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procedeelor înaintate
BRĂILA (coresp. „Scînteii"). — La 

Uzina de utilaj greu „Progresul“ din 
Brăila, metodele și procedeele de mun
că avansate capătă o aplicare tot mai 
largă. Prin darea în folosință a liniei 
de sudură automată, peste 40 la sută 
din volumul lucrărilor de sudură sînt 
executate acum după această metodă. 
Aceasta a dus la creșterea productivi— 
tăjil muneîi de 6—7 ori.

O altă metodă eficientă aplicată cu 
Succes în uzină este crăifuirea după 
metoda „arc-aer". Această metodă a 
fost extinsă în prezent la 70 la sută 
din volumul lucrărilor de crăifuire.

în vederea extinderii metodelor a- 
vansate, în uzină se experimentează 
sudura în mediu de bioxid de car
bon și sudura sub pernă de flux 
extensibilă. De asemenea, în uzină a 
fost aplicată metoda de turnare în 
forme și miezuri întărite pe cale 
Chimică. Această metodă a fost folo
sită la mai mult de 90 la sută din vo
lumul pieselor fumate.

Tehnologia avansată a pătruns și în 
secjia forjă. Prin darea în exploatare 
a unui ciocan de matrifat, productivi
tatea muncii la executarea unor repere 
ÿa crește de aproape 4 ori, iar con
sumul de metal va fi redus cu 50 la 
sută.

RUPEA (coresp. „Scînteii"). — Din inițiativa comitetului regional de cultură și artă Brașov, au luat ființă là Sibiu, Făgăraș și Brașov grupuri mixte scriitori, artiști plastici, muzicieni, actori activitate culturală susținută la sate.Zilele trecute, în comunele Homorod șinul Rupea, au poposit două asemenea grupuri. Ele au organizat, la căminele culturale, lecturi literare, conferințe despre artă, tîlniri au luat parte sute

formate din care duc oCasa, raio-
audiții muzicale. La aceste de țărani colectiviști. în-

Flori pentru 
grădinile 
orașului

Deși zăpada nu s-a 
topit incă, în serele 
Întreprinderii „Hor
ticola 1 Mai” din 
București se pregă
tește podoaba verde 
a Capitalei pentru 
primăvara și vara a- 
cestui an.

întreprinderea va 
furniza în această 
primăvară peste 
350 000 flori de se
zon. (De Ia Vasile 
Vrabie, coresp. 
luntar).

vo-

Comitetului Centra! a! Partidului Muncitoresc Domin, 
Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri 

a! Reptiblicii Populare Romine 
Tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej 
Tovarășului Ion Gheorghe Maurer

Instalațiimai larg valorificate
pentru

Măsuri concrete, gospodăreștiMetalurgiștii Uzinei „Steaua Roșie“ din Capitală desfășoară o susținută întrecere pentru a realiza cu succes sarcinile de plan ce le revin Pe acest an, în primul rînd, pe baza sporirii productivității muncii, prin utilizarea mai bună a mașinilor și a suprafețelor de producție. Sporul de productivitate pe care trebuie să-1 realizeze în acest jan colectivul uzinei este de 7,9 la sută față de realizările din anul trecut.

cutînd un lot mai mare de piese de același fel, el nu mai schimbă atît de des sculele, poate folosi mai eficient timpul de lucru.

Uzinele „Steaua Roșie” din 
București. Strungarii Nicolaie 
Smercinschi, Marin Mocanu și 
Dumitru Apostol (de la stînga la dreapta) măsurînd cotele interme
diare ale unei piese de precizie.

(Foto : M. Andreescu)

Flux tehnologic raional

moderne de laboratorCONSTANȚA (coresp. Laboratorul central din cadrul bazei nr. 3 petrol din portul Constanța a fost dotat recent cu noi aparate și instalații
„Scînteii”).

moderne. Printre acestea :
nou tip de cutii 
corespondența poștalăîn Capitală a început înlocuirea vechilor cutii pentru corespondența poștală cu altele, de un tip nou. A-' cestea sînt compartimentate în două părți : una pentru scrisorile din București, iar cealaltă pentru corespondența din celelalte orașe. în felul acesta se asigură o mai rapidă cartare a corespondenței, crescînd astfel operativitatea expedierii scrisorilor. Noile cutii au și un dispozitiv mecanic care indică ora următoare de ridicare a corespondenței.în întreaga Capitală vor fi montate 500 asemenea cutii.

o serie de aparate de distilat, aparate pentru, determinarea hidrocarburilor la produsele petroliere aromate,'cuptoare electrice pentru cal- cinare, aparate pentru determinarea cifrei octanice la benzine etc.Prin folosirea noilor aparate și instalații se ușurează mult munca inginerilor și tehnicienilor de aici și se scurtează timpul de lucru necesar pentru diferite analize.
Mecanizatorii Uzinei de repara

ții Dudești-Cioplea din preajma 
Capitalei iac ultimele verificări 
la un lot de tractoare de la S.M.T. 
Hagiești, raionul Lehliu.

(Foto : Agerpres)

în numele întregii studențimi din Republica Populară Romînă, delegații la cea de-a IV-a Conferință pe țară a U.A.S.R. exprimă sentimentele profunde de dragoste și recunoștință față de Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Ro- mîn, guvernul Republicii Populare Romîne, față de întregul popor, pentru grija cu care sîntem înconjurați, pentru condițiile tot mai bune de studiu și trai de care ne bucurăm, pentru minunatele perspective de viață și activitate creatoare ce ni se deschid, după absolvire, în toate domeniile de- activitate.Participanții la conferință au pri- mft cu entuziasm salutul adresat de Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn, Consiliul de Stat și Consiliul de Miniștri care constituie un însuflețitor imbold și îndreptar în întreaga activitate a a- sociațiilor și a studenților patriei noastre.Conferința a constituit un prilej de trecere în. revistă a rezultatelor dobîndite la învățătură și în activitatea obștească a studenților și a stabilit sarcinile ce revin asociațiilor pentru a contribui la înfăptuirea o- loiectivelor puse de partid în fața învățămîntului superior.Asociațiile studenților se angajează să-și sporească contribuția la e- ducarea tuturor studenților în spiritul unei înalte răspunderi față de pregătirea teoretică și practică, să dezvolte pasiunea pentru profesia aleasă, voința și perseverența în muncă, șă-i mobilizeze la respectarea normelor vieții universitare, la realizarea unui studiu de calitate care să ducă la acumularea unor cunoștințe temeinice și aprofundate ; fiecare absolvent al institutelor

noastre de învățămînt superior să fie pregătit la nivelul științei și tehnicii mondiale, să fie un harnic și cutezător promotor al noului, să facă față cu succes cerințelor sporite ale dezvoltării patriei noastre socialiste, în plin avînt creator.Ne angajăm în fața Comitetului Central al partidului, în fața întregului popor, să depunem toate efor- turile pentru a crește neîncetat contribuția asociațiilor la formarea u- nor intelectuali înaintați, cu un larg orizont de cultură, animați de puternice sentimente patriotice și internaționaliste, combativi și intransigenți față de orice influențe ale ideologiei și moralei burgheze, cu un profil moral demn de epoca măreață pe care o trăim.Exprimînd voința unanimă a stiw dențimii, asigurăm Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Ro- mîn, guvernul R.P. Romîne și pe dumneavoastră personal, tovarășe Gheorghe Gheorghiu-Dej, că vom urma neabătut îndemnurile scumpului nostru partid și ne vom pregăti astfel îneît să devenim specialiști cu o înaltă pregătire, multilateral dezvoltați, luptători activi pentru înfăptuirea măreței opere de desăvârșire a socialismului și de construire a comunismului în scumpa noastră patrie — Republica Populară Romînă.
A IV-A CONFERINȚĂ A U.A.S.R.
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Cuvîiitul tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU 
îa a %-a Conferință 
pe țară a U.A.S.R.

Decalaj corespunzător 
între secțiiProducția acestui an a fost pre- . gătită minuțios încă din ultimele luni ale anului trecut. Atenția conducerii uzinei, a organizației de partid și a întregului colectiv s-a îndreptat. în princi-_________________pal, spre mai bu- ——————— na organizare a muncii și a producției, spre crearea unui decalaj corespunzător între secții — factori de seamă pentru sporirea productivității muncii.Ce s-a întreprins concret? Cunos- cîndu-se din timp sarcinile de plan pe 1963, încă din cursul lunii noiembrie a anului trecut a început în u- zină lansarea comenzilor în fabricație. Secțiile principale — debitarea materialului, turnătoria și forja — au lucrat din plin pînă la sfîrșitul anului, pregătind cele necesare pentru îndeplinirea în bune condiții a sarcinilor de plan pe luna ianuarie și pe lunile următoare. Dar nu numai atît. Ținînd seama că uzina are de realizat sortimente, forma cea yantajoasă ției. care tprilor și aceleași sporită.— ,,în

Ca producția să se desfășoare ritmic au fost luate măsuri și pentru organizarea mai judicioasă și rațională a fluxului tehnologic, mai ales la unele produse de serie mare. Despre ce este vorba ? în uzină se fabrică, printre alte produse, și. vin- ciuri manuale. Unele piese ale acestui produs — îndeosebi cremaliera — aveau un flux tehnologic foarte întortocheat, piesa „plimbîndu-se“ pentru diferitele prelucrări aproape în întreaga uzină. Astfel, după ce materialul pentru

In turnătorie > 
metode avansate

Vaccinare antipoliomieliiică
Intre 25 februarie și 1 martie a.c. se 

va desfășura în Capitală vaccinarea anti- 
poliomielitică a tuturor locuitorilor de ta 
1—33 ani. Această acțiune se va desfă
șura astfel : la circumscripțiile sanitare 
teritoriale vor fi vaccinați copiii între 
1—7 ani, studenții care nu locuiesc la că
mine, precum și toți cetățenii care nu 
sînt încadrați în cîmpul muncii. La locul 
de muncă vor fi vaccinați toti cetățenii 
din uzine, fabrici, întreprinderi, institu
ții ; în școli vor fi vaccinați elevii, iar la 
policlinicile studențești — studenții domi
ciliari în cămine. Această vaccinare se 
va face pe cale bucală cu vaccin anti- 
poliomielitic, sub formă de picături.

PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii""). — 
Oțelarii și turnătorii de la Uzinele 
constructoare de utilaj petrolier 
„1 Mai" — Ploiești aplică pe scară 
largă mețodele avansate de Ițiicru. 
In ultimul timp ei au extins turna
rea pieselor în forme cu maselote 
exoterme la încă 33 repere. Prin 
acest procedeu se vor turna anul 
acesta aproape 2 000 tone piese, ceea 
ceva contribui la creșterea producti
vității muncii și a indicelui de utili
zare a oțelului lichid, la îmbunătă
țirea calității pieselor ; se vor rea
liza totodată economii în valoare de 
370 000 lei. Pentru mărirea capaci
tății de pregătire a amestecurilor de 
formare a fost mecanizată operația 
de încărcare a două mori. Producti
vitatea muncii în sectorul de for
mare a crescut astfel cu 10 la sută.

Recent, în această secție s-a in
trodus turnarea pieselor în forme 
întărite cu bioxid de carbon, pre
cum și procedeul de elaborare acidă 
a oțelului. Aceste metode sporesc 
simțitor productivitatea muncii și aduc însemnate economii.

Pentru mecanizarea 
muncii în păduri

în vederea ridicării indicilor de meca
nizare a lucrărilor de exploatare a pă
durilor, întreprinderile forestiere din țară 
vor fi dotate anul acesta cu 1 500 de 
noi fierăstraie mecanice, 1 000 de trolii 
pentru autocamioane, numeroase funicu- 
lare de diferite tipuri, încărcătoa
re în vagoane C.F.R. și alte utilaje de 
mare productivitate. Numeroase exploa
tări forestiere au și primit o parte din 
utilajele prevăzute în planul de dotație 
pe anul acesta.

O atenție deosebită se acordă extin
derii rețelelor de transport, în care scop 
întreprinderile specializate din Ministe
rul Economiei Forestiere amenajează a- 
nul acesta aproape 1 500 km de drumuri 
de pădure.

Pentru pregătirea cadrelor de munci
tori și mecanizatori care vor lucra în 
exploatările forestiere au fost organizate 
cursuri și instructaje la care sînt înscriși 
peste 2 300 de muncitori forestieri.

(Agerpres)

Bineînțeles că atunci cînd în ultimele două duminici 
a orînduit jocurile olimpice, s-a desfășurat în aproape trei 
vestitul Heracle, viteazul an- sute de centre din țară faza 
■tichității, n-a bănuit nimic 
despre acești copii adînciți 
în gînduri asupra unor foi de 
hîrtie. Sub condeiul lor apar 
formule, calcule, figuri geo
metrice și, din cînd în cînd, 
nume cunoscute din manua
lul de fizică sau matema
tică : Euclid, Galileo Galilei, 
Newton, Popov, Maxwell, 
Țiolkovski,

Părăsind arena sporturi
lor, iată că Olimpiada a pă
truns în marele amfiteatru al 
științei, 
aliniate, 
și frunți gîndifoare, devenind 
o întrecere pentru cei mai 
tineri matematicieni și fizici-

pasionați să cunoască taina 
cifrelor și a formulelor. Dar, 
părăsind Bucureșfiul, am fi 
putut întîlhi, aplecați pe a- 
celeași foi de hîrtie, sute și 
mii de elevi din numeroase 

alte localități. Am 
cercetat lista cen
trelor în care s-a 
desfășurat prima 
fază a Olimpia
dei și am aflat că 

la Gura Barza, Jurilofca, Jid- 
vei, Pogoanele sînt școli 
medii înființate în ultimii 
ani. Copiii minerului, ai co
lectivistului, ai pescarului 
pătrund în universul infinit al 
cunoștințelor, plin de frumu
seți și descoperiri mai atră
gătoare chiar decît înseși 
legendele Olimpului.

Care dintre participanții la 
această largă întrecere va 
deveni savantul ideilor în
drăznețe de mîine ? Nimeni 
n-ar putea ghici, dar putem 
afirma cu certitudine că 
mulți din ei vor deveni 
muncitori înaintați, maiștri și 
ingineri iscusiți, întrucîl 
curba sinusului învățată a- 
cum, poate reprezenta pe 
planșetă mișcarea pistonului, 
iar din legile electricității se 
nasc și caii putere ai electro
motoarelor.

Olimpiada tinerilor mate
maticieni și fizicieni îți con
firmă utila și nobila ei mi
siune.

locală a acestei întreceri. 
Zeci de mii de elevi ai șco
lilor medii sau profesionale 
au rezolvat pro
bleme, au 
puns la întrebări, 
începînd cu sim
ple ecuații alge
brice și termi- 
nînd cu teoria 
electromagnetic, 
ceștia i-am fi 
cunoaște pe Virgil 
tescu, de la școala medie 
„Aurel Vlaicu", sau pe vii
torul lăcătuș monfafor Ștefan 
Gheorghe, de la școala pro
fesională a uzinelor „Semă
nătoarea", elevi sîrguincioși,

Ipiesa respectivă era debitat, mergea la forjă, și de aici, la freza cu cap vertical, apoi într-un alt atelier; în continuare, piesa trecea pe ra- boteză și se întorcea din nou la o freză de calibrat dantura. După aceea, piesa era transportată la tratamentul termic, apoi la laboratorul de încercări mecanice și, în sfîrșit, după toate aceste peregrinări ajungea la montaj. După un astfel de ciclu tehnologic, piesa parcurgea — după calculele făcute— mai bine de 350 m.— „Urmărirea acestei piese în diferitele faze ale procesului de producție. ne dădea mare bătaie de cap— spune tov. Nicu Prună, dispecer. în afară de asta, piesa fiind transportată de la o secție la^alta, exista riscul ca ea să fie lovită sau chiar deteriorată. Era nevoie, în ase-' menea cazuri', de remedieri, adică de manoperă în plus, timp în care s-ar fi putut prelucra altè piese. Inginerii și muncitorii și-au dat seama că aici avem o rezervă însemnată de creștere a productivității muncii”.Pentru a asigura un flux tehnologic cît mai rațional s-a studiat posibilitatea ca toate mașinile care contribuie la prelucrarea acestei piese să fie concentrate în imediata apropiere a tratamentului termic ; de asemenea, s-a găsit modalitatea ca și laboratorul de încercări mecanice să fie amplasat lîngă tratamentul termic. Acum, executarea cre- malierei se face într-un circuit închis pe o suprafață care nu depășește 35 mp, iar drumul total pe ca- re-1 parcurge este de numai 155 m. Astfel s-au creat condiții pentru urmărirea mai bună a fabricației și pentru realizarea unei productivități sporite.

DIN ACTIVITATEA 
UZINELOR METALURGICE 

„STEAUA ROȘIE"-BUCUREȘTI

în acest an circa 70 de s-a analizat care este mai bună și cea mai a- de organizare a produc- să dea posibilitate munci- tehnicienilor să obțină, cu mașini, o productivitate
ale orașelor raionale și ale comunelor

ras- /lÂiitm
cîmpului 

Printre a- 
putuf re- 

Mușa-

în sălile cu bănci 
cu ferestre largi

PAUL DIACONESCU

funcție de contractele încheiate cu beneficiarii — ne spune tov. Alexandru Gomoiu, directorul uzinei — s-a stabilit ca anumite produse să fie executate periodic. Bunăoară, în luna ianuarie s-au lucrat, în principal, macarale de 0,5 tone și de 1 tonă și alte cîteva produse, iar în februarie fabricăm mai ales macarale de 2 și 3 tone. în acest fel ne putem concentra pe cîteva sortimente de bază. Lansîndu-se în producție un lot mai mare de piese de același fel s-au creat condiții ca productivitatea muncitorilor din turnătorie, a forjorilor, strungarilor și a muncitorilor din celelalte secții să crească simțitor“.Prin stabilirea unei game mai re- strînse de sortimente care se găsesc în circuitul de producție, rezervele interne de sporire a productivității muncii pot fi mai bine puse în valoare. In condițiile vechii organizări a producției strungarul, de pildă, a- vea de executat lunar diferite piese de serie mică, fiind nevoit să-și schimbe mereu sculele, în funcție de complexitatea acestora ; acum, exe-

In brigadă, 
munca este mai spornicăIn cursul anului trecut, organizația de partid a uzinei a analizat împreună cu conducerea administrati- cu comitetul sindicatului și or-

L. ȚINTEA
vă,

(Continuare în pag. III-a)

Aparat pentru sudarea țevilor din mase plasticeTG. MUREȘ (trimisul nostru). — Inădirea țevilor din mase plastice la lucrările de instalații interioare și exterioare de pe șantierele de construcții din regiunea Mureș-Autonomă Maghiară se făcea pînă nu d'e mult prin lipire cu adeziv. La lucrările de instalații mai pretențioase această metodă de lipire nu se putea utiliza întotdeauna cu re-

aceeași rezistență ca și materialul din care s_au fabricat. Timpul de sudare al țevilor cu acest aparat este cu circa 20 la sută mai mic față de cel necesar pentru lipirea acestora cu adeziv.Anul acesta metoda sudării țevilor din mase plastice s-a extins la toate lucrările de insta-

zultatele celo mai bune.Un colectiv de tehnicieni de la întreprinderea de instalații din cadrul TRCL-Tg. Mureș a realizat de curînd un aparat pentru sudarea țevilor din poli- clorură de vinii. Folosirea acestui aparat asigură îmbinarea rezistentă șl etanșe a țevilor din mase plastice, lății de pe șantierele de Țevile astfel sudate au construcții din regiune.

Fotoreportaj de G. GRIGORE

Alegerile de depufajl în sfaturile populare

Viilor șiintre Dealurile 
în două de apele Olte-

Așezat 
despărțit 
(ului, Balșul era pînă prin 1944 o 
comună ca oricare alta, cu mulți 
oameni nevoiași și neștiutori de 
carte. In tot „orașul" — cum Ie 
plăcea dregătorilor comunei să-i 
spună pe atunci — nu erau decît 
două fîntîni publice. Oamenii au 
creat și un cîntec, pe care bătrînii 
și-l mai amintesc și astăzi: „Foaie 
verde de negară / Baișuie cu-n pod 
și-o gară’’...

Imaginea vechiului Balș a dis
părut. Azi găsim străzi asfaltate și 
pavate pe mii de metri pătrați. 
Înainte de 1944, nici nu se pome
nea la Balș de canalizare. De pe 
acum în oraș sînt străzi cu o lun
gime de 2 300 metri gatn canaliza
te, iar în anii viitori întregul oraș 
va fi canalizat. A fost dezvoltată 
rețeaua comercială. Numeroa
se magazine stau la dispoziția 
cumpărătorilor. Cu sprijinul cetă
țenilor s-a construit un complex 
de deservire al cooperației mește
șugărești, s-a amenajat un parc pe 
o suprafață de peste 60 000 de me
tri pătrați ele.

Alăturat prezentăm cîteva ima
gini din Balșul de azi. lată noua 
casă de cultură, una din cele mai 
frumoase clădiri din oraș (fotografia nr. 1). In vechea comună erau 
două școli de 4 ani în care copiii 
învățau înghesuiți ca vai de lume. 
Astăzi, pe lingă cele patru școli 
elementare de 8 ani și una de me
serii, la Balș s-a dat în folosință 
și o școală medie (fotografia nr. 2). 
Aici învață peste 500 de elevi. 
Tot atîția urmează cursurile școlii 
de mecanici agricoli. Iată o parte 
din elevi la o lecție practică (fo-

tografia nr. 3). Printre construc
țiile social-culturale din orășel se 
numără și noul teatru de vară, cu 
1 000 de locuri (fotografia nr. 4).

In afară de spitalul raional, clă
dire mai veche, dotată însă cu 
aparatură nouă, modernă, în oraș 
stau la dispoziția cetățenilor încă 
patru unități sanitare. In ultima 
vreme, peisajul orașului s-a înfru
musețat cu noi blocuri muncito
rești. Se dezvoltă întreprinderea 
de industrie locală Balș, iar în 
curînd va lua ființă întreprinderea 
de gospodărie orășenească.
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Discuții ; Critica și poezia

din volumele „Aur sterp" „Stînci fulgerate“ (1930), în vuietul vremii" (1939), și un număr de poezii pu- în periodice sau inedite.

între două șarje"

CĂRȚI NOI
® „Povestirea maistrului Petra- 

che despre sărbătoarea colectiviză
rii” de Demostene Botez s-a tipărit în Editura tineretului.® In volumul „Goethe”, publicat de Editura pentru literatură, acad. Tudor Vianu reunește două studii cu privire la operele marelui scriitor clasic german.

c „Poezii“ de Al. Philippide a- părute în aceeași editură cuprinde versuri (1922), „Visuri precum blicate® A apărut de curînd volumul 
de nuvele „Umbrela de soare” prozatorului D. R. Popescu.

o Editura pentru literatură a publicat monografiile „B. P. Haș- 
deu” de George Munteanu, și „Că
rnii Petrescu" de B. Elvin.

© „Santinela din schimbul doi’— schițe și povestiri de Florian Grecea, a apărut în colecția „Cartea ostașului" a Editurii militare.

în planurile de muncă pe anul 1963 ale institutelor de cercetări 
științifice se prevede rezolvarea unor probleme puse de dezvoltarea di
feritelor ramuri ale economiei naționale, ale științei și tehnicii. Publi
căm mai jos răspunsurile mai multor oameni de știință din conduce
rea unor instituții de cercetări, la întrebarea : „Ce v-ați propus pen
tru sprijinirea producției în anul 1963 ?".

ACAD. VASILE 
MÎRZA, președin
tele filialei din 
Iași a Academiei 

R. P. Romine :

Colectivul filialei noastre a prevăzut în planul de cercetare științifică pe acest an o seriede teme legate de cerințele industriei, agriculturii, medicinii, biologiei etc. Din preocupările fiecărei secții fac parte atît teme ale căror lucrări începute mai de mult, vor fi continuate anul acesta, cît și teme noi.Vreau să mă refer îndeosebi la activitatea Institutului de chimie și fizică „Petru Poni". Anul acesta,.. în institut sînt continuate cercetările asupra sintezei și proprietăților fizico-chimice ale schimbătorilor de ioni pe bază de polielorură de vinii, care au aplicații în industria chimică și în cea de medicamente. De asemenea, aici continuă cercetarea și experimentarea polimerizării unor monomeri vinilici pentru realizarea de fibre sintetice, studiul a- supra tumorilor vegetale etc. în.a-

nul 1963 se efectuează studii fizico- chimice noi asupra unor soluții de polielectroliți liniari vinilici, prin care se urmărește obținerea de rezultate aplicabile în agregarea și modificarea structurii solurilor a- gricole în vederea ameliorării acestora, cercetări privind polimerizarea nitrilului acrilic în carbonat de etilen glicol — în colaborare cu Uzinele de fibre și fire sintetice din Să- vinești.Paralel cu activitatea de cercetare în laboratoare, ' se va acorda o asistență tehnico-științifică mai activă unor întreprinderi. Astfel, colectivul secției de chimie organică va dezvolta colaborarea cu Combinatul chimic Borzești la construirea sta- ției-pilot pentru cauciucuri poliure- tanice, precum și la sintetizarea unor fungicide și insecticide. Colectivul secției de chimie anorganică și specialiștii de la acest combinat se vor ocupa de problemele valorificării unor deșeuri de fabricație, iar cu cei de la Uzina de superfosfat și a-

cid sulfuric de la Năvodari — determinarea unor elemente în rite, fosforite, superfosfați etc. rîndul lor, cercetătorii secției chimie macromoleculară vor acorda un sprijin substanțial Uzinei de fibre și fire sintetice din Săvinești în vederea rezolvării unor probleme tehnice.Matematicienii au întocmit împreună cu conducerea Fabricii de antibiotice din Iași un program de asistență tehnico-științifică pentru calculul dozării medicamentelor.Bucurîndu-se de condițiile bune ce le-au fost create de partid și stat, oamenii de știință ieșeni sînt hotărîți ca în anul 1963 să-și sporească contribuția la dezvoltarea tehnică și e- conomică a țării noastre, la .răspîn- direa științei și culturii în rîndurile oamenilor muncii.
ING. DAN DUMI
TRESCU, directo
rul Institutului de 
cercetări în con
strucții și econo
mia construcțiilor:

Lupta pentru îndeplinirea sarcinilor sporite care stau în fața constructorilor este legată inseparabil de aplicarea pe scară largă . a tehnicii înaintate, aceasta a- vînd un rol hotărîtor în creșterea productivității muncii, reducerea prețului de cost și îmbunătățirea calității lucrărilor. în planul

In Valea Jiului, la Lupeni, o cripțle săpată litere de aur un monument _____________________memoratlv cinsteș- 3te eroismul minerilor care, în august 1929, s-au ridicat la luptă împotriva exploatării burghezo-moșierești. Imaginea acestui monument domină e- cranul la sfîrșitul filmului „Lupeni 29" — închinat unui moment important al luptei revoluționare a clasei muncitoare conduce de partid. Greva de la Lupeni s-a înscris într-ade- văr cu litere de out în istoria mișcării muncitorești din țara noastră. Premiera acestui film, în zilele cînd întregul popor eărbătorea aniversarea eroicelor lupt© de la Grivița, a făcut să răsune cu atît mai puternic, cu atît mai impresionant evocarea artistică a tradițiilor glorioase ale clasei muncitoare, ale partidului nostru....Printre noile blocuri muncitorești din Lupeni, însoțită de rîsetele vesele, fericite ale copiilor de mineri, trece o bătrînică uscățivă, îmbrăcată într-o lungă rochie neagră. îi privim fața — o față brăzdată de cute adinei, dar care te lasă să ghicești frumusețea de odinioară. Aparatul de filmat caută parcă să descifreze, să dezvăluie semnificația a- cestor cute fără de număr. Cît de mari trebuie să fi fost durerile, suferințele pe care viața le-a întipărit pe figura ei expresivă 1 Și iată că filmul începe să depene, retrospectiv, povestea autentică a acestei femei. Chipului ei venerabil de astăzi i se suprapune, pe ecran, chipul unei femei tinere, frumoase, cu ochii mari și puțin temători. Sîntem cu mai bine de patru decenii în urmă, în Silele cînd Ioana, fata de țărani săraci, făcea prima ei cunoștință cu viața grea hărăzită minerilor de către exploatatorii capitaliști.

ins
ert! 
pe 
co Iată-1 pe tînărul miner, adueîndu-și mireasa cu o căruță la locuința mai mult decît modestă. Prietenii improvizează un marș nupțial sub fereastră ; zîmbetul le luminează o clipă frunțile. Dar a doua zi îi va înghiți din nou mina prost întreținută, unde vătafii îi bat și accidentele se țin lanț, unde munca neînchipuit de grea este plătită cu lefuri de mizerie. Noaptea, soțul Ioanei se zvîr- colește în somn, agitat. Amenințarea groaznică a prăbușirii galeriilor minei îl urmărește, îi tulbură visele care capătă — prin ingeniosul procedeu cinematografic ■ al peliculei negative — aspectul unor imagini de infern. Iar pe atunci, coșmarele deveneau realitate. Catastrofa se produce. în vreme ce copilul din leagăn privește nedumerit, sunetul prelung, tragic, al sirenei o anunță pe Ioana că a rămas văduvă.Și viața devine din ce în ce mai grea. începe criza economică. Scumpete, reduceri de salarii, concedieri. Răbufnirea de revoltă a unui miner e curmată brutal de „ștaigă- rii“ patronilor. Este semnalul unei prime acțiuni colective de luptă : minerii se adună indignați, ies în stradă, impun direcției să promită unele măsuri. In fruntea muncitorilor deslușim figurile unor oameni pe care i-am văzut muncind alături de Ioana, care-i sînt apropiați șl dragi. Nu lipsește comunistul Letean, minerul care va deveni mai tîrziu al doilea soț al Ioanei și pe care-1 vom vedea căzînd, răpus de gloanțele ucigașe, alături de zeci de tovarăși ai ■seri, în momentul cumplit al reprimării eroicei greve de la Lupeni.Autorii scenariului (Nicolae Țic,

; Eugen Mândrie,
row ä r b o a Mircea Drâgcm) au BaLHÆoS Ä alee ca flr Plinci- 
I y aw/l pal al evocării ci-____________________ nematografice a- mintirile unei bătrî- ne văduve de miner, a cărei viață s-a împletit cu evenimentele dramatice înfățișate în film. Pornind de la destinul real al Anei Golcea, văduva lui Ion Golcea, căzut eroic în luptele din 1929, filmul se ridică la o largă generalizare artistică, prezintă o imagine puternic realistă a condițiilor social-economice din vremea cînd bogata Vale a Jiului își dobîndise trista denumire de „Vale a plîngerii". Redarea împrejurărilor complexe care au precedat și în care s-a desfășurat greva din 1929 poartă amprenta deplinei autenticități ; filmul înfățișează veridic procesul de creștere a solidarității și conștiinței de clasă a minerilor, rolul conducător al comuniștilor — exponenți ai celor mai adînci nevoi și- năzuințe ale maselor.Este un merit însemnat al scenariului de a fi înlesnit trecerea firească de la imaginea unui destin individual la tabloul general al epocii, al mișcării maselor. Pe măsură ce se desfășoară acțiunea, personajele a- par tot mai unite, preocupate de probleme comune, conflictul îmbrățișează tot mai larg interesele colectivității. Strîngîndu-se în cămăruța Ioanei, înir-o seară ploioasă, Letean, Varga, Dăneț. Mihăilă — îmbrăcați în hainele lor ponosite de lucru, obosiți după munca istovitoare din timpul zilei — discută cu gravitate, cu spirit de răspundere. Din frîn- turile de frază care ajung pînă la Ioana se conturează limpede forța acestor oameni, capacitatea lor de a înțelege situația, de a organiza pe muncitori și a-i conduce în bătălia de clasă. Cineaștii reușesc aci —<

de cercetare pe a- cest an au fost incluse o serie de probleme prin rezolvarea cărora co- valectivul institutului nostru își spori contribuția la introducerea și extinderea folosirii tehnicii noi pe șantierele de construcții. Un loc deosebit în tematica de cercetare îl ocupă elaborarea de noi sisteme constructive moderne bazate pe elemente prefabricate de dimensiuni mari, precum și modernizarea tehnologiei de execuție și montaj.în domeniul construcțiilor industriale, vor fi studiate și experimentate soluții constructive de pereți folosindu-se panouri mari prefabricate, precum și alte elemente mari pentru scheletul și acoperișul clădirilor. Va fi extinsă cercetarea pentru reducerea greutății unor elemente de construcție și deci, a construcțiilor, prin folosirea de elemente de beton precomprimat, beton armat și armociment (beton armat cu plase de oțel care permit reducerea grosimii elementelor la 1,5—2 cm). în colaborare cu Institutul de cercetări metalurgice și uzinele siderurgice se vor studia noi tipuri de oțeluri în scopul reducerii consumului de metal folosit la construcțiile din beton armat. Ținînd seama de avantajele folosirii în construcții a maselor plastice și produselor fibro-lem- noase și aglomerate din lemn, în colaborare cu Institutul de cercetări forestiere și cu întreprinderile care produc aceste materiale vom intensifica cercetările asupra lor.In ce locuințe, atenția graduluimari în fabrică, introducerea unor panouri mari pentru fațadă care să a- sigure o varietate mai bogată a soluțiilor de arhitectură, noi soluții de structuri care să permită adoptarea de partiuri libere, experimentarea unor elemente de construcție spre a cunoaște comportarea acestora la acțiuni seismice etc.

Printre revistele Uniunii scriitorilor 
din R.P.R.,, „Luceafărul" are menirea 
distinctă de a fi în primul rînd o re
vistă literară scrisă pentru tineret și, în 
chip curent, de către tinerii scriitori.

Poezia ocupă, firesc, un loc însem
nat în această revistă. Tinerii citesc 
multă poezie și cultivă poezia. Ado
lescenții se exprimă cu pasiune prin 
intermediul poeziei — a altora și a lor 
înșiși. Orice redacție primește mii de 
plicuri cu încercări literare care sînt, 
în cea mai mare parte, tentative poe
tice. Din miiie de plicuri răsar și nu
mele noi care, la un moment dat, pot 
ilustra căutarea poetică a unei gene
rații. Ce redacție își poate îngădui să 
rămînă insensibilă la acest concurs 
spontan ? Redacția „Luceafărului“, însă 
s-a profilat tocmai pentru urmărirea lui 
activă șj eficientă, pentru stimularea, 
îndrumarea și relevarea talentelor ti
nere.

De aceea, mi s-a părut firească pă
rerea exprimată de autorul articolului 
„Critica și poezia“, cu care „Scînfeia'' 
își deschidea coloanele unei discuții 
despre poezie și critica ei, că „o atenție 
mai susținută s-ar cuveni să acorde dis
cutării creației tinerilor poeți revista 
„Luceafărul“. Aceasta are efectiv posi
bilitatea de a fi cel mai sensibil seismo
graf al creșterii și afirmării unor tineri 
poeți aflafi încă înaintea editării pri
mei lor plachete. De la sine înțeles, 
înregistrarea unui asemenea proces nu 
înseamnă o pasivă ospitalitate pentru 
versurile debutanfilor.

Sforțarea revistei de a nu fi a unul 
cerc resfrîns de colaboratori ci, din ca 
în ce mai mult, a întregii mișcări lite
rare tinere, este evidentă. „Luceafărul“ 
a relevat în ultimul an cîfeva nume 
noi pe care ni le impune atenției. Sub 
semnătura modestă Ion Chirie — Școa
la medie serală, Galați, au apărut ver

surile unui tînăr muncitor laminorist 
Cine le-a urmărit în cîfeva numere, 
de la impresionanta confesie „Maturi
tate" la poezia de aparentă ștrengărie 
„Cu șapca pe ceafă" și pînă la încer
carea de poem amplu „Fiul uzinei“ 
are, fără îndoială, convingerea că se 
află în fața unui început poetic repre
zentativ, a cărui evoluție se cere cu 
pasiune urmărită și îndrumată. Revista, 
acordînd debutantului premiul I pen
tru poezie pe anul 1962, s-a orientat 
bine. La fel, în cazul tînărului poet 
Adrian Dohotaru, pe care l-a distins 
cu premiul II al revistei. „Luceafărul“ 
anexează uneori note redacționale din 
care aflăm elementare date biografice 
asupra celor ce fac primii pași în poe-

zie. Asemenea note îi arată ilustrativi 
pentru ceea ce este în ansamblu cea 
mai fînără promoție poetică : tineri 
constructori ai socialismului, care vin 
spre poezie din viața însăși. Unul e 
muncitor, altul e profesor, al treilea e 
medic, al patrulea e inginer... Unii au 
absolvit o facultate, alții abia o ur
mează, alții sînt încă în cursul mediu. 
„Luceafărul“ demonstrează că o viitoa
re antologie a poeților tineri nu va 
cunoaște specia boemilor fără căpăfîi 
și fără carte, care-și storceau lirismul 
din puțina experiență de viață a cafe
nelelor și a saloanelor bolnave de sno
bism, spleen și erotism. Cele mai multe 
din poeziile debutanților promovați de 
„Luceafărul“ indică în primul rînd — 
dincolo de stadiul realizării artistice pe 
ca>re-l ating — identificarea cu epoca 
sub semnul căreia se nasc, cîntarea 
adolescentă a „primelor iubiri“ închi

privește construcțiile de anul acesta ne îndreptăm îndeosebi spre creșterea de finisaj al panourilor

(Continuare în pag. IV-a)

ca și pe parcursul întregului film —; să dezvăluie adevăratul spirit revoluționar al comuniștilor, manifestat nu prin exces de vorbe mari, ci prin acțiuni bine gîndite și pregătite, prin aprecierea realistă a situației politice, prin disciplina și devotamentul fără margini față de partid. De aceea filmul este lipsit de retorism, dialogul — folosit în genere cu economie — sună convingător, eroii cuceresc prin umanismul lor, eînt vii, inspiră dragoste, respect, încredere. In ciocnirea ascuțită de clasă care străbate întregul film, ies necontenit în evidență uriașa superioritate morală a muncitorilor, optimismul lor ce reflectă — chiar și în cele mai grele situații — o neștirbită viitor.Valoarea artistică a peni 29", profunzimea emoționant al evocării cinematografice stau mărturie măiestriei regizorului Mircea Drăgan, seriozității și exigenței sale. Cineastul folosește cu maturitate o gamă variată de mijloace pentru a trece de la investigarea subtilă a psihologiei unor personaje la scene de mare amploare, fiind întotdeauna atent la reliefarea conținutului de idei ca și în creația sa mare atenție jocului gătirii minuțioase aSe simte că filmul este făcut cu o bună cunoaștere a condițiilor reale de trai ale oamenilor muncii din acea perioadă, a metodelor de muncă folosite de partid. Una din scenele cele mai reușite evocă o mică petrecere cîmpenească — prilej pentru mineri să se întîlnească și să discute fără ca asta să bată la ochi. Este foarte mult adevăr în a- ceastă scenă lapidară, lucrată cu știința de a matismul și umorul. Ii mineri venind Ia iarbă soțiile lor, glumind între ei. Iată-1 pe Varga, cărînd după el un enorm gramofon cu pîlnie iată-i pe Ioana și Letean, ieșind du sfială pentru prima oară împreună între oameni... Se cîntă, se dansează, pînă sosește vremea ca bărbații puțin. Și în timp ce gramofonul, iar un stă tolănit, ca din marginea pădurii, cu ochii în patru să nu se apropie vreun spion, ceva mai încolo, într-o poiană, minerii iau hotărîri de cea mai mare gravitate : se trece la pregătirea temeinică a grevei generale în Valea Jiului.De aci înainte, ritmul filmului de

încredere înfilmului „Lu- și caracterul

și acordînd — anterioară — o actoricesc, pre- filmărilor.

concentrată, îmbina dra- vedem pe verde, cu

să se retragă femeile ascultă tînăr comunist întîmplare, la

■■II

nate partidului. Sînt creații încă stîn- 
gace, dar vibrante, ale unor autori care 
au însăși vîrsta republicii noastre, care 
au crescut odată cu ea, la școala ei. 
Experiența lor e emoționantă și ine
dită cu totul, mareînd prima genera
ție poetică pentru care viața a apărut 
de la bun început sub chipul relațiilor 
socialiste între oameni, al luptei pen
tru biruința deplină a noului împotriva 
vechiului. Tributari nu o dată maeștri
lor lor, tinerii poeți publicați de „Lu
ceafărul“ dovedesc tofodafă ambiția 
juvenilă de a-și găsi o expresie pro
prie, de a-și preciza glasul unic. In 
versurile lor întîlnim o varietate a cău
tărilor, care ne interesează în măsura 
în care are la bază nevoia comunicării 
ardente și convingătoare a unui bo
gat fond de idei și sentimente.

Din păcate, în paginile revistei pă
trund uneori, probabil sub justificarea 
de încurajare a diversității stilurilor, și 
acele tendințe manifestate în genere 
în creația unor fine|’ poeți care dibuie 
un făgaș nou dar sînf încă nepregătiți 
pentru a-l descoperi.

De la o vreme, mai toți tinerii poeți 
prețuifi de critica literară pentru debu
tul lor promițător, au început să fie 
declarați „poeți ai meditațiilor filozofi
ce". Li se subliniază „poezia cerebrală, 
de lucidități și combustii reci“ etc... Pre
fețele plachetelor din colecția „Lu
ceafărul“ pot fi în această privință ci
tate mai toate, alături de acele articole 
de sinteză asupra creației tinere despre 
care, pe drept cuvînf, articolul amintii 
din „Scînfeia“ opina că fac o „falsă 
generalizare", „ascunsă adeseori sub 
mantia unor titluri bombastice, preten
țioase“.

E explicabilă, în vremea noastră de 
vaste transformări, tendința unor tineri 
poeți de a descifra și aprofunda filo
zofic adevărurile epocii, de a sparge 
prin poezia lor orice îngrădiri spațiale, 
de a cuceri „domenii cosmice“, de a-și 
fixa privirile în viitorul care se fău
rește prin prezent. Dar un asemenea 
elan juvenil poate rămîne, fără o în
drumare justă, sterp. Nu există univer
salul decît prin maxima realizare con- 
cref-istorică și nu va fi niciodată un 
poet al „cosmosului“ cel ce nu e în 
primul rînd ancorat în realitățile revo
luționare ale prezentului. Citind poezia 
unor tineri ai adesea impresia unui 
avînt spre sfere depărtate și absolute, 
dar riscînd să-și rupă legătura cu orice 
bază de plecare. Unii poeți tineri slă
vesc oarecum în sine „dimensiunea“, 
„perspectiva", „absolutul“.

E aparent ciudat, dar poezia aceasta 
de aspirații filozofice, care implică 
destul de ostentativ o atitudine pole
mică împotriva unei poezii declarati
ve, riscă să devină sau să rămînă ea 
însăși declarativă, cîtă vreme aderă 
abstract, teoretic, la dimensiunile și 
perspectivele pe care le cînfă fără 
a și le apropia prin date reale, ime
diate.

Năzuința spre „înalt“, „absolut" etc. 
devine astfel, la mulți tineri, poză și 
modă cu fotul trecătoare. „Luceafărul“ 
contribuie și el la încurajarea unor de- 
butanfi, care, încă insuficient legați de 
viața efervescentă a epoch, încearcă 
să cînte în termeni generali ^primăva
ra cosmică" în loc să privească mai 
atent ce se realizează efectiv în jurul 
lor.

în comuna Șoldanu, regiunea București, a sosit autolibrâria.
(Foto : Agerpres)

SAVIN BRAJU

(Continuare în pag. IV-a)

vine mai rapid. Se conturează tot mai pregnant ca erou central al acțiunii însăși masa minerilor, care pășește la luptă sub conducerea comuniștilor. Operatorul Aurel Samson — care, în aceeași regie, a realizat frumoase scene de masă încă în „Setea“ — folosește aici din plin capacitatea aparatului de filmat de a sugera frământările masei, atît prin imagini de ansamblu cît și prin surprinderea succesivă a zecilor de fizionomii diferite. Să ne amintim de pildă scena în care muncitorii ocupă uzina electrică : este o adevărată revărsare de tinerețe, de vigoare. Simți că mulțimile sînt cuprinse de o idee care le unește, călăuzindu-le. Așa cum o simți și în momentul dramatic, de mare emoție, al înfruntării dintre greviști și armată. Mii de oameni cu pumnii strînși, cu fețe încordate, umăr la umăr, stau cu piepturile goale în fața puștiloi și a mitralierelor. Și cu toate că peste cîteva minute vor fi secerați de gloanțe, imaginea aceasta a masei solidare, în care miile de voințe au devenit o singură voință, domină întreg filmul și-ți rămîne puternic întipărită în memorie.Impresionantă — poate cea mai izbutită secvență din film — este acea dimineață zguduitoare a în- mormîntării victimelor represiunii. La început, străduțele sînt pustii — circulația e interzisă sub amenințarea împușcării pe loc. Și iată-1 pe comunistul Varga, îmbrăcat cu hainele cele bune, cu fruntea înconjurată de o eșarfă însângerată și cu brațul rănit legat într-un bandaj, ieșind în pragul căsuței sale și pornind prin mijlocul drumului, cu pași hotărîți apăsați, privind mereu înainte, parcă fără să vadă uniformele și armele amenințătoare ale soldăților, fără să audă somațiile lor. îl privești cu respirația tăiată cum merge drept, demn, necunoscînd teama, iar în urma sa ies, unul cîte unul, tovarășii de muncă, toți îmbrăcați de doliu... Și numărul lor sporește necontenit. Umplu străzile ca niște șuvoaie mereu crescînde, înaintînd în sunetele unei muzici dramatice, și aparatul de filmat stăruie îndelung asupra acestor șuvoaie vii, de neînfrînt — cum, de neînfrînt e însuși poporul 1Douăzeci de mii de Valea Jiului și-au realizarea realizarea fică forțapartidului ei. Mișcarea amplă a nur
acestui acestor clasei

mineri din dat concursul la film al lor, la scene care glori- muncitoare și a

selor, pusă în valoare cu posibilitățile ecranului lat, capătă proporții și tonalitate de epopee eroică.în „Lupeni 29" întîlnim figuri admirabile de muncitori, membri și nemembri de partid, oameni dintr-o bucată, cu o viață sufletească bogată și complexă, care rămîn în a- mintirea spectatorilor. Dînd viață eroinei principale, actrița Lica Gheorghiu a relevat tocmai caracterul tipic al Ioanei — a cărei existență, ale cărei griji și suferințe erau proprii nenumăratelor femei muncitoare din Romînia acelor ani. Expresia feței ei trădează o durere lăuntrică, stăpînită, nesiguranța pentru ziua de mîine și pentru viața celui iubit și în același timp o sobrietate și o tărie de caracter specifice femeii din popor. Iar în partea a doua a filmului, alături de comunistul Letean, Ioana capătă mai multă dîrzenie, o înțelegere mai profundă a vieții. Interpreții filmului pun în valoare o infinitate de nuanțe, menite să slujească individualizării personajelor, reliefării caracterelor. Iată-1, de pildă, pe Varga — comunistul decis și chibzuit, al cărui cu- vînt are mare greutate printre mineri : grav în momentele grave, Varga apare — în interpretarea artistului emerit St. Ciubotărașu — foarte sensibil la bucuriile și la necazurile tovarășilor Iui, plin de căldură și înțelegere. Forța și demnitatea muncitorească a comunistului sînt subliniate de interpret (de pildă în scena mai sus amintită a înmormîntărli) printr-un joc profund interiorizat, cu o mare simplitate a mijloacelor. La rîndul său, minerul Letean — întruchipat de Colea Răutu — e dîrz și neînfricat, mereu în fruntea acțiunilor hotărîtoare, cu acel calm bărbătesc și acea liniște interioară pe care o dă fermitatea convingerilor partinice. Dar Todor baci, creat de aztistul poporului George Calboreanu 1 Cîtă autenticitate și cîtă culoare în acest personaj, ce simbolizează parcă — prin prezența sa masivă, impunătoare — o întreagă generație de mineri, a căror viață s-a întemeiat întotdeauna pe muncă și cinsteîntregul film se caracterizează, de altfel, prin veracitatea cu care sînt înfățișați muncitorii, inclusiv cei care apar ca personaje episodice. La conturarea unor asemenea personaje contribuie actori cunoscuți pentru autenticitatea jocului lor, ca Sandu Sticlaru ^Mihăilă) sau Ilarioh Cio- banu (Dăneț, tînărul care fixează steagul roșu în vîrful coșului și este ucis apoi, la începutul represiunii —>

personaj de altminteri real), ca Draga Mihai (nevasta lui Varga), sau Dem. Furdui și C. Rauțchi (în rolul unor tineri inimoși și adesea plini de haz). Reușite sînt și portretele — uneori ridicole, totdeauna odioase — ale unor reprezentanți ai claselor exploatatoare, ale unor oportuniști și trădători ai clasei muncitoare (realizate de Costel Constantinescu, Mircea Constantinescu, George Măruță, Fory Etterle, Toma Dimitriu, Boris Ciornei ș.a.m.d.).Muzica filmului, semnată de compozitorul Teodor Grigoriu, este un comentariu sugestiv al acțiunii, contribuind la sublinierea dramatismu-- lui scenelor de masă, la reușita momentelor de înaltă tensiune. La realizarea atmosferei autentice, a imaginilor de muncă în mină, a reconstituirii peisajului din vechiul Lupeni și compararea lui cu Lupenii de astăzi, au jucat un rol important decorurile izbutite semnate de arh. Liviu Popa, întreaga echipă de filmare a depus o muncă intensă, bine organizată, în care s-a manifestat din plin talentul și priceperea tuturor membrilor ei.Subliniind caracterul dramatic al filmului, cineaștii au întreprins totodată '— făcînd apel la numeroase mărturii autentice — o analiză atentă și documentată a fenomenelor politico-sociale, ajutînd pe spectator să înțeleagă sensul evenimentelor istorice, caracterul grevei, manevrele burgheziei și ale uneltelor ei strecurate în mișcarea muncitorească, tactica justă a comuniștilor în împrejurările date.„Lupeni 29“ este un film emoționant închinat tradițiilor glorioase ale partidului, scumpe întregului nostru popor. Aceste tradiții sînt pentru spectatori, pentru tineret, o adevărată școală a educației comuniste, a abnegației, a devotamentului față de cauza fericirii celor mulți. Veșnic și nesecat izvor de inspirație pentru creatorii frumosului 1 Filmul demonstrează încă o dată că asemenea teme izvorîte din viața dacei muncitoare oferă cineaștilor posibilitățile artistice cele mai largi, prilejul de a-și pune în valoare, din plin, forțele creatoare, de a răspunde cerințelor publicului. Reînviind pe ecran greva minerilor din Lupeni, filmul e adresat în mod direct spectatorului contemporan, îi vorbește cu căldură și putere de convingere despre pilda minunată a eroilor clasei muncitoare, despre luptele și sacrificiile care stau la temelia vieții noastre luminoase de astăzi.
E D. COSTIN
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Studenților din R. P. RomînăIn salutul Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, al Consiliului de Stat și al guvernului Republicii Populare Romîne, a spus tovarășul Nicolae Ceaușescu, ați văzut aprecierea pe care Comitetul Central al partidului o dă muncii voastre, direcțiile spre care trebuie ss vă orientați activitatea în viitor.Raportul Consiliului U.A.S.R. și dezbaterile de pînă acum au analizat pe larg activitatea desfășurată în ultimii ani de asociațiile studenților, felul în care studențimea patriei noastre învață pentru a putea să-și îndeplinească în bune condiții sar- - cinile ce-i vor fi încredințate în producție și în alte sectoare de activitate.Partidul nostru, guvernul Republicii Populare Romîne acordă o deosebită atenție dezvoltării și ridicării pe o treaptă din ce în ce mai înaltă a învățămîntului nostru superior. Merită să subliniem faptul că, pe măsura dezvoltării economiei noastre, s-a dezvoltat continuu și baza materială a învățămîntului.După ce a amintit condițiile în care se învăța în trecut, în timpul regimului burghezo-moșieresc, cînd clasele exploatatoare, interesate doar în stoarcerea de profituri, s-au îngrijit prea puțin de dezvoltarea învățămîntului, tovarășul Nicolae Ceaușescu a arătat că după cucerirea puterii de către clasa muncitoare, regimul democrat-popular, partidul nostru, concentrîndu-și atenția spre crearea și dezvoltarea bazei materiale a socialismului, au considerat drept o problemă principală pentru înfăptuirea acestei sarcini, formarea cadrelor necesare în producție, în munca de cercetare, în învățămînt și în alte domenii.Rezultatele de pînă acum sînt cunoscute de voi toți. Anual, mii și mii de absolvenți ai institutelor și universităților noastre merg în producție, în uzine, în fabrici, în G.A.S. și G.A.C., pe șantiere, în institutele de cercetări sau în școli, în instituțiile noastre culturale, punînd în practică cele învățate, aducînd o contribuție de seamă la mărețele înfăptuiri din patria noastră.La obținerea succeselor din învă- țămîntul nostru, un rol important au avut conducerile institutelor și universităților, corpul didactic, care desfășoară o muncă perseverentă pentru a preda studenților — astăzi aproape 100 000 — cunoștințele necesare înarmării cu tot ceea ce știința are mai valoros, pregătin- du-i să devină cadre de nădejde în munca pentru desăvîrșirea construcției socialiste în patria noastră. Cadrele didactice își îndeplinesc cu succes sarcinile încredințate de partid și guvern.Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn — a spus vorbitorul — dă o înaltă apreciere activității și rezultatelor obținute pînă acum în învățămîntul superior, rod al politicii înțelepte a partidului, al strădaniilor tuturor celor care lucrează în acest sector de activitate.Succesele obținute pînă acum trebuie să constituie un îndemn pentru ridicarea învățămîntului nostru pe o treaptă și mai înaltă.Corpul didactic, conducerile institutelor și universităților trebuie să-și mărească exigența, să acorde mai multă atenție înarmării studenților prin cursurile pe care le predau cu cele mai înalte cuceriri ale științei.Este necesar să legăm și mai strîns învățămîntul cu practica —• să ne preocupăm mai mult de folosirea cît mai bună de către stu- denți a timpului de practică stabilit. In această direcție s-au obținut rezultate însemnate ; cu toate acestea, mai avem încă multe de făcut. Studenții nu pot deveni buni ingineri, nu vor putea conduce activitatea în întreprinderi. în G.A.S., G.A.C., nu vor putea fi buni cercetători, după cum nu vor putea fi buni profesori, dacă cunoștințele lor nu sînt strîns legate de practică. de producție. Ministerul învă- țămîntului și conducerile institutelor și asociațiilor studenților trebuie să acorde o atenție mai mare legării învățămîntului de viață.Vorbitorul a subliniat însemnătatea întăririi disciplinei în învățămînt, a simțului de răspundere și a respectului studenților față de corpul didactic. Noi avem un tineret minunat, care învață cu seriozitate. își mai fac loc însă și manifestări izolate de indisciplină ale unor tineri care nu fac cinste studențimii țării noastre. Deși aceste manifestări sînt izolate, nu ne este permis să le trecem cu vederea, ci trebuie să luăm față de ele o poziție fermă, să le combatem hotărît. Să ridicăm nivelul de conștiință al studenților, astfel încît ei înșiși să facă totul pentru a îndrepta pe cei care au asemenea manifestări, pentru ca asemenea lipsuri să nu mai aibă loc în rîndurile studențimii.Vorbitorul a arătat că asociațiile studenților, organizațiile U.T.M., au obținut rezultate bune în formarea unei discipline liber consimțite în rîndul studenților. Ele trebuie să-și

întărească exigența și combativitatea ori de cîte ori se ivesc manifestări de indisciplină, de lipsă de răspundere față de pregătirea profesională. De asemenea, membrii corpului didactic trebuie să fie exigenți nu numai în ce privește învățătura, ci și în ce privește disciplina, pentru că aceasta este strîns legată de pregătirea studenților, de formarea conducătorilor de mîine ai producției. Un tînăr nedisciplinat în învățămînt, nerespectuos față de profesori, nu va . putea mîine, cînd va lucra în fabrică, să înțeleagă necesitatea disciplinei și respectului, să le pretindă de Ia alții.Partidul și guvernul cer de la stu- denți să fie tineri cu înalte calități morale, demni de societatea fără clase exploatatoare, fără moșieri, fără capitaliști, în care oamenii se bucură din plin de tot ceea ce a descoperit pînă acum știința, de tot ceea ce vom crea și construi prin munca unită a întregului nostru popor. Imensa majoritate a studențimii noastre se străduiește să fie la nivelul acestor cerințe.Studenții — a spus în continuare vorbitorul — să folosească din plin minunatele condiții care li s-au creat pentru a învăța, a învăța și iar a învăța. Aceasta este sarcina centrală, atît pentru fiecare student în parte, cît și pentru toate asociațiile studenților. Să fie combătute cu ho- tărîre manifestările de delăsare care mai au loc, tendința unor studenți de a se mulțumi cu note mici, numai pentru a trece examenele. Oare idealul unui tînăr este să-și asigure cu orice preț o notă de trecere și să se mulțumească cu un 5 sau 6, numai ca să aibă o diplomă în buzunar ? Un inginer care și-a trecut e- xamenele cu 5 sau 6, avînd un nivel scăzut de cunoștințe, va da rezultate slabe în producțieMenționînd cheltuielile mari care Se fac pentru întreținerea la învățătură a fiecărui student, vorbitorul a spus : Banii aceștia sînt rezultatul eforturilor, al muncii de zi cu zi a clasei noastre muncitoare, a țărănimii, a întregului popor. Cei cărora li s-au creat condițiile bune de învățătură de care se bucură azi trebuie să înțeleagă că poporul are față de ei cerințe îndreptățite, le pretinde să-și însușească cunoștințe cît mai temeinice în anii de studiu în universități sau institute de învățămînt superior.Pentru obținerea unor rezultate bune la învățătură’ un rob însemnat au organizarea și nivelul științific al procesului de învățămînt, modul cum se ocupă asociațiile de îndrumarea studenților și de buna folosire a mijloacelor de care dispun institutele noastre. Este însă necesar ca fiecare student să înțeleagă că rezultatele sale la învățătură depind în primul rînd de el însuși. Dacă nu învață, dacă nu se străduiește continuu, nu va putea fi ajutat nici de profesor, nici de asistent, nici de asociație.In continuare, vorbitorul a spus: Venițî din diferite centre și știți că an de an se înființează noi uzine, noi fabrici, înzestrate cu utilaj modern. Toate acestea cer oameni cu calificare superioară. In institutele noastre de cercetări, în învățămînt, în toate domeniile de activitate avem nevoie de oameni cu cunoștințe înaintate. Avem nevoie de cadre temeinic pregătite, de buni organizatori ai producției, ai învățămîntului, de oameni disciplinați, constructori entuziaști, care să facă totul în interesul poporului, pentru cauza construirii socialismului în patria noastră. Asemenea oameni trebuie să creeze școala noastră superioară, în această direcție trebuie să muncească unit corpul didactic, asociațiile studenților, organizațiile U.T.M., sub conducerea organizațiilor noastre de partid.Studenții de astăzi vor avea mîine misiunea de a înmulți realizările științei și culturii, de a face ca renu- mele bun pe care l-a cîștigat pînă acum poporul nostru să fie ridicat pe o treaptă și mai înaltă, de a contribui la ridicarea patriei pe culmile comunismului.Amintind că în institutele noastre de învățămînt superior învață laolaltă, înfrățiți, studenți romîni, maghiari, germani și de alte naționalități, tovarășul Nicolae Ceaușescu a spus : Aceasta trebuie să constituie pentru noi un îndemn de a munci și mai bine pentru întărirea continuă a frăției și unității de fier a întregului popor, a oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, în jurul partidului și guvernului. Unitatea de monolit este garanția desăvîrșirii construcției socialismului în patria noastră și a mersului ei spre comunism.Dacă astăzi trăim vremuri de minunate înfăptuiri, acesta este în primul rînd rezultatul luptei îndelungate a poporului nostru, în frunte cu clasa muncitoare, a celor mai buni fii ai ei.Nu puține sînt jertfele pe care le-au dat oamenii înaintați, progresiști din țara noastră și îndeosebi clasa muncitoare — clasa cea mai înaintată a societății — partidul co- astăzi să pu- fărămuniștilor, pentru ca tem munci în condiții noi,

exploatatori, la construirea societății socialiste.Acum cîteva zile, s-a sărbătorit împlinirea a 30 de ani de la luptele ceferiștilor și petroliștilor din 1933, care au însemnat un moment d'e cotitură în istoria patriei noastre, în lupta poporului romîn pentru eliberarea de sub jugul exploatatorilor.Evocarea minunatelor tradiții ale luptei revoluționare a poporului este una dintre sarcinile importante ale asociațiilor studenților. Fiecare student trebuie să cunoască aceste tradiții istorice, lupta și jertfele înaintașilor, care au făcut cu putință realizările de astăzi.Mărețele înfăptuiri obținute în construirea socialismului umplu de bucurie inimile fiecărui cetățean. Nu există patriot care să nu se mîn- drească cu ceea ce s-a construit și se construiește, cu viața din ce în ce mai bună pe care o trăiește poporul nostru. Nu puțini sînt străinii care ne vizitează țara și dintre aceștia nu numai prietenii, dar și cei care nu sînt prieteni ai socialismului, sînt nevoiți să recunoască realizările mari ale Republicii Populare Romîne, să vorbească de calitățile minunate ale poporului nostru, de roadele eforturilor depuse de oamenii muncii, sub conducerea partidului.Să nu uităm nici un moment că toate realizările de astăzi, posibilitățile create în învățămînt, le datorăm muncii eroicei noastre clase muncitoare, a țărănimii, a intelectualității, a întregului popor, politicii juste marxist-leniniste a partidului, Comitetului său Central, în frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej.Referindu-se la activitatea culturală în rîndul studenților, vorbitorul a arătat că și în această privință a- sociațiile, cu concursul conducerilor institutelor și facultăților, au obținut o serie de rezultate bune. Punînd permanent în centrul preocupărilor lor problema învățăturii, asociațiile se preocupă și de organizarea timpului liber al studenților, de activitatea culturală, pentru a face ca studenții să cunoască mai bine creația poporului nostru în literatură, artă, știință.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a a- rătat că poporul romîn se mîndrește cu eminenți oameni de cultură, artă, știință. Creația lui Enescu a intrat de mult în patrimoniul muzicii uni- . yersale. De .o, deosebită prețuire șe bucură muzica noastră populară, așa cum s-a dovedit prin răsunetul puternic al spectacolelor date în S.U.A. de ansamblul „Rapsodia Romînă". Numeroși artiști au obținut premii la concursuri internaționale de înalt nivel.Asociațiile trebuie să se preocupe mai mult de cultivarea în rîndul studenților a sentimentului de mîndrie națională, patriotică pentru tot ceea ce a creat și creează poporul, să organizeze manifestări variate pentru a contribui la mai buna cunoaștere a comorilor noastre culturale și artistice. Prețuind adevăratele valori ale culturii, artei și științei universale, studenții trebuie totodată să aibă o atitudine intransiger^ță față de cultura și arta decadentă."Prin întreaga activitate desfășurată în învățămîntul superior — a spus vorbitorul — să creăm omul nou, constructor al socialismului, cu înalte însușiri morale, cu bogate cunoștințe științifice, culturale. O deosebită însemnătate trebuie să acorde asociațiile studenților, organizațiile U.T.M., corpul didactic, înarmării studențimii cu cunoștințe marxist-leniniste, cultivării sentimentelor de dragoste față de patrie și popor, a sentimentelor de frăție și solidaritate cu lupta tineretului din lumea întreagă, împotriva războiului, pentru pace, democrație și socialism.Vorbitorul a subliniat că lucrările Conferinței U.A.S.R. vor aduce o contribuție la îmbunătățirea activității asociațiilor în toate domeniile de activitate, la ridicarea nivelului învățămîntului superior.Este necesar ca problemele ridicate în conferință să fie studiate cu mare atenție. Ministerul Invățămîn- tului să analizeze criticile și propunerile ce i-au fost adresate și să stabilească măsuri pentru înlăturarea neajunsurilor semnalate și îmbunătățirea procesului de învățămînt. Comitetul Central U.T.M., Consiliul U.A.S.R., trăgînd învățăminte din criticile aduse vechiului consiliu și analizînd diferitele propuneri, să a- sigure luarea de măsuri care să ducă la îmbunătățirea activității în anii următori.După ce a subliniat importanța u- nei mai strînse conlucrări între asociațiile studenților și organizațiile U.T.M., a sprijinului și îndrumării pe care organizațiile de partid din institute, comitetele regionale și o- rășenești de partid sînt datoare să le acorde acestora pentru rezolvarea sarcinilor ce le revin, tovarășul Nicolae Ceaușescu a transmis tuturor studenților, din partea Comitetului Central al partidului și personal a tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, urări de noi succese la învățătură, în activitatea obștească, în întreaga lor‘muncă și viață.

Plenara Consiliului Național 
al Femeilor din Republica 

Populară RomînăIn ziua de 20 februarie a avut loc Plenara Consiliului Național al Femeilor din Republica Populară Romînă.Plenara a dezbătut sarcinile ce revin comitetelor și comisiilor de femei în mobilizarea colectivistelor la întărirea economico-organizatorică a gospodăriilor agricole colective, stabilind măsuri practice corespunzătoare.în cadrul plenarei s-a prezentat o informare asupra lucrărilor Sesiunii Consiliului F.D.I.F., care a avut Ioc între 7 și 11 decembrie 1962, șl s-au aprobat măsurile privind pregătirea și popularizarea în țara noastră a lucrărilor Consiliului Mondial al Femeilor ce se va ține la Moscova, în iunie 1963.Plenara a ales în funcția de președintă a Consiliului Național al Femeilor pe tovarășa profesor-inginer Suzana Gîdea, prorector al Institutului Politehnic din București.
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INTILNIRI INTRE
CANDIDAȚI ȘI ALEGATORI

GALAȚI (coresp. „Scînteii"). — In 
satele fi comunele raionului Galați au 
avut loc pînă în prezent 456 de întîl- 
niri ale candidafilor cu alegătorii, la 
care au participat aproape 22 000 de 
cetățeni. In cadrul acestora, numeroși 
participant au vorbit despre realiză
rile obfinufe in ultimii ani in satele 
lor și au făcut propuneri prefioase 
care se referă la buna gospodărire și 
Înfrumusețare a așezărilor din raion. 
Astfel in cadrul intilnirilor care au a- 
vut loc în circumscripțiile electorale 
din comuna Pechea alegătorii au pro
pus ca prin muncă patriotică să con
struiască un cămin cultural și să termi
ne lucrările de electrificare. In 
comuna Scînteești s-au propus printre 
altele să se pietruiască drumul care 
leagă comuna de șoseaua Tuluceșfi— 
Cuca și renovarea căminului cultural. 
La Călieni cetățenii au propus să 
construiască o nouă sală de clasă pe 
lingă școala existentă.

Propuneri interesante privind gos
podărirea mai bună a satelor și comu
nelor, construcția unor obiective so- 
cial-culturale, extinderea refelelor de 
electrificare și radioficare, au fost fă
cute și în comunele Vînători, Fundeni, 
Liești și altele.

SFAT CU ALEGĂTORII

PITEȘTI (coresp. „Scînteii"). Pe cu
prinsul regiunii Argeș, in sate și co
mune, in orașele raionale se fin in 
aceste zile întîlnirile candidafilor 
F.D.P. cu alegătorii în care se discu
tă probleme de inferes obștesc. Pînă 
in prezent, au avut loc intilniri in 1749 
circumscripții electorale comunale, 98 
circumscripții orășenești, la care au 
participat 82 000 de cetă)eni. Din rîn

Proiecte înainte de termen 

— lucrări în avans

Colectivul Direcției de sistematizare, 
arhitectură și proiectare a construcțiilor 
Crișana a predat constructorilor, cu trei 
luni mai devreme, documentațiile nece
sare celor aproape 500 de apartamente 
ce se ridică anul acesta în orașul Ora
dea. Aceasta a permis frustului regional 
de construcfii să obțină un avans al lu
crărilor de circa două luni la construcția 
unui lot de 200 de apartamente.

Cu mult înainte de timp, ap fost 
terminale și documentațiile necesare 
unor construcții social-culturale, printre 
care acelea ale școlilor din Gurahont și 
Oradea. Tn curs de execuție se află 
proiectele pentru un spital de copii cu 
400 de locuri, un complex de deser
vire al cooperației meșleșugărești, 
ele.

Din noul peisaj al Sibiului

Acum am înțeles, tovarășă profesoară... (Instantaneu de la noua școală din cartierul bucureștean 
Pajura). (Foto : Agcrpresï

dul acestora circa 6 000 au luat cuvîn- 
tul la discufii. Alegatorii din majorita
tea circumscripțiilor electorale ale co
munei Răscăeți, raionul Găești, au pro
pus să se înceapă construcfia unui ci
nematograf și să se procure materialul 
necesar electrificării comunei. La înfîl- 
nirea alegătorilor din circumscripția 
electorală nr. 11 din comuna. Stoică- 
neșfi, cu candidatul Dumitru Prună, 
cetățenii Anghel Slujitoru, Maria Ni- 
colescu și alfii evidențiind realizările 
gospodărești din comună au propus ca 
in cadrul circumscripției lor să se 
construiască un pod de beton și să se 
sape o fîntînă, pentru a îmbunătăți 
aprovizionarea cu apă. Cetățenii s-au 
angajat să contribuie prin muncă pa
triotică.

La intilnirea din comuna Moșoaia 
alegătorii s-au angajat de asemenea, să 
sprijine lucrările de consfrucfie a unei 
școli, să menfină in stare bună dru
murile etc.

LA PUNCTELE DE AGITAȚIE

TG. MUREȘ (coresp. „Scînteii"). — 
Cetăfenii care vin la punctele de a- 
gitație amenajate in diferite localități 
consultă cu mult inferes materialele 
apărute în legătură cu dezvoltarea 
regiunii în anii de democrafie popu
lară. Printre altele sînt expuse pliante 
cu fotografii, date comparative, gra
fice. La punctele de agitație se mai 
găsesc și alte materiale care oglindesc 
realizările obfinufe pe plan local în 
comune și orașe, „Cifre și fapte" des
pre dezvoltarea raioanelor.

Sînt în curs de apariție și alte pli
ante intitulate : „Importante realizări 
în electrificarea satelor", „Traiul îm
belșugat al colectiviștilor1'. De ase
menea, vor fi difuzate in aceste zile 
și afișate la punctele de agitafie o 
serie de chemări și lozinci adresate 
diferitelor categorii de alegători.

„Clădirea cea mai bine
Cu titlul de mai sus, zilele trecute 

a apărut în „Scînteia" o știre prin care 
cititorii erau informați că gospodarii 
dinfr-un cartier nou al orașului Sibiu 
au initial o interesantă aefiune cetățe
neasca.

Dar, să vă prezentăm mai întîi car
tierul.

în partea aceea a Sibiului pe care 
oamenii o numesc Terezianu se întin
dea în urmă cu trei-pafru ani un teren 
viran. Loc sterp cît vedeai cu ochii. 
Doar la o margine se aflau cîteva 
căsu)e scunde.

...S-a'năltal mai întîi un bloc. Pe 
urmă altul și nu peste multă vreme pe 
harfa orașului a fost înscris un nume 
nou : „Cartierul Terezianu“. în casele 
noi, luminoase, s-au mutat numeroși 
cetățeni din diferite părfi ale Sibiului. 
Curînd, ei au început să se cunoască, 
s-au legat prietenii.

Cei mai mulți dintre locatarii mufafi 
aici au început să se ocupe cu dragos
te de buna gospodărire a blocului, ma- 
nifestînd grijă și exigentă, cînd pe ici, 
pe colo au început să apară origina
le „completări“ arhitectonice, care dă
deau un aspect urît, de neorînduială 
clădirilor. Un locatar a bătut scoabe

(Urmare din pag. I-a) sîntganizația U.T.M., felul cum folosite capacitățile de producție și timpul de lucru în diferitele secții ale uzinei. O concluzie care s-a desprins în urma acestei analize a fost aceia că în toate secțiile, și îndeosebi în secția strungărie, există îhcă mari posibilități de creștere a productivității muncii, care pot fi puse în valoare printr-o mai bună organizare a lucrului pe brigăzi. S-a observat că, dat fiind caracterul complex al pieselor ce se prelucrează, unii strungari cu o calificare înaltă, lucrînd individual, erau puși adesea în situația de a executa lucrări de categorii inferioare, care puteau fi făcute foarte bine de muncitori cu o calificare mai redusă. Se făcea astfel o risipă de forță de muncă calificată, ceea ce în ultimă instanță se răsfrîngea asupra creșterii productivității muncii pe ansamblul secției și asupra fiecărui muncitor în parte.în secția strungărie am stat de vorbă cu strungarul Marin Mocanu, u- nul din fruntașii în producție. Iată ce ne-a declarat el în legătură cu avantajele organizării unor astfel de brigăzi :— „Ca să avem putința să muncim mai spornic — arată el — exista o singură soluție : munca să fie organizată pe brigăzi, în componența cărora să intre atît muncitori cu o calificare mai înaltă cît și muncitori cu o pregătire profesională mai slabă. în ianuarie au luat ființă în

în uzină au măsuri menite productivității întreprinderii și organizația de partid, sprijinindu-se pe inițiativa muncitorilor și tehnicienilor, trebuie să Se ocupe în continuare de ridicarea la un nivel mai înalt a organizării muncii și a producției. Se simte nevoia unei mai strînse colaborări între serviciul de planificare, dispecer- șef și serviciul de aprovizionare spre a se reduce la maximum timpii morți la produsele ce se lansează în fabricație. De asemenea, experiența primei luni a. acestui an a arătat că dacă serviciul de proiectări și serviciul tehnologic ar acorda o mai „x. xxxAxyv. xx. mare atenție elaborării în _ grafic secția noastră primele __3 brigăzi de a proiectelor și a tehnologiei, unele acest gen, iar în această lună încă **•*♦»»patru. Faptele au demonstrat că prin felul cum sînt ele organizate, capacitatea și cunoștințele profesionale ale fiecărui muncitor sînt mai bine valorificate și, ca urmare, crește productivitatea muncii".în cadrul brigăzilor conduse de strungarii Mihai Vișan, Petre Cuba- nic, Gh. Preda, Ion Crîșmaru și alții, s-a dezvoltat un puternic spirit de întrajutorare în muncă, au devenit adevărate „școli“ ale îmbogățirii cunoștințelor profesionale, ale ridicării calificării ; strungarii cu 0 înaltă pregătire profesională și cu o bogată experiență în producție acordă un de creștere a productivității muncii.

în perefii exteriori ai apartamentului 
pentru a-și întinde o funie de rufe ; 
altul a uitat un robinet deschis, apa a 
năvălit în camere.

Toate aceste mici neglijente gospo
dărești au fost, ce-: drept, dar mai de 
mult. Altfel sfau lucrurile acum. Preo
cuparea cetățenilor de a-și vedea imo
bilul. strada, orașul cît mai frumoase 
a fost sus|inufă de grupele de partid, 
de comitetele de blocuri.

Am pornit deunăzi împreună cu to
varășul Ion Grecu, secretarul Sfatului 
popular orășenesc Sibiu, să vizităm 
noul cartier. La blocul nr. 1 de pe stra
da ceferiștilor l-am cunoscut pe to
varășul Aurel Munteanu. E secretarul 
comitetului de partid din cartier și 
membru în comitetul de bloc. Lui îi 
ap.arfine inifiativa întrecerii pentru 
„clădirea cea mai bine înlre|inută“.

De la tovarășul Munteanu am aflat 
multe lucruri interesante. La scurt timp 
după ce locatarii s-au mutat în noile 
blocuri, munca grupelor de partid și 
a comitetelor de blocuri s-a concen
trat în primul rînd asupra problemelor 
gospodărești. în adunările cu cetățe
nii, membrii comitetelor de blocuri, ai 
comitetelor de străzi au dus o muncă 

sprijin larg celor cu o calificare mai slabă. Sculele fiind folosite în combin, se creează, de asemenea, condiții pentru creșterea productivității muncii.Paralel cu formarea unor asemenea brigăzi, în uzină au fost organizate două cursuri de ridicare a calificării, la care predau lecții cei mai buni ingineri și tehnicieni din întreprindere. La unul din cursuri iau parte 40 de strungari și frezori și la al doilea — 34 de lăcătuși și ajus- tori. Este necesar însă ca atît conducerea uzinei cît și comitetul sindicatului să acorde mai multă atenție felului cum funcționează aceste cursuri spre a se evita situația din anul trecut cînd ele nu au avut continuitate.
*fost luate un șir de să ducă la creșterea muncii. Conducerea

produse .ar putea fi însușite și’ realizate într-un timp mai scurt.Trebuie spus, de asemenea, că u- zina a întîmpinat și întîmpină unele greutăți în menținerea decalajului creat între diferitele secții din cauză că nu întotdeauna întreprinderile care-i furnizează materie primă și diferite materiale își respectă la termenele stabilite obligațiile contractuale. Examinarea atentă și operativă a unor atari situații de către organele ministerului tutelar, ar duce, neîndoios, la eliminarea acestor deficiențe și ar da posibilitate colectivului de aici să pună în valoare noi rezerve
întreținută“

stăruitoare, edueîndu-i pe locatari în 
spiritul răspunderii fafă de bunul ob
ștesc. Azi în discuții prietenești sau 
în ședinfe se fac numeroase propuneri 
gospodărești. La multe blocuri holu
rile de la intrare se transformaseră în- 
fr-un timp într-un fel de garaje pentru 
motociclete, biciclete... Comitetele de 
blocun împreună cu cetățenii au ho
tărît să-și amenajeze din resurse loca
le locuri speciale pentru adăpostit 
mijloacele personale de transport.

La o ședință ținută la sfatul popular 
orășenesc cu comitetele de blocuri s-a 
propus ca micile reparații să fie făcute 
de căfre cefăfeni. Locatarii au fost de 
acord. E undeva un geam lipsă sau un 
bec? Nu funcționează bine un robi
net ? Nimeni nu se gîndește să tacă 
pentru aceasta apel la echipele de re
parații ale I.L.L.

De întrecerea „pentru clădirea cea 
mai bine întreținută“ se ocupă îndea
proape sfatul popular. De nenumărate 
ori deputafii, membrii comitetului exe
cutiv pot fi văzu|i înfr-un cartier sau 
altul. Ei iau legătură cu comisia care 
urmărește după grafic întrecerea, se 
interesează unde trebuie dat ajutor 
tehnic sau trebuie să intervină între
prinderea de reparații a orașului.

De curînd, la comitetul orășenesc de 
partid a avut loc o ședință cu organi
zatorii grupelor de partid din blocuri. 
„Cum intervenim în acțiunea de între
ținere exemplară a locuințelor?“. „Ce 
facem pentru statornicirea unor relații 
cîf^ mai tovărășești între locatari ?“ 
lată care au fost temele discufiilor.

Consfătuirile* cu cetățenii, ședințele 
cu organizatorii de grupe de partid 
pe blocuri sînt forme ale muncii poli
tice de educație cetățenească menite 
să susțină întrecerea pentru „clădirea 
cea mai bine întreținută“.

Bineînțeles că în oraș mai sînt 
muHe de făcut. Inițiativa este de abia 
la început. Sibleniî însă se gîndesc, de 
pe acum, să cheme la întrecere toate 
orașele de subordonare regională din 
țară. „Sîntem hotărîți, ne spunea Ion 
Baradi,. președintele comitetului de 
cetățeni din cartierul Terezianu, să ne 
facem orașul ca paharul“. Și cel ce 
frece azi prin Sibiu observă parcurile 
tinere, aleile frumos pietruite și ali
niate, clădirile bine întreținute, jn 
toate acestea e cuprinsă și munca ce
tățenilor. Pretutindeni în oraș se vede 
mîna gospodarului harnic.

G. GRAURE
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Nr. 581Ö

Creșterea numărului de păsări și & producției acestora are o mare însemnătate economică. Datorită faptului că păsările se înmulțesc ușor și ajung într-un timp scurt la maturitate creează posibilitatea să obținem în decursul aceluiași an producții sporite de ouă și carne.Despre posibilitățile mari de dezvoltare a sectorului avicol în gospodăriile de stat și gospodăriile colective au vorbit pe larg participantele la recenta consfătuire pe țară a crescătoarelor de păsări organizată de Consiliul Superior al Agriculturii împreună cu Consiliul Național al Femeilor. Cu acest prilej, zeci de crescătoare de păsări și specialiști au relatat pe larg experiența lor în ce privește aplicarea metodelor înaintate de hrănire și îngrijire a păsărilor, creșterea unui număr mai mare de pui etc. Cu multă însuflețire au vorbit zeci de crescătoare de păsări despre însemnătatea muncii lor care cere pricepere, dragoste de meserie și foarte multă conștiinciozitate.
Cum se pot obține 

pus mai multiExperiența multor gospodării dovedește cît de avantajoasă este crearea unor mari ferme avicole. Cres- cătoarea de păsări Alexandrina Ra
dulescu de la gospodăria colectivă Grindu, regiunea București, a a- rătat că anul trecut gospodăria a 
avut în plan să scoată 96 000 de pui 
și a realizat aproape 113 000. Aici s-au folosit larg posibilitățile locale, atît pentru scoaterea unui număr mai mare de pui, cît și pentru creșterea lor în cele mai bune condiții. Colectiviștii au folosit cu întreaga capacitate incubatoarele, au organizat scoaterea ritmică a puilor ceea ce le-a dat putința să utilizeze mai bine puiernițele. înainte de a se introduce ouăle în incubatoare s-a făcut dezinfecția acestora. Incubatoarele au fost puse cîteva zile să funcționeze în gol pentru verificare. Colectiviștii au respectat toate regulile tehnice privind menținerea temperaturii și a umidității necesare, întoarcerea ouălor etc., întocmindu-se fișe de evidență pentru fiecare incubator. Cînd puii au ieșit, s-au ținut în incubator pînă la zvîntarea pufului, după care au fost transportați în cutii și dați în primire crescătoarelor. Hrănirea puilor s-a făcut pe bază de rații stabilite în raport cu vîrsta.Eforturile depuse pentru creșterea păsărilor au fost răsplătite din plin. 
Anul trecut din sectorul avicol, 
gosnodăria a realizat un venit de 
1078 090 Iei, față de 420 000 cît 
a fost planificat. La obținerea acestor rezultate o contribuție activă au adus-o îngrijitoarele de păsări, alese dintre cele mai harnice colectiviste. Ținînd seama de rezultatele obținute anul trecut, colec
tiviștii au prevăzut ca anul acesta 
să obțină 120 000 de pui. în ultimele două săptămîni s-au și pus la incubât 22 500 ouă.O experiență valoroasă au și^co- lectiviștii din Ceacu, raionul Călărași, în ce privește amenajarea camerelor incubator pentru scoaterea puilor. Cum arată un astfel de incubator ?Imaginați-vă o cameră obișnuită cu o suprafață de 20 mp și cu pereți care asigură o bună izolație. Soba are gura de foc în afara camerei, în tavan sînt trei orificii pentru aerisire din care două deasupra stela- jelor cu ouă, iar altul, prevăzut cu un ventilator se află deasupra sobei. In loc de ferestre camera are două uși cu geam, așezate pe aceeași parte, pentru a înlătura curenții de aer. La 20—30 cm distanță de la soba care șe prelungește cu un fel de cotlon prin mijlocul camerei, se pun saci uzi care mențin umiditatea aerului po-

trivit cerințelor. La un metru de sobă și la 0,60 m de la pereți se pun cîte 6 rînduri de stelaje cu ouă. Capacitatea incubatorului este de 10 000 ouă pe fiecare serie.Anul trecut gospodăria a scos 93 785 pui, față de 48 000 cît era planificat. Din aceștia 50 000 au crescuți, iar restul s-au dat gospodării. Incubatorul-cameră puțin, iar rezultatele obținute foarte bune.
Trebuie subliniat că prin folosirea 

incubatoarelor-eameră se obțin re
zultate bune numai dacă se respectă 
întocmai regulile de incubație. Iată ce povestește despre aceasta colectivista Maria Pantilie din Ceacu.„Cu mult înainte de începerea incubației am dezinfectat camerele, u- tilajele, am asigurat lemne și lignit pentru foc. Pentru incubație am a- les ouă fără crăpături, cu coaja netedă și curată, avînd grijă să nu fie mai vechi După ce am ales ouăle, le-am așezat în site și am făcut un semn pe fiecare pentru a se cunoaște cînd le pe partea cealaltă. Cu 3 zile înainte de a pune ouăle în incubator am introdus tăvile cu apă sub sertare, am umezit sacii și am făcut focul în sobe. Cînd temperatura camerei a ajuns la 42 de grade am pus sitele cu ouă pe stelaje și am scăzut temperatura camerei la 37,5—38,5 grade.După 24 de ore de la introducerea ouălor în incubator, și pînă în a 18-a zi le toarcem de 3 pe zi.La început ne pricepeam la toate acestea, dar ne-a ajutat inginerul zootehnist care ne-a îndrumat pas cu pas. Ne-au ajutat și cărțile de cialitate pe le citim cu interes.Respectînd gulile de incubație, am reușit să realizăm un procent de ecloziune asemănător cu cel obținut în incubatoarele moderne. Anul trecut 
gospodăria a obținut numai din 
creșterea păsărilor un venit bănesc 
de 700 000 lei”.

vom întoarce

în- orinu noi
spe- care multre-

fost altor costăsînt

de 9—10 zile.

furaje îndestulătoare, de sortimente cît mai variate, care să conțină toate substanțele nutritive necesare rație, în proporția optimă.
Adăposturi bune 

și ieftine

în
Una dintre condițiile hotărîtoare pentru creșterea puilor, pentru reducerea mortalității, este asigurarea unor adăposturi trainice, igienice și cît mai ieftine. Fără a se face cheltuieli prea mari, la G.A.C. Piscu, regiunea Galați, au fost construite două puiernițe bune și ieftine. După deviz, o puierniță trebuia să coste 40 000 lei. Datorită folosirii materialelor locale s-a realizat o economie de 21 000 lei. Puiernițele au fost construite cu ferestre duble, a- șezate cu fața spre miazăzi. Aceste puiernițe au fost amplasate în imediata apropiere a plantațiilor de

(Foto : Gh. Vințilă)

O mare atenție 
alimentațieiExperiența crescătoarelor tașe arată că atît cantitatea hranei, dar mai ales calitatea acesteia, proporția diferitelor substanțe nutritive din rație, au un rol hotărîtor în creșterea în greutate a păsărilor și a producției de ouă.Cu justificată mîndrie a vorbit colectivista Maria Bucur despre faptul că gospodăria colectivă din Limanu, 

regiunea Dobrogea, a crescut anul 
trecut 52 000 de păsări, revenind 1733 
păsări Ia suta de hectare. Pentru buna hrănire a păsărilor, colectiviștii au căutat ca, pe lîngă furajele concentrate, să folosească resurse cît mai variate de nutrețuri. Prin 
aplicarea metodei de creștere a pă
sărilor în tabere de vară s-a reușit 
ca la unele categorii de păsări să 
se economisească peste 30 la sută 
din rația de concentrate. Procedînd în felul acesta, s-au realizat în medie 142 ouă de fiecare găină.Interesante sînt și metodele relatate de crescătoarea de păsări Luiza 
Braun de la gospodăria colectivă din Sînmartin, regiunea Banat. Ea a a- rătat că aici s-au crescut anul tre
cut pui care au ajuns să aibă la vîr
sta de 4 luni o greutate de 1,300— 
1,400 kg. Colectiviștii au organizat hrănirea diferențiată a puilor după cerințele fiecărei vîrste. Astfel, ej au dat puilor uruială uscată, ouă fierte, uruială udată cu lapte acru, brînză dulce de vacă, morcovi rași. De asemenea, s-a dat făină de oase, cărbune pisat, cretă furajeră.Pentru a se obține rezultate cît mai bune în creșterea păsărilor este necesar ca în fiecare gospodărie să fie luate măsuri pentru a asigura

frun-

O nouă serie de pui la „Avicola“-Bacău, salcîmi, duzi, vișini și alțl pomi fructiferi, ca să fie adăpostite de vînturi. Deși puiernițele au costat puțin ele întrunesc toate condițiile necesare creșterii puilor.
Temperatura optimă și lumina in

fluențează atît dezvoltarea puilor, cît 
și sporirea producției de ouă la pă
sările adulte. Colectiviștii au avut grijă ca adăposturile pentru păsări să mențină o temperatură cît mai constantă și să primească din plin lumina soarelui. Gospodăria a mai amenajat 20 de cotețe mobile, fiecare avînd o capacitate de 500 de păsări. în timpul verii, pe măsura creșterii puilor, adică atunci cînd aceștia au împlinit o lună și jumătate— două, au fost mutați în cotețele mobile pe lucerniere.

O tuie mai zate ceastă privință crescătoarea de păsări Maria Bartha de la G.A.C. Ca- rastelec, regiunea Crișana. „La noi în gospodărie s-a construit un adăpost pentru 3 000 de păsări. Am realizat acest adăpost cu cheltuieli de numai 36 600 lei. Ținînd seama de experiența dobîndită, colectiviștii tiu construit o nouă puierniță cu o capacitate mai mare, de 4 000 de pui”.Rezultate și mai bune se pot obține prin amenajarea unor hale moderne cu o capacitate de 5 000— 10 000 păsări, unde se poate extinde mecanizarea cu cheltuieli mai reduse sau a unor hale mai mici, dar care să fie astfel amplasate încîf să poată fi mărite în viitor prin prelungire.
Foarte important este ca adăpos

turile pentru păsări să fie ampla
sate în locurile cu o circulație mai 
mică, pentru a preveni introduce
rea unor boli.încă din aceste zile este necesar să se acorde multă atenție construirii puiernițelor. Colectiviștii din Ianca, regiunea Galați, au în plan să obțină anul acesta 80 000 de

problemă importantă o consti- și amenajarea unor adăposturi mari, care să poată fi mecani- în viitor. Iată ce a spus în a-

pui, față de 58 000 cît s-au scos anul trecut. Pentru a putea adăposti numărul sporit de pui, colectiviștii au pregătit încă din anul trecut materialele necesare pentru construcțiile care vor fi ridicate în acest an.în această perioadă este foarte important ca în fiecare gospodărie să se confecționeze un număr suficient de jgheaburi, adăpători, stinghii, cuibare capcană, să fie pregătită tîmplăria necesară astfel ca în cel mai scurt timp după desprimă- vărare, adăposturile prevăzute pentru păsări să poată fi date în folosință.
Creșterea păsărilor 

de apă și a curcilor ~ 
o ocupație rentabilăResursele bogate de hrană ale bălților, lacurilor și iazurilor pot fi valorificate într-un mod foarte rentabil prin creșterea păsărilor de apă — gîște și rațe. în regiunile Banat, Crișana și în alte părți se obțin însemnate venituri din creșterea gîștelor pe pășuni.„în gospodăria noastră din Soco- dor, regiunea Crișana, spunea la Consfătuirea pe țară a crescătoarelor de păsări colectivista Cristina Veredan, creșterea gîștelor a devenit de acum o tradiție, pentru că s-a dovedit a fi aducătoare de mari venituri bănești. Noi creștem gîște atît pentru carne, cît și pentru fulgi. Obișnuim să jumulim gîștele de 3—4 ori în timpul verii, tr-un de la —400 Toamna îngrășăm gîștele prin îndopare. Prin hrănirea forțată cu porumb și alte furaje am reușit ca o gîscă să atingă greutatea de 7—9 kg. Creșterea gîștelor nu cere mari cheltuieli. în timpul jverii le-am dus la pășune, iar după recoltarea păioaselor le-am scos pe miriști. Am realizat astfel însemnate economii de concentrate. Veniturile mari obținute prin creșterea păsărilor i-a determinat pe colectiviștii din gospodăria noastră să propună în planul de prodiicție pe anul 1963 creșterea unui număr de 3 000 gîște“

Pentru numeroase gospodării co
lective situate în preajma 
foarte rentabilă s-a dovedit 
creșterea rațelor.Iată ce povestește despre munca ei, colectivista Alexandra Popa, una dintre fruntașele gospodăriei colective din Goicea Mare, regiunea Oltenia : „Timp de două săptămîni hrănesc bobocii de 6—8 ori pe zi. Pentru a nu rămîne furaje în jghe- bulețe, resturile le dau pentru a fi folosite în sectorul porcin. Bobocilor de rață nu le-a lipsit niciodată apa din adăpători, pe care am schimbat-o de 7—8 ori pe zi. Treptat, am mărit rația de hrană, pentru ca dezvoltarea bobocilor să nu sufere.La vîrsta de două luni bobocii au atins greutatea de 2 kg și chiar mai mult. Gospodăria a avut venituri importante — 250 000 lei de pe urma creșterii păsărilor — mai ales datorită faptului că s-a obținut o creștere rapidă a bobocilor, și pentru că păsările găseau pe baltă aproape toată hrana de care aveau nevoie.O serie de gospodării au obținut rezultate bune în creșterea curcilor. Foarte avantajoasă este creșterea rasei Bronzate cu pieptul lat care are o serie de însușiri valoroase. La vîrsta de 1 an ajung la o 7,3 kg față locale, iar 12 kg față

Astfel, în- an obținem o gîscă 300 g de fulgi.

apelor, 
a fi si

curcile din această rasă greutate de circa curcanii de 7 kg
medie de peste 3,7 kg la rasele ajung la peste la rasele locale. Curcanii îngrășați pot ajunge greutate de 18 kg și chiar mai Datorită intensității mari de tere, puii de curcă au nevoie hrană bogată în proteine, săruri mi-

la o mult, creș- de o
FELICIA CRUCERU

G.A.C. Ianca, regiunea Galați Crescătoare fruntașe de păsări

nerale și vitamine, de o îngrijire a- tentă, mai ales pînă la vîrsta de două luni. în timpul verii se pot realiza mari economii de furaje concentrate deoarece curcile își a- dună singure o mare parte din hrană de pe miriște, pășuni etc.Rentabilitatea creșterii curcilor poate fi mult sporită prin organizarea încrucișărilor între rasa Bronzată cu pieptul lat și rasele locale. Prin această încrucișare se obțin produși cu o intensitate de creștere ridicată, care ajung la o greutate corporală mare și produc multe ouă.*Anul acesta gospodăriile colective au prevăzut în planurile de produc- ție să sporească numărul de păsări, astfel ca fermele avicole să devină una din sursele importante de venituri bănești. Pentru sporirea producției de ouă și carne de pasăre are o mare însemnătate generalizarea experienței înaintate dobîndite de gospodăriile de stat și gospodăriile colective fruntașe, ridicarea calificării crescătoarelor de păsări. In această privință merită să fie subliniate inițiativele luate de consiliile agricole regionale Dobrogea, București și altele, care au organizat școlarizarea a mii de femei prin cursuri de scurtă durată la care s-au adăugat numeroase consfătuiri, schimburi de experiență etc. Numai în regiunea Dobrogea lucrează în sectorul avicol peste 2 600 de colectiviste care au fost școlarizate. Important este de asemenea faptul că organele de partid și consiliile agricole s-au îngrijit de permanentizarea în muncă a crescătoarelor, astfel ca să obțină rezultate tot mai bune de la un an la altul. Consiliul ' agricol regional București, împreună cu comitetul regional al femeilor, au organizat școlarizarea unui număr de 2 700 de colectiviste. Totodată consiliul agricol se preocupă de rezolvarea unor probleme cum ar fi folosirea cît mai deplină a incubatoarelor, asigurarea furajelor din sortimente variate și a spațiului necesar pentru cazarea puilor etc.Există mari posibilități pentru extinderea unor metode înaintate cu o eficacitate economică ridicată în creșterea păsărilor, cum ar fi lungirea zilei-lumină în timpul iernii, prin folosirea becurilor obișnuite, metodă care contribuie la sporirea producției de ouă cu circa 20 la sută. De asemenea, folosirea în adăposturile cu o bună ventilație a așternutului permanent peste care se presară în cantități mici praf de var nestins pentru reducerea umidității și se completează periodic cu paie, reduce efortul îngrijitoarelor, contribuie la creșterea simțitoare a productivității muncii. Popularizarea largă a metodelor de scoatere a unui număr mai mare de pui atît în incubatoarele obișnuite cît și în cele tip cameră, extinderea metodelor înaintate de creștere a puilor, aplicarea regulilor de prevenire a bolilor, constituie mijloace importante în vederea sporirii producției de ouă și carne de pasăre.Așa cum arată experiența gospodăriilor care obțin rezultate bune în creșterea păsărilor, succesul în acest domeniu depinde de măsurile care se iau în această perioadă. Organized răspîndirea largă a experienței unităților și a crescătoarelor fruntașe, consiliile agricole, specialiștii trebuie să asigure un sprijin permanent, la fața locului, fiecărei gospodării colective, pentru folosirea cu întreaga capacitate a incubatoarelor și amenajarea altora noi, utilizarea tuturor resurselor de furaje existente, procurarea materialelor necesare ridicării construcțiilor avicole, astfel ca sarcinile sporite privind creșterea păsărilor să poată fi realizate și depășite.
C. BORDEÏANU

MARIA ELISABETA
G.A.C. Gruia, regiunea Oltenia

MARIA BUCUR
G.A.C. Limanu, regiunea 

Dobrogea

CONSTANȚA COROI CONSTANȚA TRACHE
G.A.C. Aroneanu, regiunea Iași G.A.C. Periam, regiunea Banat

MARIA BARTHA
G.A.C. Carasteleo, regiunea 

Crișana

MARIA ARHIP
G.A.C. Podoleni, regiunea Bacău

La gura de exploatare Brodina de Sus din cadrul întreprinderii fo- 
restiere-Falcău. Se pregătește încărcarea buștenilor în funicular.

(Foto ; Agerpresî

Cercetări științifice 
în sprijinul producției

(Urmare din pag. Il-a)în vederea dezvoltării mecanizării lucrărilor pe șantiere, institutul va întocmi studii tehnico-economice și teme de proiectare pe care le va preda întreprinderilor constructoare de mașini în scopul fabricării unor serii noi de utilaje, scule și dispozitive de mică mecanizare.Cu atenția cuvenită ne vom preocupa în acest an și de cercetarea și soluționarea unor probleme privitoare la construcțiile pentru agricultură. Bunăoară, va fi studiată extinderea folosirii elementelor u- șoare de armociment la lucrările de irigații și de beton precomprimat pentru acoperișurile construcțiilor a- grozootehnice, realizarea spalierelor din beton precomprimat necesare în unitățile viticole etc.Planul de cercetare pe anul 1963 prevede, totodată, lucrări menite să contribuie la perfecționarea metodelor de calcul, la determinarea calității și comportării construcțiilor, utilizîndu-se diferite aparate electronice și izotopi radioactivi.Paralel cu creșterea preocupării pentru aplicarea în producție a rezultatelor muncii de cercetare, vom acorda unităților de execuție și de proiectare un sprijin sporit și în ce privește asistența tehnică, elaborarea de standarde și alte prescripții de specialitate. în planul nostru pe anul a- cesta, alături de studii teoretice importante pentru dezvoltarea științei sînt prevăzute o serie de cercetări legate de actualele sarcini tehnice și economice ale producției.

ING. RADU BOG
DAN, director ad
junct științific al 
Institutului de me
canică aplicată al 
Academiei R. P. 

Romine :

Prin cercetările care le întreprins» dem în colaborare cu marile uzinq constructoare de mașini asuprat grupurilor de frecare, lagăre și pis* toane-cilindru, motoarelor cu ari dere internă etc. Se urmărește îmi bunătățirea caracteristicilor com structive ale motoarelor în vedereaf măririi duratei de funcționare a ai cestora, înlocuirea unor materială cu altele mai economice, creșterea randamentului mecanic etc. în plai nul pe anul 1963 mai figurează stui dii asupra condițiilor de lubrificațiq a suprafețelor cu mișcare de rostoi golire, întreprinse în vederea lărgii rii domeniului de utilizare a ruli menților cu role la viteze mari.Cercetările și studiile pe care la efectuăm în domeniul teoriei elastii cității și vibrațiilor sînt menite să contribuie la realizarea de autovei hicule cu performanțe de funcțio nare ridicate. De asemenea, în ce privește lucrările de recoltare a stufului din Delta Dunării se va studia posibilitatea aplicării rezultai telor muncii de cercetare obținute anul trecut, urmărindu-se îndeosebi construirea, în fază pilot, a unui vei hicul cu pernă de aer care să funci ționeze în orice condiții de teren.O problemă importantă căreia na vom strădui să-i găsim anul acesta soluții tehnice cît mai eficiente este cercetarea procesului de erodare a unor terenuri agricole. în acest scop vor fi întreprinse studii asupra dinamicii unor rîuri în vederea coordonării, prin reunire și captare în forme constructive, a torenților de apă provocați de ploi și de topirea! zăpezii.îndrumarea tinerilor poeți în „Luceafărul"
(Urmare din pag. Il-a)

Socotind chiar după paginile din 
ultimele luni ale „Luceafărului“, unii 
foarte tineri poefi și aspiranți la poe
zie sînt înclinați să exprime în încer
cările lor nu munca oamenilor care 
construiesc socialismul ci doar simbo
lurile acestei munci înfr-o perspectivă 
„general-umană“. De aici, o sumă de 
poezii care poartă titluri „concrete" cu 
referiri la industria socialistă să spu
nem, dar în text ne transferă într-un 
cu fotul alt plan. Inversînd sensul artei 
care concretizează abstracțiunile, ase
menea versuri pretind să ne sugereze 
viața concretă prin intermediul cîtorva 
abstracții. Convențiile încep să abun
de și poezia unor tineri care par să 
refuze șabloanele e din ce în ce mai 
șablonardă.

O sumă de epitete altă dată relativ 
refuzate în poezie au devenit de la 
o vreme clișee care marchează moda 
sterilă : după modelul confraților pro
movați, unii debutanți nu pot lăsa o 
poezie fără „ireversibile" și „incan
descente“, fără „spirale” și „geometri- 
zări", fără „infinituri" și „dimensiuni 
cosmice“ etc...

„Luceafărul“ are sarcina specială — 
care implică dificultăți dar și posibili
tăți nelimitate — de a forma talente 
abia apărute, încă proaspete, malea
bile, care pot fi ferite de manierismul 
timpuriu, de imitația formală, de sno
bism. Publicînd nu odată poezii con
fuze în expresie și sărace în conținut, 
dar cu prețiozități verbale și mari ges
turi lipsite de semnificație, revista în
curajează uneori tocmai alinierea celor 
mai tineri la o falsă poezie filozofică. 
Promovînd un „nume nou“, redacția 
trebuie să se îngrijească efectiv ca fie
care vers să aibă sens, să nu cultive 
gustui unora pentru întorsături verbale 
pe cît de pretențioase pe atît de inu
tile și confuze. Un tînăr, indiscutabil 
înzestrat cum este Dumitran Frunză, 
inginer, pe ca'e „Luceafărul“ îl pre
zintă ca pe un „poet tînăr format sub 
îndrumarea redacției noastre“, scrie, de 
pildă :

1n pieptișele marșuri cu volute mișcări 
sau 

Prin mine, focul pătrunde în lucruri 
statornicindu-le un miez evolut.

Ce înseamnă aceste versuri cu un 
limbaj de nepătruns? Cuvîntul voiul 
(adjectiv), care nu există, își justifică 
invenția ? Dar adjectivul evolut ! (și 
încă un miez „evolut“ care se „stator
nicește").

„Luceafărul" trebuie să se poată 
mîndri din ce în ce mai mult cu „poeți 
formați sub îndrumarea redacției". Dar

aceasta înseamnă și altceva decît pu
blicarea mai mult sau mai puțin freci 
ventă a tînărului poet în paginile rei 
vistei. în primul rînd, e datoria redac
ției să dea dovadă de exigență ; nu 
cerînd fiecărui debutant să fie un Ar- 
ghezi, dar asigurînd un nivel artistic 
oricărei poezii de debut, veghind cu 
cumpătare asupra momentului potrivit 
pentru recomandarea specială a unui 
„nume nou“ și, mai ales, cerînd fiecă
rui tînăr colaborator să aibă efectiv 
ceva de spus, ca exponent al tinerei 
noastre generații de constructori ai so
cialismului. Revista are datoria să în
drume tinerii poeți pe calea muncii 
asidue asupra versului, combătînd su
perficialitatea. încurajarea stilurilor va
riate, a tonalităților care pot merge de 
la meditație pînă la poezia agitatorică, 
nu e tot una cu transformarea revistei 
într-un pasiv buletin de înregistrare a 
tuturor dibuirilor. în acest sens, ni se 
pare esențială educarea tinerei gene
rații, mai ales prin revistă, prin articole 
de îndruma-e a debutanților și de 
dezbatere a diverselor tendințe mani
festate în creația tinerilor poeți, editați 
sau mai de mult cunoscuți publicului 
cititor. Rubrica „Poșta redacției“, care 
are merite reale în îndrumarea celor 
mai tineri mînui'ori ai condeiului, poa
te deveni o mai eficientă „tribu
nă a începătorilor“, în care pro
blemele discutate pe marginea lucrări
lor unui colaborator anumit să intere-« 
seze de fapt o largă categorie a tine
retului isp.tit de muze. Dar, mai ales, 
se impune o mai intensă discutare a 
creației, dincolo de obișnuitele cronici 
și recenzii la volumele apărute. Re
cent, revista și-a vădit decizia de a 
acorda mai mult spațiu unor articole 
de sinteză, dar mai are încă, evident, 
mult de făcut. Cred că „Luceafărul" ar 
trebui să atragă un număr de cititori și 
cititoare într-o dezbatere menită să re
leve filonul creator și cel steril în cău
tările unor tineri talentați, încurajînd 
îndrăzneala tinerească inovatoare, dar 
combă(înd falsele inovații, prețiozitatea 
și snobismu' unor mode care nu din 
realitatea noastră actuală au izvorîf.

„Luceafărul“ poate deveni o adevă
rată școala de poezie și prin formarea 
culturii artistice a tinerilor să’ colabo
ratori. Am dori să întîlnim în revistă 
articole de idei și atitudine semnate 
de tinerii poeți, despre cunoașterea 
vieții noastre, ca prim izvor al poeziei, 
despre probleme specifice ale creației 
lirice.

Folosind cît mai variate și mai inte
resante forme de dezbatere, dezvol- 
tînd ceea ce a realizat pozitiv pînă a- 
cum, „Luceafărul“ va aduce o contri
buție și mai însemnată la îndrumarea 
noii promoții de poefi aflafi la încei 
puful drumului lor.
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ARTIȘTII CLUJENI ÎN MIJLOCUL COLECTIVIȘTILOR. — în prezent, un grup de artiști de la Teatrul Național și Opera de Stat din Cluj se află în turneu timp de 10 zile în satele raionului Bistrița. La Dumitrița, Unirea, Budacu de Jos și în alte localități artiștii clujeni au prezentat în fața colectiviștilor cîntece populare, arii din operete scenete etc. care s-au bucurat de succes. Tot în aceste zile, un grup de artiști ai Teatrului Și Operei Maghiare de Stat, prezintă spectacole pentru colectiviștii din raionul Zalău, iar artiști ai Teatrului de păpuși prezintă programe în satele raionului Cîmpeni.

SituațiaBAGDAD 20 (Agerpres). — Agenția Associated Press transmite că pe străzile Bagdadului continuă să patruleze tancurile, iar unități ale gărzii naționale efectuează razii și arestări. Arestările și persecuțiile împotriva comuniștilor și crațilorși în alte localități ale Irakului. Corespondentul ziarului „New York Times", Smith, relatează că numărul celor arestați la Bagdad, Mosul, Basra și alte orașe nu este cunoscut.
demo-continuă, de asemenea,

Totuși, el relevă că numai într-un singur cartier din Bagdad au fost întemnițați 4 000 de oameni.Deși anumite știri sosite din Bagdad relatează despre inițierea unor tratative între noul guvern irakian și reprezentanți ai populației kurde, care, după cum se știe, luptă pentru autonomie. în închisorile irakiene continuă să se afle 5 000 de deținuți kurzi. Aceasta, relevă agenția Associated Press, a provocat nemulțumire în rîndul kurde. o profundă populației
PREGĂTIRI PENTRU CULTURA LE

GUMELOR. Gospodăria agricolă colectivă 
din comuna Bucov, regiunea Ploiești, va 
cultiva anul acesta 100 hectare cu legume. 
Colectiviștii de aici au început încă de 
pe acum pregătirile necesare. Ei au ame
najat 450 metri pătrati de răsadnițe. In 
zilele următoare se vor însămînta varză, 
roșii si alte legume timpurii.

Gospodăriile colective din regiune vor 
cultiva cu legume 6 500 ha 
2 600 hectare mai mult 
In vederea construirii 
podăriilor colective 
peste 3 000 metri cubi 
cantități însemnate de 
cum s-au si amenajat 
pătrati de răsadnițe. La construirea răsad
nițelor se folosesc pe scară largă și prefa
bricate din beton armat produse de între
prinderile de industrie locală „30 De- 
cembrie”-Simileasca și „Drum Nou”- 
Bucov.

cu aproape 
decît în anul 1962. 
răsadnițelor, qos- 
li s-au repartizat 

material lemnos și 
geamuri. Pînă a- 
peste 52 700 metri

ÎN „LUNA CĂRȚII LA SATE". In 
comunele și satele regiunii Suceava 
au loc numeroase manifestări con
sacrate „Lunii cărții la sate“. Pen
tru popularizarea și difuzarea cărții 
au fost organizate 381 expoziții și 
193 standuri cu noutăți literare. La 
bibliotecile și căminele culturale din 
raionul Dorohoi au loc recenzii, seri 
literare, prezentări de cărți etc. La 
biblioteca din comuna Văculești, a 
avut loc de curînd o seară de poezie 
intitulată „Poeții lumii cântă pacea". La bibliotecile comunale din raioa
nele Cîmpulung și Vatra Dornei au 
avut loc seri de întrebări și răspun
suri pe tema „Cine citește, foloseș
te“. precum și întîlniri ale muncito
rilor forestieri cu scriitorul Dragoș 
Vicol.

Concurs republican 
de vinuriîn aceste zile se desfășoară la Institutul de cercetări hoitiviticole- Băneasa, cel de al doilea concurs republican de vinuri organizat de Consiliul Superior al Agriculturii. La concurs sînt prezentate 337 de probe de vin din toate podgoriile tării precum și probe de șampanie romî- nească, vinuri spumoase, vermut și alte produse. Produsele prezentate provin de la gospodăriile de stat, stațiunile experimentale, întreprinderile de viniiicație ale Industriei Alimentare și dăriile colective.Cu acest prilej se vor mai bune vinuri care seferite podgorii, pentru ca ele să constituie în viitor baza tehnologiei vinicole în regiunea respectivă.Pe baza concursului, celor mai bune produse li se vor acorda diplome și medalii iar unităților producătoare — premii în bani.

Ministerului din qospo-stabili cele obțin în di-

I
★ ★împotriva comuniști- Irak con-Mișcarea de protest persecuțiilor la adresa lor și democraților din tinuă să se manifeste cu deosebită vigoare.Ziarul ,,1’Humanité” a publicat declarația primului secretar al C.C, al P.C. din Algeria, Larbi Buhali, în care se exprimă un protest ho- tărît împotriva dezmățului reacțiu- nii din Irak.O din delegatie a i departamentulConsiliului Păcii l Sena a vizitat

Paris, care înElveției din interesele Irakului a remis un protest adre-ambasada reprezintăFranța, șisat guvernului irakian. Numeroase organizații locale ale Partidului Comunist Francez au trimis scrisori și telegrame de protest guvernului de la Bagdad.Proteste împotriva represiunilor au fost exprimate în cadrul unor mitinguri și de către studenții arabi care studiază la Berlin și Varșovia.
Să înceteze represiunile

împotriva democraților irakieni !
Telegrama C. C. al D. T. ri.Comitetul Central ai Uniunii Tineretului Muncitor a adresat președintelui Republicii Irak, Abdel Salam Aref, o telegramă în care se spune :în numele întregului tineret dirj Republica Populară Romînă, Comitetul Central al Uniunii Tineretului Muncitor protestează energic împotriva represiunilor sîngeroase la care sînt supuși tinerii patrioți irakieni, organizația lor reprezentativă, celelalte forțe progresiste ale Republicii Irak..Tineretul romîn, prieten credin-

cios și sprijinitor consecvent al tineretului din întreaga lume care luptă pentru pace, independență națională și progres social, își ridică cu hotărî- re glasul său de protest împotriva cruntei campanii de teroare și asasinare în masă dezlănțuită contra forțelor patriotice irakiene și cere cu hotărîre să înceteze de îndată represiunile și persecuțiile împotriva elementelor democratice, să fie eliberați imediat reprezentanții devotați ai poporului aruncați în închisori și să fie respectate libertățile cetățenești.
Telegrama Comltctiilul foștilor deținuți antifasciștiantifasciști dinFoștii deținuțiRomînia au aflat cu adîncă neliniște despre teroarea dezlănțuită în Irak împotriva forțelor progresiste — se arată în telegrama adresată președintelui Republicii Irak de către Comitetul foștilor deținuți antifasciști

din R. P. Romînă. Protestăm, cu toată hotărîrea, alături de opinia publică mondială, și cerem să se pună capăt represiunilor și persecuțiilor la care sînt supuși democrații, patrioții și luptătorii pentru apărarea păcii irakieni.
Dezvoltarea comerțului anglo-sovietic 

în discuția Camerei ComunelorLONDRA 20 (Agerpres). — La 19 februarie în Camera Comunelor au fost discutate perspectivele de dez* voltare a comerțului anglo-sovietic.Laburistul Frank Allaun a subliniat că comenzile sovietice ar putea asigura cu lucru șantierele navale și uzinele constructoare de mașini grele, astăzi inactive. Ce se situează pe primul plan — a întrebat Allaun — problema șomajului ori interesele unui mănunchi de magnați americani și englezi ?Răspunzînd în numele guvernului, A. Green, ministrul de stat pentru problemele comerțului, s-a mărginit să declare că Anglia nu a primit oferte concrete.Conservatorul Osborne a atras a- tenția guvernului asupra faptului că importurile de petrol sovietic ar

avea urmări favorabile asupra folosirii brațelor de muncă în țară. Laburistul John Rankin a întrebat de ce guvernul nu oferă șantierelor navale engleze posibilitatea de a primi comenzi sovietice.Un număr de membri ai parlamentului au stăruit ca guvernul englez să dea dovadă de inițiativă și să clarifice ce posibilități există pentru lărgirea comerțului dintre Uniunea Sovietică și Anglia.Din răspunsul lui Green a reieșit că guvernul nu intenționează să dea dovadă de inițiativă. „Dacă ni se va face vreo ofertă concretă, a spus el, desigur ea va fi examinată".Mai mulți deputați și-au manifestat nemulțumirea în legătură cu răspunsurile evazive ale purtătorului de cuvînt al Ministerului Comerțului.

Sesiunea Comisiei romîno-coreene 
de colaborare tehnico-științificăPHENIAN 20 (Agerpres). — După cum anunță Agenția Centrală Telegrafică Coreeană, între 13 și 18 februarie 1963 s-au desfășurat la Phenian lucrările celei de-a V-a sesiuni a Comisiei romîno-coreene de colaborare tehnico-științifică. Ambele părți ale comisiei au constatat cu satisfacție îndeplinirea cu succes a planului de colaborare tehnico-știin- țifică pe anul 1962, au examinat problemele privind colaborarea tehnico- științifică în anul 1963 și au semnat un protocol corespunzător.In baza protocolului semnat, organizațiile corespunzătoare ale celor

două țări vor face schimb de specialiști și documentație tehnică pentru cunoașterea realizărilor obținute în domeniul construcției de mașini, chimiei, industriei alimentare, industriei ușoare și agriculturii. Protocolul sesiunii a fost semnat de către președintele părții romîne a comisiei, ambasadorul R. P. Romîne în R.P.D. Coreeană, Manole Bodnăraș, și de către președintele părții coreene a comisiei, vicepreședintele Comitetului pentru agricultură R.P.D. Coreene, He Hiun Sun.Sesiunea s-a desfășurat într-o mosferă de prietenie și înțelegere ciprocă.
alat- re-

Plan de modernizare a orașului Praga
'Arhitecții cehoslovaci au elabo

rat un plan, pe baza căruia Praga 
va deveni un oraș modern din 
punct de vedere arhitectural-ur- 
banistic, fără ca noul să afecteze 
monumentele istorice ale „orașu
lui celor 100 de turnuri". Prima 
etapă a construcției uneia dintre 
cele cinci magistrale prevăzute în 
planul de perspectivă se va ter
mina în anul 1970.

Magistrala sud-nord, care va 
uni pe un drum mai scurt cartie
rul Holesovice cu raioanele din 
sudul orașului, va avea o lun
gime de 16,5 km și o lățime de 
25—28 m.

La marginea orașului, magis
trala va avea 4 ramificații. Tra
seele periferice vor servi trans
portului auto, iar cel central va 
deveni un larg bulevard.

o
PARIS 20

declarație a Comitetului Executiv 
al Partidului Comunist din Spania 

spaniolii să ceară rechemarea Imedia
tă în Spania a unităților militare care 
staționează în Guineea Portugheză. El 
adresează. de .....
subofițerilor și ofițerilor armatei che
marea de a lupta împotriva trimiterii 
unor unități militare din Spania pen
tru a lupta împotriva altor popoare 
care își apără libertatea și indepen
dența.

(Agerpres).— Comitetul 
Executiv al Partidului Comunist din 
Spania a dat publicității o declarație 
în legătură cu informațiile, potrivit că
rora la 6 februarie într-o luptă împo
triva forțelor de eliberare națională din 
Guineea Portugheză au fost uciși 14 
soldați spanioli.

Partidul Comunist din Spania, se 
spune în declarație, cheamă pe toți

asemenea, soldafilor,

La Vitkovice se va construi un nou bluming
cît cel vechi. In timpul lucrărilor 
vor fi turnați 3 650 metri cubi de 
beton, dislocați 9 300 metri cubi de 
pămînt și retopite 45 150 tone ma
terial.

Construirea noului bluming va 
dura numai 128 de zile.

La Combinatul siderurgic „Kle- 
ment Gottwald“ din Vitkovice va 
începe în curînd construirea 
unui nou bluming în locul celui 
existent, construit în urmă cu 50 
de ani. Blumingul va avea o ca
pacitate de două ori mai mare de-

Bogata activitate a Editurii tehnice cehoslovace
Din 1953 — anul înființării 

sale — Editura pentru literatură 
tehnică a publicat peste 7 000 de 
volume într-un tiraj total de 21 
milioane exemplare. In aceeași 
perioadă, tirajul revistelor se ci-

frează la aproximativ 29 milioa
ne exemplare. Numai în anul tre
cut editura a tipărit 791 de 
cărți, într-un tiraj de peste 
3 270 000 exemplare — mai mult 
decît s-a editat în Cehoslovacia 

în decursul unei 
perioade de 60 
de ani, înainte de 
cel de-al doilea 
război mondial.

Ca urmare a in
teresului deosebit 
manifestat de citi
tori, în anul 1959 
a luat ființă Clu
bul cititorilor de 
literatură tehnică 
care numără in 
prezent circa 35 000 
de membri.

Cu prilejul ani
versării a 10 ani 
de la înființarea 
Editurii pentru li
teratură tehnică, 
la Praga se va 
deschide expoziția 
„Un deceniu de a- 
jutor al dezvoltă
rii tehnice“.

UN DAR SOVIETIC ÎN FUNDUL MĂRII
PENTRU POPORUL ETIOPIAN

Cereri pentru eliberarea 
din închisori a comuniștilor indieniDELHI 20 (Agerpres). — Liderii fracțiunilor comuniste în parlamentul Indiei, Bhupesh Gupta, (Consiliul Statelor), și A. K. Gopalan, (Camera Populară), au adresat o scrisoare primului ministru Nehru în care cer să fie eliberați din închisoare cei zece comuniști membri ai parlamentului.Subliniind că în timpul actualei sesiuni parlamentul va discuta problema schimbărilor administrative din Tripur, autorii scrisorii atrag a- tenția lui Nehru asupra faptului că ambii deputați în Camera Populară

din acest teritoriu se află în închisoare. Aceasta înseamnă, se spune în scrisoare, că Tripur nu va putea fi reprezentat în Camera Populară, ceea ce constituie o știrbire serioasă a drepturilor poporului din Tripur.Luind cuvîntul la un miting din Bombay, S. A. Dange, președintele Partidului Comunist din India, a atras atenția opiniei publice asupra numeroaselor arestări operate în rîndul comuniștilor indieni sub presiunea sindicatelor reacționare, care tind să submineze influența partidului comunist în sindicatele indiene.
Pregătiri in vederea desemnării succesorului 

lui AdenauerBONN 20 (Agerpres). — Agenția France Presse transmite că Biroul grupului parlamentar al Partidului creștin-demo.crat din R.F.G. a hotă- rît, la 19 februarie, ca problema succesorului lui Adenauer în funcția de cancelar să fie soluționată la începutul primăverii. Alegerea succesorului lui Adejj^uer se va desfășura în absența acestuia.Agenția precizează că hotărîrea de a desemna pe succesorul lui A- denauer în primăvară nu înseamnă că acesta va fi invitat să părăsească funcția de cancelar înainte de lu-
Demonstrație anfirasisfă 

la CapetownJOHANNESBURG 20 (Agerpres).— La Capetown a avut loc o demonstrație de protest împotriva măsurilor represive ale autorităților rasiste din Republica Sud-Africană la adresa elementelor progresiste. Demonstranții purtau pancarte pe care era scris : „Amintiți-vă de Germania nazistă" și „Tăcere astăzi, mîine un Hitler'.

hochei Cupa orașului București'Aseară, pe patinoarul artificial din Capitală, au început meciurile din cadrul tradiționalei competiții internaționale de hochei pe gheață „Cupa orașului București“. Echipa Lokomotiv Moscova a învins cu scorul de. 8—0 (3—0 ; 3—0 ; 2—0) echipa selecționată a Berlinului. Hocheiștii sovietici au fost aplaudați pentru jocul lor spectaculos. O impresie deosebită a lăsat Țîplakov care a înscris 3 puncte. Celelalte puncte au

fost realizate de Rîjov (2), Grișin, Rjevtev și Fadin.In deschidere, echipa orașului București a dispus cu 12—o (4—0 ; 4—0 ; 4—0) de București (tineret). Foarte bine a jucat linia a 3-a alcătuită din Florescu, Pană și Ioanovici care au înscris fiecare cîte două puncte.Astăzi au loc meciurile : București (tineret)—V.T.Z. Chomutov (ora 17), București A—selecționata Berlinului (ora 19).Turneul handbaliștilor romîniEchipa selecționată masculină de handbal a țării noastre își începe astăzi turneul în țările nordice jucînd la Copenhaga cu echipa Danemarcei. Duminică handbaliș- tii noștri vor juca la Goteborg cu Suedia, iar la 26 februarie vor în- tîlni la Oslo echipa Norvegiei. Echi-i

pa romînă va evolua apoi la Helsingborg și Aarhus după care va pleca in R.F. Germană pentru a în- tîlni la Kiel selecționata acestei țări.Lotul handbaliștilor noștri este alcătuit din Redl, Bogolea, Ivănescu, Hnat, Costache I, Costache II, Mo- zer, Nodea, Oțelea, Schmidt și alții.
A 5-a ediție a internaționalelor 

ale R. P. Romine
de schi

nile de toamnă. Cercurile parlamentare creștin-democrate speră ca numirea succesorului să pună capăt incertitudinii politice care domnește în Germania occidentală și care provoacă în rîndlul partidului creștin- demo.crat temeri că ar putea duce la „o criză de încredere” față de candidații partidului în eventualitatea unor alegeri.

La Bahr-Dar (Etiopia) se fac ultimele lucrări pentru construirea unei școli tehnice cu 1 000 de locuri. Această școală este un dar al Uniunii Sovietice făcut poporului etiopian. în viitorul an școlar, pe porțile ei vor intra primii elevi. Din toate colțurile țării sosesc pe adresa școlii și Ministerului Culturii din Etiopia scrisori ale fetelor și băieților care roagă să fie primiți învățătură.
URMELE UNEI CULTURI

de 2 200 de ani și care reprezintă o 
cultură străveche. între resturile găsite 
se află numeroase piese de ceramică, 
precum și ziduri avînd o grosime de 50 
metri și o înălțime de 2 metri. La circa 
120 km de orașul Cuzco au fost găsite 
mii de pietre funerare avînd o vechime 
de 2 000 de ani înainte de era noastră.

POLIȚIST „MILOS"

Noul tip de 
compresor de 
25 atmosfere 
pentru Industria 
chimică creai 
In R. S. Ceho
slovacă.

Sîmbătă la Poiana Brașov încep 
întrecerile celei de-a 5-a ediții a 
concursului internațional de schi al 
R. P. Romîne. Actuala ediție reunește 
schiori renumiți din Austria, R. D. 
Germană, R. S. Cehoslavacă. Italia, 
Elveția, Finlanda, Belgia și R. P. 
Bulgaria. Pe lista participanților fi
gurează numele unor schiori de certă 
valoare în frunte cu italianul Mar
cello de Dorigo, cîștigătorul probei 
de 15 km a concursului preolimpic 
de la Seefeld, Christina Haas, învin- 
gătoarea probei de coborîre preolim- 
pică de la Innsbruck, Helmuth 
Schrantz (Austria), Aikala (Finlan
da) și alții. Țara noastră va fi repre
zentată de Gh. Bălan, Kurt Gohn, 
Cornel Tăbăraș. Ilona Miclos, Dinu 
Petre și alții. Programul de sîmbătă

este următorul : 15 km (femei), coborîre 
special fete.

km (bărbați), 'S 
băieți și slalom 

(Agerpres)

La 17 martie

Prima etapă la fotbal
campionatul 
Prima etapă 
următoarele 

Dinamo București—C.S.M.S.
Steaua București—Crișana-Ora- 

U.T.A. Arad — Farul Con- 
Petrolul Ploiești—Progresul

La 17 martie se reia 
categoriei A de fotbal, 
a returului programează 
întîlniri : 
lași ; 
dea ;
stanța ;
București ; Steagul Roșu Brașov—Ra
pid București; Minerul Lupeni—Știința 
Timișoara ; Dinamo Bacău—Știința 
Cluj.

Echipa de fotbal Progresul București 
și-a început turneul în R. P. Bulgaria 
jucînd miercuri la Sofia cu Levski. Fot
baliștii bulgari au terminat învingători 
cu scorul de 1—0 (1—0).

★
Pugiliștii fruntași care se pregătesc 

pentru meciul cu R.P. Polonă din „Cupa 
Europei” au evoluat la Cluj într-o nouă 
reuniune de verificare. La cat. cocoș, N. 
Puiu a dispus prin abandon de Gh. Ba- 
diu, iar la cat. ușoară, I. Dinu a cîștigat 
la puncte în fața lui O. Baciu. V. Mirza 
(semimijlocie) a obținut o surprinzătoa
re victorie prin abandon In prima re
priză în dauna campionului țării C. An
ton. C. Stănescu l-a învins clar la punc
te pe H. Löw.

Alte rezultate : C. Ciucă b. p. Gh. 
Costescu ; A. Olteanu b. p. Gh. Răilea- 
nu ; FI. Pătrașcu b, ab. Gh. Rotaru ; I. 
Monea b. p. Mihai Mariuțan ; St. Cojan 
b. ab. I. E. Schnap ; V. Mariuțan b. ab. 
III N. Motoc.

★
După prima jumătate a turneului fi

nal ai campionatului unional de hochei 
pe gheată, în clasament conduce 
T.S.K.A. cu 15 puncte, urmată de Tor
pedo Gorki și Himik Voskresensk — 
12 puncte, Spartak, Dinamo, Lokomotiv, 
toate din Moscova — 9 puncte, Elektro
stal — 6 puncte, Aripile Sovietelor 5 
puncte. In ultimul meci al turului, Spar
tak Moscova a învins cu 6—3 pe Aripile 
Sovietelor; cu două zile înainte Spartak 
pierduse cu 2—7 la T-S.K.A.

★
Selecționata de lupte libere a U.R.S.S. 

a sosit în Japonia unde a și susținut 
prima întîlnire cu echipa olimpică japo
neză. Meciul, desfășurat în orașul Mae- 
basi, s-a încheiat cu rezultatul de 5,5— 
2,5 puncte îd favoarea sportivilor so
vietici. La cat. grea campionul mondial 
Alexandr Medvedev l-a învins prin tuș 
în minutul 3 pe Maehara. Tot prin tuș 
a cîștigat „mijlociul” Anatoli Albul me
ciul cu Iuiki Sasaki. Dintre luptătorii ja
ponezi s-a remarcat campionul mondial 
Osamu Watanabe care l-a învins la 
puncte pe Nodar Hohașvili,

*
Un nou record mondial a fost stabilit 

în cadrul campionatelor internationale 
de natatie ale Australiei care au loc la 
Perth. în finala probei de 220 yarzi flu
ture, japoneza Iko Takashashi a fost 
cronometrată în 2’32”2/10.

Recordul mondial precedent era de 
2’33”6/10 și aparținea lui Becky Collins 
(S.U.A.). Finala probei de 440.yarzi liber 
(femei) a fost cîștigată de lisa Konrads 
(Austria) în 4’56”7/10.

Pe litoralul de nord al Peloponezulul, 
între Patras și Aegion, a avut loc în 
ultimele zile un tenomen neobișnuit. 
Un val uriaș de 15 m a înaintat pe o 
adîncime de 100 m în interiorul usca
tului, distrugînd totul în cale. Acest fe
nomen a fost precedat de un ciudat 
zgomot surd.

Pagubele materiale provocate sînf 
considerabile.

Cercetările ulterioare au dovedit că 
acest fenomen se datorește unei mari 
alunecări de terenuri în fundul mării 
din apropierea golfului Corint.

PROCESUL UNOR MILITARI
AMERICANI ÎN TURCIA

Agenția France Presse relatează că la München (R. F. Germană) au fost descoperite 5 picturi furate in 1944 de soldați naziști de la un celebru muzeu de artă din Italia. în decembrie 1962, în S.U.A. au fost descoperite alte două tablouri, „Lupta lui Hercule cu Antheu" și „Lupta lui Hercule cu Hidra", pe care Johann Meindl, de origine germană, încercase să le vîndă consulului Italiei la Pasadena. Datorită lui Meindl., au fost regăsiți vechi „camarazi de arme“ ai a- cestuia, iar la u- nul din ei s-au descoperit cele 5 tablouri. Inspectorul de poliție din München care a anchetat cazul, a declarat însă presei că a promis hoțului să nu-i divulge numele pe motiv că acesta se află „într-o stare foarte proastă a sănătății”.

STRĂVECHI

arheologi- 
fosf găsite 
o vechime

Tn urma unor invesfigafii 
ce efectuate la Lima au 
obiecte cărora li se atribuie

Echipa de polo pe apă a Braziliei 
cîștigat și în acest an campionatul 
mericii de Sud. In finală, brazilienii 
învins cu 8—5 echipa Argentinei, 
locul trei s-a 
a întrecut cu 
guaiului.

la

din Karamiursel.

„SUPLINITOR" ÀL FICATULUI

Tribunalul din Istanbul judecă pro
cesul intentat unii grup de trei ame
ricani, care făceau speculă cu mărfuri 
de contrabandă în Turcia. Printre acu
zați se află doi marinari de la baza 
militară a N.A.T.O.
Procurorul a cerut ca acuzații să fie 
condamnați fiecare la cinci ani închiw 
soare.

Pa
sat 
de 

un- 
reali- 

film 
viața

Cunoscutul scriitor 
șl regizor progresist 
italian Pier Paolo 
solini, într-un 
din apropiere 
Nairobi (Kenya) 
de pregătește 
zarea unui nou 
inspirat din 
populației africane.

clasat echipa Chile,
6—5 reprezentativa Uru-

După desfășurarea ultimelor meciuri 
retur din preliminariile turneului inter
național de fotbal pentru juniori de la 
Viareggio au fost stabilite echipele care 
vor juca în sferturile de finală. Sfer
turile de finală se vor desfășura după 
următorul program : Internazionale Mi
lano—Partizan Belgrad; Florentina—>
Sampdoria Genova; Juventus Torino— 
Dukla Praga și Daring Bruxelles—Bo- 

a 
Dukla 

Modena, 
So- 

3—2: Daring Bruxelles—

logna. In grupa C Juventus Torino 
dispus cu 2—1 de Rijeka, iar 
Praga a întrecut cu 3—0 pe 
Rezultatele din grupa D: Ț.D.N.A. 
fia—Bologna
A.C, Milano

TEATRE : 
al R.P. Romîne : Lucia 
— (orele 19,30). Teatrul .
retă: Rosemarie — (orele 19,30). Teatrul 
Național „I. L. Caraglale" (Sala Come
dia): Febre — (orele 19,30). (Sala Studio): 
Fiicele — (orele 19,30). (Sala Palatului 
R.P. Romîne): Mașina de scris — (orele 
19,30). Teatrul „C. I. Nottara" (Sala Ma
gheru): Steaua polară — (orele 19,30). (Sa
la Studio): Bucătăreasa — (orele 20). Tea
tru] „Lucia Sturdza Bulandra" (bd. 
Schitu Măgureanu 1); Cum vă place — 
(orele 19,30). (Sala Studio — str. Alex. 
Sahia nr. 76): Cred în tine — (orele 
19,30). Teatrul pentru tineret șl copii 
(Sala C. Miile): De Pretore Vincenzo — 
(orele 20). (Sala Libertatea): Misterul ciz
mei — premieră ’(orele 17); O felie de 
lună — (orele 20). Teatrul muncitoresc 
C.F.R.-Giulești : Măria sa bărbatul — 
(orele 19,30). Teatrul Evreiesc de stat : 
Cu ctntec spre stele — (orele 20). Insti
tutul de artă teatrală 
fică „I. L. Caragiale" (Bd. Schitu Mă
gureanu nr. 1): Mutter Courage — (orele 
20). Teatrul satiric muzical „C. Tănase" 
(Sala Victoriei) ; Ocolul pămîntului în 30 
de melodii — (orele 20). Teatrul Țăndă
rică (Sala Academiei) : Căluțul cocoșat — 
(orele 16). Circul de stat : Stelele Varșo
viei — prezentat de ansamblul circului 
polonez — (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Lupeni » —
cinemascop (ambele «erll): Patria 8,30;

Pentru tratarea comei hepatice, medicii japonezi au construit un ficat „artificial” alcătuit dintr-un aparat cu ajutorul căruia sîngele bolnavului este pus într-un circuit cu ficații unor cîini anesteziațl. Prin această metodă se obține o scădere apreciabilă a cantității de amoniac din sîngele bolnavului. După cum relatează agenția France Presse, șapte persoane au beneficiat de a- ceastă metodă. Se par@ că și cîinil folosiți suportă bine operația.

Teatrul de Operă și Balet 
di Lammermoor 
de stat de ope-

și cinematogra-

14; 17; 20), București (8,30; 11,30; 16,15; 19), 
Gh. Doja (9,30; 12,15; 17; 20). Fecioara: 
Republica (9; 11; 13; 15;' 17; 19; 21), Elena 
Pavel (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), Grivița 
(10; 12; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30), 23 August 
(9; 11; 13; 15; 17; ............ ....... ' '
Münchhausen ' 
16; 18,15; 20,30), 
Moșilor (16; "
12; 15; "
Magheru (10; 12; 15; 17; 19; 21), înfrățirea 
între popoare (10,30; 15,30; 17,45; 20).
Inelele gloriei: rulează Ia cinematografele 
I. C. Frimu (10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30: 
20.45), 8 Martie (15; 17; 19; 21), Ștefan cel 
Mare (10; 12; 16; 18,15; 20,30). Strada me
zinului: rulează la cinematograful T. 
Vladimlrescu (15; 17; 19; 20,45). Stolul cap
tiv: .. .................. .  “ -----
19 ; 
19 ;

19; 21). Baronul de
Tineretului (10; 12; 14; 

Flacăra (16; 18,15; 20,30), 
18 ; 20), G. Coșbuc (10;

17; 19; 21). Maria Candelaria :
popoare (10,30;

Victoria
21),

21).
15 ; 17 ;
15 ; 17 ;

(10,15 ; 12,30 ;
Volga (10 ; 12 ;

Călătorie de încercare pînă 
! — Baia

, 41),

la Marea Roșie — Baia — cinema
scop : Lumina (rulează în continuare de 
la orele 10 pînă la 
ză: 16; 18,15; 20,30).
Central (9.45; 11,55; 
20,40), Aurel Vlaicu 
gram special pentru
(orele 10). Balada husarilor: 13 ‘Septem
brie (11,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30).
Divorț italian : 1 Mal (9,30; 11,45; 14;
16,15; 18.45; 21), Alex. Sahia (10; 12; 14;
16, 18,15; 20,30), Miorița (9,45; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21), Floreasca (10,30; 16; 18,15; 
20.30). Soțul soției sale: rulează la cine
matograful Maxim Gorki (16; 18,15; 20,30).

orele 14, după-amia- 
Partea ta de vină: 
14,05; 16,15; 18,30 ;

(15; 17; 19; 21). Pro- 
copii: 13 Septembrie
16,30;

1 Mal (9,30;

Sub cupola albastră: Cultural (15,30; 18; 
20,30), G. Bacovia (15,30; 18; 20,15) Omul 
amfibie; Cultural (10; 12), Luceafărul (16; 
18,15; 20,30). Raze pe gheață — Frumoasa 
Lurette: Alex. Popov (rulează în conti
nuare de la orele 10 pînă la orele 20,45). 
Meșter la toate: rulează la cinematogra
ful C-tin David (16; 18,15; 20,30). Mongo
lii — cinemascop: V. Roaită (9,30; 11,45; 
14; 16,15; 18.30; 20,45), Libertății (9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45). A fost che
mată și clasa a V-a : Munca (16; 18,15-, 
20,30), Olga Banele (15,30; 18; 20,30) Un 
om trece prin zid: Unirea (16; 18; 20). 
Labirintul inimii — cinemascop: Popular 
(16; 18,15; 20,30). Petre cel isteț: 16 Fe
bruarie (16; 18; 20) Marile speranțe : 
Arta (11; 15,30; 18; 20,30), Drumul Serii 
(15,30; 18; 20,30) De Ia Apenini la Anzi 
— cinemascop : M. Eminescu (15; 17; 19; 
21). Cînd comedia era rege — Vîrsta de 
aur a comediei : Ilie Plntilie (16; 19). Tl- 
zoc — cinemascop : 30 Decembrie (10; 12; 
15; 17; 19; 21). Misterul celor doi domni 
„N”: Barbu Delavrancea (16; 18; 20).

TELEVIZIUNE : Orele 18,30 — Univer
sitatea te.hnică la televiziune: „Stabili
rea structurii moleculelor prin mijloa
ce moderne" — de ing. Iullu Pogâny, de 
la Institutul politehnic București. 19,00 — 
Jurnalul televiziunii. 19,15 — Emisiune 
sportivă : „Tineri glmnaștl". 19,45 — Fil
mul pentru copil ; „Puișorul curajos”. 
19,55 — Transmisiune din Studioul de 
concerte ai Radioteleviziunli : „Concer-

tul Orchestrei simfonice a Radiotelevl- 
ziunii. Dirijor: Boris Haikin (U.R.S.S.). In 
pauză : Carnet plastic. In încheiere : ~ 
letin de știri.

CUM E VREMEA
Ieri în țară : In cursul zilei de 

vremea s-a menținut umedă și s-a 
călzit ușor. Cerul a fost variabil, 
mult acoperit în jumătatea de vest a 
țării unde au căzut ploi temporare. Lo
cal a plouat în Bărăgan, iar Izolat -în 
Dobrogea și Banat, precipitațiile au avut 
caracter de averse.

In București : Vremea a fost schimbă
toare cu cer temporar noros și a plouat 
trecător. Vînt slab. Temperatura maxi
mă a aerului a fost de 8 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 22, 23 
și 24 februarie : In țară : Vreme schim
bătoare cu cerul alternînd între acope
riri și înseninări trecătoare. Vor cădea 
precipitații sub formă de ploaie în sud 
și sub formă de lapoviță și ninsoare în 
rest. Vînt slab pînă la potrivit ; tempe
ratura staționară la început apoi în scă
dere ușoară. Minimele vor fi cuprinse 
între minus 7 și plus 3 grade, iar maxi
mele între minus 2 șl plus 8 grade Ceață 
slabă.

In București : Vreme schimbătoare cu 
cerul alternînd între acoperiri și înse
ninări trecătoare. Temporar ploaie. Vînt 
slab pînă la potrivit. Temperatura în ge
neral staționară.

Bu.

Ieri 
în- 

mai



După dizolvarea parlamentului italian

LA CONFERINȚA DE DEZARMARE DE LA GENEVA

noilor alegeri legislative 
aprilie. La aceste alegeri 
să ia parte aproape 

de italieni — adică cu 2

0 importantă inițiativă sovietică
Atenția ziariștilor și observatorilor 

care urmăresc negocierile de la Gene
va a fost atrasă de o importantă 
inițiativă sovietică, prezentată miercuri 
de Vasili Kuznețov, șeful delegației 
sovietice — proiectul unui pact de 
neagresiune între țările membre ale 
Tratatului de la Varșovia și cele ce fac 
parte din blocul militar nord-atlantic. 
După părerea multor observatori, a- 
ceaslă a doua inițiativă importantă în 
decurs de numai 8 zile ilustrează în 
mod convingător voința țărilor socia
liste de a urni din punctul mort trata
tivele în Comitetul celor 18, de a în
sănătoși climatul politic internațional și 
de a favoriza și pe această cale în
cheierea unui acord cu privire la 
dezarmarea generală.

Ziariștii au urmări) cu mare interes 
expunerea purtăto
rului de cuvînf al —’ 
delegației sovietice 
care a făcut cu
noscut conținutul 
proiectului.

Este știut faptul că țările socia
liste se pronunță de mulți ani pentru 
încheierea unui pact de neagresiune 
între statele participante la Tratatul de 
la Varșovia și' cele membre ale 
N.A.T.O. în repetatele declarații ale re
prezentanților țărilor socialiste s-a ară
ta* eficiența pe care ar avea-o pentru 
cauza păcii semnarea unui asemenea 
pact. De pe urma lui n-ar avea nimeni 
de pierdut întrucît raportul de forțe 
înke ambele grupări ar rămîne ne
schimbat. în schimb, folosul pentru 
omenire ar fi considerabil : pactul ar 
aduce în viața internațională ele
mente importante de securitate și li
niște.

După cum au relevat numeroși dele
gați la conferință, necesitatea încheierii 
pactului este dictată de întreaga situa
ție internațională. în favoarea încheie
rii pactului și-au ridicat vocea șefii 
delegațiilor Braziliei, R.A.U., Nigeriei și 
alții. Nu se cunoaște încă punctul de 
vedere al reprezentanților puterilor 
occidentale, care au evitat pînă acum 
să se pronunțe asupra acestei pro
bleme.

Proiectul de pacf prevede obligația 
elementară pentru guverne de a con
tribui la întărirea cauzei păcii și secu
rității internaționale, la înlăturarea si
tuațiilor susceptibile a favoriza izbuc
nirea unui conflict mondial. Principala 
prevedere este obligativitatea părților 
semnatare de a se abține de la un 
atac împotriva celeilalte părți, de la 
amenințarea cu forța și de la folosirea 
forței în orice formă care contrazice 
principiile Cartei O.N.U. La conferința 
de presă a purtătorului de cuvînt al 
delegației sovie*ice, unul din ziariști 
a obiectat că această prevedere nu are 
nimic în plus față de prevederile sta
tutului O.N.U. Dar concordanța depli
nă cu Carta O.N.U. face cu atîf mai 
lesnicioasă încheierea unui asemenea 
tratat. Pe de altă parte, nu încape îndo
ială că această confirmare a unui im
portant principiu al O.N.U. în situații și 
regiuni concrete ale lumii ar fi privită ca 
o serioasă garanție a voinței de pace a 
statelor semnatare. Opinia de aici este 
că semnarea unei asemenea obligații 
ar favoriza în mare măsură rezolvarea 
altor prob'eme internaționale impor
tante, printre care și încheierea unui 
acord cu privire la dezarmarea gene
rală și totală. într-adevăr, din Tratatul 
de la Varșovia și pactul N.A.T.O. fac 
parte cele mai mari puteri militare, 
precum și toate statele care dispun în

De 5a trimisul nostru

nucleară. Menținerea 
primul rînd de reta

prezent de arma 
păcii depinde în 
fiile dintre aceste grupări de state. E 
clar că dacă ele se vor obliga în faja 
întregii lumi de a conviefui în pace, 
de a nu se ataca, acest lucru ar avea 
drept urmare o serioasă destindere a 
situației internaționale, întărirea încre
derii între state, ușurarea rezolvării 
tuturor marilor probleme care frămîntă 
omenirea.

Proiectul sovietic mai preconizează 
ca toate problemele litigioase între 
statele membre ale celor două grupări 
să se rezolve exclusiv prin mijloace 
pașnice, pe calea tratativelor. Se pro
pună de asemenea ca în cazul apari
ției unor situații care ar atinge intere
sele ambe’or părți și ar putea crea un 
perico1 pentru menținerea păcii și secu

rității, sfatele mem
bre 
se 
ele 
lua
suri comune pentru 

reglementarea acestor situații în con
formitate cu statutul O.N.U. Se preco
nizează astfel crearea unui mecanism 
care să servească nu numai la regle
mentarea crizelor internaționale, ci și 
la preîntîmpinarea apariției lor. E de 
la sine înțeles ce efecte binefăcă
toare ar avea pentru întreaga viață 
internațională crearea și punerea în 
funcțiune a unui asemenea mecanism.

Cel mai util lucru pe care îl poate 
face acum Comitetul celor 18 de la 
Geneva este de a trece neînfîrziat la 
examinarea proiectului de pact, pentru 
încheierea căruia nu este nevoie decît 
de voința sinceră de a apăra pacea.

AL. CÎMPEANU
★GENEVA 20 (Agerpres). — La 20 februarie, V. V. Kuznețov, prim-loc- țiitor al ministrului afacerilor externe al U.R.S.S., reprezentantul Uniunii Sovietice în Comitetul celor 18 state pentru dezarmare, a oferit un dejun în cinstea lui W. Foster, reprezentantul S.U.A. în Comitetul celor 18, J. Godber, reprezentantul Angliei, E. Burns, reprezentantul Canadei, F. Cavalletti, reprezentantul Italiei, și a senatorului american H. Humphrey, care se află la Geneva.

ale pactului să 
consulte între 

cu scopul de a 
și înfăptui mă-

GENEVA 20 — De la trimisul special Agerpres, C. Benga : După mai bine de două săptămîni de dezbateri, la 20 februarie a avut loc la Palatul Națiunilor din Geneva ședința de închidere a Conferinței O.N.U. pentru folosirea științei și tehnicii în interesul regiunilor insuficient dezvoltate (U.N.C.S.A.T.).La ședința plenară de încheiere au rostit cuvîntări o serie de delegați, care au subliniat necesitatea extinderii colaborării tehnico-știin- țifice a tuturor țărilor și au chemat pe delegați ' să lupte pentru ca mărețele cuceriri ale științei și tehnicii să slujească exclusiv scopurilor pașnice ale dezvoltării civilizației și progresului pe întreg globul pămîntesc.Punînd problema căutării căilor celor mai eficiente de utilizare a cuceririlor științei și tehnicii moderne. în interesul dezvoltării economice, sociale și culturale a țărilor Asiei, Africii cei peste 1 800 tînd aproape 90 au examinat în un cerc larg de diat și dezbătutpoarte și comunicări.

MOSCOVA 20 (Agerpres). — TASS transmite : La 20 februarie, N. S. Hrușciov, prim-secretar al C.C. al P.C.U.S., președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., s-a întîlnit la Kremlin cu membrii Comitetului Executiv al Consiliului de Ajutor Economic Reciproc, care iau parte la

cea de-a 4-a ședință a acestui comitet.între N. S. Hrușciov și membrii Comitetului Executiv al C.A.E.R. a avut loc o convorbire prietenească în tării și întăririi rării economice cialiste membre
rodnică și problemele dezvol- continue a colabo- dintre statele soaie C.A.E.R.

---------------------------------- 1
Președintele Braziliei, 

Joao Goulart :

„Faptele atestă — 
coexistența este posibilă“

și Americii Latine, delegați reprezen- de țări ale lumii decurs de 17 probleme, au peste 1 500 de zile au- ra-
Ministrul comerțului exterior 

al R. P.
la

RIO DE JANEIRO 20 (Agerpres). — „Scopul nostru este de a ajuta la realizarea înțelegerii reciproce pentru ca Cuba să poată restabili relațiile cu toate țările continentului a- merican” — a declarat președintele Braziliei, Joao Goulart, într-un interviu acordat revistei 'engleze „E- conomist”. Această poziție decurge din principiile politicii noastre externe, a declarat el. Brazilia este gata să facă tot ce depinde de ea pentru consolidarea cauzei păcii și pentru stabilirea unor bune relații între toate țările continentului”.în lumina noilor provocări împotriva insulei libertății, pe care cercurile agresive din S.U.A. le pregătesc cu ajutorul lor Americane,

făcute de șeful celei mai mari republici din America Latină, i se a- cordă o deosebită însemnătate. Comentatorii de politică externă subliniază că prin interviul acordat revistei „Economist”. Goulart a spus un „nu" categoric uneltirilor O.S.A. al căror scop este de a zilia, Mexicul, Uruguay, Bolivia să rupă relațiile cu Cuba. ■Președintele Brazilieide asemenea, la posibilitatea tenței între Cuba socialistă țări americane. „Lumea este ra coexistenței între țările socialiste și nesocialiste. a spus Goulart. Și cu toate că ea are loc în condițiile atmosferei războiului rece, faptele atestă că coexistența este posibilă”.

obliga Bra- Chile și diplomatices-a referit, coexis- și alte marto-
Organizației State- acestei declarații,

După cum s-a mai anunțat, pre
ședintele Italiei, Segni, a dizolvat zi
lele acestea parlamentul italian, fi- 
xînd data 
pentru 28 
urmează 
34 500 000 
milioane mai mult decît la ultimele 
alegeri generale din 1958 — pentru 
reînnoirea celor 630 de mandate în 
Camera deputaților și 315 locuri în 
Senat. S-a anunțat, de asemenea, că 
valabilitatea mandatelor pentru noul 
Senat se reduce _
de la șase la cinci . .. n
ani, adică la a- oCIlSOCirS Qin KOITIQ 
ceeași perioadă cu 
mandatul Camerei — .....—  —-
deputaților.

Dizolvarea parlamentului a fost 
hotărîtă cu aproape trei luni mai 
devreme decît termenul prevăzut 
prin normele legale. In cercurile zia
ristice italiene se subliniază că într-o 
oarecare măsură această hotărîre 
este menită să favorizeze interesele 
anumitor grupuri de dreapta, întrucît 
ea a lăsat nedezbătute revendicările 
medicilor din spitale, ale profesorilor 
universitari și ale altor categorii so
ciale, pentru a căror satisfacere sînt 
necesare unele măsuri legislative. De 
asemenea dizolvarea anticipată a 
parlamentului a dus la suspendarea 
lucrărilor unor comisii parlamenta
re, în special a comisiei pentru le
gislația împotriva trusturilor, amî- 
nînd astfel unele anchete cu privire 
la „misterioase" dispariții de fonduri 
publice.

In bilanțurile pe care ziarele italie
ne le-au consacrat legislaturii dizol
vate se 
timilor 
politice 
succese 
partidelor de dreapta. Deși partidul 
democrat-creștin deținea în vechiul

parlament cel mai mare număr df 
locuri (aproximativ 42 la sută din 
mandate) el nu a putut guverna sin
gur și a fost silit să încheie alianțe 
electorale cu alte partide. In acest 
sens este semnificativ faptul că în
cercările de a stabili formule guver
namentale cu orientare fățișă de 
dreapta au fost zădărnicite, dar par
tidul democrat-creștin nu s-a mai pu
tut menține la putere decît prin așa- 
numita formulă de „centru-stînga" a- 
dică prin solicitarea alianțelor 

partide ca cel 
publican sau 
cial-democrat,
cu sprijinul parti
dului socialist. Dar 
cotidianul „Paese" 

asupra faptului 
de centru-stînga,

cu 
re- 
SO~

Și

Romîne a sosit
Moscova20 (Agerpres).— TASSMOSCOVA transmite : Gogu Rădulescu, ministrul comerțului exterior al R. P. Romîne, a sosit la Moscova pentru a semna protocolul sovietc-romîn cu privire la livrările reciproce de mărfuri pe anul 1963.Ministrul la gară de adjunct al exterior alambasadorul R. U.R.S.S., și alte persoane oficiale.

romîn a fost întîmpinat Serghei Borișov, prim- ministrului comerțului U.R.S.S., Nicolae Guină, P. Romîne în

subliniază că în perioada ul- 
cinci ani evoluția situației 
în Italia a marcat o serie de 
pe calea limitării influenței

atrăgea atenția 
că „in guvernul 
centrul a avut mai multă influență 
decît stingă" și că în mare parte pro
gramul său a rămas literă moartă.

In cursul legislaturii au fost to- ■ 
tuși înregistrate unele succese ale 
forțelor democratice, ca aprobarea 
de către parlament — în ciuda o- 
poziției dreptei — a „legii pentru 
naționalizarea industriei energiei 
electrice".

Campania electorală care a în
ceput în Italia odată cu dizolvarea 
parlamentului se desfășoară sub 
semnul luptei maselor largi ale 
populației țării pentru rezolvarea 
numeroaselor și complexelor proble
me de politică internă și externă 
care stau în fața Italiei. Comitetul 
Central al P.C. Italian a și fost con
vocat pentru zilele următoare pentru 
a prezenta alegătorilor programul e- 
lectoral al partidului, în care vor fi 
înfățișate soluțiile pentru rezolvarea 
acestor probleme, în interesul ma
selor largi.

GIORGIO PASTORE

și realitateafirmații
Nu de mult, în revista' americană „New York Times Magazine", alături de o reclamă frumos colorată invi- tîndu-i pe cititori să consume numai cocteil-ul „Henblein", o alta, sub forma unui articol, era adresată tinerilor cu „un matur spirit de a- ventură". „Acestora — sublinia autorul — Corpul păcii le oferă o ocazie de aur pentru vîrsta de aur".Poate că, chiar astfel prezentată, cea de-a doua reclamă ar fi trecut neobservată dacă articolul amintit, menit să atragă noi voluntari în așa- numitul „Corp al păcii", n-ar fi fost semnat de însuși directorul organizației, Sargent Shriver. Intre altele, în articol stă scris că această organizație „a fost creată pentru a ajuta țările slab dezvoltate în lupta lor împotriva sărăciei, foametei și ne- științei de carte".Această organizație numără cîteva mii de învățători, ingineri, profesori, medici și alți specialiști. Mulți dintre ei au și fost trimiși într-un șir de țări din Asia, Africa, America Latină. Este posibil ca unii din aceștia să și desfășoare o activitate constructivă. Deși, ca un amănunt nu lipsit de o anumită semnificație, revista americană „Time" redă și alte aspecte ale activității „Corpului păcii". Se arată astfel că, de pildă, miss Janet Boegli, din Texas, a învățat femeile din cătunul chilian Rio Negro cum să folosească lapteîe-praf american ; William Wondenberq din Paterson a ajutat cîțiva țărani din Bolivia să-și confecționeze unelte din bambus în locul celor de metal, care costă scump ; la concursurile de dans ale cluburilor de noapte din- tr-o țară africană doi colaboratori ai „Corpului păcii" s-au clasat pe locurile II și respectiv III...*La prima vedere, crearea unui a- semenea „corp" civil de ajutor ar putea părea ca pozitivă. în aceste țări popoarele au de luptat din greu împotriva sărăciei, mizeriei, înapoierii lăsate moștenire de dominația colonială și aservirea marilor monopoluri. Se pune însă întrebarea ce a determinat cercurile inițiatoare ale acestui „Corp al păcii“, cercuri care

nu sînt deloc îndepărtate tocmai de acelea care au dus în trecut politica cu efectele amintite, să schimbe macazul și să înființeze o asemenea organizație „filantropică" ?Desigur, răspunsul îl dau înseși condițiile lumii de azi, cînd nu mai poate fi aplicată vechea metodă a trimiterii unui corp expediționar pentru a modifica cursul politic al unei țări — și atunci sînt folosite metode mai subtile. Echipele din „Corpul păcii" sînt mai ales orientate spre țările caTe duc o politică de neutralitate, care nu s-au lăsat antrenate în pacte militare — cu alte cuvinte acolo unde nu pot pătrunde corpuri militare, se încearcă infiltrarea „Corpului păcii". Membrii acestuia au rolul de a pătrunde și a ocupa poziții în viața economică, culturală și politică, ei sînt sfătuiți să-și facă prieteni cît mai mulți printre localnici, căutînd să influențeze opinia publică, să desfășoare o activitate propagandistică. „într-un cuvînt, arată săptămînalul ghanez „Spark", în ac
tivitatea sa practică, „Corpul păcii" 
nu este altceva decît un instrument 
pentru înfăptuirea politicii externe 
americane". Totodată, unul din principalele țeluri ale „Corpului păcii" este a încerca să contracareze ajutorul masiv și real acordat de țările socialiste tinerelor state, precum și ecoul stîmit de acest ajutor.Afirmațiile că „Corpul păcii" combate „sărăcia, foametea și neștiința de carte" sînt contrazise de însuși șeful organizației, Shriver, care a declarat fățiș că misionarii săi sînt în mod special „instruiți în proble
mele războiului rece“, iar presa a- meticană nu ascundea că „voluntarii" sînt pregătiți pentru „lupta poli
tică și ideologică în scopul comba
terii influenței comuniste". în planul „Corpului păcii“ pentru Ceylon publicat în presă, se arăta că cei 39 de voluntari trimiși în această țară s-au pregătit timp de douăsprezece săptămîni. între altele, el au studiat în viteză limba singaleză, dar au a- vut 200 de ore de lecții politice. Potrivit programei, voluntarilor li s-a predat 3 zile cursul intitulat „Strategia comunismului mondial", două zile au ascultat prelegeri despre

HELSINKI. La 20 februarie, pri
mul ministru al Finlandei, A. Karia- 
lainen, a plecat într-'o vizită oficială 
la Moscova în urma invitației gu
vernului sovietic.

TOKIO. Un număr de 8SS comuniști japonezi sînt deputați în municipalitățile prefecturale, orășenești și sătești. în prima iumătate a lunii februarie, la alegerile în organele locale ale puterii care se desfășoară în prezent în Japonia, alți 26 de candidați ai P.G, din Japonia au obținut mandate de deputați.
MOSCOVA. La 20 februarie, Todor Jivkov, prim-secretar ai C.C. al P. C. Bulgar, președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Bulgaria, a părăsit Moscova, plecînd în patrie.
NEW YORK. Ca urmare a rezolu

ției adoptate în decembrie anul trecut 
de Adunarea Generală a O.N.U. cu 
privire la politica de apartheid a gu
vernului sud-african, președintele Adu
nării Generale a O.N.U., Muhammad 
Zafrulla Khan, a numii la 19 februarie

a costului 
stîrnește 

largi. De
da protest

Creșterea continuă 
vieții în Columbia 
nemulțumirea maselor 
monstrații și mitinguri
sînt semnalate în orașele și sa
tele țării. Iată o asemenea mani
festație de masă organizată re
cent de sindicate în capitala țării, 
Bogota.

Jelletich, membră a „Corpului păcii" într-o țară din Asia, s-a pomenit la un moment dat într-o situație penibilă. Ea a fost întrebată : dacă S.U.A. îndrăgește a- tîta popoarele de alte rase, de ce în această țară negrii sînt supuși unor persecuții crunte, de ce rasiștii albi de la Universitatea Mississippi cer să fie alungat din această instituție studentul negru James Meredith, (între timp Meredith a fost nevoit să părăsească universitatea) de ce ziaristul negru William Worthy este persecutat pentru că a scris a- devărul despre Cuba ș.a.m.dNu este de mirare că voluntarii „Corpului păcii" trimiși în țările slab dezvoltate sînt priviți cu suspiciune. Popoarele din aceste țări știu tot mai bine cine le sînt prieteni ade- vărați și cine nu. Exprimînd apre-

„blo.cul sovietic", iar trei zile — cursul „Cum să aplicăm politica noastră internațională". Lecțiile au fost predate de funcționari ai Departamentului de stat al S.U.A. după programul întocmit de Joseph Sch- wartzberg, ofițer în serviciul de spionaj al armatei americane. Oare o asemenea pregătire se încadrează, concordă cu scopurile proclamate ale organizației — combaterea sărăciei, foametei ? Se pare că eficiența „prelegerilor" este destul de redusă, din moment ce unele state, de exemplu Ceylonul, au cerut retragerea „Corpului păcii" din țară. A- dăugînd la aceasta și suspendarea „ajutorului“ american pentru Ceylon cierea unor cercuri largi din multe ca represalii la măsurile de naționalizare a unor firme americane, se conturează și mai clar Imaginea a- cestui tip de ajutor.Potrivit unei declarații a șefului „Corpului păcii", voluntarii capătă cunoștințe și în domeniul militar. Ziarul american „Daily News" a scris chiar că, la nevoie, „Corpul păcii" poate să... și lupte, lucru confirmat și de Shriver care a arătat că în cazul unei conflagrații militare, „Corpul păcii" s-ar putea transforma ușor într-un... „corp al războiului".în lumina celor de mai sus este lesne de înțeles de ce oficialitățile americane dau importanță acestei organizații. Către sfîrșitul anului trecut, senatul S.U.A. a aprobat un proiect de lege prin care se alocă încă 63 750 000 de dolari pentru recrutarea suplimentară în „Corpul păcii" a 9 970 de voluntari care să fie trimiși în Africa. în mesajul președintelui S.U.A. cu privire la buget se preconizează să se aloce pentru a- ceastă organizație cu 33 000 000 de dolari mai mult decît în anul trecut.Iată însă ce scrieghanez „Spark" : „Ultimele hotărîri 
ale guvernului S.U.A. cu privire la ex
tinderea activității „Corpului păcii” 
și mărirea subvențiilor pentru reali
zarea țelurilor trasate, presupun că 
Washingtonul este satisfăcut de ac
tivitatea „voluntarilor". Dar noi, a- 
fricanii, sîntem nemulțumiți".După cum se vede, misiunea voluntarilor este destul de delicată. Se relatează că domnișoara Patrl-

țări afro-asiatice, Plean Kiniba, diplomat din Republica Mali, scrie : 
„Ajutorul dezinteresat al țărilor la
gărului socialist este un ajutor fără 
nici un fel de condiții politice, ne ga
rantează crearea unei economii na
ționale, favorizează condițiile pentru 
cucerirea adevăratei independențe".Părerea celor „ajutați" de „Corpul păcii" este exprimată a- desea în cuvinte fără echivoc în țările în curs de dezvoltare. „Sarcina 
Corpului păcii este lupta împotriva 
ideilor progresiste aIe mișcării de 
eliberare națională din Asia, Africa 
și America Latină, pentru ca în fe
lul acesta să ușureze pătrunderea și 
influența americană — scrie ziarul „Al Kifah" din Somalia. Neocolonia- liștii își maschează intențiile agresive, subliniază ziarul, prin intermediul unei politici foarte primejdioase". „Chiar de la primii pași în- treprinși de membrii „Corpului păcii" — scrie ziarul „Nigerian Tribune" — s-a confirmat pe deplin cîtă dreptate au cei ce văd în a- ceastă organizație o grupare de a- săptămînalul . genți ai neocolonialiștilor și de a- postoli ai spionajului. Ei trebuie izgoniți".Evident, opinia publică din aceste■ țări și-a format astfel de păreri pe baza experienței și nu e de mirare că ea își manifestă dorința de a fi scutită de „binele" pe care pretind că-1 aduc voluntarii din „Corpul păcii“.

A. BUMBAC

un comitet special însărcinat cu cerce
tarea politicii rasiste a guvernului Re
publicii Africa de Sud.

TEHERAN. Primul ministru al Ira
nului, Assadolah Alam, a prezentat șa
hului lista noului guvern iranian. In 
noul guvern au fost făcute pu|ine 
schimbări față de cabinetul precedent 
și ministerele principale își mențin titu
larii. Numai la Ministerul de Interne a 
fost numit un ministru nou în persoana 
lui Mehdi Pirasteh.

ATENA. La 20 februarie 50 000 de 
constructori, de "muncitori de la între
prinderile de morărit și din alte ramuri 
industriale din Atena, Pireu și Elevsina 
au început o grevă de 24 de ore. Gre
viștii cer guvernului să retragă noul 
proiect de lege care știrbește drepturile 
sindicatelor și interesele economice ale 
oamenilor muncii.

WASHINGTON. Agenția Associated Press relatează că de la baza Point Arguello din California a fost lansat un nou satelit spion, care are o orbită polară identică cu cea a sateliților spioni de tip „Midas” și „Samos“, lansați anterior.
GENEVA. La 19 februarie a luat sfîrșit la Geneva conferința Consi-

liului ministerial al Asociației europene pentru comerțul liber (E.F.T.A.), care a dezbătut principalele probleme ale asociației cît și situația creată în urma eșecului tratativelor de la Bruxelles în legătură cu cererea britanică de aderare la Piața comună. în timpul conferinței au ieșit la iveală serioase divergențe care n-au reușit să fie rezolvate.
Sporirea cheltuielilor militare

Complot antiguvernamental
în Liberia

ale R.F.G.
BONN. Revista vest-germană a- propiată cercurilor militare de la Bonn „Wehrkunde“ scrie că cheltuielile militare directe ale R.F.G. vor crește de la 17 miliarde mărci în 1962 la 22 miliarde mărci în 1965. La Ministerul de Război al R.F.G., subliniază revista, sê consideră necesar ca chiar se depășească mărci“.
MOSCOVA.list sovietic Sveatoslav Knușevijki a încetat subit din viață în vîrstă de 54 de ani. Timp de mai mulți ani el a făcut paite dintr-un tiio, împreună cu pianistul Lev Oborin și violonistul David Oistrah.

in anul următor „să limita de 20 miliardeCunoscutul violonce-

întrunirea ministerial al comuneBRUXELLES 20 (Agerpres). — Consiliul ministerial al Pieței comune s-a întrunit marți pentru prima dată de la eșecul tratativelor cu privire la intrarea Marii Britanii în a- cest organism economic. Ședința s-a desfășurat, potrivit agenției United Press International, într-o atmosfe

MONROVIA. Președintele Liberiei, William Tubman, a ordonat demiterea ministrului liberian de război, Harrison Grigsby, care este

ră de „curtoazie studiată“. „Fiecare participant, relatează agenția, citind surse ale conferinței, s-a străduit să evite orice referire la eșecul tratativelor cu Anglia“.în cursul ședinței au fost examinate numai cîteva probleme curente de ordin tehnic.

implicat într-un complot antiguvernamental. Potrivit agenției A. P., comandantul suprem al forțelor armate liberiene, colonelul David Thompson, împreună cu alte patru persoane se află în prezent sub stare de arest. Ei sînt acuzați că au plănuit asasinarea președintelui Tubman.
Declarația primului 

ministru al Canadei

Situata grea a tineretului american
20 

țara
WASHINGTON 

(Agerpres). — „în 
noastră crește o nouă 
„generație pierdută", 
care are puține speran
țe în viitor și care nu 
are nici un fel de în
clinație spre muncă“, se 
subliniază în declarația 
ministrului de justiție 
al S.U.A., Robert Ken
nedy făcută în Comisia 
Camerei Reprezentanți
lor pentru problemele 
învățământului și mun
cii.

Ministrul de justiție a

că un mare 
de tineri și ti-

arătat 
număr 
nere din Statele Unite 
sînt nevoiți să abando
neze școala și prin a- 
ceasta să îngroașe ar
mata șomerilor și așa 
destul de mare. Această 
problemă a tineretului, 
a declarat R. Kennedy, 
nu dispare și din an în an devine tot mai se
rioasă : în deceniul al ■ 
7-lea pe piața muncii se 
vor afla 26 milioane ti
neri și tinere, -»față de 19 
milioane în deceniul al

6-lea. în fața unei ase
menea perspective întu. 
necate tineretul își pier
de speranța și cade în 
apatie.

Lipsa perspectivelor 
de viitor are în rîndul 
tineretului rezultate 
triste — a declarat mi
nistrul justiției S.U.A. 
In anul .1960 numărul 
proceselor intentate cri
minalilor minori s-a 
mărit cu 6 la sută în 
comparație anul
1959.

OTTAWA 20 (Agerpres). — Agenția Associated Press anunță că primul ministru al Canadei. John Diefenbaker, a declarat la 19 februarie că este evident că planurile de înarmare a Canadei cu rachete „Bomarc“ cu focoase nucleare „nu mai sînt în vigoare“.Pe de altă parte, sintetizînd politica sa în domeniul militar, Diefenbaker a declarat că ea prevede „menținerea responsabilității Canadei, asigurarea apărării și a securității Canadei și aportul ei la dezarmare — unica salvare a omenirii, astăzi“.

Studenți ai universității din Liège (Belgia), demonstrează pe străzile 
orașului în sprijinul profesorilor universitari din Liège și Gând aflați în 
grevă pentru mărirea salariilor și împotriva politicii guvernului belgian 
în problemele muncii științifice.

CURAJOASA ACȚIUNE
A PATRIOȚILOR DE PE „ANZOATEGUI“

A FOST DUSĂ PlNĂ LA CAPĂT

...

BRASILIA 20 (Agerpres). — A- 
gențiile occidentale de presă anunță 
că nava venezueleană „Anzoategui" 
a aruncat la 20 februarie ancora în 
portul Santana, situat la aproxima
tiv 300 km nord de Belem. Patrioții 
care au capturat acest vas s-au pre
dat oficial autorităților braziliene.

Agenția France Presse relatează 
că patrioții erau îmbrăcați în uni
forme militare, purtind emblema 
Frontului de eliberare națională din 
Venezuela. „Misiunea noastră a fost 
îndeplinită — a declarat comandan
tul grupului, Medina Rojas. Vrem 
să eliberăm patria noastră de sub 
jugul imperialismului și al mizeriei. 
Capturînd navă „Anzoategui" în 
plin ocean, am vrut numai să atra
gem atenția întregii lumi asupra 
situației din Venezuela".

Agenția U.P.I. relatează că, drept 
răspuns la cererea guvernului vene- 
zuelean de extrădare a participante
lor la acțiunea de pe nava „Anzoa
tegui". ambasadorul Braziliei la 
Caracas a comunicat că guvernul 
său a hotărît să le acorde azil po
litic. In același timp, după cum a 
informat un purtător de cuvînt al 
guvernului brazilian, nava „Anzoa
tegui" va fi pusă la dispoziția pro
prietarilor ei. .
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