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® Comunicatul cu privire 
ședința Comitetului Executiv 
Consiliului de Ajutor Economic 
Reciproc (pag. 6-a).

© General locotenent Marcu 
Stan — O forță invincibilă 
slujba păcii (pag. 5-a).
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Sîmbăfră 23 februarie 1963

Carnet electoral

Pe unul din șantierele de cons
trucții de locuințe din Capitală. 
Cu ajutorul macaralelor turn se 
montează panourile mari preta- 
bricate.

Productivitate sporită
Tăietorii de pădure din exploatările 

forestiere ploieștene au început anul 
acesta munca în 142 de parchete noi. 
Noile parchete au fost dotate din timp 
cu fumculare, fierăstraie electrice, trac
toare cu trolii și alte utilaje de meca
nizare a lucrărilor de doborît-secționat
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Metodele industriale

Anul acesta, constructorii de lo
cuințe din întreaga țară au sarcina 
să dea în folosință aproape 51000 
de apartamente, cu 7 la sută mai 
mult decît în 1962. Este un volum 
sporit de construcții, care poate fi 
înfăptuit cu succes prin industriali
zarea mai largă a lucrărilor — baza 
progresului tehnic în construcții.

Industrializarea construcțiilor este 
strîns legată de mecanizarea com
plexă a lucrărilor de pe șantiere. Din 
studiile și calculele efectuate rezultă 
că dezvoltarea mecanizării la nive
lul prevăzut în planul șesenal va 
duce, în 1965, la o _______________
creștere simțitoa- ■—........... ............
re a productivită
ții muncii pe șan
tiere, la reducerea pe șantierele de construcții 
costului construe- r T 
•fiilor cu 2,5—3 la .. 1 ■ —..... =
sută față de 1959.

în anii din urmă, pe șantierele 
construcțiilor de locuințe s-au intro
dus mașini'și utilaje moderne, de 
mare productivitate. Au fost meca
nizate în bună parte lucrările de 
terasamente, s-a extins prepararea 
centralizată a betoanelor și a morta
relor : aproape pe toate șantierele, 
unde volumul construcțiilor justifică 
acest lucru, s-au amenajat stații 
centrale de betoane. Au sporit volu
mul transportului mecanizat al ma
terialelor pe orizontală și verticală 
și procentul de mecanizare a lucră
rilor de încărcare și descărcare a 
materialelor. O largă răspîndire au 
luat pompele și verinele pentru gli- ■ 
sarea pereților construcțiilor de 
locuințe.

Majoritatea utilajelor cu care sînt 
'dotate șantierele sînt produse în 
țară. Anul trecut au fost, proiectate 
și omologate un număr important de 
utilaje de construcții la nivelul teh
nicii moderne. Au început să se pro
ducă macarale turn cu capacitate de 
ridicare mijlocie și mare, cu ajutorul 
cărora se vor putea ridica pe șantie
re diferite elemente de construcții și 
mai ales prefabricatele grele. Pentru 
mecanizarea mai largă a lucrărilor 
de încărcări și descărcări, industria 
constructoare de mașini va produce 
noi utilaje cu care se vor putea 
executa lucrări de săpături, nivelări, 
încărcări-descărcări de diferite ma
teriale de construcții.

Pornind de la faptul că pe șan
tiere se mai consumă încă un volum 
important de -muncă manuală pen
tru executarea unor lucrări simple, 
ce pot fi mecanizate cu ajutorul u- 
tilajelor de mică mecanizare, s-a 
studiat și s-a trecut la proiectarea 
și fabricarea mai multor dispozitive. 
Șantierele au început să fie dotate 
cu lopeți mecanice pentru manipu
larea agregatelor, roabe pe pneuri, 
diferite scule modernizate, aparate 
de îndoit țevi, mecanisme de fixat 
dibluri în pereții de beton, truse de 
scule pentru instalatori și altele. 
Producția acestor mecanisme și dis
pozitive de mică mecanizare va creș
te substanțial în anul 1963. Se vor 
produce pe scară largă macaralele 
de fereastră, utilaje ce ușurează 
mult transportul pe verticală și ori
zontală al materialelor, mai ales în 
construcția de locuințe, precum și 
diverse utilaje pentru mecanizarea 
lucrărilor de finisaj.

Pe unele șantiere nu se acordă 
însă atenția cuvenită extinderii mi
cii mecanizări. Creditele pentru 
mica mecanizare sînt folosite încă

nesatisfăcător. Pe șantierele TRC- 
Galați mai sînt rămîneri în urmă 
în ce privește mecanizarea unor lu
crări. Trustul., n-a comandat anul 
trecut, din 30 de mecanisme de mică 
mecanizare care s-au produs, decît 
3 lopeți mecanice, o foarfecă pentru 
oțel beton și truse de sudură. Or, pe 
șantiere era nevoie de mai mul
te dispozitive de mică mecanizare.

Planul de investiții pe anul 1963 
prevede dotarea în continuare a 
șantierelor cu o serie de utilaje. Pe 
baza acestor dotări, a folosirii mai 
raționale a utilajelor este prevăzu

tă creșterea gradu
lui de mecaniza
re a lucrărilor. Se 
influențează ast
fel sporirea nive
lului de industria
lizare a construc
țiilor. Pentru orga

nizațiile de construcții subordonate 
sfaturilor populare se prevede spo
rirea gradului de mecanizare, față de 
cel realizat în anul trecut, la săpă
turi cu 20 la sută, la amestecarea 
betoanelor cu 3 la sută, la mortare 
cu 5 la sută. în acest domeniu se 
cer eforturi deosebite din partea u- 
nor trusturi regionale de construc
ții rămase anul trecut în urmă. 
Trustul din regiunea Hunedoara va 
trebui să realizeze un grad de me
canizare la săpături mult mai ridi
cat, corespunzător posibilităților pe 
care le are.

Dar, după cum s-a dovedit și în 
practică, ridicarea nivelului de me
canizare a lucrărilor de construcții 
nu se asigură numai prin înzestra
rea șantierelor cu noi mașini și 
utilaje, ci și printr-o bună folo
sire a mijloacelor tehnice existente. 
Cu prilejul dezbaterii cifrelor de 
plan pe 1963 s-a arătat că sînt încă 
multe rezerve în această direcție. 
Cu toate că anul trecut s-a îmbu
nătățit simțitor utilizarea parcului 
de mașini de construcții, pe unele 
șantiere s-au mai constatat lipsuri 

privește alegerea rațională

Lucrări de terasare
PITEȘTI (coresp. „Scînteii").— Pe 

dealuri1© argeșene numeroși- colecti
viști lucrează în aces*e zile la amena
jarea teraselor pentru plantațiile de viță 
de vie. în raionul Drăgășani, recent au 
luat parte la desfundatul terenului circa 
15 000 de colectiviști 
Șfefănești, Orleșfi, 
Voiceșfi, Verguleasa ș) altele. De la în
ceputul anului și pînă în prezent au 
fost desfundate în raion circa 300 de 
ha din cele 1 000 planificate a se plan
ta anul acesta cu viță de vie ,

din comunele 
Amărăști, Șutești,

Pregătiri pentru campania 
agricolă de primăvară
Consiliul de conducere al gospo

dăriei colective din Cioroboreni, ra
ionul Vînju-Mare, dă o mare atenție 
pregătirii lucrărilor agricole de pri
măvară.

Pînă acum s-a asigurat întreaga 
cantitate de sămînță din soiuri de 
mare productivitate, făcîndu-se și 
probele de laborator. Uneltele, mij
loacele de transport și cele cîteva 
mașini agricole ale gospodăriei au 
fost revizuite și reparate.

ILARIE BALII 
colectivist

® Viața de partid : Ion Cîrcei — 
în întreprinderile raionului — o 
muncă politică vie, eficace (pag. 
2-a).

® Foileton : Nicuță Tănase — 
Aparatul de umplut biscuiți 
(pag. 3-a).

© V. Vîntu — Tîrguri și ritm 
(pag. 3-4).

0 însemnări despre sportul hu- 
nedorean : I. Dumitriu — De vină 
e numai fotbalul ? (pag. 4-a).

Tn rafinăriile de petrol se introduc 
pe scară tot mai largă o serie de pro
cedee tehnologice noi, menite să ducă 
la realizarea unor produse de calitate 
superioară. în vederea îmbunătățirii 
uleiului de tractor, la rafinăria Teleajen 
a fost stabilit regimul optim de funcțio
nare a instalației respective. S-au rea
lizat asffei uleiuri de tractor mai bune; 
perioada de schimb a acestora a sporit 
de la 50 de ore la 120 ore și în ulti
mul timp la 200 de ore.

februarie 1963, 
vizita făcută 
în București tova-

Tn Scopul valorificării optime a tonei 
de țiței, la rafinăria Ploiești se experi
mentează un procedeu modern de ra
finare a uleiurilor. Printre alfe măsuri 
luate în rafinării se numără : extinde
rea elementelor de automatizare a pre
lucrării țițeiului, folosirea izotopilor 
radioactivi etc. Pentru reducerea pier
derilor de produse petroliere se expe
rimentează noi tipuri de separatoare 
etc.

zi pe săpțămînă 
lemnos economisit

In ziua de 22 
întoarcerea din 
U.R.S.S.. au sosit 
rășul Todor Jivkov, prim-secretar al 
C.C. al P.C. Bulgar, președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. Bul
garia, și tovarășul Ivan Mihailov, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C. Bulgar, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri.

în gara Băneasa oaspeții au fost 
întîmpinați de tovarășii : Ion Gheor
ghe Maurer, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R., președin
tele Consiliului de Miniștri al R. P. 
Romîne, Chivu Stoica, membru 
Biroului Politic, secretar al C.C. 
P.M.R., Emil Bodnăraș, membru 
Biroului Politic, vicepreședinte 
Consiliului de Miniștri, de membri 
ai Comitetului Central al P.M.R.

Au fost de față Ivan Kinov, am
basador extraordinar și plenipoten
țiar al R. P. Bulgaria în R. P. Romî
nă, și funcționari ai ambasadei.

în dimineața aceleiași zile, tova
rășii Todor Jivkov și Ivan Mihailov 
împreună cu tovarășii Ion Gheorghe 
Maurer și Chivu Stoica au vizitat 
Fabrica de tranzistor! din București.

prim-39» 
președiinr. 

R. P. Ro-

în timpul șederii în Capitală a 
vut loc o întîlnire între tovafâștj 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
cretar al C.C. al P.M.R., 
tele Consiliului de Stat al
mîne, și Todor Jivkov, prim-secretar 
al C.C. al P.C. Bulgar, președinte al 
Consiliului de Miniștri al R. P. Bul
garia, la care au participat : din par
tea romînă tovarășii : Ion Gheorghe 
Maurer, Chivu Stoica și Emil Bod- 
năraș, iar din partea bulgară tova
rășii : Ivan Mihailov și ambasadorul 
Ivan Kinov. întîlnirea s-a desfășu
rat într-o atmosferă caldă, tovără
șească.

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej a oferit apoi un prînz în cinstea 
oaspeților.

După-amiază, tovarășii Todor Jiv
kov și Ivan Mihailov au părăsit Ca
pitala, îndreptîndu-se spre patrie. 
La plecare, în gara Băneasa, au fost 
conduși de tovarășii : Ion Gheorghe 
Maurer, Chivu Stoica, Emil Bodnă- 
raș, de membri ai C.C. al P.M.R.

Au fost de față ambasadorul Ivan 
Kinov și funcționari ai Ambasadei 
R. P. Bulgaria . în R. P. Romînă.

Dulgherii de la Combinatul chimic 
ce se ridică lîngă Craiova s-au 
angajat să economisească o însem
nată cantitate 
confecționării cofrajelor. 
scop, echipele de dulgheri de pe 
șantier se întrec sub lozinca „Să lu
crăm o zi pe săpțămînă cu material 
lemnos economisit".

Echipele conduse de Constantin 
Uișoiu, Ion Vătășescu, Iosif Reissen- 
hauser și alții au și economisit între

2 și 10 mc de lemn, prin refolosirea 
de mai multe ori a cofrajelor, înde
plinind în acest fel angajamentul 
luat.

Aceste rezultate se adaugă la 
cele obținute anul trecut cînd dul
gherii de aici au economisit 1 000 
m c de lemn prin utilizarea panouri
lor mari din placaj și plăci fibro- 
lemnoase, folosirea cofrajelor gli
sante și prin confecționarea coira- 
jelor din deșeuri de fag.

Alegerile de deputați in sfaturile populare
ale orașelor raionale si ale comunelor

în parchetele forestiere
și transportai bușteni. Majoritatea mun
citorilor au fost încadrați în brigăzi 
complexe cu plata în acord global, iar 
sistemul de exploatare a lemnului în 
trunchiuri și catarge a fost extins în 
toate parchetele. Ca urmare, producti
vitatea muncii a crescut în unele par
chete de la întreorinderile forestiere 
Nehoiu, Măneciu-Ungureni, Sinaia și 
Tîrgoviște, cu peste 20 la sută, obți- 
nîndu-se totodată indici superiori de 
valorificare a masei lemnoase.

O după-amiază de fe
bruarie. în fața căminului 
cultural din Giubega, raio
nul Băiiești, mulțime de 
oameni. Pînă la întîlnirea 
cetățenilor cu candidații 
F.D.P. în alegerile de la 3 
martie, brigadierul de cîmp 
Constantin Dascălu și preșe. 
dintele colectivei, Ion Fi- 
ran, mai este vreme și co
lectiviștii stau la sfat des
pre apropiata campanie a- 
gricolă de primăvară, des
pre planurile gospodărești 
legate de dezvoltarea co
lectivei, de înflorirea co
munei. ■

Intrăm în holul spațios 
al căminului, unde se află 
și punctul de agitație. Un 
grup de colectiviști s-a 
oprit în fața unui panou 
înfățișînd realizările gos
podăriei. Ca într-o limpe
de oglindă, oamenii văd 
cum a crescut colectiva, 
cum a sporit averea obș
tească. Și fiecare încearcă 
un sentiment firesc de min- 
drie, știind că în cifrele de 
pe panou este cuprinsă 
munca tuturor. Averea ob
ștească a crescut într-un 
singur an cu 1 200 000 lei, 
s-au ridicat 3 grajduri noi, 
două magazii, o îngrășăto- 
rie de porci și alte acare
turi. Ferma de animale nu
mără acum 558 capete tau
rine, aproape 1 000 de oi 
cu lină fină și semifină, zeci 
de porcine, crescătoria de 
păsări. Cifrele de plan pe 
1963 înscrise alături de rea
lizările de pînă acum, do
vedesc că oamenii de aici

privesc cu îndrăzneală mai 
departe. Ei și-au propus 
să obțină anul acesta re
colte mai mari de grîu și 
porumb la ha, să sporeas
că numărul de animale, să 
dezvolte o ramură de 
producție nouă — legumi
cultura.

l-am cunoscut mai tîr- 
ziu în sala căminului pe 
Constantin Dascălu și Ion 
Firan, oameni gospodari, 
care se bucură de stima 
și prețuirea cetățenilor.

Cînd a vorbit colectivis- 
,:țuL.Ăiarja.jVlăjesciLJra. re
ferit la contribuția adusa 
de cei doi candidați la 
dezvoltarea gospodăriei 
colective. „Priviți acum 
comuna noastră I Să spună 
oricine din sală cîte case 
din cărămidă s-au construit 
în 1962 ?"

— 150 — răspunde ca
reva.

— Ei vedeți — continuă 
el. — Le dă 
mina, dar asta nu-i totul. 
In casa fiecăruia dintre noi 
există aparate de 
Colectiviștii au 
frumoasă, ca la 
lată ce ne-a adus 
daria colectivă. La toate 
acestea au contribuit prin 
munca lor și candidații noș
tri pe care-i știm și-i cu
noaștem după fapte. Cred 
însă că în gospodărie se 
pot obține recolte și mai 
mari dacă toate brigăzile 
ar lucra pămîntul așa cum 
l-a lucrat brigada I 
tovarășului Dascălu.

oamenilor

radio. 
mobilă 

oraș, 
gospo-

măvara să ne găsească bi
ne pregătiți. Să executăm 
fiecare lucrare la timp și 
de bună calitate. Eu pro
pun să facem cite 4 și chiar 
5 prașile la porumb și să 
dăm o atenție mai mare 
asigurării bazei furajere a 
animalelor.

Mereu alfi vorbitori dez
bat cu seriozitate și simț 
de răspundere problemele 
actuale ale gospodăriei co
lective, ale comunei.

— Multe lucruri frumoa
se s-au realizat în țara 
noastră în anii regimului 
democrat-popular—-spu
nea Marin Donavățu. Nu 
este comună sau sat în care 
să nu se vadă înfăptuirile 
orînduirii noastre, lată, de 
pildă, numai la noi în co
mună, Am clădit o școală 
nouă de 8 ani, căminul cul
tural în care ne aflăm a- 
cum, avem un grup elec
trogen, cinematograf, teatru 
de vară, grădiniță sezonie
ră, teren de sport, tot felul 
de magazine. Eu cred însă 
că față de vecinii noștri din 
Galicea Mare, Radovanu și 
din alte comune din raio
nul Băilești am rămas ceva 
mai în urmă cu electrifica
rea. Grupul electrogen pe 
care îl avem nu ne dă des
tul curent electric. Prin for
țele noastre și cu sprijinul 
statului putem să electrifi- 
căm întreaga comună chiar 
în acest an.

CONSTANȚA (coresp. „Scînteii’’). — 
în vederea alegerilor de la 3 martie, Co
mitetul regional de partid Dobrogea a 
editat o serie de broșuri, pliante, afișe 
în care sînt oglindite realizările obținu
te de oamenii muncii de pe întinsul re
giunii în anii regimului democrat-popu
lar. Iată cîteva din aceste tipărituri: foto- 
expozitia „Dobrogea în anii puterii popu
lare”, foto-gazetele „Avantajul agricul
turii socialiste în regiunea Dobrogea" și 
„Dezvoltarea industriei dobrogene”, pli
ante despre dezvoltarea învățămintului și 
culturii etc.

De asemenea, au fost editate broșuri 
care cuprind realizările din fiecare raion.

Spicuim cîteva cifre din aceste broșuri: 
în satele raionului Năvodari, din 1947 și 
pînă în prezent, s-au construit și renovat 
peste 5 500 case; 4 600 familii și-au cum- 
pȘrat mobHă:-r,oiîă', iar ■n'umai'îh 1962, prin 
unitățile cooperatiste, au fost desfăcute 
mărfuri în valoare de 120 000 000 lei.

k
BACĂU. — Cele peste 300 puncte 

agitație din regiunea Bacău găzduiesc 
aceste zile numeroase manifestări cultu- 
ral-artistice : conferințe, jurnale vorbite, 
informări politice, concursuri „Cine știe 
cîștigă”, simpozioane, seri de poezie și de 
audiții muzicale. Conferințe ca : „Supe
rioritatea democrației socialiste", „Parti
ciparea activă a maselor la conducerea 
treburilor de stat și obștești” etc. au fost 
audiate cu un deosebit interes de colec
tiviștii din cele mai îndepărtate sate ale 
regiunii. Echipele artistice de amatori și 
brigăzile de agitație de la căminele cul
turale, casele de cultură, precum și cele 
ale sindicatelor și cooperației au pre
zentat fn cursul acestei luni peste 700 
de programe cultural-artistice la care au 
asistat peste 144 000 de colectiviști.

Analiza, activității 
de creație

Zilele trecute, la Direcția genera
lă a industriei linii și mătăsii din 
Ministerul Industriei Ușoare a avut 
loc o ședință de analiză cu respon
sabilii centrelor de creație din între
prinderile sectorului industriei linii. 
Cu acest prilej au fost triate colec
țiile existente în vederea îmbogă
țirii sortimentelor pentru semestrul 
II al anului ; au fost inițiate, de a- 
semenea. măsuri pentru îmbunătăți
rea activității de creație.

Creatorii de modele și-au propus 
să realizeze noi sortimente de stofe 
fine și de țesături din lină în ames
tec care vor îmbogăți colecțiile fa
bricilor pentru contractările pe se
mestrul II al anului.

de 
în

"Noi garnituri de mobilă
In magazinele de desfacere a mobilei 

din Biașov au apărut zilele acestea pri
mele garnituri de mobilă tip „Carpați", 
produse de întreprinderea industrială lo
cală Biașov. Aceste garnituri, apreciate 
și solicitate la diferite expoziții organi
zate in Capitală și în tară, sînt confecțio
nate în diferite culori care dau mobilei 
un aspect plăcut și elegant.

Noi garnituri de mobilă au început să 
producă în serie și colectivele fabricilor 
din Sfîn’u Gheorghe, Ghimbav, Sibiu, 
Tg. Secuiesc, Codlea, Făgăraș și altele. 
Printre acestea se numără mobila curbată 
din plăci fibrolemnoase — dormitoare, 
sufragerii, 
fotolii și canapele-pal, măsuțe pentru 
televizor și radio, diferite tipuri de scaune 
și altele.

camere combinate, bucătării,

(Continuare în pag. V-a)

(Continuare în pag. II-a)

Ing. M. WEINTRAUB 
N. CUCUI

Fruntași la reparații

RADU APOSTOL

Un sfert de veac în uzină

sărbătorirea 
tehnicienilor,

ț I

ri/i 
gat

Procedeu modern de topire 

a tulpinilor de in

„Lupenî 29“ la Hunedoara 
și Timișoara

La cinematografele „Victoria" 
Hunedoara și „Maxim Gorki“ din Ti
mișoara a avut loc ieri premiera fil
mului romînesc „Lupeni 29“. Cu acest 
prilej spectatorii hunedoreni și 
șoreni s-au întîlnit cu o parte 
creatorii și inferpreții noului 
Noua producție cinematografică 
bucurat de un deosebii succes.

LEHLIU (coresp. „Scînteii"). — 
Mecanizatorii de la S.M.T. Horia 
au reușit să termine reparațiile 
la tractoarele și la mașinile agri
cole, cu care vor lucra în această 
primăvară. Succesul obținut de 
ei se datorește în mare măsură 
faptului că și-au organizat bine 
munca pe posturi de lucru, au re
condiționat o serie de piese și au 
folosit pentru reparațiile ușoare 
și atelierele brigăzilor de pe lîngă 
gospodăriile colective pe care le 
deservesc. In felul acesta ei au 
reușit să termine reparațiile la 
114 tractoare. 124 pluguri, 61 se
mănători de cereale, 57 semănă
tori de porumb. 23 grape cu disc, 
23 sape rotative, 14 grupuri de 
irigat etc.

în fotografie : Se face verifi
carea tractoarelor înainte de a fi 
trimise în gospodăriile colective.

La Uzinele de tablă subțire

La Uzinele de tablă subțire din Galați a intrat de 
curînd în funcțiune cel de-al 4-lea laminor de tablă 
modernizat. Instalațiile noi și utilajul au fost mon
tate într-o hală spațioasă, avînd condiții moderne 
de aerisire și iluminat. După modelul celorlalte 3 
laminoare noi, au fost montate și puse în func
țiune instalații de transportat platine de la cuptor 
la cajele de laminare. Reglajul mecanic al cilindri
lor, precum și alte îmbunătățiri tehnice aduse ins

talațiilor fac ca 
în prezent ca
pacitatea 
producție

de 
a 

noului laminor 
să fie cu 40— 
50 la sută mai 
mare decît a 
vechilor insta
lații.

(Agerpres)

Semne 
primăvară : se 
face toaleta 
pomilor pe 
străzile Capi
talei.

(Foto :
M. Cioc)

La cineclubul elevilor
Recent, la școala medie nr. 16 din 

Capitală a luat ființă un cineclub 
care reunește aproape 200 elevi, Pri
ma lor întîlnire a fost consacrată crea
ției regizorului soviefic Alexandrov 
și actriței Liubov larovaia. După ex
punerea ținută de un critic cinemato
grafic, a rulat filmul „Volga-Volga", 
Cu alf prilej s-a vorbii despre „Dez
voltarea cinematografiei romîneșh în 
anii puterii populare“ și a rulaf fil
mul „Mîndrie". Tînărul actor Ștefan 
Tapalagă le-a înfățișat aspecte din 
munca actorului de film.
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Conducerea administra
tivă și comitetul sindicatu
lui de la Uzinele „23 Au
gust" din Capitală au or
ganizat la Casa de cultură 
a raionului 
muncitorilor,
inginerilor și funcționari
lor din întreprindere care 
au împlinit peste 25 de ani 
de activitate. Cu aceșt pri
lej, tov. ing. Aurel Bozgan,

directorul general al uzine
lor, a ielicitat călduros pe 
cei sărbătoriți. Mul ți dintre 
aceștia sînt acum organi
zatori destoinici ai produc
ției, fruntași în muncă și 
inovatori pricepuți.

In cinstea celor sărbăto- 
a fost prezentat un bo- 
program artistic.

NICOLAE IUTEȘ 
coresp. voluntar

GHEORGHIENI (coresp. „Scîn
teii“). .— La topitoria de in-Joseni 
din raionul Gheorghieni s-a trecut 
de curind la folosirea unei noi me
tode pentru topirea tulpinilor de 
in — procedeul de topire aerobă.

Față de procedeul întrebuințat 
înainte, noul sistem je lucru con
tribuie la mărirea productivității 
la operația de topire a tulpinilor 
de in (durata de topire a unui lot 
de tulpini este acum cu circa 35- 
40 de ore mai mică decît înainte), 
și asigură totodată obținerea unor 
fibre de calitate superioară și cu 
rezistență mare la rupere.

Topirea aerobă va lua în acest 
an o mare extindere în întreprin
dere.

Consfătuirea 
muzeografilor 

din regiune
SUCEAVA (co 

resp. „Scînteii”). - 
La Suceava a avu1 

| loc vineri o con 
sfătuire a persona
lului științific de la 
muzeele din regiu 
ne. Participante la 
consfătuire au pur
tat discuții și au 
făcut propuneri 
menite să ducă la 
continua îmbună
tățire a activității 
muzeelor. Cu acest 
prileț a fost discu
tată și tematica 
studiilor ce vor fi 
elaborate tn acest 
an de personalul 
științific al muzee
lor.
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Cum lucrează echipele de control obștesc

A \
ln\ unitățile de alimentație 

?ç V ->

publică
Sfat frezor Ia Uzdnels „Timpuri Noi“ și do aproape

5 ani\acti\vez într-o echipă de control obștesc. Am 
vizitat1 adesea, în. acest răstimp, unitățile comer
ciale de alimentați® publică din raionul Tu
dor VladV.mirescu din Capitală. Multi dintro 
responsaba’ii de unități ne primesc ca pe 
niște prieteni și sfătuitori, ca pe reprezen
tanții cetățenilor. Acest lucru e firesc deoarece 
atît eu, cîtL.ÿi tovarășii din echipă, ne-am străduit 
să-l' ajutăm,' i’ă căutăm împreună rezolvarea unor 
probleme legh'te de. buna deservire a consumatori
lor. La ședințele de analiză a muncii, la care par
ticipă responsabili și lucrători din alimentația pu
blică, eînț invitate și echipele de control obștesc 
din raion. In cadrul acestor ședințe, care trec în re
vistă realizările \și lipsurile din acest domeniu de 
activitate, luăm și noi cuvîntul, aducînd la cunoștin
ță constatările de pe teren. Dar intervențiile cele 
mai eficace, ajutorul cel mai direct pe care noi, 
cei din controlul (obștesc. îl dăm lucrătorilor din 
comerț, sînt prilejutite de vizitarea unităților. Cură
țenia; ordinea, burw deservire și buna aprovizio
nare .— iată ce stă\ permanent în atenția noastră. 
Dacă găsim ceva în neregulă, mai întîi stăm de 
vorbă cu vînzătorii, \cu ospătarii sau cu șeful uni
tății respective și le'-. arătăm lipsurile observate. 
Rezultatele se văd la controalele următoare. Iată un 
exemplu la restaurantul „Zori de zi" de pildă, de
servirea mu era totdecsuna la nivelul cuvenit. Cîte- 
odată, în local domnea) dezordinea. Am discutat do 
mai multe ori cu șeful (unității, cu diferiți ospătari. 
După aceasta, lucrurile! s-au schimbat simțitor. Ase
mănător s-aus petrecut faptele și la restaurantele 
„Unirea". „Ratrău" etc.

în munca noastră întîmpinăm însă și greutăți din 
partea unora dintre responsabili, care nu înțeleg 
importanța, ajutorului pe care îl pot primi din partea 
echipelor de control obștesc. Ei privesc observa
țiile cu superficialitate. Deși am sesizat în repetate 
rînduri faptul că deservirea consumatorilor lasă 
adeseori de dorit, la restaurantele „Cotnari", „Calul 
Bălan" și altele, responsabilii unităților respective 
n-au luat nici un fel de măsuri. Cum e și firesc, în 
această situatție sîntem nevoiți să semnalăm. 
T.A.P.L. constatările făcute și să însemnăm în re
gistrele de comtrol observațiile. în general, însă, 
cazurile de acestf fel sînt din ce în ce mai rare.

Majoritatea celor care lucrează în unitățile de ali
mentație publică consideră controalele echipelor 
obștești ca un ajutor prețios în activitatea lor, iau 
în seamă sfaturile, propunerile noastre, ne cer pă
rerea, își dau tot interesul pentru îmbunătățirea de
servirii consumatorilor.

ILIE LUCACI 
muncitor frezor

Prin întreprinderile 
de panificație

în orașul Cluj sînt numeroase echipe de control 
obștesc care vizitează fabricile de pîine, asistă la 
procesul de fabricație și verifică condițiile în care 
este transportată pîinea. Totodată ele supraveghează 
modul în care se face desfacerea produselor de pa
nificație. în decurs de șase luni, echipele clujene de 
control obștesc au făcut 74 de controale la 10 secții 
productive și peste două sute de controale în uni
tățile de desfacere. Au fost organizate de asemenea 
patru acțiuni la care au luat parte merceologi și 
Conducători ai organizațiilor comerciale locale. Ex
periența pozitivă a unor echipe de control obștesc 
a fost generalizată în mai multe consfătuiri. Efica
citatea acestor acțiuni se reflectă în faptul că obser
vațiile și concluziile controlorilor obștești au dus 
la îmbunătățirea muncii în secțiile productive ale 
întreprinderii de panificație, precum și în unitățile 
de desfacere ale comerțului local.

Cîteva exemple. Pe baza sugestiilor făcute cu pri
lejul diferitelor controale, numărul sortimentelor de 

' panificație a sporit de la 26 la 48. De asemenea au 
fost luate o serie de măsuri menite să asigure res
pectarea normelor de igienă a muncii în unitățile 
de panificație.

Dintre echipele de control obștesc care desfășoară 
o activitate rodnică merită să fie citată cea condusă 
de muncitorul Andrei Bartha, de la Fabrica de con
fecții „Flacăra“. Tovarășii din această echipă au 
efectuat 22 de controale. De fiecare dată ei au ve
rificat dacă s~a ținut seama de observațiile și suges
tiile făcute la vizita anterioară, și au făcut noi pro
puneri pentru îmbunătățirea continuă a muncii.

Desigur, lucrurile s~au îmbunătățit mult, dar în 
întreprinderile de panificație din orașul nostru mai 
sînt încă unele lipsuri. De aceea consider că este 
necesară o mai temeinică instruire a echipelor de 
control obștesc pentru ca membrii acestora să-și în
sușească cît mai multe cunoștințe despre procesul 
de fabricație a pîinii. Ar fi de dorit ca activitatea 
echipelor de control obștesc să constituie și obiectul 
unei analize din partea comitetului executiv al sfa
tului popular.

FRANCISC MEZEI 
inspector comercial de stat-Cluj

VIAȚA DE PARTIDîn întreprinderile raionului — o muncă politică vie, eficace
Comitetul raional de partid „23 

August“ din Capitală se preocupă 
de organizarea și desfășurarea în 
întreprinderile raionului a unei 
munci politice de masă care să mi
liteze cu toată forța ei de convin
gere și mobilizare pentru îndepli
nirea și depășirea planului la toți 
indicii, ridicarea conștiinței socia
liste a celor ce muncesc determinînd 
astfel rezultate concrete în ce pri
vește creșterea productivității mun
cii, reducerea prețului de cost, îm
bunătățirea calității produselor.

In acest scop noi am luat o serie 
de măsuri. Am pregătit aparatul co
mitetului raional și birourile orga
nizațiilor de bază cu problemele ac
tuale ale activității politice de masă 
în . întreprinderi. Birourile organiza
țiilor de bază au fost îndrumate să 
antreneze în munca politică frun
tași în producție, ingineri și teh
nicieni, membri și nemembri de 
partid', oameni cu prestigiu și auto
ritate în rîndul colectivului. Comite
tul raional a organizat consfătuiri 
între birourile organizațiilor de bază 
pentru folosirea celor mai eficace 
forme și mijloace ale muncii politice 
de masă. S-au ținut schimburi de ex
periență între agitatorii din între
prinderile industriale pe tema con
tribuției lor la rezolvarea probleme
lor de producție. A fost organizată o 
consfătuire cu secretarii organiza
țiilor de partid și cu conducerile or
ganizațiilor de masă din întreprin
derile metalurgice și constructoare 
de mașini cu tema : munca politică 
de masă în sprijinul popularizării 
sarcinilor privind îmbunătățirea ca
lității produselor. Toate acestea au 
ajutat organizațiile de partid să des
fășoare o activitate politică concretă 
mai strîns legată de lupta pentru în
deplinirea sarcinilor de plan. Merită 
să fie relevate în acest sens inițiati
vele unor organizații care au mărit 
și mal mult eficacitatea muncii po
litice.

ta Uzina „23 August“, pentru rea
lizarea unor agregate de înaltă teh-< 

0 0 0

nicitate era necesară folosirea unor 
metode și procedee tehnologice a- 
vansate, printre care și crăițuirea 
„arc-aer”. La început această meto
dă nu se aplica decît într-o singură 
brigadă. Multor muncitori deprinși 
cu procedee învechite le venea 
greu să se debaraseze de ele. La 
îndrumarea comitetului de partid, 
fruntași în producție, ingineri și 
tehnicieni au vorbit muncitorilor 
despre avantajele aplicării noii me
tode. Discuțiile au fost însoțite de 
demonstrații practice. Totodată, co
mitetul de partid a alcătuit un co
lectiv de specialiști din uzină, care 
au redactat o broșură despre crăi- 
țuirea „arc-aer“ și eficacitatea ei în 
producție. Broșura a fost răspîndită 
în rîndurile cazangiilor. Toate a- 
cestea, ca și alte măsuri tehnico-or- 
ganizatorice, au contribuit ca, în sec
ția cazane, să se realizeze o creștere 
a productivității muncii de 2 ori fată 
de perioada anterioară.

Pentru realizarea unor produse 
de calitate superioară, comitetul de 
partid de la „Filatura Romînească 
de Bumbac“ organizează vizite ale 
unor muncitori, tehnicieni și ingi
neri în întreprinderile beneficiare. 
S-au făcut vizite la Fabrica de con
fecții și tricotaje București. Aici fi
latoarele și-au putut da seama ce 
greutăți provoacă și cum dăunează 
calității tricotajelor firele cu noduri, 
neuniforme sau cu nuanță de cu
loare diferită, produse de ele. Au 
avut loc apoi discuții la locurile de 
muncă privind îmbunătățirea cali
tății produselor. Măsurile politice și 
tehnico-organizatorice luate în urma 
acestor acțiuni au dus la îndeplini
rea indicelui de calitate. Fabrica a 
primit mulțumiri din partea benefi
ciarilor.

Cu bune rezultate este folosită în 
munca politică de masă propaganda 
tehnică. Comitetele de partid, orga
nizațiile de bază analizează sistema
tic activitatea ce se desfășoară în 
acest domeniu. Sindicatele, cabine
tele tehnice, cluburile întocmesc pla
nuri comune privitoare la propagani

Echipa da 
control obștesc 
în acțiune.
Membrii echi
pei conduse 
de Dumitru Ne- 
guț, muncitor 

la Uzinele „Tim- 
puri Noi" verl- 
ficind grama
jul într-o uni
tate de alimen
tație publică.

da tehnică axate pe problemele ac
tuale și de o deosebită importantă 
economică pentru întreprinderi. Pe 
baza acestor planuri se organizează 
dezbateri despre noutățile tehnice 
care pot fi introduse și extinse în 
procesul de producție, se organi
zează sesiuni tehnico-științifice. Cei 
mai buni specialiști dau consultații 
tehnice la locul de muncă. La clu
burile uzinelor se organizează expo
ziții interesante care înfățișează pro
duse realizate la un nivel calitativ 
superior, metode și procedee tehno
logice noi ; se tin conferințe legate 
de practica muncii laminoriștilor, 
trefilatorilor, lăcătușilor și electri
cienilor. concursuri cu tema „Cine 
știe meserie, cîștigă“.

Comitetul de partid din Uzina .,23 
August“ a organizat pe lingă biblio
teca uzinei un centru de documen
tare tehnică. De activitatea lui se 
ocupă un colectiv alcătuit din cei 
mai pregătiți ingineri și tehnicieni. 
Sarcina colectivului este să infor
meze și să acorde consultații agita
torilor asupra noutăților tehnice și 
a unor metode avansate care pot fi 
aplicate la locurile de muncă.

în lupta pentru îndeplinirea sarci
nilor de producție, organizațiile de 
partid folosesc cu bune rezultate și 
agitația vizuală. La uzina de meca
nică fină, agitația are un caracter 
concret, mobilizator. în secții au 
fost expuse lozincile : „Reducînd 
consumul specific de materie primă 
cu 1 la sută vom realiza economii 
în valoare de 50 000 lei, echivalent 
cu 7 500 bucăți rulmenți role", „Fo
losind rațional cuțitele armate cu 
plăcuțe vidia. economisind lunar cel 
puțin o plăcută, vom realiza anual 
economii în valoare de 19 872 lei“!

Pentru a concentra atenția mun
citorilor asupra îmbunătățirii conti
nue a calității produselor, în între
prinderi ca F.R.B., Uzina de pompe și 
mașini agricole. Postăvăria Romînă și 
altele sînt folosite cu bune rezultate 
vitrine ale calității și expoziții. în vi
trine sînt expuse produse de calitate 
superioară, produse de calitate Jn-,

Cursuri de ridicare 
a calificării

BRĂILA (coresp. „Scînteii"). — La 
Uzina de utilaj greu „Progresul“ din 
Brăila' se acordă o atenție deosebită 
ridicării calificării muncitorilor. în 
prezent, în uzină funcționează peste 
30 de cursuri de ridicare a calificării 
muncitorilor, organizate pe meserii ; 
lecțiile sînt însoțite de demonstrații 
practice care au loc în secțiile uzi
nei. Au fost inițiate Și organi- 
zate și alte forme de creștere a 
nivelului tehnico-profesional al ca
drelor de muncitori și tehnicieni : 
informări tehnice bilunare, în care 
se dezbat cele mai noi soluții cons
tructive și tehnologice, precum și 
posibilitățile de aplicare a acestora 
în uzină, conferințe tehnice de spe
cialitate, cursuri de perfecționa
re tehnică.

La cabinetul tehnic al între
prinderii I.O.R. din Capitală se 
discută o nouă propunere de 
pertecționare tehnică.

(Foto : Agerpres)

La rubrica „Pregătiri 
pentru campania agricolă 
de primăvară", publicată 
în ziarul nostru din 25.1, 
a apărut și materialul cri
tic intitolat „Certați cu ca
litatea“. Tn legătură cu 
faptele relatate, condu
cerea Trustului uzinelor 
de reparajii din Consiliul 
Superior al Agriculturii 
ne-a trimis un răspuns din 
care spicuim următoarele:

Tntrucît s-a constatat 
neglijenfă în executarea 
lucrărilor de către Uzina 
de Reparajii Tecuci, atît 
la mașinile ce au ajuns 
în gospodării de sfat cît 
și pe fluxul din uzină, gă- 
sindu-se montaje incorect 
făcute, piese recondițio
nate în mod necorespun
zător, control superficial 
— au fost sanc(iona(i di
rectorul unită(ii și șeful 
serviciului control tehnic 
de calitate.

Delegafii trustului au 
întocmit un plan de mă
suri pentru urmărirea a- 
tentă a lucrărilor de re- 
parafi! și tfflăturarea de
fecțiunilor semnalate. Prin 
folosirea fondurilor de 
mică mecanizare se iau 
măsuri pentru organizarea 
în mod corespunzător a 
fluxului tehnologic al lu
crărilor de reparații. Se 
vor extinde suprafețele 
tehnologice pentru de
montare, se vor amenaja 
spațiile pentru secția de 
prelucrări mecanice, se 
va realiza o bandă pen
tru montajul motoarelor, 
alfa pentru montajul șa- 
siurilor, o cabină de pre- 
spălare a ansamblelor 
înainte de introducerea 
lor în reparații și diferite 
alte utilaje.

Executarea acestor lu
crări va crea posibilități

Uzinei de Reparații Te
cuci să-și mărească capa
citatea de producție și 
să îmbunătățească sub
stantial calitatea repara
țiilor, evitîndu-se pe vii
tor reclamările din par
tea beneficiarilor.

4r
Referitor la acțiunea de 

colectare și predare a fie
rului vechi, în „Scînteia“ 
nr. 5789 a apărut artico
lul „Pe urmele unui aii 
raid", în care erau critica
te o serie de neajunsuri 
de la Fabrica de scule 
din Brașov. Conducerea 
întreprinderii ne răspunde 
că spațiul de depozitare a 
deșeurilor și a șpanului, 
din cauza timpului nefa
vorabil, a fost amenajat 
provizoriu. In urma rai
dului întreprins s-a des
congestionat depozitul și 
s-au luat măsuri ca sorta
rea deșeurilor de metale 
feroase și neferoase să se 
facă încă în ateliere, ele 
urmînd a fi transportate 
la depozit pe sorturi. 
S-au luat măsuri ca șpa- 
nul să fie depozitat în 
bune condifii. Urmea
ză ca și I.C.M. Brașov să 
respecte înțelegerea de 
a ridica zilnic deșeurile 
din depozit.

în luna Ianuarie, în 
urma analizării planului 
de încărcare au devenit 
disponibile cîteva mașini- 
unelte — o mașină de 
ascujit burghie, un strung 
paralel, un strung revol
ver. Ele urmează a fi 
transferate altor întreprin
deri. Unele mașini mai 
vechi, uzate, urmează a 
fi casate și predate 
I.C.M.

ir
După aparifia notei 

„Facefi din nou coman

ferioară și rebuturi, însoțite de ex
plicații și de numele celor care le-au 
executat. Merită apreciată inițiativa 
comitetului de partid de la „Electro- 
aparataj”, care elaborează lunar „Bu
letinul calității produselor“. în bu
letin sînt notate produsele de bună 
calitate, cele cu defecțiuni, precum și 
numele celor care le-au executat. 
Buletinul este prelucrat în consfă
tuirile de producție și în ședințele 
conducerilor secțiilor. Cît de pre
țioasă este eficacitatea acestei ini
țiative în crearea unei opinii de 
masă pentru îmbunătățirea calității 
produselor, o dovedește următorul 
exemplu : Dacă în primele luni de 
apariție a „Buletinului calității" 
erau adesea criticate secțiile galva
nizare și construcții metalice din în
treprinderea „Electroaparataj“ pen
tru calitatea necorespunzătoare a 
unor produse, în ultima perioadă 
ele au fost popularizate ca exemplu 
pozitiv.

Un rol deosebit are munca poli
tică în ce privește dezvoltarea ati
tudinii noi fată de muncă și întă
rirea disciplinei socialiste în produc
ție. Metodele folosite sînt diferite. 
Organizațiile de partid din între
prinderile de încălțăminte „Ștefan 
Gheorghiu“, Uzinele „23 August“. 
„Republica", F.R.B. și altele au or
ganizat conferințe și expuneri cu 
temele : „Folosirea integrală a tim
pului de lucru“, „Disciplina socia
listă a muncii — trăsătură generală 
a omului societății socialiste“, „Res
pectarea procesului tehnologic, con
diție importantă a ritmicității în 
producție” și altele. La Uzina „Re
publica“ s-a înrădăcinat obiceiul ca 
orice caz de încălcare a disciplinei 
să fie pus în discuția colectivului 
echipei, brigăzii sau grupei sindica
le. Iată un exemplu : brigăzii de 
laminoriști conduse de tov. Con
stantin Petcu. deși obținea rezultate 
bune în întrecerea socialistă, nu i se 
putea atribui titlul de brigadă frun
tașă. Unul din membrii ei, tov. Con
stantin Dobre, de fiecare dată după 
ce lua salariul se tinea de chefuri 
și lipsea zile întregi de la lucru. El 
a fost pus în discuția grupei sindi
cale. Sancțiunile administrative n-au 
reușit să-l îndrepte, dar confrunta
rea cu opinia colectivului în care 
muncește l-a determinat să lichi
deze cu această meteahnă. în pre
zent el este fruntaș și brigada ocupă 
un loc de cinste în întrecerea so
cialistă.

Ca urmare a activității politice 
desfășurate de organizațiile de par
tid s-au dezvoltat și mai mult con-«

1

da“, în „Scînteia" din 2 
februarie 1963, întreprin
derea „Eprubeta” din 
Capitală ne răspunde :

Critica adusă întreprin
derii în privinfa nerezol- 
vării unei comenzi de ter
mometre a întreprinderii 
comunale Turnu-Severin 
este justă. Această co
mandă nu a fost tratată 
cu răspundere de unii sa- 
lariafi ai fabricii, care nici 
nu au informat întreprin
derea comunală Turnu- 
Severin asupra dificultă
ților ce stau în calea rea
lizării termometrelor ce
rute.

în urma apariției mate
rialului în ziar s-a luat 
măsura de a realiza co
manda de termometre ce
rute de întreprinderea co
munală Turnu-Severin pînă 
la 1.111 a.c., iar vinovății 
pentru tărăgănarea co
menzii au fost sancțio
nați.

★
în legătură cu nota cu 

titlul „Unde nu-s gospo
dari — vai de șosele", 
publicată în ziarul nostru 
la 29 ianuarie a.c., Sfa
tul popular al raionului 
Gilort ne răspunde urmă
toarele :

Cele relatate sînt juste. 
Drumul Bărbăteșfi-Socu pe 
o distantă de 3 km se 
prezintă într-o stare proa- 
s‘ă. Pentru anul 1963 s-a 
întocmit un plan de lu
crări ce se execută cu 
muncă patriotică pentru 
întrefinerea șl repararea 
drumurilor și podurilor 
din comuna Bărbătești. 
Printre lucrări figurează 
șl repararea drumului de 
la Stafia C.F.R. Bărbătești 
șl pînă la Socu.

știința socialistă șl atitudinea nouă 
față de muncă a oamenilor muncii. 
Aceasta se reflectă în rezultatele 
bune obținute în ce privește crește
rea productivității muncii, reduce
rea prețului de cost, îmbunătățirea 
calității. Numai anul trecut în între
prinderile din raion au fost reali
zate peste plan economii în valoare 
de 40 de milioane lei.

în munca politică se mai manife
stă însă și deficiențe. Unele organi
zații de partid, ca cele din întreprin
derea de mase plastice, fabrica de 
cabluri și mașini electrice etc. nu 
au orientat suficient munca politică 
în sprijinul îndeplinirii sarcinilor de 
producție. Gazetele de perete, stația 
de radioficare etc. au pus rareori 
în discuția colectivului lipsurile în 
producție. A fost slab popularizată 
experiența fruntașilor întrecerii so
cialiste. Agitația vizuală a avut în 
mare parte un caracter general.

Există în raionul nostru fabrici 
ca „Ciment București“, „Sticla Bucu
rești“, „Drum Nou" în care munca 
politică are un caracter formal. Or
ganizațiile de bază din aceste între
prinderi privesc agitația politică de 
masă ca o muncă de campanie, care 
se înviorează de obicei doar în preaj
ma unor zile festive. în întreprin
derile „Acumulatorul“, „Delicia", 
Filatura „Alexandru Sahia“, munca 
politică de masă nu este adaptată 
specificului întreprinderilor respec
tive.

Pentru a ridica activitatea politică 
de masă pe o treaptă mai înaltă, co
mitetul raional de partid va orga
niza în primul trimestru al acestui 
an o consfătuire cu birourile orga
nizațiilor de bază pe tema „Muncă 
politică de masă vie, eficace pentru 
îndeplinirea ritmică a planului de 
producție“. Totodată vom îndruma 
organizațiile de partid să organizeze 
pentru muncitori, tehnicieni și in
gineri întîlniri cu autorii unor cărți 
tehnice, vizionarea unor- filme docu
mentare tehnico-știintifîce etc. Co
mitetul raional va ajuta mai temei
nic, la fața locului, organizațiile de 
partid să organizeze și să desfă
șoare o muncă politică de masă care 
să aibă maximum de eficacitate, să 
ducă la îndeplinirea sarcinilor de 
plan și ridicarea conștiinței socia. 
liste a oamenilor muncii, să asigure 
înfăptuirea politicii partidului.

ION CÎRCEI 
prim-secretar 

al Comitetului raional de partid 
„23 August”-București I

Sâ folosim mai larg avantajele 
mecanizării lucrărilor pe șantiere

(Urmare din pag. I-a)

utilajelor, folosirea lor continuă în 
2—3 schimburi și la capacitatea 
stabilită. Din această cauză, pe 
șantiere se obțin rezultate diferite 
la folosirea utilajelor. Productivi
tatea excavatoarelor cu o cupă 
(calculată la capacitatea cupei de 
1 m c) a fost în nouă luni ale anu
lui trecut pe șantierele Ministeru
lui Industriei Petrolului și Chimiei 
cu 5 la sută mai mare decît la alte 
organizații de construcții republi
cane.

Rezultate diferite există și la uni
tățile de construcții ale sfaturilor 
popular?. Din cauza unei folosiri 
slabe a excavatoarelor, Trustul de 
construcții al regiunii București și 
cel al regiunii Oltenia au obținut o 
productivitate de aproape jumătate 
față de aceea realizată de construc
torii din regiunea Banat. Construc
torii din Banat și-au organizat bine 
munca pe șantiere, au întreținut în 
bune condiții utilajele, au folosit 
mai rațional capacitățile lor de pro
ducție.

Cea mai mare parte a trusturilor 
regionale de construcții au trecut la 
prepararea betoanelor în stații cen
trale. Se asigură astfel o productivi
tate mai ridicată, se îmbunătățește 
calitatea betoanelor, se înlătură risi
pa de ciment. Condițiile locale de 
organizare a procesului de producție 
au influențat însă asupra rezultate
lor obținute. Trustul de construcții 
al regiunii Ploiești și cel al regiunii 
Bacău execută centralizat prepa
rarea betoanelor și a mortarelor. 
Dar, organizînd mai bine functio
narea stațiilor de beton, Trustul re
gional Ploiești a obținut o producti
vitate pe hectolitru capacitate de 
betonieră de 774 m c, în timp ce în 
regiunea Bacău s-au realizat 560 m c, 
adică cu circa 30 la sută mai mică.

Rezultate diferite apar și între șan
tierele aceluiași trust. Pe șantierul 
din str. A. Mureșan din Ploiești, pro
ductivitatea orară a macaralelor 
turn reprezintă circa 55 la sută din 
cea obținută pe șantierul Republicii 
(șantier alăturat). Pe acest șantier 
a fost cu totul nerațional folosită o 
macara ZB 45 (blocul A 11), care a 
obținut o productivitate mai mică 
decît o altă macara (blocul A 7), 
deși are o capacitate de 4.5 mai mare 
decît aceasta. Slaba folosire a uti
lajelor a dus la mărirea duratei de

□wfe« Cinematografe)
teatre : Teatrul de Operă șl Balet 

al R.P. Romîne: Trandafirii Doftanel — 
prezentat de Teatrul muzical Brașov — 
(orele 19,30). Teatrul de stat de operetă : 
Paganini — (orele 19,30). Filarmonica de 
stat „George Enescu" (Ateneul R.P. Ro
mîne) : Concert simfonic. Dirijor ; Mir
cea Basarab. Solistă : Nina Beilina 
(U.R.S.S.) — vioară — (orele 20). Teatrul 
Național „I. L. Caraglale" (Sala Come
dia) : O scrisoare pierdută — (orele
19.30) . (Sala Studio) : Mașina de scris — 
(orele 15,30 și orele 19,30). Teatrul „C. I. 
Nottara" (Sala Magheru) : Ciocirlia — 
(orele 19,30). (Sala Studio) : Patru sub 
un acoperiș — (orele 20). Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (bd. Schitu Măgu- 
reanu nr. 1 : Copiii soarelui — (orele
19.30) . (Sala Studio — str. Alex. Sahia 
nr. 76) : Menajeria de sticlă — (orele
19.30) . Teatrul pentru tineret șl copii 
(Sala C. Mille) : Pigulete plus cinci fete 
— (orele 20). (Sala Libertatea) : Salut 
voios — (orele 17), Foștii copii — (orele 
20). Teatrul muncitoresc C.F.R.-Giulești: 
Măria sa bărbatul — (orele 19.30). Tea
trul Evreiesc de stat : Cu cîntec spre 
stele — (orele 20). Institutul de artă tea
trală șl cinematografică „I. L. Caragia- 
le" (bd. Schitu Măgureanu nr. 1): Tra
gedia antică — (orele 20). Teatrul re
gional București : Mielul turbat — (o- 
rele 20). Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase" (Sala Savoy) : Muzica bat-o vina 
(orele 20). (Sala Victoriei): Ocolul pă- 
mîntului în 30 de melodii — (orele 20). 
Teatrul Țăndărică (Sala Academiei) : Ha
rap alb — (orele 16). O.S.T.A. (Sala Pa
latului R.P. Romîne) ; Ansamblul de ba
let șl dansuri spaniole, condus de Sal
vador Vargas — (orele 16,30 șl orele 20). 
Circul de stat : Stelele Varșoviei — pre
zentat de ansamblul circului polonez — 
(orele 20).

CINEMATOGRAFE : Lupeni 29 —
cinemascop (ambele serii): Patria (8,301 
14; 17, 20), București (8.30; 11.30, 16,15: 
19), Gh. Doja (9,30, 12,15; 17; 20). Fecioa
ra: Republica (9; 11; 13; 15; 17, 19, 21). 
Elena Pavel (9, 11; 13, 15; 17,
19: 21). Grlvița (10; 12; 14,30, 16.30,
18,30, 20.30), 23 August (9; 11; 13: 15; 17, 
19; 21). Baronul Münchhausen: Tineretu
lui 10, 12; 14, 16, 18.15, 20,30), Flacăra 
(16; 18.15; 20,30) Moșilor (16; 1.8, 20). G. 
Coșbuc (10; 12; 16; 17; 19, 2D. Seara prie
tenilor filmului : V. Alecsandrl (orele 
19). Maria Candelaria : Magheru (10; 12, 
15, 17, 19; 21). înfrățirea între popoare 
(10,30, 15.30, 17,45; 20). Inelele gloriei: ru
lează la cinematografele I. C. Frlmu 
(10,30; 12,30; 14,30, 16,30; 18,30; 20,45). V. 
Alecsandrl (orele 16), 8 Martie (15 ; 17 ; 
19, 21), Ștefan cel Mare (10; 12; 16, 18,15,
20,30).  Strada mezinului ; rulează la ci
nematograful T. Vladlmlrescu (15; 17, 19, 

execuție, cu toate că pe ambele șan
tiere s-au executat construcții simi
lare.

Pentru a se obține o productivita
te ridicată a utilajelor este impor
tant ca la alegerea lor să se țină 
seama de caracterul lucrărilor ce 
trebuie executate. La Trustul regio
nal de construcții Cluj, lipsa unor 
utilaje ușoare pentru transportul ma
terialelor pe verticală a făcut ca o 
macara turn de 3 tone să fie ținută 
timp de 5 luni la blocul C din piața 
Abator — deși, după ridicarea ma
terialelor grele, cele de greutate 
mai redusă puteau fi ridicate cu 
alte utilaje mai ușoare. Randamen
tul utilajului s-ar fi dublat, ar fi 
crescut productivitatea muncii și 
s-ar fi redus costul construcției cu 
contravaloarea chiriilor plătite pen
tru un utilaj greu.

Folosirea eficientă a utilajelor de 
construcții este condiționată de exe
cutarea la timp și de buna calitate 
a reparațiilor, precum și de asigu
rarea necesarului de piese de schimb. 
Suficiente exemple pozitive din Ca
pitală, Brașov etc. dovedesc acest 
lucru. Totuși, pe unele șantiere uti
lajele nu sînt bine întreținute sau 
reparate. Aceasta se întîmplă și din 
cauză că repararea utilajelor de con
strucții nu se face în unități specia
lizate. Organizarea unei baze de 
utilaje și reparații ar avea o deose
bită însemnătate în folosirea inten
sivă și extensivă a mașinilor.

In prezent, pe o serie de șantiere 
se mai execută manual unele lucrări 
— săpături de volum mic, operații 
de încărcare și descărcare și o mare 
parte a lucrărilor de finisaj. Mic
șorarea acestui volum se va putea 
realiza printr-o organizare mai bună 
a lucrărilor și prin lărgirea și mo
dernizarea gamei actualelor mașini 
de construcții, mai ales a celor de 
mică mecanizare. Anul acesta cerce
tătorii din sectorul construcțiilor vor 
studia peste 10 utilaje noi. Este pre
văzută și începerea producției unor 
utilaje de o productivitate mai ri
dicată. în acest scop constructorii 
trebuie să se bucure de un sprijin 
substanțial din partea industriei 
constructoare de mașini.

Folosind cît mai bine utilajele 
existente, lărgind mecanizarea lu
crărilor, se va asigura sporirea gra
dului de industrializare a construc
țiilor, creșterea continuă a produc
tivității muncii pe șantiere.

20.45) . Stolul captiv: Victoria (10,15; 12,30;
15 , 17 ; 19 ; 21), Volga (10; 12; 15, 17, 19; 
21). călătorie de încercare pînă la Ma
rea Roșie — Baia — cinemascop : Lumi
na (rulează în continuare de la orele 10 
pînă la orele 14, după-amlază: 16; 18,15,
20,30).  Partea ta de vină : Central (9,45, 
11.55, 14,05; 16,15; 18,30; 20,40), Aurel Vlai- 
cu (15; 17, 19, 21). Program special pen
tru copii : 13 Septembrie (orele 10). Ba
lada husarilor: 13 Septembrie (11,30; 14,30; 
16,30; 18,30; 20,30). Divorț italian : 1 Mai 
(9,30, 11,45, 14; 16,15; 18,45; 21), Alex. Sa
hia (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 cinematograful Maxim Gorki 
(16 , 18.15 , 20,30). Sub cupola albastră: 
Cultural (15.30, 18, 20,30). G. Bacovla (15,30, 
18; 20,15). Omul amfibie : Cultural 10 : 
12), Luceafărul (16; 18,15: 20 30). Raze pe 
gheață — Frumoasa Lurette: Alex. Po
pov (rulează în continuare de la orele 
10 pînă la orele 20.45). Meșter la toate: 
rulează la cinematograful C-tin David 
(16; 18.15; 20,30). Mongolii — 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 chemată șl 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 — cinema
scop: Popular (16; 18.15, 20,30).

TELEVIZIUNE : In jurul orei 17,00 -, 
transmisie de la Patinoarul „23 August" 
a întîlniril de hochei din cadrul Cupei 
orașului București dintre echipele Bucu
rești tineret și orașul Berlin. 19,00 — Jur
nalul televiziunii. 19,15—Film pentru copii. 
19,30 — Concertul orchestrelor de Estra
dă șl de muzică populară ale Radlotele- 
vizlunil. (Transmisiune din Studioul de 
concerte al Radiotelevizlunli). In pauză: 
Tn fața hărții. Tn jurul orei 21,45 - Ac
tualitatea cinematografică. In încheiére: 
Buletin de știri.

CUM E VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 24 

25 șl 26 februarie. In țară : Vremea se 
menține relativ rece cu cerul variabil 
mal mult noros în sudul țării. Local va 
ninge. Vînt potrivit din nord-est.'Tem
peratura se menține coborîtă în prima 
parte a intervalului. Apoi va crește u- 
șor. Minimele vor fi cuprinse între mi
nus 3 șl minus 13 grade, local mai scă
zute la început, iar maximele între mi
nus 6 și plus 4 grade. Ceață slabă. In 
București : Vremea se menține relativ 
rece, cu cerul variabil, mai mult noros. 
Ninsoare temporară, vînt slab pînă la 
potrivit. Temperatura se menține cobo- 
rîtă ia început, apoi va crește ușor



I I n b ‘
Is eea ce vedeam acolo, pe coasta 
(U dealului din față, era chiar 
dumbrava minunată“. Căutam să-mi 
sînviu în horbota rămurișului fu- 
.uriu decorul întîmplărilor Lizucăi 
ale lui Patrocle. Era la un capăt 

l Fălticenilor, pe fosta uliță Rădă- 
;; ea însăși o veritabilă pagină 
literatură, de-a lungul căreia 

a. plimbat cîndva pașii Nică a lui 
șfan a Petrii, sosit aici să învețe la 
oala catiheților; iar mai apoi, vreo 
nătate de veac mai tîrziu, avea 
,eseori să urce clinul acesta al 
tdășenilor, venind dinspre tîrg, un 
1' care închidea în sufletul său 
amele cunoscute și necunoscute 
e „locului unde nu s-a întîmplat 
mic“, fiorul straniu al ratării unui 
eculai Manea, mediocritatea uma- 
î a „cazului Eugeniței Costea". Su- 
3tul lui Mihail Sadoveanu își regă- 
3a apoi reazim în lumea pură a co- 
i.lăriei, în peisajul „dumbrăvii".
Pînza ce-mi stătea în față îmi părea 

elsprinsă aevea d’n r-rrrforr rrrao-rr 
<4 demult. Iată în-

-ă că din rama 
tabloului, alături 

i de' filigranul ier
natic al mestecă- 
nișului fumuriu mă 
tntimpinau siluete 
noi : dominînd za
rea, copaci atît de 
înalțl cum nu cres
cuseră pe aici ni
ciodată, copacii 
metalici între ale 
căror crengi 

I întinde linia 
[ înaltă tensiune. De 

aici, seva fluxului 
energetic se re
varsă asupra tîr-

■ gului, 
pulsația

I orașului 
ță de 
ridicată 
Tîrgul pe ale că
rui ulițe — și nu- 

; mai pe unele din
tre ele — pîlpîiau 
cîndva doar cîte
va duzini de 
becuri, stingîndu. 
se cu două ceasuri 
înainte de miezul 

' nopții, este iluminat 
gime. Frumos le stă conurilor fluo
rescente în vecinătatea brazilor din 
Fălticeni. Pare de departe că ele 
cresc în vîrful acestor brazi.

Cam de vreo cinci ori mai multă 
lumină, față de acum cîțiva ani, pă
trunde în viața locului unde nu se 
întîmpla nimic. Pătrunde energia e- 
lectrică prin niște porți 
deschise... 
se întindea, lîngă

Ml Șl
toare, spălătoreasă sau rîndaș pe la 
conacele boierești înconjurate cu 
grilaje de fier și umbrite de brazi, 
sau în lumea pestriță și ticăloasă a 
dughenelor de pe strada mare. Față 
de 1950, Fălticenii și-au 
cîteva mii de locuitori noi 
citori, tehnicieni și ingineri 
întreprinderi. Semnificativ 
centul reprezentînd categoria munci
torilor industriali: 65,3 la sută din 
populația orașului. Transpare din 
cifră realitatea nouă, caracteristică: 
vechiul tîrg a căpătat ritm.

Unde nu simți acest ritm ?
Cu sania lui moș Gheorghe, vizi

tiul sfatului, alunecăm pe pîrtii de 
omăt, spre Filatura de in și cînepă.

— Parcă era un făcut să se înalțe 
aicea. Păi știi matale ce era altă
dată pe locul aista? Lan de cînepă.

O potrivește bine moș Gheorghe. 
Are idei de reporter. Dar dincolo de 
simpla potrivire, existența filaturii își 
găsește ecou în realități economice

Carnet cultura

an.lă, s-a cheltuit într-un singur 
1962, peste un sfert de milion de lei 
pentru vitaminizarea copiilor 7

în treizeci de localități

se 
de

dîndu-i 
iebri'lă a 
cu o via- 
tot mai 
tensiune.

adăugat
— mun- 

din noile 
este pro-

a- 
?i 

cu

S|n partea de miazăzi a Mol
ii dovei, pe lîngă valea Tro- 
tușului, se află un oraș din 

ceeași familie — asemănător 
prin număr de locuitori —
Fălticenii: orașul petroliștilor, Moi
nești. Ce înseamnă aici ritmul de 
care vorbeam mai înainte se vede 
din următoarele cifre : față de 1948, 
anul naționalizării, numărul muncito
rilor a crescut pînă în 1963 de a- 
proape 4 ori. în aceeași perioadă, 
în cuprinsul raionului, producția de 
țiței a crescut de peste 26 de ori 1 

Martor al marilor prefaceri care se 
întrevăd cu ușurință îndărătul aces
tor cifre este comunistul Dumitrache 
Parascan, vechi petrolist din Moi
nești. De mic a fost crescut în miros 
de păcură. Pînă prin '44, sondele se 
mai săpau aici cu ajutorul hecnei

O brigadă de actori ai Teatru
lui Național „Vasile Alecsandri" 
din Iași prezintă în treizeci de co
mune și sate din regiune un spec
tacol care cuprinde scenete consa
crate alegerilor, precum și reci
tări, monologări. Alt colectiv, al 
teatrului „Victor Ion Popa“ din 
Bîrlad, însoțit de un grup de ins
trumentiști ai tarafului popular 
de stat „Trandafir de la Moldo
va" prezintă în comune și sate 
din raionul Bîrlad programe cul- 
tural-artistice.

Oaspeți ai colectiviștilor

Formațiile artistice de amatori 
din întreprinderile și instituțiile 
raionului „23 August" din Capita
lă au prezentat. în cadrul cam
paniei electorale, peste 50 de pro
grame în comunele și satele ra
ionului. Spectatorii au fost colec
tiviști din comunele Pantelimon, 
Dobroești, Bălăceanca, Cernica, 
Găneasa și alte sate. După evo
cări ale alegerilor din trecut și azi 
colectiviștii au ascultat expuneri 
despre dezvoltarea satului în 
anii construcției socialiste.

Colectiviștii au avut oaspeți și 
actori de la Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" care le-au pre
zentat piesa „Aripă de rîndunică“ 
<de Sută Andras. Un colectiv al 
Teatrului Național „I. L. Cara- 
giale" a prezentat cu acest prilej 
în comunele Dobroești și Gănea
sa piesa „Neamurile“ de T. Bu- 
șecan.

La Casa de cultură

Colț din Lucăcești văzut printre coloanele clubului „Mihail Eminescu". (Foto : Gh.
astăzi în între-

întîia oară 
Pătrunde pe locul unde 

apa Șomuzului, 
moșia lui Manea Hagi. Pătrunde și 
dă viață mașinilor din modernul 
combinat forestier. Lîngă o bandă 

' transportoare dau mîna cu moș Ion 
Ungureanu. Cînd îl întreb de cînd 
lucrează aci, îmi răspunde că de 
mai mult de patru decenii.

— Cum așa ? Combinatul abia a 
împlinit unul...

Surîde moșul :
— Da’nainte, preț de-o viață, am 

tot tras brazde cu plugul la boier 
Manea. Eu eram, vorba ceea, strun
gar în pămînt.

Alt fălticenean e sortatorul Vasile 
Ailincăi. Bărbat cărunt, cu mustața 
tutunie, cu ochii verzui. Locțiitor al 
secretarului organizației de partid. 
Mă conduce la locul său de muncă, 
de la fabrica de lăzi a combinatului, 
îmi arată niște materiale pe care ci
tește cu plăcere : „Romania". îi înțe
leg plăcerea. Ani de_a rîndul a cu
treierat pe la stăpîni, a cărat bușteni 
cu spinarea, cherestea, iar cînd n-a 
cărat cu spinarea însemna că făcea 
șomaj. îi înțeleg plăcerea : de-a ști 
că din lemnul nostru pleacă marfă 
bună spre îndepărtatele meridiane.

Dormea odinioară pe 
se acoperea cu o țoală, 
aceia păstrează gravată 
re o tragică întîmplare al 
principal fusese cel mai 
ten al său, Vasile Aioanei. 
Aioanei s-au răsturnat două stive 
de lemne. El, Ailincăi, l-a dus la spi
tal. Patronul nu avea bani pentru 
oameni vătămați. Nici bani, nici 
nevoie de asemenea oameni. Nu
mai el știe cum s-a descurcat 
în vremea aceea, cum a reușit 
să-și hrănească cei opt copii. Omul 
e astăzi pensionar. Celor opt copii 
ai săi li s-au deschis largi în față 
drumurile vieții. Tîmplar mecanic e 
unul, lăcătuș la Filatura de in și 
cînepă — altul; al treilea — tracto
rist, al patrulea — șofer; o fată e 
tehniciană agricolă, ceilalți umblă 
la școli. Familia aceasta pare o pi
cătură,. o picătură a Fălticeniului 
muncitoresc de astăzi. Se plîngeau 
în trecut monografii de continua și 
treptata depopulare a tîrgulul. Ex
plicabil : nu se întîmpla nimic. Era 
greu să găsești de lucru — unde nu 
se întîmpla nimic — fie și ca servl-

\

scînduri și 
Din anii 

în aminti- 
cărei erou 
bun prie- 

Peste

de in înseamnă ață cizmărească — 
pînă nu de mult, pare poate curios, 
importată. Iar cînepa înseamnă fir de 
furtun — de asemenea, pînă nu de 
mult, marfă de import. E și acesta 
un aspect al ritmului din Fălticeni, 
înainte de a se porni bobinele fila
turii, numărul muncitorilor calificați 
era zero. De atunci încoace au fost 
școlarizați cam vreo 1 200. în cîțiva 
ani doar, 1 200 de tineri au învățat 
să lucreze Ia mașini de înaltă teh
nicitate. Lor, acestor tineri, ce pers
pective le-ar fi oferit Fălticenii de 
ieri, lumea zecilor de dugheni de pe 
strada mare ?

Dacă-i ceri să-și facă „autobio
grafia“, Lenuța Bosînceanu nici nu 
știe ce să povestească... Are 20 de 
ani, obrajii ca. două poame coapte 
„de Fălticeni", părul în cozi prins 
cu grijă în basmaua albastră. Se 
pregătește să intre în partid. Părinții 
i s-au prăpădit cînd ea abia reușise 
să se țină de piciorul mesei. S-au 
prăpădit amîndoi în aceeași săptă- 
mînă, la două zile, unul de celălalt, 
secerați de exantematic. Comuna ei 
natală, Șoldănești, e mai aproape de 
Fălticeni decît Casa Scînteii de Bule
vardul 6 Martie. Drumul spre filatu
ră i s-a întins în față, drept. A pășit 
pe el alături de alte fete cam de-o 
vîrstă. Cei de la „rebobinât“ îi cu
nosc degetele sprintene, migala stă
ruitoare din care se urzește lucru 
numai de bună calitate. Harnică, pa
sionată, serioasă, utemiștii din sec
ție au ales-o în biroul U.T.M. Lenu
ța e una dintre cele șase dansatoa
re ale echipei de jocuri populare a 
fabricii. E una dintre cele șase ju
cătoare ale echipei de volei. Ce i-ar 
fi oferit odinioară „locul unde nu se 
întîmpla nimic" ? Preocupările 
din Șoldănești reflectă și ele, 
tr-un aspect particular, ritmul 
cenilor.

Unde nu simți acest ritm ?
Fluxul de energie de lîngă „dum

brava minunată“ se transformă în 
imaginile de pe pînza cinemascopu
lui cu 450 de locuri. Vedeți, ați ci
tit : cinemascop la Fălticeni — si 
faptul nu v-a surprins. împărțiți ci
fra de 600 000 de spectatori (în anul 
1962) la cei 16 168 de locuitori ai Or 
rașului și veți vedea cam de cîte 
ori pe an s-a obișnuit fălticeneanul 
să meargă la film. Același flux de 
energie contribuie și la întărirea să
nătății oamenilor, dacă ne gîndim la 
binefăcătoarea lui prezență în apa
ratele Röntgen, sau în decursul atî- 
tor intervenții chirurgicale pentru 
care, odinioară, bolnavii trebuiau 
transportați pînă la Iași. Și nu se 
reflectă, oare, același ritm în faptul 
că în acest tîrgușor unde făcea 
cîndva ravagii mortalitatea infanti-

fetei 
prin- 
Fălti-

care cobora în străfundurile pămîn- 
tului pentru a scoate aurul negru din 
care sălbatica „distilare" capitalistă 
făcea aur... curat.

Pe timpuri, cînd Parascan a intrat 
argat, un oarecare Moroi îl lega de 
cal cu frînghii, calul acela de la 
hecnă — ca nu cumva băiatul să 
fugă. îmi povestește și îl văd : copil 
de 12 ani, mai mult gol, în plină iar
nă, călărind deznădăjduit. Ce sec
vență de film 1 A colindat în căutare 
de pîine pe la oameni și societăți. 
Și-a văzut părintele — amîndoi lu
crau pe atunci ca puțari — murind 
în brațele lui. Asta se întîmpla sub 
pămînt, la 180 de metri adîncime, 
avînd sub picioare mormîntul negru 
și uleios. După naționalizare, lui 
Dumitrache Parascan i s-a încredin
țat munca de 
venție. Așa l-am cunoscut, pe lîngă 
dealul Osoi, în pufoaica pătată de 
păcură? De atîția ani lucrează cu a- 
ceeași 
Calități impuse de această meserie 
care se aseamănă mult cu 
plină de răspundere a medicului de 
la „urgență". Oamenii cu care lu
crează spun despre el că n-ar fi mai 
puțin tînăr decît dînșii. Iar ei, mai 
toți, i-au fost ucenici.

Acestui portret i se adaugă, fi
resc, cel al unui om aparținînd altei 
generații. Om tînăr. Născut și el în 
Moinești, dintr-o familie de munci
tori cu copii mulți. Crescut într-o 
vreme cînd deasupra sondelor dim- 
prejurul Moineștilor au prins a stră
luci stele rubinii, lui Gheorghe Bar- 
bălată anii noștri i-au dat posibili
tatea să-și afirme din plin capacita
tea. Iată-l în 1957 reîntors în orașul 
său natal de pe Tazlău, ca proaspăt 
absolvent al Institutului de petrol, 
gaze și geologie din București. Ce
ruse el să se reîntoarcă în Moldova. 
Iată-l intrînd în viață, la școala as
pră și eroică a petroliștilor. Și, în 
sfîrșit, iată-l la 28 de ani directorul 
schelei din Modîrzău, fruntașă pe 
trustul de extracție. Se simte și din 
aceste biografii de moineșteni ritmul 
care pulsează în acest oraș •— la 
fel ca-n toate celelalte foste tîrguri.

Simbolică este prezența în cen- 
orașului, a turlelor-machetă,

VICTOR VÎNTU

La manifestările care au loc, în 
cadrul campaniei electorale, la 
Casa de cultură din Sinaia parti
cipă numeroși oameni ai muncii 
veniți la odihnă. Recent, s-a.u 
prezentat o expunere intitulată 
„Regiunea Ploiești în plină dez
voltare economică", un montaj de 
cîntece și versuri din folclorul 
nostru 
nou" și un spectacol al formațiilor 
artistice ale Casei de cultură. 
Spectacolul va fi prezentat de ase
menea la Bușteni, Azuga și în 
alte localități din împrejurimi. 
Mai este programată o manifes
tare „în fața hărții raionului 
Cîmpina" în cadrul căreia se va 
vorbi despre realizări din raion, 
precum și despre activitatea de- 
putaților.

nou „Țară nouă, cîntec

Expoziții

sondor-șef de inter-

pricepere și operativitate.

munca

La căminul cultural din comu
na Smeeni, raionul Buzău, s-a 
deschis expoziția' „Realizări- so- 
cial-culturale în comuna noastră 
în anii regimului de democrație 
populară". Panouri și fotografii 
înfățișează imagini ale schimbă
rilor care au avut loc în aceste 
locuri, realizările din ultimii ani.

Expoziții asemănătoare sînt 
deschise și în comune din raioa
nele Tîrgoviște, Cislău și Telea- 
jen.

Recent, la Salonta s-a deschis 
o expoziție cu prilejul alegerilor 
de la 3 martie. Expoziția cuprin
de 68 de lucrări semnate de 3 ar
tiști plastici orădeni : Aurel Pop, 
Fux Paul și Adam Andrei. Lu
crările expuse înfățișează diferite 
aspecte ale construcției socialis
te în patria noastră și îndeosebi 
realizări din regiune. Expoziția 
este vizitată cu interes de nume
roși oameni ai muncii. (De la 
A. Danielisz, corespondent volun
tar).

trul

(Continuare în pag. IV-a)

(Foto : Agerprer)Urdăreanu restaurează o pînză de Octav Băncilă.

„Mă fac inventator“, și-a 
spus experimentatul meșter 
E. P., mușcînd dintr-un bine
cunoscut biscuit care se nu
mește „Eugenia". Zis și fă
cut. Da’ ce să mai inventez ? 
Mașina cu aburi î A fost in
ventată. Acul de cusut ? La 
fel. Broasca Yale ? Așișde
rea. Poate praful de pușcă ? 
Dar asta era prea ușor pen
tru el. Ce 
descoperi 
Iei pușca, 
praful de
A mai mușcat o dată din bis
cuit și deodată a strigat :

— Aia e. Am găsit !
'A alergat într-un suflet la 

fabrica de pîine din Groză
vești, a vizitat secția unde se 
fabrică biscuiții „Eugenia", 
apoi a intrat la direcțiune :

— Tovarășe director, fa
ceți niște biscuiți grozav de 
gustoși. Cu toate astea, nu 
vă felicit. Nu vă felicit pen
tru că-i fabricați după niște 
metode învechite.

— Adică ?
— Umplerea lor nu se face 

automat. Eu vă pot face o 
mașină automată. O mașină 
de umplut biscuiți ce n-a e- 
xistat. Va fi prevăzută cu 
benzi transportoare, celulă 
fotoelectrică, mă rog, cum se 
poartă azi...

Deși faima de inventator a 
lui E. P. nu se afirmase încă 
pe piață, el a fost din capul 
locului luat în serios. S-a for
mat de urgență o comisie. 
Concluzia comisiei : e o pro-

mare grozăvie să 
praful de pușcă, 
o pisezi, și gata 
pușcă. Altceva !...

lama pe platoul Bucegilor
masivul Bucegi reprezintă centrul 
ine din țara noastră. In afară de 
i naturii concentrate aici, apro- 
rdine și muncitorești ca București, 
îi dau o largă accesibilitate, 
ristic de iarnă, ctnd în unele por- 
nari de zăpadă, în altele se for- 
iheață șl uneori cînd zăpada este 
ivalanșe, cele mal recomandabile 
it : Sinaia — Cota 1 400 — Vîrful 
Dihamului (sau Pichetul Roșu) — 
i Iadului — Diham ; Dobrești — 
(sau Piatra Arsă).

ate numai traseele marcate. De 
ui se merge pe marcajul bandă 
:ă la Cerdacul Obîrșiel se alege 
artea superioară a Cerdacului.
e pe viscol, pe ceafă sau în

:te de iarnă din Bucegi : vedere 
n fund de la stînga la dreapta se 
”, „Omul”, „Coștila”, „Caraima- 

; răsărit de soare la Piatra Arsă 
creasta Bucșoiului șl creasta Mo
rn — fotografia de jos.

: N. Anghellde, coresp. voluntar)

IN EDITURA POLITICA

Atît vara cît șl iarna, 
activității turistice șl alp: 
frumusețile deosebite ale 
pierea de mari așezări citi 
Ploiești, Cîmpina, Brașov

Acum, în plin sezon tu 
țluni se string cantități 1 
mează cruste groase de ç 
umedă se pot declanșa a 
căi de acces în masiv 
cu Dor ; Bușteni — Gura 
Diham ; Predeal — Vale« 
Peștera — Vîrfu] cu Dor

Pe platou trebuie urm 
la Babele la Vîrful Omi 
galbenă, cu observația c 
varianta din stînga, pe pi

Iarna, orice aventurat 
timpul nopții este pericu

Prezentăm cîteva aspei 
panoramică a platoului (î 
disting „Cetatea Obîrșlei 
nul”) — fotografia de sus 
— fotografia din mijloc ; 
rarului văzute de la Dlha

(Foto

a apărut

LENIN

TOVARĂȘ, OM

20S pag. 4,50 lei

Volumul cuprinde documente 
semnate de Lenin și amintiri ale 
contemporanilor, menite să re
constituie portretul marelui con
ducător al clasei muncitoare.

Seri de întrebări și răspunsuri
Muzeul regional Hunedoara desfășoa

ră o bogată 
cunoștinfelor 
vul muzeului 
și răspunsuri
Hunedoaia și monumentele sale istorice1 
la ofelăria și linia de laminoare de la 
Combinatul siderurgic din Hunedoara. 
Au participat numeroși muncitori, in
gineri, tehnicieni.

activitate de răspîndire a 
cultural-științifice. Colecti- 

a organizat seri de întrebări 
pe tema : „Istoricul regiunii M

sim- 
ora- 
ve-

Pentru tineret s-au organizat un 
pozion pe tema ; „Trecutul cetății și 
șului Deva" și un concurs „Drumeții 
șeii" cu tema : „Prin regiunea Hunedoa
ra". în prezent, în colaborare cu Filiala 
Societății de științe istorice și filologice 
din R. P. Romînă, se pregătește pentru 
tineret un simpozion intitulat „Legende 
hunedorene".

„ NOAPTEA LUMINATA"
întîlnim în noul volum al scriito

rului Demostene Botez teme și pro
bleme ale timpului nostru. își găsesc 
ecou în paginile cărții importante 
transformări revoluționare petrecute 
în țară după eliberare : reforma a- 
grară, naționalizarea, colectivizarea. 
Autorul caută să descifreze conse
cințele multiple și rodnice pe care 
aceste evenimente le-au avut în via
ta și conștiința oamenilor. Eroii săi 
devin familiari cititorului. Așa ne 
apar Ion Vînătoru, care se frămîn- 
tă pentru a se debarasa de vechea 
mentalitate individualistă („Noaptea 
luminată"), Vasile Viziru, omul care 
intrînd în gospodăria colectivă nu 
mai are sentimentul însingurării („Ce 
face mulțimea"), harnicul Stelian 
Harega, ales pe bună dreptate pre
ședintele colectivei din comună 
(„Cîntecul privighetorilor") și mulți 
alții. Scriitorul zugrăvește cu aceeași 
pricepere problemele de conștiință, 
evoluția unor intelectuali („Cazul 
doctorului Slăvescu"), ca și frumuse
țea morală a oamenilor simpli, a 
căror comportare constituie adevă
rate lecții de omenie („Lecția").

Cartea evidențiază pasiunea auto
rului de a nota la fața locului, a- 
pxoape reportericește, aspecte care 
marchează cuceririle timpului nos
tru la sate. Bunăstarea a intrat

Aparatul de umplut biscuiți
punere meritorie. Si uite așa, 
la sfîrșitul anului 1958, emi
nentul inventator a fost an
gajat la fabrica de pîine ca 
să-și realizeze mașina. I s-au 
pus la dispoziție atelierul de 
întreținere, cîțiva specialiști : ' fabricație a biscuitului pro- 
strungari, frezori, lăcătuși, și 
ce mai avea nevoie. La mij
locul anului 1960, din maga
zia fabricii ieșea ultimul ar
ticol necesar mașinii — 
șeaua. O vopsea „Duko“ 
culoare nemaiîntâlnită, 
toată lumea din fabrică 
nea să vadă mașina. Semăna 
mașina asta cu un buldozer 
nou-nouț.

După ce s-a uscat vopseaua 
— vopseaua „Duko" se usucă 
foarte repede — s-a convo
cat din nou comisia. Toți se 
învîrteau satisfăcuți în jurul 
mașinii. Hai s-o pună la pro
bă. Știți că biscuiții umpluți 
se fac din două părți. Deci, 
din stânga venea o parte a 
biscuitului, iar din dreapta 
venea cealaltă. La mijloc se 
întâlneau, primeau pastă și...

...comisia a constatat că o- 
mul inventase nu o mașină 
automată de umplut biscuiți, 
ci o mașină de spart bis
cuiți...

Ei, ce să-l faci.. Istoria 
tehnicii cunoaște și eșecuri. 
Dacă invențiile s-ar face așa, 
cit ai bate din palme, ai găsi

vop- 
de o 
Mai 
ve-

inventatori pe toate drumuri
le. O invenție cere efort. Si 
tot inventatorului îi revenea 
misiunea de a aprofunda 
problema. Aprofundînd-o, el 
a descoperit că procesul de

priu-zis decurge în mod de
fectuos. în timpul coptului, 
cuptoarele îl deformează.

Trebuia deci modificat acest 
sistem. Ca să fie clar, a făcut 
o demonstrație folosind niște 
cartoane tăiate la dimensiu
nea biscuitului. Mergea.

— Foarte frumos, dar n-o 
să dăm pe piață cartoane um
plute cu cremă — a spus pe 
bună dreptate careva. Cine o 
să le cumpere ?

— Asta cam așa e — a răs
puns creatorul mașinii de 
umplut biscuiți. Dar nu-i ni
mic. Nu mă descurajez. Pînă 
la urmă, mașina tot o inven
tez. Si s-a apucat de altă 
mașină.

Ce s-a întîmplat cu prima 
mașină ? A fost aruncată ? 
Da’ de unde ! A fost transfor
mată într-un aparat de con
trolat activitatea tovarășelor 
care fac curățenie prin secții. 
Cum funcționează ? Simplu.

Intră, să zicem, șeful servi
ciului administrativ în secție, 
s'e duce la „aparat“, trage o 
dată cu degetul pe luciul 
vopselei și, dacă rămîne ur
mă, înseamnă că femeia de 
serviciu n-a mai șters praful 
de mult. Nu-i o mașină gro
zavă ?

Și ce făcea între timp in
ventatorul ? Mulțumesc bine. 
Lucra intens la a doua mași
nă. Asta, o concepea pe alt 
sistem. Biscuiții nu vor mai 
veni din dreapta și din stîn
ga ci se vor roti pe un disc. 
Ca să nu se mai spargă.

Și iată că aproape de 
sfîrșitul anului 1961, mașina 
a doua a fost gata. S-a făcut 
ultimul bon de materiale — 
vopseaua.

— Să încercăm mașina ne
vopsită. . Dacă cumva nu 
merge ? De ce să pierdem și 
vopseaua ? Dumneata nu te 
gîndești deloc la economii. 
Și la urma urmei, la fier 
vechi o iau și nevopsită — a 
zis contabilul-șef.

Comisia s-a întrunit din 
nou în ziua de 1 noiembrie 
1961. Rezultatul ? Iată-l :

„Din punct de vedere teh
nologic repartizarea biscuitu
lui pe discul cu alveole se 
face în condiții optime. Dis
tribuirea cremei pe biscuiți, 
însă, nu se face uniform și

nu asigură o funcționare co. 
respunzătoare a mașinii“.

Față de cele constatate, co
misia nu-și pierde totuși 
speranțele în marele inven
tator. Ea hotărăște ca dum
nealui să-i prezinte propune
rile pe care le crede de 
cuviință pentru înlăturarea 
defecțiunii pînă la data 
noiembrie 1961, ora 14.

In ziua respectivă, la
14 fix, inventatorul s-a 
zentat, dar nu cu propuneri 
ci cu... demisia. Si cu toate 
că demisia n-a fost primită, 
el a devenit invizibil. Dar 
oare invenția a fost abando
nată ? Cum o să fie abando
nată ? Se poate ? Din cînd în 
cînd, omul nostru își mai 
face apariția pe la atelierul 
de întreținere, privește duios 
mașina, mai dă cîte un sfat 
și iar dispare. însă, în paran
teză fie spus, mașina nu vrea 
deloc să meargă numai cu 
sfaturi. Încăpățînată mașină, 
domnule !...

*

Acum, în 1963, după ce s-au 
împlinit cinci ani de la. data 
memorabilă cînd s-a întrunit 
prima comisie, am consultat 
cîțiva dintre membrii ei. 
Le-am pus întrebarea :

— Nu cumva inventatorul 
v-a tocat banii de pomană ?

— Da’ de unde, tovarășe, cu 
mașina asta e o treabă 
serioasă !

Ceea ce
sus...
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NICUȚA TÄNASE

definitiv în casele oamenilor. Ei se 
pot bucura acum din plin 
le muncii lor.

E semnificativă în acest 
dria colectiviștilor pentru 
obținute, pentru noua lui 
meiere omenească". „Noi am găsit 
aici teren gol. Bătea vîntul pe el, că 
apa Prahovei trage mereu. Șl am fă
cut tot ce vezi cu banii noștri. Sta
tul ne-a ajutat. Tot ce vezi aici, roa
tă împrejur, e făcut de noi. Și o să 
mai facem" („Cîntecul privighetori
lor“).

Povestirea „Semnăm și noi' relevă 
dorința fierbinte de pace a țăranilor 
noștri, care au cunoscut din plin în 
trecut ororile războiului. Uneori se 
folosește antiteza trecut-prezent ca 
mijloc de a sublinia pregnant frumu
sețea vremurilor pe care le trăim. 
Rememorîndu-și viața, bătrînul 
Gheorghiță Bîrjoveanu reface în a- 
mintire drumul greu pe care a fost 
nevoit să-1 străbată, asemeni tuturor 
oamenilor săraci ca el. Cea mai pu
ternică amintire a sa rămîne imagi
nea învăpăiată a răscoalelor din 
1907 la care — copil fiind — a par
ticipat alături de părinții săi și care 
a constituit pentru el „cea dinții 
luptă".

Trebuie subliniate veridicitatea 
povestirilor, acțiunea lor dinamică, 
bine gradată. Scriitorul găsește de 
cele mai multe ori, în viața oameni
lor din jur, fapte interesante, sen
suri profunde. Aceste calități, e 
drept, se văd mai puțin într-o buca
tă ca „Reportajul era gata" unde 
mi se pare că transformarea bruscă 
a lui Mihu, contabilul, rămîne insu
ficient de verosimilă.

Scris simplu, atrăgător, cu darul 
povestirii specific prozei lui Demos
tene Botez, acest volum demonstrea
ză încă o dată preocuparea scriito
rului de a fi în pas cu viața, de a 
detecta mereu ceea ce este nou, 
semnificativ.

de roade-

: sens mîn- 
realizările 

lor „înte-

MARIN SORESCU

Culegeri de versuri 
și cîntece

Sub îngrijirea Casei regionale a 
creajiei populare-Ploiești a apărut o 
culegere de versuri intitulată „Cîntec 
lîngă sonde“. Lucrarea înmănunchează 
poeziile cîtorva dintre membrii cercu
rilor literare din regiune, nume care 
au mai fost intilnite în paginile publi
cațiilor centrale sau în presa regiona
lă, precum și altele care apar pentru 
prima oară. Autorii versurilor incluse 
în plachetă sînt de profesiuni și vîrsfe 
diferite — muncitori, colectiviști, inte
lectuali. însuflețiți de suflul nou al vie
ții din patria noastră socialistă, ei cîntă 
victoriile repurtate sub conducerea în
țeleaptă a partidului.

Casa regională a creației populare a 
editat, de asemenea, o culegere de 
folclor poefic-muzicaî din regiunea 
Ploiești intitulată „Cîntece de luptă si 
de viață nouă“.

»
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O fericită așezare geografică și 

un relief variat fac ca tara noastră 
să aibă o numeroasă și variată fau
nă. Apele care brăzdează (ara, 
salbele de lacuri și bălți sînt 
bogate în pește și în vînat ac
vatic. Vînătorul care poposește în 
Delta Dunării întîlnește aproximativ 
300 de specii de vînat acvatic. A- 
cest rai al păsărilor este numit ,,por
tul ornitologic al Europei". Trei oa
meni de știință englezi care au în
treprins o călătorie prin Delta Dună
rii au comparat-o din punct de ve
dere faunistic, cu Delta Nilului. In 
deltă, pe lîngă păsări trăiesc și mul
te mamifere, întîlnite și în restul 
țârii.

Pe întinsele șesuri dintre Dunăre și 
Carpați, în cîmpia ardeleană și cea 
a Moldovei, trăiesc iepurele și dro
pia (un vînat rar în restul Europei), 
iar fazanul populează suprafețe an 
de an mai întinse. La șes, dar mai 
ales în regiunea de dealuri, în pă
duri, avem bogate efective de că
priori și mistreți; în sfîrșit, în re
giunea de munte alături de mistreți, 
întîlnim cerbul. Cerbii din Carpații 
noștri poartă trofee dintre cele mal 
puternice din Europa. Aici s-au re
coltat multe trofee care au obținut 
premiul I la diverse expoziții inter
naționale. An de an, tot mai nu
meroși vînătorl de peste hotare 
străbat lungi distanțe ca să vîneze 
cerbi în Carpați. Pe lîngă cerbi, po
doabă a Carpaților romînești, întîl
nim ursul și capra neagră. în țările 
din centrul și din apusul Europei, ul
timii urși au fost împușcațl acum un 
secol și mai bine și mai pot fi văzuți 
doar prin grădinile zoologice.

în anii din urmă, vînătoarea și 
pescuitul au fost reorganizate. Tot 
mai mulți oameni ai muncii au de
venit membri ai Asociației generale 
a vîriătorilor și pescarilor sportivi. 
Ei au la dispoziție circa 15 mi
lioane de hectare teren de vînătoa- 
re, mii de km de ape de munte și 
de șes, precum și cea mai mare 
parte a lacurilor și bălților din țara 
noastră.

în ce privește creșterea efec
tivelor de vînat față de trecut, sînt 
suficient de edificatoare cîteva cifre: 
în ultimii zece ani numărul cerbilor 
de pe terenurile aflate în folosința 
A.G.V.P.S. a fost triplat, efectivul de 
căpriori a crescut de patru ori, efec
tivul de iepuri de două ori, cel de 
fazani de trei ori, cel de capre negre 
de trei ori, cel de potîrnichi de patru 
ori etc.

Toate acestea au putut fi înfăp
tuite printr-o gospodărire rațională 
a vînatului și cu ajutorul prețios al 
membrilor asociației. Pentru mărirea 
efectivelor de vînat au fost făcute în
delungi cercetări științifice și au fost 
puse în practică cele mai noi proce
dee și principii de cultură a vînatu
lui. O contribuție importantă a avut 
în această acțiune Direcția econo
miei vînatului și Institutul de cerce
tări forestiere — din cadrul Minis
terului Economiei Forestiere.

în prezent, vînatul țării noastre 
are importanță nu numai sub

aspect sportiv și estetic, ci și pe 
plan economic. Sînt livrate anual 
cantități tot mai mari de carne, piei 
și blănuri de vînat. Țara noastră 
exportă importante cantități de vî
nat viu. în fiecare an, țări europene, 
cum sînt Franța, Italia etc., cumpără 
de la noi iepuri, fazani vii, pentru 
a-și reface fauna lor cinegetică. A- 
cesta este un mod superior de valo
rificare a vînatului.

Dar principala preocupare a aso
ciației noastre este organizarea, 
educarea și instruirea membrilor săi 
pentru a putea practica sporturile 
preferate, precum și asigurarea con
dițiilor optime desfășurării acestor 
■sporturi. Pentru aceasta, sub îndru
marea și cu sprijinul Ministerului 
Economiei Forestiere au fost luate 
măsuri de ocrotire a vînatului, 
de sporire și pe viitor a efecti
velor de vînat, de populare și 
repopulare cu pește a fondurilor 
piscicole. în ultimii ani au fost lan
sați cerbi lopătari, căpriori, fazani 
și potîrnichi pe terenurile de șes și 
coline de unde ele lipseau. Pe vii-

O podoabă a Carpaților noștri

tor, această acțiune va lua o am
ploare mult mai mare.

Tot în scopul sporirii efectivelor 
de vînat, asociația a mobilizat ma
sele largi de vînători la combaterea 
susținută a dăunătorilor vînatului. 
Au fost distruse sute de mii de ani
male dăunătoare, care ar fi adus 
mari pagube atît sectorului vînăto- 
resc, cît și celui agricol, zootehnic, 
silvic etc. Bineînțeles, tot atîtea blă
nuri și piei au fost predate industriei 
noastre prelucrătoare.

Pentru ocrotirea și sporirea efecti
velor de vînat nerăpitor au fost rea
lizate, în terenurile de vînătoare, 
construcții și instalații : cabane 
pentru vînători, hrănitori pentru 
cerbi, căpriori, iepuri, fazani și po
tîrnichi; s-au instalat sărării și s-au

PESCUITUL
amenajat adăpători. Toate acestea 
au fost posibile cu sprijinul nemij
locit Și voluntar al vînătorilor. Iar
na, cînd zăpada acoperă în strat 
gros terenul, vînatul își procură cu 
greu hrana. Spre a preîntîmpina 
pierderile cauzate de lipsa de hra
nă naturală, în fiecare iarnă sînt dis
tribuite în teren cantități mari de nu
treț pentru vînat (frunzare, fîn, lu- 
cernă, resturi de la treier etc.).

Și pentru pescarii sportivi s-au 
făcut multe lucruri ; în ultimii ani 
au fost amenajate 41 noi fonduri de 
pescuit. Au fost repopulate multe 
ape de munte și de șes secătuite de 
pește din pricina exploatării irațio
nale din trecut. Concret, în ultimii 
ani au fost deversate circa 16 mili
oane alevini de păstrăv, 18 milioane 
alevini de clean și 143 000 kg de 
puiet de crap și alte specii.

Pentru ocrotirea vînatului și pește
lui, pentru recoltarea rațională a a- 
cestor produse și pentru asigurarea 
practicării corecte a vînătorii și a 
pescuitului sportiv, asociația desfă
șoară o susținută activitate de edu
care a maselor largi de oameni ai 
muncii în spiritul ocrotirii faunei vî- 
nătorești și piscicole, al păstrării și 
sporirii acestor bogății naturale. în 
prezent se poate afirma că s-a 
schimbat atitudinea multora față de 
fauna vînătorească și piscicolă și 
că aceasta este socotită drept un 
bun obștesc, ocrotit de lege.

Fauna piscicolă — și mai ales cea 
din apele curgătoare — are mult de 
suferit nu numai din partea unor 
braconieri, ci si din partea unor 
conducători de unități industriale; 
este vorba de acele întreprinderi 
care deversează reziduuri industriale 
în apele curgătoare, distrugînd în
treaga faună acvatică pe zeci de 
kilometri de rîuri. Rîuri ca Săsar, 
Jiu, Bîrsa, Prahova, Bîrlad sînt de
gradate de reziduurile nocive. Aces
tea sînt pagube aduse economiei 
noastre naționale.

Există toate condițiile ca prin 
educarea șl instruirea temeinică a 
membrilor asociației noastre, a lu
crătorilor însărcinați cu ocrotirea ȘÎ 
înmulțirea vînatului șl peștelui, prin 
respectarea legilor de vînătoare și 
pescuit sportiv și a sprijinului dat 
de organele locale și populație să 
ridicăm aceste preocupări frumoase 
și utile la nivelul posibilităților pe 
care regimul nostru democrat popu
lar ni le-a creat.

Ing. MIHAI BODEA 
secretar tehnic al Asociației generale 
a vînătorilor și pescarilor sportivi

Ședința Secției de fond funciar 
și organizarea teritoriului 

a Consiliului Superior al Agriculturii
In zilele de 21—22 februarie a 

avut loc ședința Secției de fond 
funciar și organizarea teritoriului a 
Consiliului Superior al Agriculturii.

La ședință au fost dezbătute pro
bleme în legătură cu lucrările de 
organizare intergospodărească a te
ritoriului raioanelor de evidență 
funciară, precum și cu privire la 
întocmirea schițelor pentru folosi
rea rațională a pămîntului.

încheierea colectivizării agricultu
rii a impus executarea lucrărilor de 
organizare intergospodărească prin 
care se urmărește comasarea terenu
rilor răzlețe ale unităților agricole 
socialiste în suprafețe mari, grupa
te în apropierea centrelor de pro
ducție, crearea unor forme regulate 
ale hotarelor unităților, delimitarea 
subdiviziunilor fondului funciar (a- 
gricol, forestier, ape), precum și a 
terenurilor gospodăriilor agricole de 
stat și gospodăriilor colective. Prin 
aceste lucrări se asigură folosirea 
cît mai rațională a pămîntului și se 
creează condiții pentru buna orga
nizare și desfășurare a procesului 
de producție agricolă. Pînă în pre
zent au fost executate astfel de lu
crări în 62 raioane și s-au întocmit 
schițe de evidență și folosire a pă
mîntului în peste 2 000 unități agri
cole socialiste.

în acest an conținutul lucrărilor 
de organizare intergospodărească a 
teritoriului raioanelor va fi extins. 
La ședință s-a subliniat necesitatea 
efectuării concomitent și a lucrări
lor de evidență funciară, precum și 
a studiilor privind corectarea și re- 
amplasarea unor drumuri, amplasa
rea centrelor de producție a gospo
dăriilor colective unificate, preciza
rea hotarelor comunelor în condițiile 
create prin colectivizarea agricultu
rii.

Prin schițele de folosire rațională 
a pămîntului se urmărește să se facă 
o justă repartiție a terenurilor pe 
categorii de folosință — arabil, vii, 
pășuni, livezi — să Se identifice sur
sele de terenuri care să asigure 
creșterea suprafeței arabile și a 
celor care pot fi valorificate prin 
plantații de vii și pomi.

Lucrările de organizare intergos
podărească a teritoriului raioanelor 
și schițele de folosire rațională a pă
mîntului constituie un important 
sprijin pentru unitățile agricole so
cialiste în vederea organizării judi
cioase a procesului de producție.

(Agerpres)

TÎRG
(Urmare din pag. III-a)

Ce=ar fi...

— Avem ne
voie de o repa
rație la Imobil, 
dar v-am ruga 
foarte mult să nu 
veniți azi că 
avem bilete la 
cinema...

— Oprește au
tobuzul, nimeni 
nu coboară! Cine 
n-a luat restul Ia 
un leu ?

I

— Mal repede 
tovarăși ! Ce, ne 
jucăm aici 1 ? 1

Desene de 
RTK. AUERBACH

La vînătoare de mistreți (Foto : Agerpres)

înaltă flecare de vreo 12 metri. Cele 
două turle alcătuiesc: un fel de poar
tă de intrare în cetatea petroliștilor, 
aflată în necontenită prefacere. S-au 
ridicat în anii din urmă 38 de 
blocuri cu aproape 600 de aparta
mente. Cel mai frumos dintre cartie
re este Lucăcești căruia îi merge fai
ma de „orășel“. Și el este un oră
șel, dar parcă mai mult o stațiune 
de odihnă datorită aleeloi sale um
brite de pini,, datorită blocurilor cu 
aspect de vile montane. Nu departe 
bolborosește printre pietre pîiîul 
Ulmeniș. Poate el să-și mai aducă 
aminte de bordeiele de odinioară să
pate în malurile sale. O călătorie 
de-a lungul șl de-a latul Moineștilor 
te poartă parcă aevea pe urma li
niilor din planul de sistematizare. 
Construcții variate în numeroase 
puncte ale orașului. Descoperi pe 
parcursul călătoriei cele 6 școli noi, 
dintre care, cea mai recentă, este 
școala medie dată în folosință anul 
trecut. Poposești la cele două clu
buri dintre care unul, „Mihail Emi- 
nescu“, rivalizează prin linia sa ele
gantă cu un veritabil palat cultural. 
Piață nouă. Complex meșteșugăresc. 
Policlinică. Baie publică. Iată tot 
atîtea „trăsături“ care definesc pro
filul orașului ieșind treptat din hu
ma cenușie a tîrgului...

Cam pe vremea cînd de sub pe
nelul lui Luchian prindea chip pe 
pînză tristețea tîrgului de odinioară, 
pe vremea cînd aproape un sfert din 
populație era neștiutoare de carte, 
părinte al urbei și deputat era un 
domn liberal Titel Pascalini. Nici 
măcar istoria matrapazlîcurilor, 
dacă i-ar veni cuiva năstrușnica 
idee s-o scrie, nu l-ar menționa pe 
bravul Titel — pentru simplul motiv 
că susnumitul n-a făcut altceva de- 
cît să-și plagieze confrații. Cu alte 
cuvinte, înainte de alegeri răsturna 
la cîte un colț de- stradă cunoscuta 
căruță cu prundiș, menită să arun
ce... praf în ochii alegătorilor. Tre
pădușii au bătut mult toba prin Moi- 
nești cînd s-au pavat niscaiva me
tri de trotuar la „Colțul ieftin“. Nici 
n-aș mai fi pomenit istoriile acestea 
dacă, în sprijinul unor comparații, 
nu mi le-ar fi reamintit un veteran 
ca Parascan Dumitrache. De la că
ruța aceea cu prundiș, zicea el, la

cei peste 12 km de străzi pavate șl 
asfaltate... în locul noroaielor și 
maidanelor — adevărate oaze de 
verdeață : părculețe avînd o su
prafață de 30 000 de metri pătrați. 
Gîndiți-vă de asemenea cît de mult 
înseamnă pentru un orășel cg Moi- 
nești introducerea iluminatului pu
blic pe o lungime de aproape 30 
de km.

în ulița modernizată, în magazi
nul cu vitrine mari, în șirul antene
lor de televizor — în toate acestea 
se simte mîna de gospodar a stăpî- 
nilor de astăzi al orașului, miile de 
petroliști și familiile lor. Emoționan
tă este această grijă față de ziua 
de azi a orașului, față de înfățișarea 
lui viitoare —• lucru ce se desprinde 
pretutindeni de-a lungul călătoriei 
prin tîrgurile de odinioară ale Mol
dovei. Și reconfortant este spiritul 
acesta energic și constructiv secon
dat cu tot mai multă stăruință de 
simțul frumosului — îngropînd trep
tat monotonia, cenușiul, mediocri
tatea.

oua și moderna gară, pe ale 
cărei laturi litere violete de

neon vestesc, noaptea, din depărta
re : Pașcani — e o poartă cît se 
poate de expresivă a orașului de 
lîngă Șiret. S-a zis nu o dată că ve
chiul tîrg, greu lovit de război, a re
născut din propria sa cenușă. „A re
născut“ e însă prea puțin pen
tru a înțelege adevăratul sens 
al reconstrucției acestui oraș — 
citadelă a ceferiștilor. Renăscînd, 
el a căpătat un chip cu totul 
nou. Atelierele, aflate chiar lîn
gă calea ferată, erau prăpădite, 
părăginite. Lăcătușii și mecanicii lu
crau în subsoluri umede și igrasioa
se, în ger, în spulberișul viscolului. 
Așa era, bunăoară, la secția vagoa- 
nelor-clasă, secție adăpostită acum 
într-o hală modernă, încălzită cu 
aeroterme. Eroica muncă de recons
trucție a pășcănenilor, ale cărei e- 
couri din urmă cu ani s-au răspîn- 
dit în toată țara, a dat treptat o în
fățișare nouă acestor ateliere, nu o 
dată consemnate în istoria luptelor 
revoluționare ale clasei muncitoare.

Pe o coamă de deal se înalță cea 
mai arătoasă dintre construcțiile de 
altă dată al© Pașcanilor : conacul 
Roznovanilor, trecut apoi în stăpîni- 
rea Brătienilor, care-și făcuseră din

R I T M
el cuib de petreceri și popas între’ 
două vînători. Era multă și sfidătoa
re veselia. Glasuri vesele răsună și 
azi în ferestrele conacului cu lam
briuri scumpe, glasuri vesele dar 
candide își sună clopoțeii pe bal
conul cu coloane purtînd încrustă- 
turi în piatră. Sînt copiii ceferiștilor. 
Casa este a lor. Casa pionierilor. E 
singura mare clădire dintre cele 
vechi rămase în picioare, încercînd 
să se alinieze în șirul noilor cons
trucții ce încep să profileze un an
samblu unitar, armonios.

Pe lîngă bătrînul parc înmănun- 
chind stejari, ulmi, arțari, tei, înain-, 
tează construcția noii policlinici, ce 
se anunță drept una dintre cele mai 
moderne din cuprinsul Moldovei. 
Alături, școala medie, mirosind toa
tă a vopsea proaspătă (culorile el 
sînt pastelate, odihnitoare), e gata ; 
Se aliniază, apoi, blocuri moderni 
cu balconașe dînd binețe străzii 
principale. La capătul ei, într-acolo 
unde se îndreaptă, seara, sute de 
pășcăneni, se etalează fațada mo
numentală a casei raionale de cul
tură. Iar chipul acesta nou al Paș
canilor pare că se reflectă în 
oglinda de cristal a lacului 
ce se întinde de-a lungul căii ferate.: 
întristătoare erau odinioară, pe a 
celeași locuri, stufărișurile hirsute ș 
smîrcurile coclite. O insuliță în mijii 
locul lacului, iar undeva într-o mari ■ 
gine un debarcader — închipuiți-vci 
totul nu în lumina plumburie a ierni' 
ci sub pulberea de aur a anotimpv 
lui cînd pășesc pe aici îndrăgostiți 
închipuiți-vă tabloul plin de c 
loare și de prospețime al orașult 
moldovenesc care renaște și pune- 
ți-1, măcar pentru o clipă, alături de 
gravura sumbră a tîrgului cu ,,tre' 
dughene, trei lulele“... tîrg cari 
„creștea încet în noroiul și ticăloșie 
lui, — iar prin ptejur, pe moșie, 
țăranii din unsprezece sate se încor
dau din greu, gemînd, pe brazda 
neagră..." (M. Sadoveanu).

Fălticeni. Moinești. Pașcani. Și 
atîtea alte tîrguri moldovene... Vă- 
zînd stîlpii de înaltă tensiune, pro
filați pe zar© în apropierea dumbră
vii minunate, îți zici : conectarea 
tuturor acestor „locuri unde nu se 
întîmpla nimic“ la sistemul energetic 
național înseamnă, simbolic, și co
nectarea lor la ritmul de viață al 
'socialismului.

De vină e numai fotbalul?
Zile de iarnă la Hunedoara. Aici, 

în „cetatea metalului“, este impre
sionant tabloul muncii însuflețite a 
furnaliștilor și oțelarilor, a lamino- 
riștilor și constructorilor.

Pentru a-și petrece în mod plăcut 
și folositor timpul liber, hunedorenii 
au la dispoziție un mare club, săli de 
teatru și cinematografe. Dar pe lîn
gă pasiunea pentru cultură, artă, 
muzică, siderurgiștii sînt și iubitori 
ai sportului.

La Hunedoara sînt două mari sta
dioane, numeroase terenuri de volei, 
baschet, tenis de cîmp, handbal, pe 
care se desfășoară felurite întreceri 
și competiții. Sportul de performan
tă se dezvoltă și el, deși nu pe mă
sura posibilităților existente.

...La sediul asociației sportive „Si- 
derurgistul“, poți întîlni în fiecare 
zi numeroși tineri care se intere
sează îndeaproape despre întrecerile 
care au loc. Sportul îi preocu
pă pe siderurgiști chiar și a- 
tunci cînd nu e vorba de vreun con
curs oficial. Ei preferă, de multe ori, 
ca în timpul liber să se întîlnească 
la o partidă de șah, la un meci de 
ping-pong, pe patinoar sau pe pîrtia 
de schi. Dintre sporturile practicate 
nu lipsește — e adevărat — fotba
lul, dar la fel de îndrăgite sînt tu
rismul, atletismul, popicele, motoci- 
clismul, voleiul, rugbiul, handbalul, 
în total, asociația are 13 secții.

La prima vedere s-ar părea că lu
crurile stau bine. Dar cîte secții au 
o activitate continuă și cîți tineri 
din acest mare combinat practică cu 
regularitate sportul ?

Zilele trecute, la Hunedoara, dis
cutam la o „masă rotundă" despre 
problema activității sportive de la 
C.S.H. Interlocutorii noștri : furna- 
liști, oțelari, laminoriști, ingineri, 
tehnicieni din combinat. Spicuim cî
teva păreri : „Multi muncitori de la 
noi, de la otelăria Martin nr. 1, 
vor să facă sport. Numai că une
ori consiliul asociației se mobi
lizează tare anevoie’ — (I. T.
Ionescu, otelar) : „Sportul de masă 
este cam neglijat. Condiții avem, 
însă nu și sprijinul tovarășilor din 
conducerea asociației’ — (I. Codrea- 
nu, tehnician) ; „Asociația sportivă 
se mulțumește dacă pe stadion sau 
în sală se află cei din echipele re
prezentative pe combinat — circa 
60—70 de persoane. Dar la noi mun->

cesc mii de oameni dintre care ma
rea majoritate sînt tineri" — (N. Su- 
ciu, maistru laminorist) ; „Siderur
giștii noștri sînt dornici să facă 
sport, să vadă cît mai des competiții 
interesante. E adevărat că fiecare 
dintre noi ar vrea ca Hunedoara să 
aibă din nou o echipă de fotbal în 
categoria A sau B. Aceasta este însă 
o problemă, iar activitatea sportivă 
de masă be trebuie să se desfășoare 
la C.S.H. — este alta. De ce activiștii

însemnări despre sportul 
hunedorean

noștri nu Se preocupă de dezvoltarea 
sportului de masă ?“ — (C. Gher- 
ghel, inginer).

— Cum stați cu organizarea spar- 
tachiadei de iarnă ? — ne adresăm 
tehnicianului sportiv.

Dosarele încep a fi răsfoite. Ci
frele sînt repede adunate : „...Stăm 
bine. Peste 4 500 de pârtiei panți“.

Din păcate, consiliul asociației 
sportive este preocupat doar ca ci
frele să fie cît mai mari, chiar 
dacă ele nu reflectă în mod co
respunzător realitatea. Cu ocazia 
actualei spartachiade, de pildă, 
numeroși tineri au participat și la 
întrecerile de șah, și la cele de tenis 
de masă, și la schi. Nimic rău în a- 
ceasta. Numai că în scriptele asocia
ției, tinerii polisportivi au fost înre
gistrați de... trei ori. Referitor la 
spartachiadă, ar mai fi de adăugat 
făptui că întrecerile s-au desfășurat 
destul de sporadic.

Dintre sporturile pe care munci
torii din combinat sînt dornici să 
le practice doar fotbalul și, oarecum, 
voleiul sînt mai bine organizate. A- 
tletismul, gimnastica, halterele — 
accesibile chiar și acum, în timpul 
iernii — sînt date uitării. Este de 
mirare cum la atletism, de pildă — 
sport pentru care asociația plătește 
special un antrenor calificat — nu 
activează decît 25 de tineri, majo
ritatea elevi la diferitele școli din o- 
raș. Cei 7 instructori voluntari 
pentru atletism, care au absolvit un 
curs de specialitate, se complac în 
anonimat.

....Am face noi mai multe, dar nu 
sînt condiții", spun tovarășii de la 
asociația sportivă. Așa să fie oare ? 
Faptele arată contrariul. Aproape 
pe lîngă fiecare sector există un mic 
club sportiv. Dar activitatea este 
sporadică și slab organizată. E- 
chipament și materiale există, de 
asemenea, în cantități suficiente. A- 
ceasta ar asigura, firește, o bogată 
activitate sportivă. Cu o singură 
condiție : terenurile, echipamentul 
să fie bine gospodărite, judicios în
trebuințate. Vizitînd însă stadionul 
și anexele acestuia, observi de în
dată lipsa bunului gospodar.

Slaba organizare a mișcării spor
tive de masă de la marele combinat 
siderurgic se datorește, în principal, 
insuficientei preocupări a activiști
lor sportivi, a membrilor consiliului 
asociației. Nici birourile secțiilor 
sportive nu-și îndeplinesc întotdea
una îndatoririle. Majoritatea mem
brilor acestui larg activ își fac 
prea puțin simțită prezența.

Un lucru curios, însă. Cînd e vor
ba de fotbal, membrii consiliului — 
și nu numai ei — își găsesc repede 
timp să participe la discuții, să dea 
sugestii. La vreo 4—5 ședințe con
secutive ale consiliului — un singur 
punct la ordinea de zi : întărirea e- 
chipei de fotbal.

Unii activiști au o părere cel pu
țin bizară — pe care, se pare, o îm
părtășesc și membri ai asociației : 
„dacă la Hunedoara nu există o e- 
chipă de fotbal în categoria A sau 
B, sportul de masă din combinat nu 
poate fi bine organizat“ (I !).

Ceea ce totuși rămîne de neînțe
les, este faptul că de cîțiva ani solu
ția „salvatoare" a fotbalului hune- 
dorean constă în aducerea unor ju
cători din alte localități. De ce oare 
nu se muncește cu mai multă perse
verență pentru creșterea elemente
lor tinere din localitate ?

Siderurgiștii hunedoreni sînt mari 
iubitori ai fotbalului. Membrii con
siliului asociației sînt îndreptă
țiți. de bună seamă, să se o- 
cupe de satisfacerea acestei pasiuni. 
Dar nu trebuie să uite că principala 
lor îndatorire este aceea de a antre
na marea masă a muncitorilor să 
facă sport. Posibilități și' condiții 
exisță. Pot fi organizate mai 
multe excursii, mult îndrăgite

de muncitori, fie în jurul ora
șului, vizitîndu-se obiective tu
ristice și locuri pitorești, fie în alte 
locuri. Dar cîte acțiuni similare, 
prin care tinerii să fie atrași în nu
măr mare spre activitatea sportivă, 
nu pot fi organizate !

La clubul „Siderurgistul“ s-ar pu
tea organiza mai des gale de filme 
sportive și turistice. Acum, iarna, ar 
fi primite cu plăcere demonstrațiile 
și întîlnirile sportivilor fruntași, 
competițiile de box, lupte, tenis de 
masă.

Fiind vorba de un puternic centru 
industrial, de muncitorii unui mare 
combinat siderurgic, este necesar ca 
organele sportive locale, sprijinite 
de organele de partid, să organizeze 
temeinic, cu răspundere și perseve
rență, mișcarea de cultură fizică.

Cu toate preocupările multiple ce 
le are. comitetul dé partid de la 
C.S.H., în rîndul căruia sînt numeroși 
și entuziaști iubitori ai sportului, ar 
trebui să îndrume îndeaproape mun
ca asociației, orientînd-o spre dez
voltarea multilaterală a sporturilor 
de bază, a activității turistice. Co
mitetul U.T.M. — al cărui rol, se 
știe, este și acela de a contribui di
rect la antrenarea tuturor tinerilor 
pe terenurile de sport — este obli
gat să se ocupe cu toată răspunde
rea de organizarea vieții sportive a 
tinerilor siderurgiști.

Este cît se poate de evident, că 
comitetul de partid n-a acordat a- 
tenția cuvenită problemelor prin
cipale ale activității sportive. Munca 
asociației n-a fost privită cu toată răs
punderea. E drept că, de cîteva ori 
în ultima vreme, biroul comitetului 
de partid a analizat activitatea spor
tivă. Dar în loc să se fi ocupat de 
sportul de masă, de felul cum re
zolvă acest lucru consiliul aso
ciației, comitetul sindicatului, or
ganizațiile U.T.M. — discuțiile 
s-au concentrat asupra... echipei de 
fotbal.

La Hunedoara există mari posi
bilități pentru o bogată activitate 
sportivă — o solidă bază materială, 
activiști inimoși, cu experiență, mii 
și mii de tineri dornici să facă sport. 
Sînt, așadar, toate premisele ca pe 
viitor — după cum își exprima do
rința un tînăr furnalist — știrile 
despre sportivii Hunedoarei să stea 
la loc de cinste în coloanele ziarelor, 
tot așa cum stau azi veștile despre 
realizările în producție ale muncito
rilor hunedoreni.

ION DUMITRIU

sportive

Astăzi, la Poiana Brașov
Schior/ din 10 fSri europene vor des

chide astăzi pe pîrtiile de la Poiana 
Brașov întrecerile concursului internațio
nal al R.P. Romine. Aflată la a 5-a ediție, 
această competiție reunește o serie de 
schiori renumiți, care au ciștigat în acest 
sezon probe ale concursurilor preolim- 
pice desfășurate la Seefeld și Innsbruck. 
Printre concurenfi se află apreciatul fon
dis! italian Marcello de Dorigo, Christi 
Haas (Austria), Erik Aikala (Finlanda) și 
alfi schiori de valoare din Belgia, Elveția, 
R.S. Cehoslovacă, Iugoslavia, R. D. Ger
mană, R.P. Bulgaria și R.P. Romînă.

Concursul programează astăzi probei^ 
de 15 km și 5 km fond, coborîre (băr
bați) și slalom special (femei).

(Agerpres)

In cîteva rînduri
După cum transmite agenția maghiară 

de presă M.T.I., conducătorii echipelor de 
fotbal Ferencvaros Budapesta și Petrolul 
Ploiești au căzut de acord ca meciurile 
pentru „Cupa orașelor tîrguri’' din ca
drul sferturilor de finală să fie amînate. 
După cum se știe, primul meci urma să 
aibă loc la 27 februarie la Budapesta, dar 
din cauza timpului nefavorabil terenurile 
din capitala R.P. Ungare sînt impractica
bile. In principiu s-a stabilit ca întîlni
rile să aibă loc la 27 martie la Budapesta 
și 3 sau 10 aprilie la Ploiești.

★
Concursurile de motociclism pe pistă 

de gheată dotate cu „Cupa federației in
ternaționale” au luat sfîrșit la Stockholm 
unde s-au întrecut sportivi din U.R.S.S., 
Suedia și Finlanda. Pe locul întîi s-a cla
sat cunoscutul motociclist sovietic Boris 
Samorodov care a cîștigat toate cursele, 
totalizînd 57,5 puncte. EI a fost urmat de 
Nerîtov șl Kadîrov, ambii din U.R.S.S., 
cu 29,5 si respectiv 28 puncte, Oeștblum 
(Suedia) 26 puncte.

★
Meciurile din cadrul sferturilor de fi-/ 

nală ale turneului international de fotba)' 
(juniori) de la Viareggio s-au încheiat cr 
următoarele rezultate : Dukla Praga—Jr 
ventus Torino 1—1 (se califică Dukla 
numărul de penalti-url marcate 6— 
Bologna—Daring Bruxelles 4—0) Inter 
zlonale—Partizan Belgrad #—0, Sam/ 
rla—Fiorentina 1—0.

Semifinalele se vor disputa după 
urmează : Bologna—Duklaj Inter 
nale— Sampdoria. /
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R. P. Romînă participă 
la Tîrgm internațional 

din Tripoli
In aceste zile, specialiști și mun

citori romîni execută ultimele lu
crări de amenajare a pavilionului 
romînesc de la Tîrgul internațional 
din Tripoli, care se deschide la 28 
februarie. La acest tîrg, unde R. P. 
Romînă participă pentru prima 
oară, se expun numeroase produse 
ale industriei romînești, îndeosebi 
cele realizate de construcția de ma
șini. Utilajul petrolier și mașinile- 
unelte, aparatajul și instalațiile elec
trotehnice, mașinile agricole și alte 
exponate, care ilustrează dezvolta
rea continuă a acestei ramuri indus
triale, reprezintă mai mult de 50 la 
sută din totalul produselor prezen
tate pe o suprafață de mai multe 
sute de metri pătrați. In afară de 
„Industrialexport“ și „Mașinexport“ 
mai sînt prezente în pavilionul ro
mînesc „Exportlemn”, „Romînoex- 
port” șl alte întreprinderi de comerț 
exterior.

Tîrgul de la Tripoli reprezintă cea 
de-a 163-a manifestare economică 
de acest gen la care a participat 
R.P. Romînă în ultimii 15 ani. în 
anul 1963, Romînia este prezentă la 
33 de expoziții și tîrguri economice 
internaționale. (Agerpres)

Corespondentă din Praga A 45-a aniversare a Armatei și Flotei

Julius Fucik mereu viu

La Institutul de cercetări pentru meca
nizarea agriculturii din Capitală s-au des
fășurat Instructaje pentru Inițierea cadre
lor tehnice din S.M.T. șl G.À.S. asupra 
principalelor tipuri de mașini agricole 
care vor fi folosite la cultura porumbului 
în campania de primăvară a acestui an. 
In fotografie : Ing. Costache Nicolae 
explică unui grup de ingineri din G.A.S, 
construcția, funcționarea și reglajul unei 
mașini. (Foto : Agerpres)

împotriva represiunilor 
antidemocratice din Irak

TELEGRAMA 
CONSILIULUI NAȚIONAL 

AL FEMEILOR DIN R. P. ROMÎNĂ

Consiliul Național al Femeilor din 
Republica Populară Romînă a tri
mis președintelui Republicii Irak, 
Abdel Salam Muhammed Aref, o te
legramă prin care protestează îm
potriva arestărilor, samavolniciilor și 
asasinatelor cărora le-au căzut vic
timă numeroși patrioți din rîndu- 
rile forțelor democratice și progre
siste din Irak, din rîndurile femeilor 
irakiene luptătoare pentru pace.

Milioanele de femei din Romînia 
Condamnă cu energie aceste repre
salii, cer să fie eliberați imediat pa- 
triotii irakieni militanțl pentru cauza 
păcii și democrației, încetarea neîn- 
tîrziată a persecuțiilor și represiu
nilor și garantarea libertăților de
mocratice. (Agerpres)

SEMNAREA PROTOCOLULUI ROMlNO-SOVIETIC CU PRIVIRE
LA LIVRĂRILE RECIPROCE

MOSCOVA 22. Corespondentul A- 
gerpres transmite : Ca urmare a tra
tativelor între delegațiile guverna
mentale ale R. P. Romîne și U.R.S.S., 
care s-au desfășurat într-o atmos
feră de prietenie frățească și înțele
gere reciprocă, la 22 februarie a avut 
loc la Moscova semnarea protocolu
lui de livrări reciproce de mărfuri 
pe anul 1963.

Protocolul prevede creșterea volu
mului schimburilor de mărfuri în
tre cele două țări. în anul 1963, va
loarea lui este de peste 700 milioa
ne de ruble, depășind considerabil 
nivelul anului 1962 și volumul li
vrărilor reciproce prevăzut pentru 
anul acesta de acordul comercial de 
lungă durată.

în conformitate cu protocolul sem
nat, U.R.S.S. va livra R. P. Romîne : 
mașini-unelte, utilaj electrotehnic, 
minier, de foraj petrolier, instalații 
de ridicat, pompe, compresoare, uti
laj pentru industria chimică, exca
vatoare, utilaj pentru construcția de 
drumuri, camioane, utilaj naval, in
stalații de telecomunicații, cocs și 
cărbune cocsificabil, minereu de fier, 
feroaliaje, laminate feroase și țevi, 
metale și laminate neferoase, table,
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produse chimice, bumbac, mărfuri de 
larg consum etc.

R. P. Romînă va livra Uniunii So
vietice instalații petroliere, utilaj 
tehnologic pentru industria chimică 
și rafinării, utilaj electric, nave, pro
duse petroliere, țevi, produse chimi
ce, insecto-fungicide, ciment, che
restea de foioase, placaj, fructe și 
legume proaspete și conservate, vi
nuri, mărfuri de larg consum.

Protocolul semnat va contribui la 
dezvoltarea cu succes a economiei 
naționale și la ridicarea nivelului de 
trai al popoarelor ambelor țări.

Protocolul a fost semnat de Gogu 
Rădulescu, ministrul comerțului ex
terior al R. P. Romîne, și N. Patoli- 
cev, ministrul comerțului exterior al 
U.R.S.S.

La semnarea protocolului au asis
tat reprezentanți ai Ministerului Co
merțului Exterior al U.R.S.S., pre
cum și N. Guină, ambasadorul R. P. 
Romîne la Moscova, N. Picioruș, con
silier comercial, și alți membri ai 
ambasadei.

Cu prilejul semnării, N. Patolicev 
a oferit un dejun în cinstea minis
trului comerțului exterior al R. P. 
Romîne.

Maritime Militare Sovietice
TELEGRAMĂ

Ministrului apărării al U.R.S.S.
Tovarășului Mareșal al Uniunii Sovietice
RODION IAKOVLEVICI MALINOVSKI

Cu prilejul aniversării victoriei din februarie 1948 
a clasei muncitoare din Cehoslovacia

In Capitală a avut loc vineri după 
amiază o adunare festivă a oameni
lor muncii de la Uzinele „Timpuri 
Noi“ consacrată celei de-a 15-a ani
versări a victoriei din februarie 
1948 a clasei muncitoare din Ceho
slovacia împotriva cercurilor reac
ționare interne și internaționale.

Cu acest prilej tov. Nicolae Mora- 
ru, președintele Comitetului Central 
al Uniunii sindicatelor din întreprin
derile industriei metalurgice și con
strucțiilor de mașini, a vorbit des
pre semnificația acestui eveniment 
în viața poporului muncitor din Ce
hoslovacia, despre realizările obți
nute de către poporul cehoslovac pe 
drumul construcției socialiste. Vor
bitorul a subliniat, de asemenea, 
prietenia poporului romîn cu po
porul cehoslovac care are la bază 
tradiții comune de luptă pentru o 
viață liberă și prosperă.

în continuare a luat cuvîntul Ja
roslav Sykora, ambasadorul R. S. 
Cehoslovace în R. P. Romînă, care 
evocînd evenimentele din februarie 
1948, a subliniat lupta Partidului Co
munist din Cehoslovacia în mobili-

zarea clasei muncitoare și a celor 
mai largi pături ale poporului pen
tru zădărnicirea încercărilor forțe
lor reacționare de a înfăptui un 
complot menit să întoarcă țara spre 
capitalism și s-o rupă de aliații ei 
— Uniunea Sovietică și țările de de
mocrație populară.

în încheiere, vorbitorul a mulțu
mit celor prezenți pentru calda ma
nifestare de prietenie față de po
porul cehoslovac și a urat colecti
vului de muncitori, tehnicieni și in
gineri de la Uzinele „Timpuri Noi" și 
prin el întregului popor romîn, noi 
și importante succese în opera de 
construire a socialismului.

Cuvîntările au fost subliniate cu 
vii aplauze de către participanții la 
adunare.

*

Cu prilejul acestei aniversări în 
incinta Uzinelor „Timpuri Noi* a fost 
amenajat un panou cu fotografii re- 
prezentînd aspecte ale luptelor din 
februarie 1948 și realizări în con
strucția socialismului în R. S. Ceho
slovacă.

(Agerpres)

Semnarea unui nou acord comercial 
între R. P. Romînă și Franța

La Ministerul Comerțului Exterior 
s-a semnat vineri seara un nou a- 
cord comercial pe termen de trei 
ani, precum și protocolul cu listele 
de mărfuri ce vor constitui obiectul 
schimburilor în 1963 între R. P. Ro
mînă și Franța.

La semnare au participat Mihail 
Petri, adjunct al ministrului comer
țului exterior, precum și funcționari 
superiori din Ministerul Afacerilor 
Externe și Ministerul Comerțului 
Exterior. Au fost de față Pierre 
Paul Bouffanais, ministrul Franței 
în R. P. Romînă, și membri ai lega
ției.

Noul acord prevede o creștere cu 
circa 50 la sută a livrărilor reci
proce față de perioada precedentă. 
Utilajul petrolier, tractoarele și alte 
produse ale industriei constructoare 
de mașini, produsele petroliere, 
siderurgice, ale industriei lemnu
lui, chimicalele și medicamentele, 
celuloza, bunurile agro-alimen- 
tare, se numără printre prin
cipalele mărfuri romînești ce vor 
fi exportate în Franța. în schimbul 
acestora vor fi achiziționate din

Franța instalații și utilaje, produse 
siderurgice, chimicale, textile și alte 
produse.

Acordul a fost semnat de președin
ții celor două delegații care au dus 
tratative : M. Petrescu, din partea 
romînă, și J. Fouchet, din partea 
franceză.

Cu acest prilej, președintele dele
gației franceze a relevat însemnăta
tea acordului și protocolului semnat 
care creează condiții pentru o nouă și 
importantă creștere a livrărilor re
ciproce și a apreciat în mod deosebit 
progresele industriei romînești pe 
care a avut prilejul să le cunoască 
în timpul vizitei în țara noastră.

(Agerpres)

Planul de colaDorarc științifică 
pc anul 1963 între Academia

P. P. Romîne și Academia 
Cehoslovacă de științe

PRAGA 22 (Agerpres). — Joi a avut 
loc la Praga semnarea planului de co
laborare știinfifică pe anul 1963 între 
Academia R. P. Romîne și Academia 
Cehoslovacă de Științe.

Planul prevede efectuarea de cer
cetări în comun, studii științifice și 
schimburi de experiență în domeniul 
științelor naturii și științelor sociale. In 
vederea întăririi legăturilor științifice 
între cele două academii, se vor efec
tua schimburi reciproce de oameni de 
știință care vor participa la cele mai 
importante congrese, conferinfe și alte 
aejiuni științifice, precum și de colabo
ratori științifici pentru consultații, călă
torii de studii și schimb de experienfă. 
Planul mai prevede traducerea de lu
crări știinfifice reciproce.

în revistele de specialitate ale celor 
două Academii se vor publica articole 
și recenzii a>e colaboratorilor științifici 
ai celeilalte părfi. Editurile vor deschi
de în mod reciproc expozifii ale pu
blicațiilor lor științifice.

Planul a tost semnat de acad. Vasile 
Mîrza, membru al Prezidiului. Acade
miei R. P. Romîne, și de acad. Jaroslav 
Kozesnik, vicepreședinte al Academiei 
Cehoslovace de Științe.

La semnare au fost de față Antonin 
Gregor, pHm-loctiitor al ministrului 
afacerilor externe al R. S. Cehoslovace, 
acad. Frantisek Sorm, președintele A- 
cademiei Cehoslovace de Științe, Ivan 
Malek, vicepreședinte al Academiei 
Cehoslovace de Șfiinfe, academicieni, 
directori de instituții științifice, precum 
și membrii delegației Academiei R. P. 
Romîne.

Al fost de fafă prof. Gh. Nijescu, 
ambasadorul extraordinar și plenipo
tențiar al R. P. Romîne în R. S. Ceho
slovacă.

INFORMAȚII
Vineri seara a plecat spre Geneva 

prof. ing. Costin Nădejde, adjunct al 
ministrului învățămîntului, pentru a 
participa la cea de-a 40-a reuniune 
a Comitetului Executiv al Biroului 
internațional de educație. (Agerpres)

La sîat, despre treburile comunei
(Urmare din pag. I-a)

Pe scurt
La tragerea Loto central din ziua de 22 

februarie 1963, au fost extrase din urnă 
următoarele numere : 29 ; 16 ; 12 î 23 ;
19 ; 60 ; 28 î 15 î 14 î 9. Premiul special 
A : 23 î 16 î 29. Premiul special B : 60 ; 
28 ; 19. Premiul special C : 9 ; 12 î 14.

★

Intilnirile disputate ieri seară In Cupa 
Orașului București la hochei pe gheată 
s-au terminat cu următoarele rezultate : 
Lokomotiv Moscova—București tineret 
17—0 (2—0 î 5—0 î 10—0) î VTZ Chomu- 
tov (R. S. Cehoslovacă)—București A 3—2 
(0—1 ; 2—1 î 1—0).

Astăzi se joacă meciurile București ti- 
heret—Berlin > Lokomotiv Moscova—• 
Chomutov. Primul joc începe la ora 17.-

— Susțin din toată inima candidatura 
lui Constantin Dascălu și a președintelui 
colectivei — a spus Margareta Florescu. 
Sînt nu numai buni gospodari, dar și oa
meni săritori la nevoie, pe care te pofi 
bizui.

Ea a povestit apoi în adunare că nu 
demult, vecina ei, Florica, s-a îmbolnăvit. 
Trebuia să ajungă urgent la spital. Din 
cauza zăpezii prea mari, salvarea n-a 
putut veni în comună. Allind acest lucru, 
brigadierul și președintele colectivei au 
pregătit în grabă o sanie cu cei mai buni 
cai și în cîleva ore bolnava a ajuns la 
spital. Viața ei a fost salvata.

Alți alegători care au mai luat cuvîntul 
au propus unele măsuri pentru îmbună
tățirea in continuare a muncii culturale în 
comună.

Din mijlocul sălii s-a ridicat colectivis
tul Aurel Barbu, „Acu, cu prilejul întîl- 
nlrii cu candidafii, e bine să vorbim 
despre munca noastră, despre ce ar tre
bui să facem împreună cu cei pe care-l 
vom tota la 3 martie. Iacă, eu propun

să defrișăm un pîlc de pădure și arbuști 
din marginea comunei, să desființăm 
niște drumuri de prisos. In felul acesta, 
gospodăria poate clștiga aproape 20 ha 
de teren de pe care va objine pe pu
țin 3 vagoane și jumătate de porumb 
boabe. Mă angajez în numele colectiviș
tilor din brigada din care fac parte să 
contribuim prin muncă voluntară la rea
lizarea acestei propuneri, Și-ar mai fi 
ceva. Cred că ar fi bine ca gospodăria 
colectivă să construiască un grajd pentru 
tineretul taurin, in altă parte decît se 
află acum ferma, mai aproape de pășune 
pentru a se evita risipa de teren".

Intîlnirea dintre candidați și alegători 
a durat încă multă vreme. Ei au discutat 
împreună multe alte probleme gospodă
rești, s-au sfătuit cum să pregătească mai 
bine' campania agricolă de primăvară. 
Constantin Dascălu și Ion Firan și-au no
tat propunerile făcute în adunare și i-au 
asigurat pe alegători că vor munci cu 
toată dragostea alături de ei, pentru dez
voltarea continuă a gospodăriei colective 
șl înfrumusețarea comunei lor.

Am în față un morman de fo
tografii, de documente, de mărtu
rii, numeroase pagini de însem
nări. Un act atestă data și locul 
nașterii : 23 februarie 1903, în
strada Dușkova, cartierul Smi- 
chov, cel mai vechi cartier in
dustrial din Praga. Și-a petre
cut copilăria. între bătrîna gară, 
combinatul siderurgic al lui Ring- 
hoffer și— teatru. Pasiunea pen
tru teatru era „o moștenire 
ereditară“ : bunicul, tatăl, un
chiul lui Julius Fucik au iubit 
muzica, au compus și interpretat 
muzică. în ultima zi a existenței 
sale, mezinul familiei a fredonat, 
poate o arie din Janacek, din 
Smetana sau Dvorak, sin motiv 
din Beethoven, 
în „Casa groa
zei" din palatul 
Pecek sau în în
chisoarea Pan- 
krac, cînd răsu
na vocea lui me
lodioasă, ceilalți 
deținuți, schin- 
giuiți de S.S.- 
iști, tresăreau 
înviorați :. „Așa 
dar, mai tră
iește". Și cîn- 
tecul le transmi
tea ceva din op
timismul neal
terat al lui 
„Jula".

La 15 ani este 
unul dintre pri
mii membri ai
Comitetului muncitoresc studen
țesc din Plzen, pentru ca după 2 
ani să-și prezinte adeziunea la, 
Partidul Comunist Cehoslovac. 
Desfășoară o intensă activitate 
politică în fruntea organizației 
studenților comuniști, în ciuda 
faptului că pesitru a-și putea 
urma studiile era nevoit să mun
cească ziua ca salahor pe șantie
rele de construcție.

Ca student al facultății de fi
lologie a Universității Caroline i-a 
uimit pe profesorii săi prin ascu
țimea spiritului. Ca publicist i-a 
cucerit pe cititori prin cul
tura și profunzimea cu care dez- 
bătea problemele tratate. Era 
foarte tînăr cînd a luat cuvîn
tul în fața unei mase compacte 
de manifestanți, alături de An
tonin Zapotocky. la „Hyber- 
nu". în plin centrul Pragăi. 
Era încă destul de tînăr, cînd în 
tipografia din Kralovska 13, în 
cartierul Karlin, își dicta la lino
tip reportajele și articolele care a- 
veau să apară în paginile „Tvor- 
bei“ sau în „Rude Pravo“, organul 
Partidului Comunist din Ceho
slovacia. Se afla peșt^_tot,^trimis 
de partidul comunist,'scria"cu în
flăcărare despre cei mulți care su
fereau jugul exploatării : despre 
metalurgiștii de la Trinec, mun
citorii de la Koh-I-Noor sau ță

ranii slovaci de la Polomca sece
rați de gloanțele jandarmilor — 
își pusese totul, talentul, tinerețea, 
libertatea și viața în slujba cau
zei partidului, a fericirii oameni
lor simpli.

In primăvara anului 1941, după 
căderea C.C. al Partidului Comu
nist Cehoslovac, Julius Fucik or
ganizează — împreună cu un 
grup de tovarăși — al doilea C.C. 
al partidului și o rețea de tipo
grafii clandestine, îngrijindu-se 
în primul rînd de apariția ilegală 
a ziarului „Rude Pravo“, pe care 
îl redactează neobosit. în plină 
beznă a ocupației hitleriste, era 
mai însetat ca oricînd de liber
tate. Lida Placha — legătura sa 

din ilegalitate — 
îți poate vorbi 
despre plimbări
le lui prin pădu
rea Krc, unde 
adulmeca mi
reasma florilor, 
a ierbii, a copa
cilor. Puțin îna
inte de executa
rea sa, cinicul 
comisar hitlerist 
Boehm l-a dus 
pe o colină a 
Pragăi, pentru a-i 
arăta orașul scăl
dat în soare. Pro- 
punîndu-i să-și 
trădeze idealuri
le și tovară
șii de luptă, 
Boehm i-a spus:

„Știu că iubești Praga. N-ai 
vrea să te întorci în ea ? Priveș
te-o cît de frumoasă este, și va fi 
tot atît de frumoasă chiar dacă 
tu n-ai mai exista". Julius Fucik 
i-a răspuns scurt : „Va fi cu mult 
mai frumoasă, cînd voi nu vă veți 
mai afla în ea".

In casa conspirativă din Doud- 
lebska Ulice sau în aceea din 
V Horni Stromce 4, „Julka“ a a- 
părut ca un luptător revoluționar, 
îndrăgostit de viață, îndrăgostit de 
oameni, neînduplecat în lupta 
pentru libertate, animat de o ură 
neîmpăcată împotriva fascismu
lui. Cu acel „veșnic optimism“, 
despre care vorbesc prietenii lui, 
el scria în ziua de 19 mai 1943, 
cîteva luni înainte de a fi fost 
executat : „Noi ne-am făcut da
toria... Noi am trăit pentru bucu
rie, pentru bucurie ne-am avîn- 
tat în luptă, pentru ea murim. De 
aceea tristețea nu trebuie nici 
odată legată de numele nostru". 
El a consemnat, intr-un do
cument scris, această încredere 
nezdruncinată în izbînda luminii 
și a vieții. Supraviețuindu-i. „Re
portajul cu ștreangul de gît“ 
'Vorbește debpotrivă în numele"tu- 
turor acelora care și-au vărsat 
sîngele pentru a rodi floarea li
bertății, păcii, comunismului.

HORIA LIMAN

Stimate tovarășe ministru,
Cu prilejul celei de-a 45-a ani

versări a Armatei și Flotei Mari
time Militare Sovietice, în numele 
militarilor Forțelor Armate ale 
Republicii Populare Romîne și al 
meu personal, vă transmit dum
neavoastră și tuturor militarilor so
vietici, cele mai sincere și călduroase 
felicitări.

între militarii Forțelor Armate 
ale R. P. Romîne și militarii Arma
tei Sovietice există o prietenie și 
frăție de arme de neclintit care s-a 
cimentat de-a lungul veacurilor și în 
luptele comune duse împotriva co
tropitorilor hitleriști. Militarii ar
matei noastre se bucură din toată 
inima de succesele istorice pe care 
poporul sovietic le obține sub con-

★
Atașatul militar, naval și al aeru

lui al Uniunii Sovietice la București, 
general maior I. V. Vinogradov â 
oferit vineri seara o recepție cu pri
lejul celei de-a 45-a aniversări a 
Armatei și Flotei Maritime Militare 
Sovietice.

Au luat parte tovarășii general de 
armată Leon tin Sălăjan. ministrul 
forțelor armate, Mihai Dalea, secre
tar al C.C. al P.M.R., Grigore Gea- 
mănu, secretarul Consiliului de Stat, 
membri ai C.C. al P.M.R., conducă
tori ai unor instituții centrale și or
ganizații obștești, generali și ofițeri 
superiori ai forțelor noastre armate, 
oameni de știință și cultură.

Au luat parte șefii unor misiuni 
diplomatice acreditați în R. P.

ducerea P.C.U.S. în construirea co
munismului. El sînt mîndri că îm
preună cu Armata Sovietică și cu 
celelalte armate ale statelor socia
liste frățești sînt chemați să stea 
de strajă integrității și suveranității 
lagărului socialist.

Cu ocazia zilei de 23 Februarie, 
urez militarilor glorioasei Armate 
Sovietice noi și însemnate succese 
în pregătirea de luptă și politică, in 
perfecționarea măiestriei lor mili
tare, pentru întărirea continuă a ca
pacității de apărare a Uniunii So
vietice.

Ministrul forțelor armate 
ale Republicii Populare Romîne 

General de armată 
LEONTIN SĂLĂJAN

*
Romînă. atașați militari și alti mem
bri ai corpului diplomatic.

In timpul recepției, general maior 
I. V. Vinogradov și general de 
armată Leontin Sălăjan au rostit 
toasturi.

Recepția s-a desfășurat într-o at
mosferă de caldă prietenie.

Vineri seara, la Casa prieteniei 
romîno-sovietice — A.R.L.U.S., tov. 
general maior Ion Poenaru a vorbit 
despre „A 45-a aniversare a Arma
tei și Flotei Maritime Militare So
vietice“.

Tot cu acest prilej, poetul Nicolae 
Tăutu a evocat momente din lupta 
dusă de ostașii romîni și sovietici 
pentru zdrobirea armatelor fasciste.

Rezultatele îndeplinirii 
a economiei naționale

BERLIN 22 (Agerpres).— După 
cum transmite agenția A.D.N., la 
Berlin a fost dat publicității Comu
nicatul Direcției centrale de statisti
că a R.D. Germane cu privire la în
deplinirea pianului de dezvoltare a 
economiei naționale pe anul 1962. In 
comunicat se arată că producția in
dustrială a R.D. Germane a crescut 
în anul 1962 cu 6.1 Ta sută față de 
anul precedent, productivitatea mun-

planului de dezvoltare 
a R. D. G. pe 1962

cii a crescut cu 8,4 la sută, iar pre
țul de cost a scăzut cu 2,8 la sută.

De asemenea, a crescut producția 
de cereale, oleaginoase și legumi
noase.

Succesele obținute în îndeplinirea 
planului pe anul 1962, se spune în 
comunicat, creează condiții bune 
pentru înfăptuirea obiectivelor tra
sate de Congresul al VI-lea al 
P.S.U.G.

Festival literar dedicat
La Casa Scriitorilor „Mihail Sado- 

veanu* din Capitală a avut loc vi
neri după-amiază un festival literar 
dedicat poetului italian Giuseppe 
Ungaretti, președintele Comunității 
europene a scriitorilor, cu prilejul 
împlinirii vîrstei de 75 de ani.

Acad. Mihai Beniuc, președintele

Iub Giuseppe Ungaretti
Uniunii Scriitorilor, a vorbit despre 
personalitatea și creația lui Giuseppe 
Ungaretti, care cuprinde pe lîngă nu
meroase volume de versuri și inte
resante eseuri și studii, traduceri din 
literatura universală.

A urmat un program artistic
(Agerpres)

Ședința festivă
MOSCOVA 22 (Agerpres).— TASS 

transmite : In Palatul Congreselor 
din Kremlin a avut loc ședința festi
vă a Sovietului de deputați ai oa
menilor muncii din Moscova, consa
crată celei de-a 45-a aniversări a 
Armatei și Flotei Maritime Militare 
Sovietice.

Din prezidiul ședinței festive fac 
parte N. S. Hrușciov și alti con
ducători ai partidului comunist și 
guvernului sovietic, cadre militare 
sovietice de frunte.

Raportul „45 de ani de strajă pa
triei socialiste“ a fost prezentat de 
ministrul apărării al U.R.S.S., mare
șalul Uniunii Sovietice, Rodion 
Malinovski.

*
Mareșalul Malinovski a amintit că 

„acum 45 de ani, în focul luptei 
înverșunate împotriva interventio- 
niștilor, au luat naștere forțele ar
mate ale primului stat socialist din 
lume, chemate să stea de strajă 
cuceririlor Revoluției din Octombrie, 
să apere patria socialistă a oameni
lor muncii*.

Caracterizînd calea glorioasă de 
luptă parcursă de Armata Sovietică, 
mareșalul Malinovski a subliniat că 
„din încercările aspre ale războiu
lui civil și Marelui Război pentru 
Apărarea Patriei, armata țării sovie
telor a ieșit mai puternică și mai 
călită. Ea a devenit o armată într-a- 
devăr invincibilă, care stă cu vigi
lență de strajă muncii pașnice a 
oamenilor sovietici ce construiesc 
comunismul — viitorul luminos al 
întregii omeniri“.

Armata Sovietică, a spus ministrul 
apărării al U.R.S.S., este o armată 
într-adevăr a întregului popor, in
disolubil legată de popor. Armata 
Sovietică nu aduce popoarelor pri
mejdia agresiunii, ci pacea și secu
ritatea.

în caz de necesitate, a subliniat 
ministrul apărării al U.R.S.S., forțele 
noastre armate pot fi aduse într-un 
timp scurt la un grad de pregătire 
de luptă care le va permite să pună 
imediat în cămașă de forță pe orice

de la Moscova
agresor, dacă acesta va îndrăzni să 
ne atace.

Politica clarvăzătoare a partidului 
comunist și a guvernului sovietic în 
zilele evenimentelor din regiunea 
Mării Caraibilor s-a bucurat de 
înalta prețuire a popoarelor tuturor 
țărilor ca politica cea mai lucidă, 
realistă și pașnică.

Mareșalul Malinovski a subliniat 
necesitatea întăririi continue a vi
gilenței. El a avertizat cercurile a- 
gresive din S.U.A. că dacă împotriva 
Cubei va fi săvîrșit un atac. „Uniu
nea Sovietică va fi în primele rîn- 
duri ale acelora care vor veni în a- 
jutorul ei“.

Ministrul apărării al U.R.S.S. a 
spus : „Noi amintim încă o dată cu 
tărie oamenilor de stat din Occident 
că Uniunea Sovietică nu poate fi 
intimidată. Puterea contraloviturii 
noastre este mai mult decît sufi
cientă pentru ca agresorii să fie 
mistuiți în foc chiar în primele ore 
ale războiului. De aceea, nu putem 
decît să-i sfătuim ca el să nu-și 
piardă rațiunea și să-și tină mîinile 
cît se poate mai departe de butoa
nele a căror apăsare poate duce la 
dezlănțuirea unei catastrofe nu
cleare”.

Mareșalul Malinovski a chemat 
la concentrarea eforturilor tuturor 
oamenilor cinstiți din lum? pentru 
a frîna la timp pe imperialiști, pen
tru a-i lipsi de posibilitatea de a 
face uz de ucigătoarea armă nu
cleară

Mareșalul Malinovski a declarat 
că politica partidului comunist și a 
guvernului sovietic urmărește să ex
cludă posibilitatea dezlănțuirii ca
tastrofei termo-nucleare. Uniunea 
Sovietică va depune și pe viitor e- 
forturi perseverente pentru înfăp
tuirea dezarmării generale și totale 
sub control internațional riguros.

Apoi s-a dat citire mesajului de 
salut al C.C. al P.C.U.S., al Prezi
diului Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
și al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. adresat ostașilor forțelor 
armate sovietice.

Astăzi se împli
nesc 45 de ani de 
la crearea armatei 
primului stat al 
muncitorilor și ță
ranilor, 
Sovietică, 
partidul 
V. I. Lenin pentru 
rilor Marii Revoluții Socialiste 
Octombrie, Armata Sovietică și-a 
îndeplinit cu cinste misiunea ei isto
rică ; de-a 
decenii și 
a parcurs 
cu eroism 
poporului 
resele păcii generale.

Armata Sovietică s-a născut în zi
lele grele cînd forțele reactiunii in
ternationale se uniseră pentru a înă
buși tînăra putere sovietică. Ea s-a 
călit în focul bătăliilor duse atunci 
la Pskov, Narva și în multe alte 
locuri împotriva trupelor interven- 
ționiste ale imperialismului și a ban
delor albgardiste. Victoria cucerită 
în această luptă de vitejii apărători 
ai puterii sovietice a demonstrat cu 
tărie că poporul care își apără liber
tatea și cuceririle revoluționare este 
invincibil.

Eroismul și forța de luptă a osta
șilor sovietici și-au găsit cea mai 
strălucită expresie în perioada ma
relui război al Uniunii Sovietice pen
tru apărarea patriei. Neprecupetin- 
du-și jertfele de sînge și ducînd pe 
umeri greul luptei împotriva hitle- 
rismului, 
périt de 
rămîne 
poarelor 
de ostașii primului stat socialist în 
giganticele bătălii purtate împotriva 
cotropitorilor hitleriști. O cotitură 
radicală în desfășurarea celui de-al 
doilea război mondial a marcat-o 
victoria strălucită cucerită de Ar
mata Sovietică în bătălia de pe Vol
ga, victorie a cărei a 20-a aniversara

Armata
Făurită 

comunist

0 FOSTĂ INVINCIBILĂ ÎN SLUJBA PĂCII
și crescută de 
în frunte cu 

apărarea cuceri- 
din

lungul celor patru 
jumătate de existentă, ea 
un drum glorios, slujind 

și abnegație interesele 
și statului sovietic, inte-

Armata Sovietică s-a aco- 
o glorie nepieritoare, 
neșterse în amintirea 
faptele de eroism săvîrșite

Vor 
po-

a avut loc d'e cu- ---------- __ ___ _
rînd. Vitezele oști General locotenent MARCU STAN însemnătate 
ale U.R.S.S. au __
purtat aceste mari 
bătălii în numele apărării patriei 
sovietice, al salvării civilizației uma
ne de primejdia robiei fasciste.

în cursul marelui război pentru 
apărarea patriei, Armata Sovietică 
a dovedit în fața întregii lumi că 
este o forță invincibilă. Ea și-a în
deplinit cu credință înalta ei misiu
ne eliberatoare, cîștigîndu-și simpa
tia profundă, admirația și recunoș
tința tuturor popoarelor iubitoare de 
libertate și pace.

Victoria istorică a U.R.S.S. asupra 
Germaniei fasciste a fost cucerită 
sub conducerea P.C.U.S., inspirato
rul și organizatorul tuturor victorii
lor Uniunii Sovietice ; ea a demon
strat superioritatea orînduirii sociale 
și de stat sovietice, a reflectat uni
tatea de monolit a întregului popor, 
înaltele calități morale și de luptă 
ale ostașilor și ofițerilor sovietici, 
superioritatea artei militare sovietice.

Poporul sovietic sărbătorește anul 
acesta ziua Forțelor sale Armate în 
condițiile unor noi și mari succese 
dobîndite în construcția desfășurată 
a comunismului, în înfăptuirea pre
vederilor Programului adoptat de cel 
de-al XXII-lea Congres al P.C.U.S 
Poporul nostru, toți oamenii iubitori 
de pace și progres urmăresc cu ad
mirație creșterea rapidă a puterii 
economice a Uniunii Sovietice, a 
rei industrie produce în prezent 
tr-un an aproximativ cît în 13 
antebelici. Realizările U.R.S.S. 
dezvoltarea economiei, în ridicarea 
nivelului de trai și în cucerirea spa
țiului cosmic, aduc o contribuție

că- 
în- 
ani 
în

----- -------------------- de cea mai mare 
-- ----------- --------- ------------- j la 
----- --------------------sporirea puterii 

și influenței siste
mului socialist, la întărirea forțelor 
păcii.

Apărînd cu hotărîre interesele pă
cii, Uniunea Sovietică și celelalte 
țări socialiste, în rîndul cărora 
află R. P Romînă, promovează cu 
consecventă principiile leniniste ale 
coexistentei pașnice, desfășoară e- 
forturi continue pentru solutiona
rea pașnică, prin tratative a proble
melor internaționale litigioase.

O mărturie elocventă a dorinței 
de care sînt animate țările socialiste 
de a feri lumea de un nou război 
mondial, care în 
ar aduce omenirii 
seamăn, o oferă 
care ele militează pentru înfăptui
rea dezarmării generale și totale. 
De asemenea, țările socialiste se pro
nunță neabătut pentru lichidarea 
rămășițelor celui de-al doilea război 
mondial și rezolvarea pașnică a pro
blemei germane, pentru dezvoltarea 
colaborării și prieteniei între po
poare.

Desfășurîndu-și neobosit eforturile 
îndreptate spre destinderea încordă
rii și însănătoșirea climatului inter
național. statele socialiste își mențin 
trează vigilența fată de acțiunile 
cercurilor agresive și iau toate mă
surile necesare asigurării securității 
lor. Uriașele realizări ale industriei, 
precum și ale științei și tehnicii so
vietice neîntrecute au permis crea
rea într-un timp relativ scurt a unei 
baze puternice, calitativ noi, pentru 
înzestrarea armatei 
cu tehnica militară

Țările socialiste 
interesele întregii

se

actualele condiții 
calamități fără 

perseverenta cu

și flotei U.R.S.S. 
cea mai modernă, 
consideră că în 
omeniri nu tre-

buie să se admită 
ca evenimentele 
să evolueze sprè 
război, că în pre
zent mai mult ca 
oricînd problemele

internaționale se cer abordate cu 
chibzuință și stăpînire de sine, ca 
realitățile vieții reclamă acțiuni 
concrete pentru stingerea focarelof 
de încordare și neliniște, pentru în
tărirea păcii.

Niciodată încă forțele socialismu
lui și păcii nu au fost atît de mari 
si de puternice ca în zilele noastre, 
în aceste condiții există posibilitatea 
deplină ca, prin lupta unită a forțe
lor păcii un nou război mondial să 
poată fi nreîntimpinat.

Poporul romîn nutrește sentimente 
de adîncă prietenie si recunoștință 
față de ponorul sovietic si viteaza sa 
armată Poporul nostru nu va 
uita că în lupta sa pentru eli
berarea patriei de sub jugul fascist 
a primit, puternicul sprijin frățesc, 
internaționalist al poporului sovietic. 
Oamenii muncii vor cinsti veșnic a- 
mintirea bravilor ostași romîni și so
vietici care și-au vărsat sîngele pen
tru eliberarea Romîniei de sub ocu- 
panții naziști, pentru zdrobirea fas
cismului german. Această luptă co
mună a pecetluit pe veci frăția de 
arme romîno-sovietică, expresie a 
prieteniei de nezdruncinat dintre cele 
două popoare ale noastre.

Alături de ostașii Armatei Sovie
tice și de cei ai armatelor celorlalte 
țări socialiste, militarii forțelor noa
stre armate apără cu fermitate cu
ceririle revoluționare ale poporului, 
stau neclintit de strajă cauzei păcii 
în Europa și în lume.

De ziua Armatei Sovietice, milita
rii armatei noastre populare, îm
preună cu întregul popor transmit 
glorioșilor ostași sovietici un căl
duros salut și le urează din Inimă 
noi succese în activitatea lor nobilă 
închinată cauzei apărării păcii în 
întreaga lume.
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Comunicatul cu privire la ședința 
Comitetului Executiv al Consiliului 

de Ajutor Economic Reciproc
Tratativele de dezarmare 

de la Geneva
GENEVA 22. De la trimisul special 

Agerpres, C. Benga. Vineri diminea
ța, la Palatul Națiunilor din Geneva 
a avut loc sub președinția reprezen
tantului Uniunii Sovietice, Vasili 
Kuznețov, cea de-a 101-a ședință 
.plenară a Comitetului celor 18 state 
pentru dezarmare.

Reprezentantul Italiei, F. Cavaletti, 
s-a pronunțat pentru încetarea expe- 
rierțelor nucleare și a fost de acord 
cu faptul că în momentul de față 
această problemă este de cea mai 
mate, importanță. Situîndu-se p9 o 
poziție neconstructivă, Cavaletti a 
respins propunerea Uniunii Sovieti
ce de a discuta problemele legate 
de încheierea unui pact de neagre
siune între țările participante la tra
tatul de la Varșovia și țările mem
bre ale N.A.T.O.

Reprezentantul R, P. Bulgaria, M. 
Tarabanov, a relevat în discursul 
său pericolul pe care îl reprezintă 
pactul de la Nassau, tratatul militar 
franco-vest-german și continuarea de 
către S.U.A. a experiențelor nuclea
re subterane în deșertul Nevada. 
Tarabanov a sprijinit propunerea 
Uniunii Sovietice privind încheierea 
unui pact de neagresiune între ță
rile participante la Tratatul de la 
Varșovia și țările membre ale 
N.A.T.O., arătînd că încheierea unui 
asemenea pact ar aduce o mare 
contribuție la destinderea încordării 
internaționale.

Reprezentantul Uniunii Sovietice, 
V. Kuznețov, a făcut un istoric al 
propunerilor sovietice privind înce
tarea experiențelor nucleare. In con
tinuare reprezentantul sovietic a de
monstrat că pentru detectarea expe
riențelor nucleare, mijloacele națio

La marșul de protest împotriva șomajului, acțiune organizată recent de muncitorii din Țara Galilor 
(vestul Angliei) la Londra, s-au alăturat sute do muncitori din capitală și din nordul țării.

Tn numele a 35 milioane 
japonezi

TOKIO 22 (Agerpres). — La 21 fe
bruarie Consiliul japonez pentru inter
zicerea armei atomice și cu hidrogen a 
adresat un apel către poporul japonez 
chemîndu-l să-și intensifice acțiunile 
în vederea lichidării armei nucleare.

In numele celor 35 de milioane de 
oameni care au semnat cererea cu pri
vire la interzicerea bombelor atomice 
și cu h'drogen, consiliul a chemai 
populația țării să intensifice mișcarea 
împotriva experiențelor cu arma nu
cleară pent>u semnarea unui acord 
imediat și necondiționat cu privire la 
interzicerea acestor experiențe de că
tre loate țările care posedă arma ato
mică

Este necesar, se spune în declarația 
ponsiliului, să fie interzisă achiziționa
rea de către Japonia a armei atomice 
de la Statele Unite, să fie retrase ba
zele de rachete înzestrate cu proiectile 
teleghidate de pe teritoriul țării. 

împotriva proiectelor de legi reacționare
Nu timida reluare de contact 

care a avut loc săptămîna aceas
ta la Bruxelles între miniștrii Pieței 

comune este problema care preo
cupă în prezent opinia publică bel
giană. In uzine ca și în cabinetele 
ministeriale, la întrunirile politice 
și în parlament, opoziția muncito
rească față de proiectele guverna
mentale privitoare la „menținerea 
ordinii" este cea care domină dez
baterile.

Lupta oamenilor muncii împotri
va acestor proiecte reacționare 
care urmăresc să restrîngă exerci
tarea dreptului de grevă este în 
curs de mai multă vreme. De 
aproape doi ani reacțiunea visea
ză să-și ia revanșa pentru eșecu
rile suferite în marea grevă din 
iarna anului 1960-61. La presiunile 
patronatului, guvernul social-creș- 
tin — social-democrat depusese va
ra trecută o serie de proiecte de legi 
intitulate „proiecte asupra men
ținerii ordinii“. Aceste proiecte ur
măresc în special intensificarea re
presiunilor împotriva oricărei ac
țiuni muncitorești și democratice 
contra „ordinii patronale“; autori
tățile vor putea reourge, în baza 
lor, și la „rechiziționarea“ greviș
tilor.

împotriva acestor proiecte au 
luat poziție forțe diferite — de la 
partidul comunist ?i pînă la centra
lele sindicale creștine. In mai mul
te rînduri, guvernul a fost silit să

nale sînt suficiente și acest lucru a 
fost verificat în practică.

Reprezentantul sovietic a vorbit 
apoi despre necesitatea de a se 
concentra atenția asupra punctelor 
de acord realizate pînă acum în 
problema încetării experiențelor nu
cleare și a declarat că Uniunea So
vietică susține memorandumul țări
lor neutre carp arată că controlul 
se poate asigura prin mijloacele 
naționale existente.

Vorbind despre problema număru
lui de Inspecții la fața locului, V. 
Kuznețov a subliniat că Uniunea 
Sovietică pentru a urni din loc tra
tativele a consimțit la 2—3 inspecții 
de acest fel. în momentul de față, 
a spus Kuznețov, este rîndul puteri
lor occidentale să facă primul pas 
spre realizarea unei înțelegeri în a- 
ceastă direcție.

Reprezentantul sovietic a condam
nat reluarea experiențelor nucleare 
subterane în S.U.A. și a cerut gu- 
vernului american să respecte rezo
luția Adunării Generale a O.N.U. 
care cere să nu mai fie efectuate 
experiențe nucleare începînd de 
la 1 ianuarie 1963.

După cuvîntarea delegatului Ca
nadei, și după ce delegatul Italiei 
a luat cuvîntul pentru a doua oară, 
a vorbit reprezentantul S.U.A., Stelle.

Încercînd să-i răspundă lui V. V. 
Kuznețov, Stelle a recunoscut de 
fapt că S.U.A. au un plan de lungă 
durată de efectuare a experiențelor 
nucleare.

Vorbind pentru a doua oară la 
sfîrșitul ședinței, reprezentantul 
U.R.S.S., V. V. Kuznețov, a cerut re
prezentantului S.U.A. să adopte o a- 
titudine constructivă în problema 
încetării experiențelor nucleare.

J. Kennedy despre situația bătrînilor în S.U.A.
WASHINGTON 22 (Agerpres). — 

La 21 februarie președintele Kenne
dy a adresat Congresului S.U.A. me
sajul special „Cu privire la ajuto
rarea celor vîrstnici”.

In Statele Unite se numără ac
tualmente 17 500 000 de oameni în 
vîrstă de cel puțin 65 de ani. Datele 
referitoare la condițiile de locuit și 
la starea sănătății acestei impor
tante categorii de oameni, care re
prezintă aproape o zecime din popu
lația țării, declară președintele în 
mesajul său, „stîrnesc îngrijorare”.

După cum arată Kennedy, ultimii 
ani ai vieții a numeroși cetățeni a- 
mericani „se caracterizează prin ne
liniște, boli și chiar mizerie”.

După cum reiese din mesaj, cetă
țenii vîrstnici și bătrîni din America 
trăiesc, de regulă, în condiții de 
locuit mai proaste decît generația 
mai tînără.

dea înapoi. El spera ca proiectele 
să iie votate în luna octombrie, 
dar a trebuit să amîne dezbaterea 
de pe o săptămînă pe alta... La 
începutul lunii ianuarie s-a hotă- 
rît înscrierea unuia din proiecte pe 
ordinea de zi a parlamentului, 
după ce unele din dispozițiile sale 
au fost amendate. Discuția nu a 
început însă nici atunci. O serie de 
organizații sindicale au anunțat că

Corespondența 
din Bruxelles

vor porni la acțiune încă în ziua 
deschiderii unei dezbateri publice 
în parlament.

Partidul socialist — păstrînd o 
atitudine șovăitoare — a interve
nit pe lîngă miniștrii săi pentru ca 
această problemă să fie reexami
nată. La începutul acestei luni, 
proiectele de legi au fost într-ade- 
văr revizuite. Unele pedepse pre
văzute împotriva greviștilor au 
fost atenuate, un proiect care adu
cea atingere prerogativelor consi
liilor comunale a fost retras și s-a 
încercat să se dea impresia că, în 
acest fel, problema ar fi fost re
zolvată. Fără a minimaliza rezul
tatele obținute, mișcarea muncito
rească continuă totuși să opună o 
rezistență hotărîtă proiectelor și în

CONVORBIRE INTRE N. S. HRUȘCIOV 
Șl A. KARIALAINEN

MOSCOVA 22 (Agerpres). — Ni
kita Hrușciov. președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., și primul 
ministru al Finlandei, Ahti Karialai- 
nen, s-au întîlnit vineri la Kremlin 
și au avut o convorbire îndelungată.

In timpul convorbirii, care a de
curs într-o atmosferă caldă, cordială, 
au fost discutate problemele situa
ției internationale actuale, precum 
și problemele dezvoltării și lărgirii 
continue a relațiilor de prietenie 
dintre Uniunea Sovietică și Finlanda.

Discutarea problemelor abordate 
a decurs în spiritul sincerității și în
țelegerii.

In aceeași zi, primul ministru al 
Finlandei. Ahti Karialainen, și soția 
sa au oferit un dejun la ambasada 
Finlandei.

La dejun, care a decurs într-o at
mosferă caldă, prietenească, Nikita 
Hrușciov și Ahti Karialainen au ros
tit cuvîntări.

Deschiderea ședinței 
Comitetului executiv 

al 0.1.7.
DJAKARTA 22 (Agerpres). — La 

22 februarie la Casa presei din Dja
karta a avut loc deschiderea oficială 
a ședinței Comitetului executiv al 
Organizației Internaționale a Zia
riștilor — O.I.Z.

La ședință participă reprezentanți 
din țările a patru continente — Asia, 
Africa, Europa și America Latină.

Președintele O.I.Z., Jean-Maurice 
Hermann, a rostit la ședință un 
cuvînt introductiv.

în mesajul său, Kennedy scoate în 
evidență costul foarte ridicat al a- 
sistenței medicale în S.U.A., care 
este în mod practic inaccesibilă per
soanelor cu venituri mici și, în pri
mul rînd, persoanelor bătrîne, care 
au nevoie de asistență cel mai mult 
și cel mai des.

Costul internării într-un spital a- 
merican, arată președintele, este 
astăzi în medie de aproape patru 
ori mai mare decît în 1946, iar mi
lioanele de cetățeni vîrstnici din 
America nu pot face față, desigur, 
unor asemenea cheltuieli. Jumătate 
din americanii care au încetat de 
a mai lucra nu dispun de nici un 
venit în afara ajutoarelor din fon
durile asigurărilor sociale.

Potrivit spuselor președintelui, o 
familie americană vîrstnică realizea
ză venituri „cu mult inferioare ce
lor necesare pentru condiții modeste 
și satisfăcătoare de trai”.

actuala lor formă care conține încă 
dispoziții inacceptabile.

Miercuri, anumite comisii parla
mentare au început să examineze 
proiectele. Una dintre ele a refuzat 
însă să înceapă discutarea lor. Și 
în celelalte s-a constatat că există 
o opoziție față de textele prezenta
te. Conducătorii social-democrați 
continuă să pretindă că proiectele 
rămase nu mai sînt „atît de primej
dioase“, dar ei sînt nevoiți din nou 
să admită că sînt necesare alte a- 
mendamente. Un congres al parti
dului socialist a fost convocat la 
2 martie pentru a lua în discuție 
aceste chestiuni. Cîteva reuniuni 
sindicale importante vor avea loc 
în același timp.

Și, în momentul în care bătălia 
împotriva proiectelor de legi anti- 
muncitorești intră astfel într-o fază 
nouă, mișcarea muncitorească dă 
o nouă dovadă cu privire la hotă- 
rîrea și combativitatea sa : aproa
pe 300 000 de metalurgiști au înce
tat lucrul în dimineața zilei de 22 
februarie în sprijinul revendicărilor 
lor adresate patronilor. Această 
acțiune grevistă de masă, orqani- 
zată în mod unitar de Sindicatele 
de stînga (F.G.T.B.) și de sindica
tele creștine constituie desigur un 
fapt deosebit de important în bă
tălia dusă de cei ce muncesc îm
potriva reacțlunii și a monopoluri
lor capitaliste.

ROBERT DACHET

In Comisia economică O*'M LL 
pentru Africa

LEOPOLDVILLE 22 (Agerpres). — 
La Leopoldville își continuă lucră
rile cea de-a 5-a sesiune a Comisiei 
economice O.N.U. pentru Africa 
(C.E.A.). La sesiune participă și un 
grup de observatori din partea R.P. 
Romîne.

După cum s-a mai anunțat, la șe
dințele din dimineața și din seara 
zilei de 20 februarie delegații au dis
cutat problema calității de membru 
al C.E.A. a puterilor coloniale — An
glia, Franța, Spania, Portugalia și 
Republica Sud-Africană. Majoritatea 
covîrșitoare a delegatilor au cerut ca 
țările colonialiste să fie trecute în 
rîndul membrilor doar cu vot con
sultativ.

Apoi, participant» la sesiune au 
trecut la discutarea problemei situa
ției economice și sociale din Africa. 
Atenția generală a atras cuvîntarea 
delegatului Nigeriei. După analiza
rea actualei situații din tara sa, re

încheierea lucrărilor sesiunii Consiliului nordic
OSLO 22 (Agerpres). — La Oslo 

au luat sfîrșit lucrările sesiunii Con
siliului nordic, la care au participat 
70 de parlamentari și 35 de miniștri, 
din țările membre ale consiliului — 
Finlanda, Suedia, Norvegia, Dane
marca și Islanda.

Sesiunea a discutat o serie de pro
bleme regionale, precum și probleme 
privind situația care ( s-a creat în. 
urma eșecului tratativelor de la 
Bruxelles în legătură cu cererea 
Angliei de aderare la Piața comună.

Parada luptătorilor pentru libertatea 
Irianului de Vest

DJAKARTA 22 (Agerpres). — Agen
ția Antara relatează că la Djakarta 
a avut loc o paradă a unităților de 
partizani care au luptat în Irianul de 
Vest împotriva colonialiștilor olan
dezi. Luînd cuvîntul cu acest prilej, 
președintele Sukarno a salutat pe 
luptătorii pentru libertatea Irianului 
de Vest, exprimînd convingerea în

Poziția noului lider laburist fața 
de unele probleme internaționale

LONDRA 22 (Agerpres). — Harold 
Wilson, liderul partidului laburist, 
luînd cuvîntul la conferința de presă 
organizată la 21 februarie pentru 
membrii Asociației ziariștilor străini, 
s-a-declarat împotriva înarmării nu
cleare a R.F Germane. Referindu-se 
la atitudinea partidului laburist față 
de problema răspîndirii armei nu
cleare, și îndeosebi la tendința 
Bonnului de a obține această armă, 
Wilson a subliniat că, atît timp cît 
nu a fost înfăptuită „dezarmarea 
multilaterală”, răspîndirea acestui 
tip de armă nu ar face decît să în
greuneze realizarea unui acord cu 
privire la dezarmare.

Vorbind despre problema Berlinu
lui occidental, Harold Wilson a ară
tat că reglementarea acestei proble
me trebuie să prevadă recunoaște
rea Republicii Democrate Germane 
și a frontierei pe Oder-Neisse. Tre
buie să se țină seama de fapte rea
le, a spus el.

Wilson a subliniat în continuare 
că .partidul laburist se pronunță pen

LONDRA. La 20 februarie a avut 
loc la Institutul de Arheologie din 
Londra inaugurarea expoziției de fo
tografii „Monumente arheologice din 
România“. La deschiderea expoziției 
au participat dr. P. S. Noble, vice
cancelarul Universității din Londra, 
R. L. Speaight, directorul relațiilor 
culturale Est-Vest din Ministerul de 
Externe, prof. univ. I. A. Richmond, 
vicepreședinte al Academiei brita
nice, reprezentanți ai Ministerului 
Educației, profesori universitari. Cu 
acest prilej a vorbit prof. univ. 
W. F. Grimes, directorul Institutului 
de Arheologie, care a făcut aprecieri 
elogioase cu privire la conținutul 
expoziției. La inaugurare a vorbit, 
de asemenea, Alex. Lăzăreanu. mi
nistrul R. P. Romîne la Londra.

OTTAWA. Primul ministru al Ca
nadei, John Diefenbaker, începe 
sîmbătă la Londra tratative cu gu

1 '

Detașamente diemiste de pedepsire Incendiază un sat prin care au 
trecut, încercînd să terorizeze populația sud-vletnameză care-1 ajută pe 
patrioți.

prezentantul Nigeriei a criticat cu 
vehementă activitatea colonialiștilor 
în tarile africane și, în special, în 
Nigeria.

Pentru dezvoltarea cît mai grab
nică și productivă a economiei sta
telor africane, delegatul Nigeriei a 
propus dezvoltarea largă a comerțu
lui și a relațiilor cu țările Asiei și 
îndeosebi cu țările socialiste, dezvol
tarea comerțului dintre statele afri
cane etc.

Delegatul nigerian a replicat celor 
care încearcă să-i convingă pe con
ducătorii țărilor africane că țările 
Africii chipurile „nu sînt în stare 
să-și dezvolte o industrie proprie“, 
că „ele nu trebuie decît să extragă 
și să vîndă materiile prime". Scopul 
acestei teze colonialiste — de a 
ștrangula economia Africii, de a 
menține dependenta, ei din trecut de 
țările capitaliste — este clar, a su
bliniat vorbitorul.

Participant» la sesiune, anunță 
agenția France Presse, au adoptat 
'în unanimitate o rezoluție în care 
se spune că țările nordice care au 
interese în regiunea polară sînt pen
tru o colaborare lărgită cu Uniunea 
Sovietică în acest domeniu. După 
cum se arată în rezoluție, în pre
zent se înfăptuiește o colaborare 
bilaterală în construcția de hidro
centrale.

tregului popor indonezian că patrio- 
ții din Irianul de Vest vor manifesta 
aceeași hotărîre și eroism în lupta 
pentru înflorirea economică și so
cială a patriei lor. Președintele i-a 
chemat pe foștii partizani să nu-și 
slăbească vigilența, deoarece țara 
mai are de făcut față multor peri
cole.

tru crearea în Europa centrală a 
unei zone denuclearizate. Asemenea 
zone, a spus el, trebuie să fie crea
te, de asemenea, în Orientul Apro
piat, în America Latină și în Africa.

Wilson a repetat că partidul la
burist se pronunță în favoarea apar
tenenței Angliei la N.A.T.O. In le
gătură cu Piața comună, el a decla
rat că partidul laburist aprobă ideea 
unificării Europei occidentale, con- 
siderînd că o asemenea unificare 
trebuie să fie realizată pe o „bază 
atlantică” mai largă.

Puternic cutremur în Libia
TRIPOLI. Un puternic cutremur 

s-a produs joi seara în orașul libian 
Barka și împrejurimile lui. Jumă
tate din numărul clădirilor orașului 
Barka au fost distruse. în urma cu
tremurului au fost înregistrați 300 
de morți și 500 de răniți din totalul 
de 3 000 de locuitori ai orașului.

vernul britanic în probleme comer
ciale și militare. Potrivit agenției 
Associated Press, Diefenbaker va fi 
însoțit de ministrul canadian al co
merțului, Wallace McCutcheon, 
și ministrul de război. Gordon 
Churchill.

Acțiune a patrioțilorI -
din Venezuela

CARACAS. Agenția France Presse 
anunță că la 21 februarie opt 
membri ai Frontului de eliberare 
națională din Venezuela au pătruns 
în clădirea unei stații de radio din 
Caracas și, după ce au întrerupt pro
gramul muzical, au transmis pe ca
lea undelor o declarație în care 
critică politica antidemocratică a 
președintelui venezuelean, Romulo 
Betancourt. Ei au reușit să se facă 
dispăruți înainte de sosirea poliției.

MOSCOVA 22 (Agerpres). — TAȘS 
transmite Comunicatul cu privire 
la ședința Comitetului Executiv 
al Consiliului de Ajutor Economic 
Reciproc :

Intre 15 și 21 februarie 1963, la 
Moscova a avut loc cea de-a 4-a 
ședință a Comitetului Executiv al 
Consiliului de Ajutor Economic Re
ciproc.

La ședință au luat parte repre
zentanții țărilor membre ale Con
siliului în Comitetul Executiv : S. 
Todorov, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al Republicii Popu
lare Bulgaria, O. Simunek. vice
președinte al guvernului Republicii 
Socialiste Cehoslovace, B. Leusch- 
ner, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Democrate 
Germane, D. Molomjamt, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Mongole, P. Ja- 
roszewicz, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al Republicii Popu
lare Polone, A. Bîrlădeanu, vice
președinte al Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne, A. 
Apro, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al Republicii Populare 
Ungare. M. Leseciko, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al Uniunii 
Republicilor Sovietice Socialiste.

Ședința Comitetului Executiv a 
fost prezidată de reprezentantul Re
publicii Democrate Germane. B. 
Leuschner, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al R. D. Germane.

Comitetul Executiv a examinat 
propunerile pregătite de organele 
Consiliului, propuneri care derivă 
din calculele orientative în dome
niul balanței energetice și de com
bustibil a țărilor de democrație 
populară din Europa pe perioada 
perspectivei generale, rezultatele ac
tivității desfășurate în comun în 
anul 1962 de către organele geolo
gice ale țărilor membre ale C.A.E.R., 
propuneri cu privire la metode uni
ce de planificare a măsurilor pen
tru apărarea purității apelor, pre
cum și o serie de alte probleme de 
ordin economic, organizatoric și ju
ridic.

Calculele orientative în domeniul 
balanței energetice și de combusti
bil a țărilor de democrație populară 
din Europa pe perioada perspecti
vei generale constituie prima etapă 
în alcătuirea planurilor economiei 
naționale și a planurilor optime sub 
raport economic de dezvoltare a ra
murilor energetice și de combusti
bil ale economiei nationale a țărilor 
membre ale C.A.E.R., precum și în 
coordonarea lor. Calculele efectuate 
permit țărilor să se orienteze în mod 
reciproc în structura prevăzută și în 
problemele principale ale balanței 
energetice și de combustibil, să sta
bilească principalele direcții ale ac
tivității comune viitoare pe linia de
terminării necesarului țărilor în re
surse energetice și de combustibil și

Publicații romînești 
din

DELHI 22 (Agerpres). — La Uni
versitatea din Jaipur, capitala sta
tului Rajasthan din India, a avut loc 
o adunare în cadrul căreia Iancu 
Horațiu, ambasadorul R. P. Romîne 
în India, a predat Universității un 
număr de cărți, albume, broșuri și 
reviste romînești, din partea Biblio
tecii Centrale de Stat a R. P. Ro
mîne.

Cu acest prilej, Iancu Horațiu a 
rostit o cuvîntare. în care a înfățișat 
realizările obținute de poporul ro- 
mîn în domeniile economiei, culturii

ROMA. In orașul Prato, cel mai 
mare centru al industriei textile ita
liene, a avut Ioc joi o grevă de 24 
de ore, la care au participat 40 000 
de muncitori textiliști. Greva a fost 
declarată de comun acord de orga
nizațiile sindicale afiliate la cele 
trei centrale sindicale din Italia — 
Confederația Generală a Muncii, 
Confederația sindicatelor oamenilor 
muncii și Uniunea italiană a mun
cii — în sprijinul revendicărilor 
muncitorilor cu privire la majorarea 
salariilor și reducerea zilei de 
muncă.

COLOMBO. In dimineața zilei de 
21 februarie, la 10 km de Colombo a 
avut loc festivitatea punerii pietrei 
fundamentale a uzinei de anvelope, 
care va fi construită cu ajutorul 
Uniunii Sovietice.

Noi explozii nucleare 
americane

WASHINGTON. Comisia pentru 
energia atomică a S.U.A. a comuni
cat că Statele Unite au efectuat la 
21 februarie două explozii nucleare 
subterane la poligonul experimental 
din statul Nevada.

BONN. Agențiile de presă anunță 
că ministrul de război al R.F.G., von 
Hassel, va pleca săptămîna viitoare 
la Washington. Tema principală a 
tratativelor pe care von Hassel le 
va duce cu colegul său american 
McNamara și, probabil, cu președin
tele Kennedy, anunță agenția D.P.A., 
o va constitui crearea forțelor nu
cleare multilaterale ale N.A.T.O.

Portoricanii își revendică 
independența

SAN JUAN. Luînd cuvîntul la 
un miting organizat de „Frontul națio
nal porforican", care reunește o serie 

a căutării căilor celor mai eficiente 
pentru satisfacerea acestui necesar.

Comitetul Executiv a aprobat 
principalele direcții ale activității 
viitoare în domeniul pregătirii ba
lanței energetice și de combustibil 
a țărilor membre ale C.A.E.R. pe pe
rioada perspectivei generale și a a- 
doptat o serie de hotărîri de ordin 
organizatoric în această problemă.

In urma activității desfășurate în 
comun de organele geologice ale ță
rilor participante la C.A.E.R., au fost 
elaborate prevederile fundamentale 
cu privire la principiile și metode
le de apreciere a rezervelor previzi
bile ale substanțelor minerale utile 
și la metoda stabilirii condițiilor 
(cerințe tehnico-economice) pentru 
calcularea rezervelor de substanțe 
minerale solide utile din subsoluri, 
principiile fundamentale pentru de
terminarea gradului de pregătire a 
zăcămintelor de substanțe minerale 
solide utile pentru valorificarea in
dustrială, propunerile privind unifi
carea unor categorii de cercetări 
geologice ' și asupra altor cîtorva 
probleme.

Comitetul Executiv a aprobat ac
tivitatea Consfătuirii conducătorilor 
organelor geologice centrale ale ță
rilor participante la C.A.E.R. și a fi
xat obiectivele și problemele funda
mentale ale activității desfășurate 
în comun de către organele geolo
gice pentru perioada următoare. 
Sarcina cea mai importantă a cola
borării organelor geologice centrale 
ale țărilor participante la C.A.E.R, 
pentru perioada următoare o consti
tuie elaborarea și înfăptuirea măsu
rilor în vederea intensificării stu
dierii geologice a subsolului și ridi
cării eficacității lucrărilor în acest 
domeniu. îndreptate. spre o lărgire 
multilaterală a bazei de substanțe 
minerale și materii nrime a țărilor 
participante la C.A.E.R.

Propunerile pregătite de Consfă
tuirea conducătorilor organelor eco
nomiei apelor din țările participan
te la C.A.E.R. și aprobate de Comi
tetul Executiv, cu privire la meto
dele unice de planificare a măsuri
lor în vederea protecției purității a- 
pelor. conțin recomandări de ordin 
organizatoric și juridic. îndreptate 
spre înfăntuirea lor planificată.

Comitetul Executiv a aprobat pla
nul activității sale pe primul se
mestru al anului 1963. care prevede 
efectuarea unor măsuri concrete 
pentru coordonarea planurilor de 
dezvoltare a economiei nationale a 
țărilor participante la C.A.E.R.. spe
cializarea și coonerarea producției și 
asupra altor probleme ale colaboră
rii economice și științifice, decurgînd 
din hotărîrile sesiunilor a XVI-a și 
a XVII-a ale Consiliului.

Ședința Comitetului Executiv al 
Consiliului de Ajutor Economic Re
ciproc a decurs într-o atmosferă de 
colaborare frățească și de înțelegere 
reciprocă

predate Universității 
Jaipur

și învătămîntului. In răspunsul său, 
prorectorul Universității din Jaipur, 
M. S. Mehta, a mulțumit călduros 
pentru publicațiile primite și și-a ex
primat admirația față de realizările 
Republicii Populare Romîne.

Manifestări ale prieteniei indo-ro- 
mîne au avut loc și în orașul Ajmer. 
Asociația de prietenie indo-romînă 
din localitate a organizat o expozi
ție de cărți și fotografii înfătișînd 
viata cultural-artiștică din tara noas
tră și a inaugurat o bibliotecă ce va 
funcționa sub patronajul asociației.

de partide din Porto Rico, Juan Anto
nio Car'etjer, secretarul general al 
partidului „Acțiunea patriotică unită", a 
declarat : „Nu vom accepta nici o 
hotărî'e menită să ducă la continuarea 
dominajiei imperialismului. Vrem ca 
fara noastră să fie un stat liber și 
independent, ca și Cuba, un sta* suve
ran și socialist ca și Cuba, Vrem 
independență, nu subjugare“.

PRAGA. Soprana Teodora Lucaciu, 
artistă emerită a R. P. Romîne, so
listă a Teatrului de Operă și Balet 
din București întreprinde un turneu 
în R. S. Cehoslovacă. Ea a cîntat pe 
scena Teatrului Smetana în rolul 
Michaelei din „Carmen". Publicul 
praghez a aplaudat-o îndelung la 
scenă deschisă.

Averea lui Trujillo 
ascunsă în Panama

CIUDAD DE PANAMA. Ultimul 
număr al săptămînalului „La Tije- 
ra” care apare in Panama, dezvă
luie că Rodolfo Chiari, vicepreșe
dinte al Consiliului economic națio
nal și frate al președintelui Repu
blicii Panama împreună cu minis
trul de externe, Galileo Solis, admi
nistrează o parte din averea pe care 
familia lui Trujillo a reușit să o 
scoată din Republica Dominicană și 
să o plaseze în Panama. Săptămîna- 
lul califică această situație drept „o 
rușine națională”.

CIUDAD DE MEXICO. Agenția 
Prensa Latina relatează că la 22 fe
bruarie sute de studenți s-au întru
nit la Universitatea din Ciudad de 
Mexico, unde a avut loc un mare 
miting de protest împotriva vizitei 
în Mexic a președintelui Venezuelei, 
Romulo Betancourt, (la 23 februarie 
Betancourt urmează să sosească în 
capitala Mexicului, venind din Sta
tele Unite).
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