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la înalt nivel

de excursioniști au 
Mare, Galați, Pitești

Curs de balneologie
MANGALIA fcoresp. „Scînfeii"). 

— La Mangalia funcționează în pre
zent un curs de instruire a medi
cilor care își vor desfășura activi
tatea în sezonul de vară pe litoral 
și în alte stațiuni balneare din țară.

Cursul, cu durata de o lună, cu
prinde în cele două serii 115 me
dici. Lecțiile sînt ținute de specia
liști și cercetători în probleme de 
balneologie, din București.

Excursioniști în Capitală
Peste 3 000 de muncitori și co

lectiviști din țară au sosit duminică 
în Capitală cu trenul sau cu auto
carele în cadrul unor excursii or
ganizate de Oficiul Național de Tu
rism — „Carpați". Printre excursio
niști Se aflau 650 de laminorișfi din 
Roman, sute de colectiviști din re
giunile Brașov și Argeș. Alte nume
roase grupuri 
venit din Baia 
și Oradea.

Oaspeții au 
cartiere bucureștene, au asistat 
spectacole.

vizitat expoziții, noi 
la 

(Agerpres)

Consfătuire
a profesorilor diriginți

PITEȘTI (coresp. „Scînfeii"). — 
Ieri a avut loc la Pitești o consfătui
re a profesorilor diriginți din învă- 
țămîntul de cultură generală, profe
sional și tehnic din orașul Pitești. în 
cadrul consfătuirii a fost prezentat 
referatul „Activitatea profesorilor di
riginți în realizarea sarcinilor educa
ției comuniste a elevilor", după 
care s-au purtat vii discuții.

20 BANI

In secția sculârie. construită în ultimii ani la Uzinele „Grivița Roșie" din Capitala.
(Foto : Gh. Vințilă)

Sfatul popular regional Galați 
organizat recent o consfătuire cu ca
drele tehnice din regiune privind 
măsurile ce se vor lua în acest an 
pentru îmbunătățirea calității con
strucțiilor de locuințe și social-cultu- 
rale și pentru desfășurarea neîntre
ruptă a acestor lucrări. Participan
ts la consfătuire au' făcut cu acest 
prilej însemnate propuneri. S-a pre
văzut extinderea în acest an a apli
cării procedeelor tehnologice de 
mare productivitate, folosirea noilor 
materiale, etc.

F
Pentru construcții 
de bună caiitate Intr-un colț de Bărăgan

Uzinele „1 Mai'-Ploiești execută 
în condiții tehnice superioare utilaj 
petrolier de cel mai modern tip, de 
la agregate mai simple la instalații 
de forștj de mare complexitate. A- 
ceste produse și-au cîștigat un bun 
renume și sînt apreciate în exploa
tare pentru calitatea execuției și 
pentru performanțele lor. Succesele 
colectivului de aici în domeniul îm
bunătățirii continue a calității pro
duselor se datoresc în primul rînd 
nivelului ridicat al tehnologiei folo
site în fabricație, ritmului, și pro
porției în care tehnica nouă, sub de
feritele ei forme, a pătruns și pă
trunde în întreprindere.

★

Pentru a obține produse de un 
înalt nivel tehnic nu este suficient 
să dispui de proiecte bune și de o 
bază materială corespunzătoare ; 
esté neapărată nevoie și de o teh
nologie avansată, modernă. Această 
idee s-a încetățenit puternic în uzi
nă, și-a găsit o largă aplicare în 
practica de fiecare zi a întreprinde
rii ; metodele tehnologice noi și-au 
găsit o tot mai largă utilizare, s-au 
extins de la un an la altul. Astfel, 
în urma unor studii întreprinse de 
serviciul metalurg-șef, s-a ajuns la 
concluzia că atît calitatea pieselor 
turnate, cît și indicele de utilizare 
a metalului lichid pot fi mult îm
bunătățite prin folosirea, în turnă
torie, a maselotelor cu înveliș exo- 
term — întru totul adecvate speci
ficului uzinei. Inginerul Romeo Duță 
a primit sarcina să se ocupe de in
troducerea în practică a acestei me
tode modeme. El a studiat literatură 
de specialitate, a vizitat Uzinele 
„Grivița roșie”-București și „Stea
gul roșu'-Brașov. unde se utilizea
ză cu succes această metodă, a ur
mărit îndeaproape în uzină primele 
rezultate ale folosirii maselotelor 
exoterme.

Inițial, metoda s-a aplicat doar 
la cîteva repere, dar pe măsura 
perfecționării ei și a îmbogățirii ex
perienței cadrelor, ea a fosț larg ex
tinsă în uzină. Ca urmare, în 1962, 
s-au putut turna mai mult de 1 200 
de tone piese cu maselote avînd în
veliș exoterm — adică de peste 4 
ori cantitatea prevăzută în planul 
tehnic ; în felul acesta s-au rea
lizat economii de aproape 500 000 
de lei. Tot în anul trecut s-au 
tratat termic cu ajutorul curenților 
de înaltă frecvență peste 500 tone 
de piese, s-a extins sudura automa
tă și semiautomată sub straf de flux

■ și s-a experimentat cu succes su
darea sapelor de foraj în mediu 
protector de bioxid de carbon.

După cum se știe, introducerea 
metodelor tehnologice înaintate nu 
se poate face la întîmplare ; ea tre
buie să se desfășoare pe baza pla

nului tehnic întocmit în urma con
sultării largi a întregului colectiv, 
iar progresul șl viața însăși cer con
tinua lui îmbunătățire. La Uzinele 
„1 Mai'-Ploiești s-a ținut seama de 
această cerință firească. Planul teh
nic pe anul în curs reflectă grija 
pentru perfecționarea tehnologiei, 
extinderea procedeelor moderne și

Din experiența Uzinelor 
„1 Mai"-Ploiești

introducerea unor metode noi în 
practica producției. Așa cum rezul
tă din cele 15 poziții ale capitolului 
„Procedee tehnologice noi", este pre
văzută introducerea carbonitrurării 
în mediu gazos, turnarea a 300 de 
tone piese în forme întărite cu bio
xid de carbon, extinderea diferite
lor procedee moderne de sudură etc.

întregul corp tehnic ingineresc 
din uzină consideră că rezolvarea 
problemelor și îndeplinirea preve
derilor planului tehnic este un cri
teriu de apreciere a întregii sale ac
tivități. Pentru transpunerea exem
plară în viață a prevederilor planu
lui tehnic, s-au luat o serie de mă
suri concrete : s-au fixat termene 
precise de rezolvare pe etape pentru 
absolut toate prevederile, s-a stabi
lit cîte un responsabil din partea 
serviciului metalurg-șef și a sec
ției unde respectivele procedee teh
nologice noi se vor aplica. Acești 
responsabili urmăresc șl țin eviden
ța realizărilor pe zi, lună și trimes
tru, atît în tone cît șl pe produse, 
calculează eficiența economică a 
procedeului de care răspund și, 
ceea ce este esențial, asigură asis
tența tehnică necesară aplicării în 
cele mal bune condiții a metodei 
sau procedeului respectiv.

*
Perfecționarea prelucrărilor prin 

așchiere este o pîrghie principală în 
creșterea productivității muncii, îm
bunătățirea substanțială a calității 
produselor, reducerea prețului de 
cost. Aceasta constituie o preocupare 
de bază și a colectivului Uzinelor 
„1 Mai”-Ploiești.

Proiectarea și realizarea cu mij
loace proprii a dispozitivelor de me
canizare și chiar a unor mașini 
originale de prelucrare prin aș
chiere ocupă un loc important în 
ansamblul lucrărilor de introducere 
a tehnicii noi în uzină, 
concepute o serie de 
ve și mașini speciale, 
multe automate sau 
mate, pentru prelucrarea

de pretențioasă a bielei pompei tri
plex, a roților dințate conice cu 
dinți înclinați sau cu dinți arcuiți, 
a fantelor armăturii pentru turbi
nele de foraj etc.

Automatizarea cît mai multor o- 
perații de prelucrare prin așchiere 
se bucură de interesul crescînd al 
întregului colectiv. In secția sape 
de foraj, de pildă, unde s-a auto
matizat — ou posibilitățile proprii 
ale uzinei — frezarea dinților la 
conuri, s-au obținut pe baza pro
ductivității mult sporite, economii 

' importante.
Specifică pentru Uzinele „1 Mai“- 

Ploiești este „metamorfoza” unei 
serii de utilaje care au fost com
plet transformate și adaptate pen
tru executarea unor anumite piese. 
Anul acesta se vor modifica și mo
derniza în uzină încă 20 de mașini- 
unelte. Aici mai trebuie menționat 
că activitatea sectorului de moder
nizări din uzină se bazează, în ma
joritatea cazurilor, pe temele pro
puse de tehnologi, de care depinde 
în mare măsură întregul proces de 
modernizare.

Adaptarea și valorificarea rațio
nală a documentației tehnologice 
deja existente, precum și utilizarea 
tot mai largă a normelor de tipizare 
pentru proiectarea S.D.V.-urilor, este 
un

întrecerea artiștilor amatori
în regiunea Hunedoara au în

ceput duminică întrecerile din pri
ma fază a celui de-al Vll-lea con
curs al formațiilor artistice de ama
tori. Aproape 20 brigăzi artistice de 
agitație din centrul siderurgic Hune- 
doara s-au întrecu) pe scena casei 
de cultură din localitate. Formațiile 
de cor, dansuri, brigăzile artistice 
de agitație și soliștii vocali și Instru
mentiști din satele aparținînd comu- 
ne'or Vălișoara și Luncoi, raionul 
Brad, au prezentat în tot cursul zi
le' pe scena căminului din 
Luncoiu de Jos programe artistice 
pregătite pentru acest concurs, in
spirate din viața satelor și folclorul 
din această parte a țării.

Facem cunoștință :
— Maria Andrei. Elevă la centrul 

școlar agricol.
— Mă numesc Gheorghe Dinu, co

lectivist în brigada a 3-a de
— Iar eu sînt tractorist. 

Sică.
Au un numitor comun : 

Vîrsta de 18 ani. Fapt pe care-l măr
turisesc cu o anume mîndrie : nu de 
mult au trecut pragul majoratului și 
iată-i acum, cu o săptămînă înaintea 
datei tind vor vota pentru prima 
oară în viața lor. Eveniment impor
tant. Iată de ce alături de alți 20—30 
tovarăși de generație s-au strîns as
tăzi aici. Aici — la punctul de agi
tație al comunei lor, Fierbinți. S-au 
strîns în jurul unui bărbat cu tîm- 
ple argintii, Petre Partenie, secre
tarul comitetului comunal de partid, 
a cărui vîrstă depășește anii adunați 
laolaltă ai celor trei : Maria, Gheor
ghe și Sică.

Urmăream chipurile celor de 18 
ani ascultînd amintirile electorale de 
pe vremea unei alte tinereți. Aces
tor tineri le venea greu să înțeleagă. 
Cit de departe de vîrsta lor le par 
timpurile tind în Fierbinți peste 700 
de coșmelii ca vai de ele ,,adăpos
teau“ tot atîtea familii, tind cele 10 
tirciumi țineau loc de lăcaș de cul
tură, iar peste 800 de locuitori nu 
știau nici să se iscălească. Ei ou sub 
ochi o cu totul altă imagine a co
munei lor natale, imagine în care 
își văd propria tinerețe. Tinerețe 
care urcă treptele centrului școlar a- 
gricol și coboară în fiecare an cu 
diploma de tehnician, care trăiește 
aici unde se aliniază cele peste 4S0 
de case noi și arătoase, unde se 
înalță sute de antene de radio, iar 
lumina electrică a pătruns în mai 
toate casele.

Și discuțiile continuă, în atmosfe
ra intimă, plăcută, a încăperii. Ima
ginile noi ale acestui colț de Bără
gan se întregesc. Se desprind din ele 
temeiurile pentru care și cei de 18 
ani, trecînd pentru prima oară în 
viață prin fața urnelor, își vor da 
peste o săptămînă votul candidatu
lui lor în sfatul popular.

...La Dridu. Altă comună a raionu
lui Urziceni. De o parte și de alta 
a șoselei, străjuită de șiruri prelungi 
de caiși și duzi, plantații tinere, se 
zăresc noi construcții. Școala de 8 
ani, casa de naștere, podul de peste 
Ialomița, puzderia de case moderne, 
precum și acareturile colectivei — 
opt grajduri, două crescătorii de 
porci, șase cotețe de păsări. Toate 
acestea vorbesc despre hărnicia co
lectiviștilor din această înfloritoare 
gospodărie al cărei fond de bază de
pășește 5 milioane.

Lume multă în fața căminului 
cultural — zidire nouă, impunătoare.

timp. 
Albu

vîrsta.
a-

Peste cîteva clipe are loc întîlnirea 
alegătorilor cu doi dintre candidații 
Frontului Democrației Populare, cu- 
noscuți și stimați de toți cetățenii : 
Ion Mihalcea, președintele gospodă
riei colective, și îngrijitoarea de pă
sări Ecaterina Popescu. Rînd pe rînd 
vorbitorii discută cu însuflețire des
pre numeroasele lor înfăptuiri, 
ducînd propuneri gospodărești.

— Vă amintiți că acum cinci ani, 
spune colectivistul Dobre Tud.or, a- 
veam în gospodărie doar 18 vaci. 
Numărul taurinelor depășește as
tăzi 500. Venituri însemnate ne-au a- 
dus anul trecut și cele 18 000 de 
păsări. Ca să nu mai vorbim de gră
dină.

— E bine că am luat încă din vre
me măsuri pentru o mai bună, orga
nizare a muncii în brigăzi și echipe, 
a adăugat brigadierul Gheorghe Sta- 
văr. Primăvara bate la ușă. Bri
gada noastră cheamă pe toți co
lectiviștii ca în aceste zile să depună 
toate eforturile pentru terminarea 
fertilizării solului pe hectarele care 
ne-au mai rămas.

Preocupările față, de producția a- 
cestui an se împletesc în cele ce 
discută colectiviștii cu grija lor față 
de înfrumusețarea comunei. Ion Ră- 
dună propune ca locul viran de lin
gă căminul cultural să fie prefăcut 
într-un parc. „Ne-ar trebui și o gră- 
dină^de vară, ca să vedem filmele 
afară, seara, pe răcoare. Iată, ve
deți ce bine ne-au prins caișii și

V. PÎRVU

deți

Manifestări 
cultural-artistice
O „Ce e nou în satul nostru* — 

acesta este titlul programului pre
zentat ieri, în întîmpinarea ale
gerilor de deputați de la 3 martie, de 
formațiile artistice ale căminelor 
culturale în circa 50 de sate și co
mune ale regiunii Iași. Mii de spec
tatori au urmărit cu interes progra
mul brigăzilor artistice de amatori, 
dansurile și corurile prezentate de 
echipele artistice ale căminelor cul
turale.

® Ieri, în 64 cămine culturale 
din raionul Piatra Neamț au fost or
ganizate festivaluri artistice consa
crate alegerilor de la 3 martie. Cele 
mai bune formații de teatru, brigăzi 
artistice de agitație, recitatori și ci
titori artistici din sate și comune au 
fost aplaudate cu căldură de sute 
de colectiviști prezenți la aceste ma
nifestări. Totodată, patru formații 
cultural-artistice din întreprinderile 
orașului Piatra Neamț au prezentat 
spectacole pe scenele mai multor 
cămine culturale. Majoritatea întîl- 
nirilor ce au avut loc duminică între 
candidații F.D.P. și alegători au fost 
însoțite de bogate programe cultu
ral-artistice.

® în satele regiunii Hunedoara au 
avut loc numeroase manifestări cul
tural-artistice consacrate alegerilor 
de deputați în sfaturile populare. 
Peste 250 de ingineri, medici, cadre 
didactice, activiști ai organelor lo
cale de partid și de stat au ținut 
conferințe la căminele culturale.

(Agerpres).(Continuare în pag. III-a)

principiu care stă la baza spori-

Ing, A. PRODAN

(Continuare în pag. II-a)

Țesături de primăvară
Țesătoriile de bumbac au pregătit 

noi sortimente de produse pentru 
tradiționala decadă a cadourilor, care 
se va desfășura la începutul lunii mar
tie. Au fost pregătite batiste și băsmă- 
lufe imprimate, damasc din lire fine 
(pieptănate) cu desene vii, specifice se
zonului, (esături cu efect metalic etc.

Printre fabricile care au și livrat uni
tăților comerciale o parte din aceste pro
duse se numără „Răscoala din 1907” din 
Capitală, „Bumbacul" din Timișoara, 
„întreprinderile textile" din Lugoj ș.a.

Modernizări în
in scopul reducerii 

continue a greutății și 
a gabaritelor mașinilor 
fabricate de uzina noas
tră, s-a trecut, de cu
rînd, la înlocuirea unor 
piese din aliaje fe
roase, cu altele din a- 
liaje pe bază de alumi
niu sau mase plastice. 
Prelucrarea și tratarea 
acestor piese se face cu 
ajutorul unor utilaje 
speciale. Piesele turnate 
din aliaje de aluminiu 
necesită un tratament 
termic dirijat în limite 
de temperatură foarte 
strînse. Pentru aceasta 
în uzina noastră s-au 
proiectat și executat 
două cuptoare moderne,

Au fost 
dispoziti- 
din care 
semiauto- 

deosebit

procesul tratamentelor termice
electrice 

dimensio- 
per-

rezistențele 
fiind astfel 
nate, îneît să nu 
mită o depășire a tem
peraturii prescrise pen
tru tratament. în inte
riorul cuptoarelor au 
fost montate ventila
toare pentru omogeni
zarea temperaturii.

Noile cuptoare au fost 
înzestrate 
lămpi de semnalizare 
care indică abaterile de 
la regimul de funcțio
nare a cuptoarelor. Pen
tru asigurarea protec
ției muncii, cuptoarele 
au fost prevăzute 
dispozitive care în 
mentul deschiderii 
întrerup automat

cu relee și

cu 
mo. 
ușii 
cu

rentai din circuitul de 
rezistență și, totodată, 
opresc electromotorul ce 
antrenează ventilatorul. 
Greutatea și dimensiu
nile cuptoarelor sînt re
duse și corespund întru, 
totul scopului propus. 
Subliniem că ele au fost 
construite din fondul de 
mică mecanizare. Pri
mul cuptor a fost pus în 
funcțiune de curînd, 
iar al doilea urmează a 
fi dat în exploatare 
peste cîteva zile.

GH. PETRESCU 
inginer-șef Ia Uzinele 
metalurgice „Unirea"- 

Cluj

Lectorul de la cercul zoo
tehnic folosește la predarea 
lecțiilor 
animale 
diferite 
Cel de 
prezintă 
mere, pere, caise lucrate cu 
multă măiestrie din parafină, 
îneît par desprinse de pa, 
crengi. Aceste materiale sînt 
folosite și în școlile profesio
nale agricole și chiar la insti
tutele agronomice. Ele îi ajută 
pe colectiviști, elevr ori sfu- 
denfi la însușirea mai temei
nică a cunoștințelor predate.

Mulajele de animale și pă
sări din toate rasele, de 
fructe din toate speciile și 
soiurile, secțiunile în diferite 
organe pe care le înfîl- 
nim în casele laborator ale 
gospodăriilor colective, în 
laboratoarele școlilor agricole 
și ale institutelor agronomice 
sînf produse la Cenfru! de 
material didactic și propa
gandă agricolă al Consiliului 
Superior al Agriculturii. Crea
torii lor sînt adevărați artiști 
în această meserie. Să facem 
cunoștință cu ei.

Un prim popas — în ate
lierul unde se confecționează 
mulajele de animale și pă
sări. Din mîna lucrătorilor de 
aici ies mulaje care înfăți
șează întocmai rasa respec
tivă de vaci, porci sau pă
sări. în acest scop se recurge 
la ajutorul oamenilor de ști
ință. Prof. V. Gheție, de la 
Facultatea de medicină vete
rinară, el însuși un artist în 
ce privește măiestria de a 
crea asemenea mulaje, pune 
la dispoziția centrului multe 
din piesele care urmează să 
fie produse apoi în serie. Din 
tipare, mulajerul Nicolae O- 
laru scoate formele animale
lor din ipsos care frec 
apoi la șlefuit. Urmează apoi 
pictarea — operație făcută 
cu multă îndemînare de Ana

mulaje reprezenfînd 
șl păsări, secțiuni In 
organe ale acestora, 
la cercul vifipomicol 
diferite soiuri de

Fierbinți : la sfat cu cel care vor vota pentru Intlia oară

Drldu : candidatul atînd de vorbă cu alegătorii despre treburile comunei (Foto : M. Andreescu)

Agricultură în miniaturi
Luca, Vanda Slavu, Elena 
Șfefănescu. Ele fac ca mula
jele să semene cu exempla
rele din natură. Și iată, fru
mos rînduife în rafturi, turme 
de oi din rasele Merinos de .ști 
Palas și Caracul, vaci Pintz- 
gau, găini Leghorn efc.

Alături poți surprinde un 
aspect din timpul creării unui 
nou produs : secțiune înfr-un 
mugure. Tov. A. Popovici ur
mărește la microscop toate 
detaliile, face desene pe care 
le verifică cu planșe din di
ferite tratate. Apoi mode
lează toate acestea în argilă. 
Nu peste multă vreme cen
trul va expedia

produs în sute de exemplare 
care îi vor ajuta pe elevi să-și 
însușească mai lesne cunoș
tințele de botanică.

Un etaj mai sus, dacă 
ai putea 
siloz de 
încărca- 
piersici,

n-ai
unde fe afli, 

crede că ești într-un 
fructe. Stelajele sînf 
te de pere, mere, 
caise, iar deasupra atîrnă cei 
mai frumoși struguri. Prin 
coloritul lor viu, apropiat de 
cel nafural, aceste fructe fe 
’spitesc să-ți înfigi dinții în 
ele. Și cîți nu s-au păcălit, 
făcînd cunoștință cu gustul 
parafinei. Aceste „fructe" sînt 
gata în 1—2 zile. Din forme
le de aluminiu ies merele, pe-

di-
a-

rele, caisele care Intră pe 
mîna pictorilor. El le dau nu
anțele specifice soiului res
pectiv. Anul acesta, pentru 
prima dată, asemenea mulaje 
se livrează în casete de 4—5 
so'uri.

Necesarul de material 
dactic este completat cu
nimale și păsări împăiate, 
colecții de spice de grîu 
din diferite soiuri, mulaje de 
legume, machete de răsad
nițe. Și ceva nou : florile, flu
turii, dăunătorii plantelor a- 
gricole sînt conservați în 
masă plastică transparentă, 
putînd fi păstrați zeci de ani.

Partea instructivă a

»

Alegerea spicelor pentru colecții

duselor acestui centru este 
completată de planșele și ti
păriturile care se produc în 
secția poligrafică. Din ma
șinile Offset ies planșe fru
mos colorate înfățișînd bolile 
și dăunătorii plantelor agrico
le, diferite mașini și unelte a- 
gricole, etc. Lista cu produse, 
le pe 1963 oferite școlilor a- 
gricole însumează 112 feluri 
de mulaje, colecții, machete, 
planșe.

Vizifînd mai deparfe aceas
tă întreprindere ajungi la 
concluzia că denumirea de
centru de material didactic 
nu mai corespunde. Și iată de 
ce. In afară de material didac
tic, aic! se confecționează di
ferite produse necesare unită
ților ' '
se produc crotalii 
oi și vite (etichete 
numerotate care se 
urechea animalului), 
fia mecanică se 
ționează utilaje de 
țări artificiale, utilaje 
tru laboratoarele veterinare, 
clești pentru aplicarea cro- 
taliilor, sonde pentru luat pro
be de sol etc. De aseme
nea, se fac dulapuri pentru 
instrumente veterinare și 
medicamente, mese de labo
rator lucrate în faianță și chiar 
bănci școlare. Tot de aci sîn1 
expediate în fiecare an în 
gospodăriile de stat și co
lective 2 000—2 500 bidoane 
pentru alimentarea vițeilor la 
biberon.

Colectivul centrului 
materia! didactic se 
duieșle să răspundă

agricole. într-o secție 
pentru 

metalice 
prind în 

In sec- 
confec- 

însămîn- 
pen-

de 
sfră- 

cu 
cinste cerințelor și exigențe
lor celor ce studiază în învă- 
(ămîntul agrozootehnic de 
masă, școlile agricole și de 
cultură cjenerală, confecțio- 
nînd materiale cît mai va
riate și de bună calitate.

I. HERȚEG

Ne scriu

corespondenții voluntari 
din gospodăriile colective

PREGĂTIRI PENTRU ÎHSĂMlNȚĂRI

Colectiviștii din comuna Gîrcov, 
raionul Corabia, au reparat și revi
zuit toate uneltele, mașinile agrico
le și căruțele necesare în campania 
de primăvară. Pînă acum au trans
portat sute de tone gunoi de grajd 
în platforme, la timp. Sămînța ne~ 
cesară a fost condiționată și i s-a 
încercat puterea de germinație, (de 
la Dumitru Datcu, colectivist).

COLECTIVIȘTI FRUNTAȘ}

Gospodăria colectivă din comuna 
Foeni raionul Timișoara, va culti
va anul acesta 30 ha cu legume. In 
aceste zile grădinarii colectivei lu
crează la amenajarea răsadnițelor 
pentru legume timpurii pe o supra
față de aproape 1 000 mp. Colecti
viștii se pregătesc cu atenție și pen
tru însămînțările de primăvară. 
Printre fruntași se numără colecti
viștii Chiriei Boga, Cizmaș Giura, 
Adam Periat și alții (de la Adam 
Marian, colectivist).

LUCRĂRI DE TERASARE

In aceste zile de iarnă se desfă
șoară. o intensă activitate la gospo
dăria colectivă din comuna Prun- 
deni. raionul Drăgășani. Din cele 
20 ha pe care gospodăria le va planta 
cu viță de vie în teren deluros, 15 ha 
au și fost terasate, iar 11 din acestea 
sînt gata pregătite pentru plantații. 
Lucrările de terasare continuă. In a- 
teliere se confecționează lăzile pen
tru un milion butași de viță. Cu d- 
telajele se cară zilnic gunoi de grajd 
la timp, (de la Gheorghe I. Popa, 
șofer).
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în stagiunea permanentă a amatorilor
concert

concertele

Expoziții
Blocuri noi de locuințe din strada Baba Novac din Capitală.

(Foto : Gh. Vințllă)

simfonice 
lirice.

deplin 
sovie- 
loc în 
dove-

Boris Haikin este cunoscut și ca 
un valoros dirijor de opera, aceasta 
se remarcă și în gestica sa de mai 
mare amploare, obișnuită în dirijatul 
de la pupitrul de operă.

Rămînem cu dorința de a-l reas- 
culia pe dirijorul Boris Haikin la pu
pitrul orchestrelor noastre 
și al primei noastre scene

pentru tinerel și copii, echipa de tea
tru a Casei de cultură a raionului 
„Grivița Roșie“ prezintă spectacolul 
„Cale lungă" de A. Arbuzov. Regia 
e semnată de Mărgărinta lonescu- 
Tutoveanu.

La Teatrul „C. Nottara" se prezintă, 
luni seara, „Peste 20 de ani“, poem 
dramatic de M. Svetlov, în interpre
tarea artiștilor amatori de la Casa de 
cultură a raionului „16 Februarie“. 
Regia spectacolului aparține lui Paul 
Sirejeanu. în aceeași seară, la Teatrul•sr

«* <

Leitei
DS^l

DIN POȘTA SĂPTĂMÎNII
TOATA TARA

CALIFICATE PENTRU 
Direcția comercială re-

Ciucu- 
Istria, 

ultimii

se 
de
Si 

as-

In comuna, 
rova, raionul 
s-au ridicat în 
ani construcții noi. Iri 
centru se înalță cămi
nul cultural, unde 
întîlnesc zilnic Zeci 
colectiviști tineri 
vîrstnici. citesc,
cultă muzică ori pre
gătesc spectacole. Co
piii colectiviștilor în
vață astăzi în școală 
nouă. Au mai fost 
construite un dispen
sar medical, o casă de 
nașteri, ne scrie Con
stantin Dolniceanu, res
ponsabilul centrului 
de radioficare din Ba- 
badag.

obișnuit pentru colec
tivul de petroliști din 
care face parte. Săp
tămâna aceasta meca
nicii Eugen Pinfea și 
Molse Ioana ne-au re
latat fapte asemănă
toare ale unor munci
tori de la Electrocen- 
trala Doicești și ale 
unor muncitori fores
tieri de pe valea Dof- 
tanei. Ele dovedesc a- 
titudinea nouă a oa
menilor fată de mun
că, pe care o consi
deră o chestiune de 
mare cinste și o înde
plinesc simplu, firesc, 
cu multă modestie.

jumătate productivita
tea muncii în atelierul 
de debitat tole. contri
buind în același, timp 
la îmbunătățirea cali
tății produselor.

La sate se desfă
șoară intens pregăti
rile pentru campania 
agricolă de primă
vară.

Muncitorii de la 
G.A.S. Catalina, raio
nul Tg. Secuiesc au 
terminat reparațiile la 
tractoarele și mașinile 
agricole necesare în 
campanie, anunță teh
nicianul Ambrus Ga
bor.

CADRE 
COMERȚ, 
gională Galați se ocupă de pregă
tirea de cadre calificate necesare 
unităților comerciale. De la începu
tul anului trecut și pînă acum au 
fost organizate, cu 350 de lucrători 
din comerț. 15 cursuri de calificare 
la locul de muncă.

Anul acesta sînt prevăzute în con
tinuare măsuri pentru organizarea 
de cursuri de ridicare a calificării 
pentru vînzători, gestionari, ospătari 
și bucătari.

CONSFĂTUIREA LEGUMICULTORI- 
La Craiova a 

a legumi- 
Olfenia

LOR DIN 
avut loc 
cultorilor 
care au 
gineri și 
G.A.C.,

Defecțiunea ivită la 
sonda nr. 51 fusese 
înlăturată. . Instalația 
care servise la efec
tuarea reparațiilor îm
piedica însă montarea 
unității de pompare. Si 
totuși, sonda trebuia 
să fie dată producției, 
neîntîrziat. Iată ce mi
siune avea de îndepli
nit echipa mecanicului 
Petre Calotă, de la 
schela Gura Ocniței. 
Nici un minut nu pu
tea fi pierdut. înfrun
tând frigul, echipa a 
muncit cu mult curaj, 
iscusință și răbdare, 
pînă ce aurul negru a 
prins să curgă iarăși 
în rezervor.

Echipa de mecanici 
și-a făcut datoria. 
Sonda a intrat în pro
ducție. în aceeași zi 
— ne-a scris mecani
cul Ion Moldoveanu. 
Acesta este un fapt

Peste 400 de exca- 
, vatoriști, buldozeriști, 
? electricieni, lăcătuși, 

strungari, mecanici și 
conducători auto de 
la mina Rovinari 
frecventează cu inte
res cursurile de per
fecționare a calificării, 
comunică mecanicul 
Emanoil Bocancios. A- 
semenea cursuri, ne 
anunță șoferul Gheor
ghe I. Popa, sînt orga
nizate și la autobaza 
Drăgășani.

E seară. Intr-una 
din clasele școlii din 
comuna Aricești-Zele- 
tin, raionul Teleajen, 
s-au întîlnit cel 40 de 
colectiviști înscriși la 
cercul pomicol. Ingi
nerul Constantin Ică- 
toiu expune cea de-a 
22-a lecție, referi
toare la condițiile 
pe care trebuie să le 
îndeplinească solul și 
clima pentru 
tarea pomilor 
feri — scrie 
nărui Vasile
La sfîrșitul lecției, co
lectiviștii elevi discută 
cu profesorul lor des
pre lucrările ce ur
mează să le înceapă 
de pe acum, pentru a 
recolta anul acesta din 
livezile 
(care se
suprafață de 62 de 
hectare) cel puțin 25 
kg fructe de fiecare 
pom.

REGIUNE.
o consfătuire 

din regiunea 
participat președinji, 
brigadier! legumicoli din 

directori și ingineri agronomi 
din G.A.S. precum și alfi specialiști din 
agricultură.

LA BIBLIOTECA COMUNALĂ. 
Biblioteca comunală din Brăhă- 
șești, raionul Tecuci, numără a- 
proape 6 000 de volume. In fiecare zi 
vin să împrumute cărți zeci și zeci 
de colectiviști tineri și vîrstnici din 
comună.

Pentru a populariza cele mai bune 
scrieri, colectivul bibliotecii organi
zează cu regularitate recenzii, pre
zentări de cărți, vitrine și expoziții.

la 
in-

Publicul nostru muzical a avut pri
lejul să cunoască la concertul din săp- 
tămîna trecută, da* de orchestra sim
fonică a Radloteleviziunii, pe dirijo
rul Boris Haikin, artist al poporului 
al R.S.F.S.R. De ia prima lucrare, cu 
care s-a deschis concertul, (uvertura 
la opera „Maeștrii cîntăreji din Nürn
berg“ de R. Wagner), oaspetele so
vietic și-a dezvăluit calitățile de muzi- 
cian-dirijor de mare clasă. Măreția 
uverturii wagneriene a fost redată cu 
multă fidelitate, fără nici un fel de 
fendinjă spre grandilocventă (cum se 
tinde uneori în interpretarea acestei 
uverturi și a altor creații wagneriene).

Prima parte a programului a cu
prins și Concertul în re major pentru 
vioară și orchestră de Ceaikovski, în 
Interpretarea violonistului Ion Voicu, 
care de fiecare dată cînd abordează 
acest concert din marele repertoriu 
dovedește o concepție tot mai matu
ră. Remarcabilă a fost redarea at
mosfere' de lirism a canzonei. Un e- 
lement nou în concepția interpretului 
a fost ritmul mai viu pe care l-a im
primat părții finale a concertului. Boris 
Haikin a demonstrat excelentele sale 
calități de acompaniator. Sobrietatea 
și economia în dozarea sonorităfii or
chestrei au asigurat reliefarea părjii 
solistice, iar atunci cînd orchestra 
prelua firul conducător al lucrării, 
realiza prompt continuarea suflului și 
a vervei solistului.

In par’ea a doua a programului, 
oaspetele sovietic ne,-a prezentat 
două lucrări deosebite ca gen.

Prima, „Suita moldovenească“ (cu
noscută și din emisiunile muzicale ale 
posturilor noastre de radio), scrisă în 
anul 1950 de compozitorul sovietic 
Nikolai Peiko, este o lucrare izbuti
tă, care tratează teme folclorice. Fo
losind orchestra modernă, compozi
torul N. Peiko, cu mijloace de crea
ție din cele mai simple, realizează 
transfigurarea artistică a materialului 
folcloric, la o înaltă ținută. Și în a- 
ceastă lucrare, dirijorul s-a identific 
cat cu genul piesei interpretate, sub
liniind plasticitatea diferitelor feme 
(lirice și de joc), precum și varietatea 
coloritului orchestral.

A doua lucrare, poemul simfonic 
„Till Buhoglindă“ de R. Strauss, a în
cheiat programul concertului. Această 
piesă, binecunoscută publicului nos
tru, a fost condusă de dirijorul sovie
tic cu multă suplețe și claritate.

La reușita concertului a adus un 
aport deosebit și colectivul orchestrei, 
care, antrenat de conducerea compe
tentă, judicioasă și comunicativă a di
rijorului, a interpretat cu însuflefire ți 
dăruire piesele din program.

Programe artistice inspirate 
din viața satului

Recent, în comuna Hinova, raio
nul Tr. Severin, numeroși colecti
viști au asistat la spectacolele care 
au avut loc în cadrul fazei inter- 
comunale a celui de-al VII-lea 
Festival al formațiilor artistice de 
amatori. Coruri, formații de dan
suri, brigăzi artistice de agitație, 
soliști vocali și instrumentiști din

comunele Bistrița, Hinova și Ostro- 
vu Corbului au prezentat intere- ‘ 
sânte programe inspirate din viața 
nouă a satului. S-a bucurat de 
succes programul intitulat „Veniți 
la vot“, prezentat de brigada artis
tică de agitație a comunei Bistrița. 
(De la Nicolae Marin, coresp. vo
luntar).

ECOURI

dezvol- 
fructir 

funcțio- 
Enescu.

Ion Dugăeșescu și 
Ion Maîei de la uzine
le „Electroputere"— 
Craiova ne aduc la 
cunoștință că mais
trul Ion Greabăn îm
preună cu lăcătușii 
Ilie Tudoran și Ma
rin Ghiurghițan. de la 
fabrica de transforma
toare. au realizat re
cent un dispozitiv care 
mărește de trei ori și

gospodăriei 
întind pe o

*
Două zile mai fîrziu, în 

simfonice săptămînale ale Filarmonici 
de stat „George Enescu“, am avut 
prilejul ünei reînfîlniri cu violonista 
Nina Beilina, pe care publicul nos
tru a cunoscul-o la cel de-al doilea 
concurs și festival internațional „Geor
ge Enescu" (1961), cînd a cucerit lo
cul de frunte la concursul de vioară, 
între timp, în anul 1962, violonista 
sovietică a devenit și laureată a con
cursului internațional „Ceaikovski“. 
Nina Beilina este o artistă pe 
formată la școala violonistică 
tică, școală ce ocupă primul 
lume. Deși tînără, violonista a
dit maturitatea sa în interpretarea di
verselor concerte din literatura vio
lonistică. Programarea în cadrul ace
luiași concert a două lucrări atîf de 
deosebite ca sfii și factură violonis
tică (concertul de Mozart și cel de 
Șostakovici) presupune o mare mo
bilitate în interpretare, în trecerea de 
la un stil la alful. Și din acesf punct 
de vedere trebuie spus că Nina Bei
lina s-a achitat pe deplin.

în concertul nr. 7 în re major de 
Mozart, violonista sovietică s-a inte
grat stilului mozarfian, realizînd cu 
suplefe o frazare clară, expunînd cu 
liniște și ușurință temele diverselor 
părfi ale concertului. Impetuozita
tea, acolo unde era necesară, a fost 
stăpînită și folosită cu măsură. în 
concerfu' pentru vioară și or
chestră de Șostakovici, de la înce
putul lucrării și pînă la ultimul acord, 
s-a dezvăluit din plin multitudinea 
calităților artistice ale solistei, dintre 
care amintim lirism de bună calitate, 
temperament viguros, precizia ritmică 
a atacului.

Dirijorul Mircea Basarab a condus 
inspirai și cu grijă orchestra. Trebuie 
menfionafä în special realizarea din 
concertul de Șostakovici care foloseș
te un acompaniament orchestral com
plex (din păcate, s-a simțit lipsa 
acordaj la suflători).

Programul concertului a mai 
prins și Simfonia I de Doru 
povici dedicată tineretului nostru. 
Simfonia, construită pe principiul pro
gramatic, evocă imagini din trecutul 
de luptă al poporului nostru, iar în 
ultima parte intitulată „Dialog cu 
timpul“ sugerează perspectivele lumi
noase ce se deschid tineretului în anii 
socialismului. Simfonia lui Doru Po- 
povici este o lucrare plină de opti
mism. Autorul nu a găsit însă întot
deauna mijloacele cele mai potrivite 
pentru a exprima confinuful temei sim
foniei sale. Se cuvine a menfiona cu 
acest prilej meritul Filarmonicii de Sfat 
„George Enescu“, cîi ți al dirijorilor 
care, în ultimul'timp, au oferit publi
cului cîteva prime audiții de 
zică romînească contemporană.

M. VESCAN

Uniunea artiștilor plastici 
Fondul plastic din R. P. Romînă 
organizat, în sala Galeriilor 
artă din B-dul Magheru nr. 20,

și 
au 
de 

o
expoziție a pictoriței Maria Cons
tantin. Expoziția cuprinde 53 de lu
crări (acuarele, desene și mono- 
tipuri) înfățișînd aspecte din viața 
colectiviștiloi’ și din peisajul nou al 
patriei.

La Galeriile de artă din str. Ki
rov nr. 1 din Capitală este deschi
să o expoziție de grafică organi
zată de Uniunea artiștilor plastici 
și Fondul plastic din R.P. Romî
nă. Expoziția reunește sub titlul 
„Impresii din Italia” 50 de lucrări 
în tuș și cretă colorată de Simona 
Vasiliu-Chintilă.

Pe ecranele Capitalei
In rolurile princi

pale : Lazăr Vrabie, 
Ilarion Ciobanu, Ion 
Ciprian, Victor Re- 
bengiuc, Aurel Ciora- 
nu, Lucia Mara. Dana 
Comnea, Rodica Tăpă- 
lagă, Marcel Anghe- 
lescu, Sandu Sticlaru. 
Filmul prezintă viața 
unei echipe de sudori 
de pe un mare șantier, 
în fotografie o scenă 
din film .

Povestiri despre re
voluție — producție a 
studiourilor cubane. 
Regia : Tomas Gutier
rez Alea. Filmul — 
alcătuit din trei po
vestiri cinematografi
ce — este inspirat din 
lupta poporului cuban 
împotriva regimului 
tiranic al generalului 
Batista (1952—1958).

Cinci oameni

drum — producție a 
studioului cinemato
grafic „București“. 
Scenariul : Nicolae
Țic, Radu Cosașu, Ga
briel Barta. Regia : 
Mihai Bucur, Ga
briel Barta. Imaginea: 
George Cornea. Muzi
ca : Pascal Bentoiu. 
Decoruri : arh. Con
stantin Simionescu, 
Szabo Zoltan.

la înalt nivel
(Urmare din pag. I-a)

Se apropie primăvara 1 In Cișmlgiu se stropesc pomii.
(Foto : M. Cioc)

99 bolnavi66

Tehnologia

Organizația sindicală și educarea 
cadrelor medii

rea medicamentelor sub cele mai 
diverse forme.

In sfîrșit, consfătuirile profesio
nale lunare, în care grija față de 
bolnavi, disciplina în muncă, for
mează obiectul discuțiilor purtate 
cu surorile și creează un bun pri
lej pentru dezvoltarea spiritului 
critic și al responsabilității medi
cale.

Munca educativă în rîndul ca
drelor medii sanitare este întregită 
prin participarea la diferite mani
festări cultural-artistice, vizitarea 
unor muzee, vizionarea de specta
cole.

Toate aceste preocupări ale co
mitetului de secție se reilectă în 
munca de calitate a cadrelor 
medii.

Voi da cîteva exemple. To
varășele Ilaria Tilinschl și Niculina 
Lagu veghează cu multă grijă la 
căpătîiul bolnavilor operați, asigu- 
rîndu-le alinarea suferințelor. Tov. 
Ana Macarie, prin aplicarea co
rectă a măsurilor de urgență unui 
bolnav ou hemoptizie masivă, a 
contribuit la îndepărtarea perico
lului imediat și salvarea unei 
vieți.

Sora Geta Cimpeanu, exemplu 
de seriozitate, modestie și pasiune 
pentru profesie, s-a calificat prin- 
tr-o muncă asiduă, ca asistentă 
medicală, exemplul el fiind urmat 
în prezent de tov. Filareta Nicules- 
cu. La fel surorile Marla Costin, 
Stamate Geta, Aurelia Bucureșteanu 
și Mariana Constantinescu, prin so
licitudinea arătată bolnavilor, sfa
turile date pentru a-i convinge de 
necesitatea și importanța tratamen
telor prescrise, îmbinarea cu toată 
conștiinciozitatea a muncii profesio
nale cu sarcinile sindicale, se în
scriu permanent printre fruntașele 
personalului mediu. Șirul exemple
lor ar putea continua.

Pe marginea articolului din 
„Scînteia“ și a ecourilor publicate 
m-am gîndit să scriu redacției și 
să arăt cum muncește organizația 
noastră sindicală pentru educarea 
cadrelor medii sanitare.

In Clinica de Chirurgie Toracică 
a Spitalului Bernath Andrei își des
fășoară activitatea zi de zi 18 su
rori și trei asistente medicale, a- 
jutoare de nădejde ale medicilor.

In saloane la patul celor sufe
rinzi, în sala de operație sau de 
reanimare, la oficiul de sterilizare 
al seringilor etc. cadrele noastre 
medii, categoria de muncitori sa
nitari cea mai apropiată de bol
navi, muncesc cu devotament și 
pricepere. Prin îndrumările și sfa
turile date permanent de medici, 
surorile și asistentele medicale do- 
bîndesc mereu cunoștințe practice 
folositoare, a căror aplicare se 
reflectă în tot mai buna îngrijire a 
celor suferinzi. Comitetul sindical 
de secție se străduiește să contri
buie Ia ridicarea nivelului ideolo
gic, profesional și cultural al ca
drelor medii. Astfel, cercurile de 
învățămînt politic, informările asu
pra evenimentelor interne și inter
naționale ca și discuțiile referitoa- 
re la probleme medicale aduc un 
aport substanțial la creșterea spi
ritului de răspundere față de omul 
bolnav, la dezvoltarea atitudinii 
socialiste față de muncă.

Pentru îmbunătățirea pregătiri! 
profesionale a fost organizat, sub 
îndrumarea tov. dr. Radu I., cursul 
de reîmprospătare a cunoștințelor 
Studiul individual cu seminarizări 
periodice, discuțiile pe marginea 
referatelor redactate de surori ca și 
demonstrațiile practice completea
ză cunoștințele privitoare la teh
nica îngrijirii bolnavilor, acorda
rea primului ajutor în urgențele 
aparatului respirator, administra-

Io șl surorile s-ar fi ridicat la înăl
țimea nobilei lor misiuni. Avînd în
drumarea și ajutorul permanent al 
organizației de partid, noi vom 
continua cu și mai multă perseve
rență munca de ridicare a nivelu
lui 
că 
dii

profesional, de educare politi- 
și cetățenească a cadrelor me- 
sanitare.

Dr. GH. UNTEANU 
președinte 

al comitetului sindical de secție

Dorința bolnavilor de a fi îngri
jiți în serviciul nostru și mulțumi
rea lor pentru înțelegerea și res
pectul arătat sînt o dovadă a fap
tului că surorile și asistentele me
dicale, prin munca și devotamentul 
lor, și-au cîștigat simpatia și pre
țuirea binemeritată a acestora.

Rezultatele bune obținute în 
munca de educare a cadrelor me
dii nu ne îndreptățesc să conside
răm că n-am mai avea nimic de 
făcut, că toate asistentele medica-

înțelegere, căldură pentru cei suferinzi 
în spitalul nostru s-a citit cu 

mult interes articolul din „Scîn- 
teia“. Discutînd diferitele aspecte 
ale muncii cadrelor medii, ne-am 
dat seama că multe dintre ele sînt 
desprinse parcă din propria noa
stră activitate. Și în spital la noi 
se acordă o mare atenție ridicării 
calificării profesionale a cadrelor 
medii, punerii lor la curent cu cele 
mai noi metode de îngrijire a bol
navilor. Aceasta se face prin or
ganizarea de cursuri speciale ce 
se țin cu regularitate în toate sec
țiile, prin așa numitele jurnale pro
fesionale, prin convorbirile cu me
dicii la patul bolnavului. Există, 
de asemenea, o strînsă colaborare 
între cadrele noi și surorile cu o 
mai mare vechime în muncă. Ele 
își împărtășesc reciproc cunoștin
țele, discută adesea despre com
portarea în timpul serviciului și 
grija față de bolnavi, 
tele Maria 
Georgescu au dovedit pricepe
re și abnegație îngrijind zile 
și nopți de-a rîndul pe texti- 
lista Grigorici Margareta care se 
afla într-o stare gravă atît înainte 
de operație cit și după. în timp 

însănă- 
de pro- 
Aurora

Lulea și
Asisten- 

Gabriela

de 3 săptămîni ea s-a 
toșit și s-a întors la locul 
ducție cu forțe depline. 
Slănciulescu, asistentă pediatră, a 
îngrijit cu suflet de mamă pe mi
cuța Constanța în vîrstă de 2 luni.

fetița unul colectivist, internată în 
stare gravă cu broncho-pneumo
nie. La secția pediatrie de altfel se 
cere și mai multă atenție și înțele
gere pentru că cei mici nu știu eă 
explice nici ce-i doare și nici de 
ce au nevoie. Ei găsesc alinarea 
suferințelor lor la surori care-i 
îngrijesc cu dragoste.

Merită a fi citată pentru felul 
conștiincios cum își duce activita
tea Elena Molea, transfuzoare a 
spitalului. Numai în cursul anului 
1962 a transfuzat o însemnată can
titate de sînge — salvînd o serie 
de bolnavi.

Un aport important în munca de 
îngrijire a bolnavilor îl aduc și su
rorile șefe, care tot timpul stau în 
mijlocul acestora, explicîndu-le 
cum trebuie să respecte 
mentul și cum trebuie 
organizeze munca și viata 
nală după plecarea din 
Atitudinea rece, distantă 
ce căuta în munca noastră. Bol
navii au nevoie de căldură, înțe
legere și ne vom strădui să le 
venim în ajutor.

capacității de concepție în teh
nologie. Așa cum în proiectarea 
noilor utilaje se folosesc numeroase 
„repere-împrumut”, adică se reiau 
elemente din alte proiecte, în uzină 
acest sistem este folosit și la teh
nologie. In plus, în ultimul timp 9 
ingineri din sectoarele productive 
au trecut în serviciile tehnice, ur- 
mînd ca această orientare a cadre
lor cu îndelungată experiență spre 
sectoarele de concepție ale întreprin
derii să continue.

Colectivul Uzinelor „1 Mai“-Plo- 
iești acordă — cum s-a arătat la 
început — o atenție neslăbită cali
tății produselor. Fiecare instalație, 
fiecare utilaj, înainte de a ieși pe 
poarta uzinei, este supus unei rigu
roase verificări tehnice finale în 
condiții de exploatare. Această ve
rificare se face pe standuri de pro
bă speciale, care există pe lîngă 
fiecare atelier de montaj. In 1963 se

va da în folosință un nou platou 
de montaj-probe pentru instalațiile 
de foraj, vor fi modernizate o serie 
de standuri de probă pentru turbi
nele de foraj etc.

Desfășurarea unei largi activități 
de cercetare este o condiție impor
tantă și obligatorie a introducerii 
metodelor tehnologice avansate. La 
Uzinele „1 Mai'-Ploiești au fost în
treprinse anul trecut unele studii în 
colaborare cu Institutul de cercetări 
metalurgice (I.C.E.M.) și s-au folo
sit unele metode moderne de cerce
tare, cum ar fi tensometrarea elec
trică a prevenitoarelor de erupție și 
a cîrligelor de foraj, prin care au 
fost verificate calculele teoretice. 
Totuși, în raport cu alte realizări 
și cu posibilitățile uzinei, activitatea 
de cercetare poate fi mult dezvol
tată. Planul tehnic pe 1963 cuprin
de 5 teme de studii — destul de li
mitate — care se vor realiza în co
laborare cu alte unități. în cotise

cință, se cere mai multă preocupare 
în această privință, în primul rînd 
din partea conducerii tehnice a uzi
nei.

★
Rezultatele obținute anul trecut 

— 9 827 000 lei economii peste plan 
la prețul de cost, realizarea și de
pășirea planului producției globale 
și marfă, calitatea și performanțele 
produselor tot mai apreciate de be
neficiari — se datoresc în bună mă
sură aplicării tehnologiei înaintate. 
Ministerul' Metalurgiei și Construc
țiilor de .Mașini va da, desigur, și 
în viitor un sprijin substanțial aces
tui colectiv în extinderea metodelor 
tehnologice moderne, mai ales în ce 
privește asigurarea documentației 
tehnice de specialitate, dezvoltarea 
bazei de cercetări etc. In felul aces
ta, muncitorii, tehnicienii și ingine
rii de aici vor concretiza în rezul
tate tot mai frumoase numeroasele 
lor planuri de viitor.

3 T1EÆT1R1E

I trata-
> să-și 
: perso- 

spital. 
nu. aie

ANA DOROBANTU, asistentă, 
ANA MIHALÆCHE, soră șefă, 
ELENA TEACĂ, moașă șefă, 
STELA ARICIU și NICOLETA 
BOGZA, surori de la Spitalul 
unificat de adulți din Pitești

TEATRE : O.S.T.A. (Sala Palatului 
R. P. Romîne) : Ansamblul de balet și 
dansuri spaniole, condus de Salvador 
Vargas — (orele 16.30; 20). (Sala Dalles): 
Alo aici e Stroe — (orele 20,30).

CINEMATOGRAFE : Lupeni 20 — ci
nemascop (ambele serii): Patria (bd. Ma
gheru 12—14), București (bd. 6 Martie 
6), G. Coșbuc (piața G. Coșbuc 1). 
Fecioara : Republica (bd. Magheru 2) 
Elena Pavel (bd. 6 Martie 14), Gh. Doja 
(cal. Grivlțel 80). Absență îndelungată 
— cinemascop : Magheru (bd, Magheru 
29). Inelele gloriei : V. Alecsandri (str. 
Grigorescu 24), 1 Mai (bd. 1 Mal 322)
Alex. Sahia (cal. Văcărești 21). Povestiri 
despre revoluție : Tineretului (cal. Vie 
toriei 48), Alex. Popov (cal, Grivițel 137), 
Ilie Pintille (șos. Colentina 84). Medicul 
șl vraciul — cinemascop : Victoria (bd 
6 Martie 7). Cinci oameni la drum ru
lează la cinematografele I. C. Frimu (bd 
6 Martie 16), Grlvița (calea Grivițel — po
dul Basarab). Profesiunea doamnei War
ren: Lumina (bd. 6 Martie 12). Baronul de 
Münchhausen : Central (bd. 6 Martie 2) 
Arta (cal. Călărași 153), B. Delavrancea 
(bd. Libertății 70—72). Divorț Italian : 13 
Septembrie — după-amiază (str. Doam
nei 9), înfrățirea între popoare (bd. 
Bucureștii-Noi), 8 Martie (str. Buzeștl 
9—11) Floreasca (str. I. S. Bach 2). Pro
gram de filme documentare : Timpuri 
Noi (bd. 6 Martie 18). Frumoasa ameri
cană : Maxim Gorki (str. 13 Decembrie 
5—7). Strada mezinului : Cultural (piața

Ilie Pintille 2). Marile speranțe : rulează 
la cinematografele C-tin David (șos 
Crîngași 42), G. Bacovia (șos. Giurgiului 
3). Agentul X 25 — cinemascop : V. 
Roaită (bd. 1 Mal 57). Omul cu obiecti
vul : Unirea (bd. 1 Mai 143). Patru inimi: 
Flacăra (cal. Dudeștl 22). Partea ta de 
vină : rulează la cinematograful T. Vla- 
dimirescu (cal. Dudești 97). Moartea în 
insula de zahăr : Miorița (cal. Moșilor 
127). Drum de încercare : Munca (șos. 
Mlhai Bravu 221). Marile familii : Popu
lar (str. Mătăsari 31). Lizzie Mac Kay : 
Moșilor (cal. Moșilor 221). Stolul captiv: 
23 August (bd. Dimitrov 118). Vaporul lui 
Emil — cinemascop ; 16 Februarie (bd. 
30 Decembrie 89). Labirintul inimii — 
cinemascop : rulează la cinematograful 
M. Eminescu (str. M. Eminescu 127). 
Mongolii — cinemascop : Ștefan cel 
Mare (șos. Ștefan cel Mare — colț cu 
str. Lizeanu). O viață : Volga (șos Iile 
Pintille 61). Maria Candelaria : Libertății 
(str. 11 Iunie 75). Dă-i înainte fără grija : 
Luceafărul (cal. Rahovel 118). Cursa de 
100 kilometri rulează la cinematograful 
Olga Bancic (cal. 13 Septembrie 196). 
Moartea în șa — cinemascop : Drumul 
Serii (str. Drumul Serii 30). Balada hu
sarilor : 30 Decembrie (cal. Ferentari
86), A fost chemată șl clasa V-a : Aurel 
Vlalcu (șos. Cotrocenl 9).

TELEVIZIUNE ; Orele 19 — Jurnalul 
televiziunii. 19,15 — Pentru pionieri și 
școlari : Cine știe, să răspundă !? 20,00 
— transmisie din Sala Palatului Repu
blicii Populare Romîne : Spectacolul

prezentat de Ansamblul de balet și dan
suri spaniole condus de Salvador Var
gas. In pauză : Telesport. In încheiere : 
Buletin de știri.

CUM E VREMEA
Ieri în țară : Vremea a fost rece cu 

cerul variabil, mal mult senin în Ar
deal șl Moldova șl schimbător în cele
lalte regiuni. A nins local în Dobrogea 
Șicu totul Izolat în Muntenia și Oltenia. 
Vîntul a suflat slab, pînă la potrivit din 
nord șl nord-est, cu intensificări pînă 
la tare în sud-estul țării. Temperatura 
aerului la ora 14 oscila între 2 grade la 
Vărădla, Gurahonț și Banloc și minus 12 
grade la Cotnari. In București : Vremea 
a fost rece, cu cerul schimbător, vîntul 
a suflat moderat 
ratura maximă a 
nus 3 grade.

Timpul probabil 
și 28 februarie : Vreme relativ rece, cu 
cerul variabil, mal mult noros în sud- 
vestul țării unde va ninge temporar. In 
rest, ninsoare locală. Vînt potrivit. Tem
peratura staționară la început, apoi în 
creștere ușoară. Minimele vor fi cuprin
se între minus 4 grade și minus 14, lo
cal mai coborîte, iar maximele într« 
minus 8 și plus 2 grade. In Bucureçtft 
Vreme relativ rece, cu cerul variabil. 
Ninsoare temporară. Vînt slab pînă la 
potrivit. Temperatura staționară la în
ceput, apoi în creștere ușoară.

din nord-est. Tempe- 
aerulul a fost de mi-

pentru zilele de 26, 27
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„Cupa București

Duminica în Aula Bibliotecii Cen
trale Universitare a avut loc a pa
tra partidă a meciului de baraj din
tre Florin Gheorghiu și Alexandru 
Gunsberger pentru desemnarea 
Campionului țării la șah. Jucînd cu 
negrele, Florin Gheorghiu a obținut 
.victoria la mutarea 35-a. Cei doi ju
cători au căzut de acord asupra re
mizei în partida întreruptă sîm- 
bătă, astfel că scorul final al me
niului este de 3’/2—Vs puncte în fa
voarea lui Gheorghiu. Tînărul stu- 
tient cucerește pentru a doua oară 
Stitlul de campion al țării.

în meciul pentru locurile 2—3 al 
campionatului feminin, Alexandra 
Nicolau a învins-o cu 3—1 pe Mar
gareta Teodorescu.

R.P.Romîna-Suedia 14-14 
la handbal

GOTEBORG 24 (Agerpres). — A- 
seară la Goteborg, în cel de-al doi
lea meci al turneului pe care-l în
treprinde în țările scandinave, se
lecționata masculină de handbal a 
R.P. Romîne a întâlnit echipa Sue
diei. Jocul s-a încheiat cu un re
zultat de egalitate : 14—14. Cei mai 
buni jucători romîni au fost Jlvă- 
nescu și Mozer care au înscris cîte 
5 puncte.

FRANKFURT PE MAIN 24 (Ager
pres). — Jucătoarele noastre de te
nis de masă au avut o comportare 
remarcabilă în cadrul campionatelor 
internaționale ale R. F. Germane de 
la Frankfurt pe Main la care au 
participat 150 de sportivi reprezen
tînd 14 țări. Maria Alexandru a reu
șit să cucerească două titluri. După 
ce în sferturile de finală ale probei 
de simplu ea a dispus cu 3—0 de 
Lukacs (R. P. Ungară), iar în semi
finală a eliminat-o cu 3—2 pe cunos
cuta campioană Agnes Simon (R. F. 
Germană), Maria Alexandru a întâl
nit în finală pe valoroasa ju
cătoare maghiară Eva Föeldi. Ju- 
cînd excelent, Maria Alexandru a 
obținut victoria cu scorul de 
3—1 (21—15 ; 21—18 ; 18—21 ;
21—14). In sferturile de finală, Ella 
Constantinescu a dispus cu 3—1 de

Diana Rowe (Anglia) iar în semifi
nale a cedat cu 1—3 în fața lui Eva 
Föeldi. In probă de dublu campioa
nele mondiale Marla Alexandru și 
Geta Pitică au învins în finală cu 
3—1 (21—8 ; 17—21 ; 21—9 ; 21—11) 
pe Ella Constantinescu (R. P. Romî
nă) și Lukacs (R. P. Ungară).

Proba de simplu masculin a reve
nit jucătorului vest-german Schoe
ler învingător cu 3—1 în fața cole
gului său Arndt. La dublu bărbați 
au cîștigat iugoslavii Vecko și Kor- 
pa, iar la dublu mixt Berczik și He- 
vessy (R. P. Ungară) au învins cu 
3—0 pe Andreadis (R. S. Cehoslova
că), Constantinescu (R. P. Romînă).

Jucătoarele noastre vor pleca la 
Brighton pentru a participa la cam
pionatele internaționale ale Angliei 
(28 februarie—3 martie).

Sosirea de 
a unei delegații

la Geneva
a R. P. Romîne

a fost cucerită de hocheiștii sovietici
Și în acest an, Cupa orașului 

București a revenit hocheiștilor so
vietici. Aceștia și-au făcut din cuce
rirea trofeului o tradiție, deoa
rece emisarii aleși pentru a-1 re
prezenta și în ediția încheiată asea
ră, au reușit să se impună categoric 
prin excelente calități în domeniul 
patinajului, al mînuirii crosei, con
ducerii pucului și acțiunilor tactice. 
Lokomotiv-Moscova pleacă din țară 
cu trofeul pus în joc, după victoria 
cu 5—1 asupra formației Bucureștiu- 
lui, lăsînd o admirabilă impresie, de 
care mii de spectatori și telespecta
tori își vor reaminti cu plăcere.

Interesantă a fost pentru noi 
evoluția primei formații a Bucureș- 
tiului care — după cum se știe — 
i-a grupat pe jucătorii echipei R.P. 
Romîne aflați în pregătire pentru 
campionatele mondiale.

Finalul competiției la care am a- 
sistat găsește această formație de- 
abia pe locul trei al clasamentului, 
ceea ce nu corespunde așteptărilor. 
Poziția a treia din clasament a fost 
obținută pe baza unul golaveraj mai 
bun decît al selecționatei berlineze.

Considerăm totuși că aprecierile 
asupra formației nu trebuie făcute

pe baza clasamentului din cadrul 
jocurilor acestei cupe, ci ținînd sea
ma de posibilitățile reale ale națio
nalei romîne. Aseară, de pildă, în 
cea de-a 2-a repriză a jocului cu 
Lokomotiv-Moscova (2—0 ; 0—0 ; 
3—1) hocheiștii bucureșteni au do
vedit că pot evolua la o valoare su
perioară celei din zilele precedente 
ale întrecerii. Am putut admira ast
fel puterea de luptă, combativitatea 
și chiar bunul joc combinativ al ce
lor selecționați, care și-au impus 
timp de o repriză superioritatea în 
fața unui valoros adversar.

Nu se poate trece însă cu vederea 
faptul că și în cursul acestei com
petiții s-au făcut remarcate vechile 
slăbiciuni ale hocheiștilor noștri : 
fluctuații de formă, lipsă de efica
citate, diferențe de valoare sensibi
le între liniile de atac folosite și u- 
nele erori elementare de apărare.

Competiția s-a bucurat de succes 
oferind meciuri de calitate, la care 
și-au adus contribuția, în afara în
vingătorilor și hocheiștii formației 
cehoslovace V.T.Z. Chomutov.

EM. VALERIU

Concursul internațional de schi al R.P. Romîne
POIANA BRAȘOV (prin telefon). — locurile 2—3Ja egalitate^ de

Pe o vreme însorită, dar geroasă, 
(minus 15 grade), duminică au luat 
sfîrșit la Poiana Brașov întrecerile gariaj - 
celui de-al 5-lea concurs interiiațio- 
nal de schi al țării noastre, la care 
au participat sportivi din 10 țări. Mii 
de amatori de sporturi de iarnă, tu
riști din împrejurimi și oameni ai 
muncii aflați la odihnă au urmărit 
desfășurarea probelor, care au pri
lejuit întreceri spectaculoase. în 
proba feminină de coborîre, desfă
șurată pe pîrtia de la Sulinar (2 400 
m), a fost înregistrată o 
Victoria a revenit Terezei 
(Elveția) — l’29”5/10 care 
să învingă pe principalele 
austriécels Christi Haass — 1’30” și 
Christi Staffner — 1’ 31”. Pe locul 
patru s-a clasat Patricia' du Roy de 
Blicqui (Belgia) — l’33”9/10, urmată 
de reprezentanta noastră Ilona Micloș 
— l’34”7/10. Proba de slalom special 
bărbați (350 -m-64-61 porți) a revenit 
austriacului Helmuth Schrantz, care 
a realizat în cele două manșe tim
pul total de 120”6/10. Remarcabil s-a 
comportat reprezentantul nostru 
Kurt Gohn, clasat pe locul doi cu 
123”9/l0 Înaintea austriacului Heini 
Messner, învingătorul „coborîrii' de 
sîmbătă.

Cursa feminină de fond pe distanța 
’de 10 km a prilejuit sportivei bulga
re Stoieva să cucerească a doua 
victorie cu timpul de 47’16” (stmbătâ 
Stoieva ciștigase proba de 5 km). Pe

- - ■ ■_............ , timp
s-au clasat Elena Toma (R. P. Romî
nă) și Nadejda Vasilieva (R. P. Bul- 

. 48’17”. ...
Echipa Italiei, alcătuită din Dori- 

go, Nones și Steiner, a cucerit victo
ria în proba de ștafetă do 3x10 km 
cu rezultatul de lh 58’22”. Echipa 
secundă a țării noastre (Cincu, Băr- 
bătescu, Drăguș) s-a clasat pe locul 
doi cu 2h 01’18”,

La „Madison Square 
Garden“

NEW YORK 24 (Agerpres). 
fășurate la „Madison Square 
den, din New York în prezența a 
16 000 spectatori, campionatele atle
tice de sală ale S. U. A. au reunit 
concurenți din U.R.S.S., Franța, Ca
nada, Finlanda, R. P. Polonă și alte 
țări. Două titluri de campioni ai A- 
mericii au fost cîștigate de atleții 
sovietici. La săritura în înălțime, 
recordmanul mondial Valeri Brumei 
a trecut cu ușurință peste ștacheta ri
dicată la 2,22 m, în timp ce principa
lul său adversar, John Thomas a să
rit doar 2,13 m și a ocupat locul al 
doilea. Pentru a treia oară consecu
tiv. Igor-Ter-Ovanesian l-a învins 
la săritura în lungime pe americanul 
Ralph Boston. Atletul sovietic a să
rit 8,09 m, iar Boston 7,86 m.

Decepția concursului a constituit-o 
atletul finlandez Pentti Nikula. care 
sărise recent cu prăjina 5,10 m. De 
data aceasta, recordmanul lumii deși 
a folosit aceeași prăjină din „fibre 
de sticlă", n-a putut să sară decît 
4,57 m, clasîndu-se pe locul 5. Între
cerea a fost cîștigată de americanul 
Dave Tork cu 4,72 m.

Alte rezultate : 3 mile : M. Ber
nard (Franța) 13’38”00 ; 1 000 yarzi: 
B. Crothers (Canada) 2’09”8/10 ; 1
milă : Beatty (S. U. A.) 3’59”; 600
yarzi : Yerman (S.U.A.) l’09”4/10 ;
greutate : Gubner (S.U.A.) 19,11 m.

„Mondialele” de patinaj 
viteză

Mondialele masculine de patinaj vi
teză în care patinatorii norvegieni, în
vingători la europene, porneau ca mari 
favoriți, s-au încheiat la Karuizawa cu 
o surprinzătoare victorie a suedezului 
Johnny Nilsson. Acesta a cucerit titlul 
de campion mondial absolut dovedin- 
du-se neîntrecut la probele pe distanțe 
lungi. Nilsson a stabilit două recorduri 
mondiale la 5 000 și 10 000 metri și un 
al treilea Ta mulfiatlon. în cursa de 
10 000 m, el a obținut timpul de 15’33", 
corectînd cu 13 secunde 6 zecimi re
cordul norvegianului Johannesen. Pro
ba de 1 500 m a revenit patinatorului 
Lo Chih huan (R. P. Chineză) în 
2’09"2/10.

surpriză. 
Obrecht 
a reușit 
favorite,

Duminică dimineață s-a înapoiat 
de la Geneva delegația R. P. Romîne, 
condusă de prof. dr. Roman Moldo
van, prim-vicepreședinte al Comite
tului de Stat al Planificării, care a 
participat la lucrările Conferinței 
pentru folosirea științei și tehnicii 
în interesul regiunilor insuficient 
dezvoltate, organizată de O.N.U.

Din delegație au făcut parte acad. 
Vasile Malinschi, secretar prim-ad- 
junct al Academiei R. P. Romine,

prof. ing. Simion Țaigăr, președinte
le Comitetului de stat pentru mun- , 
că și salarii, Tiberiu lonescu. secre
tar general al C.S.P., prof. dr. ing. 
Remus Răduleț, membru corespon
dent al Academiei R. P. Romîne, 
Stan Valerian, director ' adjunct în 
M.A.E., Costin Murgescu, direc
tor adjunct al Institutului de cerce
tări economice al Academiei R. P. 
Romîne, și alți oameni de știință, 
economiști, cercetători. (Agerpres)

Intr-un colt« de Baragan
(Urmare din pag. I-a)
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După două amînări, cauzate de imprac- 
ticabilitatea terenurilor, competiția inau
gurală a activității rugbiștilor bucureș- 
teni a început ieri pe stadionul clubului 
Unirea din șoseaua Olteniței. La întrece
re — al cărei trofeu este „Cupa 6 Mar
tie” — participă cele 6 formații din Ca
pitală care activează în campionatul re
publican : Grivița Roșie — campioană pe 
anul 1962, Steaua — a doua clasată, Uni
rea, Gloria (fostă Metalul), Dinamo și 
Progresul. In meciurile de ieri, Grivița 
Roșie a jucat cu Gloria, iar Steaua cu 
Unirea (celelalte două formații 
duminica viitoare)..

Competiția constituie un bun 
a se constata în ce stadiu de 
se află echipele în preajma noului cam
pionat, al cărui start este fixat pentru 17 
martie. Ce se poate spune după meciu
rile de ieri ? Formațiile, în componența 
cărora figurează o serie de jucători noi, 
au dovedit o bună pregătire fizică gene
rală. Se observă preocuparea de a juca 
deschis, cu pase la mină, deși vîntul care 
a bătut ieri în tot timpul i-a împiedicat 
întrucîtva pe rugbiști să adopte acest stil 
de joc spectaculos si eficace.

Campionii au cîștigat cu 6—0 partida 
cu rugbiștii Gloriei. Victoria și-au asi
gurat-o în prima repriză, cînd au înscris 
de două ori prin Oblemenco și Teodores- 
cu. După pauză, Gloria ar fi putut egala, 
dar a ratat toate ocaziile de a înscrie din 
loviturile de pedeapsă de care a benefi
ciat. In această parte a meciului rugbiștii

vor juca

prilej de 
pregătire

ceferiști au acționat dezordonat, căutînd 
să străpungă apărarea adversarilor numai 
prin acțiuni individuale. Era de așteptat 
un joc mai bun din partea echipei noastre 
campioane, cu atît mai mult cu cit în 
curînd Grivița Roșie are proiectat un tur
neu în Franța.

Steaua a obținut o victorie netă (19—0) 
în fața echipei Unirea. Militarii — șl ei 
în perspectivă de a pleca în curînd peste 
hotare (în Italia) — s-au dovedit în for
mă bună. Al. lonescu, Penciu, Mateescu, 
Ciobănel remarcîndu-se prin intervenții 
prompte și prin contribuția lor la jocul 
de ansamblu al echipei. Steaua a înscris 
în prima repriză 6 puncte (lonescu și 
Ciobănel, cîte o încercare) și 13 puncte 
în repriza secundă, prin lonescu (două 
încercări), Ciucalău (una) si Penciu (două 
transformări). Tinerii jucători de la Uni
rea au slăbii ritmul spre finalul meciului.

O primă concluzie după meciurile de 
ieri, care trebuie să stea în atenția antre
norilor, este aceea a necesității omogeni
zării compartimentelor, cu integrarea în 
joc a noilor coechipieri, clarificarea tac
ticii proprii a fiecărei formații.

I. DUMITRIU

duzii plantați. N-am putea să punem 
pomi roditori pe fiecare uliță ?

— Acum, cînd întreaga comună 
este colectivizată și avem o gospodă
rie mare, puternică, a spus Nicolae 
Istrate, treburi de făcut sînt bere
chet. Preocupările sfatului popular 
sînt mult mai bogate. Iar apropia
tele alegeri ne dau prilejul de a în
tări și mai mult activitatea lui. Pli
nind umărul cu toții vom duce la 
îndeplinire tot ce avem de făcut. 
Pentru noi facem.

...Pretutindeni, prin satele raionu
lui Urzlceni te întâmpină pregătirile 
pentru alegerile de duminica vii
toare. La punctul de agitație din

Coșereni cîțiva colectiviști citesc 
pliantul proaspăt sosit, care înfăți
șează cifre și fapte din raion. Spi
cuim : In 1962 au fost desfăcute prin 
unitățile cooperației de consum 
mărfuri în valoare de 158 900 000 lei. 
înainte, în raion, școli erau puține 
și nici o bibliotecă. învață acum în 
școli, multe din ele noi, 22 000 de e- 
levi. există 44 cămine culturale.

Numeroase alte cifre și fapte au 
prezentat în cursul zilei de ieri con
ferențiarii care au vorbit în fața a 
peste 11 000 de colectiviști din 45 de 
sate. Cîntecul, dansul și cupletele 
brigăzilor artistice au fost și ele pre
zente pe scenele căminelor culturale.

Duminică electorală bogată.

Programul comuniștilor italieni 
pentru alegerile parlamentare

Cuvîntarea televizată a
ROMA 24 (Agerpres). — Milioane 

de telespectatori au ascultat în sea
ra zilei de 22 februarie cuvîntarea 
televizată a lui Palmiro Togliatti, se
cretar general al Partidului Comu
nist Italian, în care a expus punctele 
principale ale programului cu care 
comuniștii intenționează să se pre
zinte la alegerile parlamentare fixa
te pentru 28 aprilie a.c.

Cerem, a spus el, ca politica exter
nă a Italiei să fie orientată spre de
solidarizarea de blocuri militare și 
spre neutralitate. Sîntem împotriva 
oricărei atrageri a Italiei în cursa 
înarmărilor atomice. Sîntem pentru 
lichidarea bazelor atomice și de ra
chete de pe întregul nostru teritoriu 
și din mările care scaldă Italia. Do
rim ca Italia să se pronunțe pentru 
semnarea unui pact de neagresiune 
între N.A.T.O. și statele participante 
la Tratatul de la Varșovia, pentru 
crearea unor zone denuclearizate și 
demilitarizate în Europa centrală. în 
bazinul Mării Mediterane, în Balcani 
și în alte regiuni.

Cerem, a spus în continuare 
Togliatti, ca Italia să aducă, nu nu
mai în vorbe, ci și prin acțiuni con
crete. o contribuție pozitivă la re
zolvarea problemelor internaționale 
care rămîn deocamdată deschise, și 
îndeosebi a problemelor cu privire 
la recunoașterea R. D. Germane și 
la redobîndirea de către R. P. Chi
neză a tuturor drepturilor sale pe a- 
rena mondială.

Iui Palmiro Togliatti

După părerea noastră. Statele U- 
nite trebuie să caute acum împreu
nă : .1 Uniunea Sovietică, căi și mij
loace pentru realizarea cit mai grab
nică a dezarmării atomice și totale. 
L.a rîndul său. Italia trebuie să cea
ră Statelor Unite să urmeze această 
cale.

în ce privește problemele interne 
ale Italiei, a subliniat vorbitorul, 
starea de lucruri lasă foarte mult 
de dorit. Șomajul în masă, exodul 
oamenilor muncii în străinătate în 
căutare de lucru și a unei bucăți de 
pîine, acesta este tabloul Italiei de 
astăzi. întreaga structură a societă
ții trece acum printr-o criză. Tocmai 
de aceea problemele locuințelor, în- 
vățămîntului. construcțiilor edilitare, 
sănătății publice, asigurărilor socia
le etc. au căpătat un caracter acut. 
Vina pentru toate acestea revine 
partidului democrat-creștin de gu- 
vernămînt.

Ne pronunțăm, a spus în continua
re secretarul general al Partidului 
Comunist Italian, pentru democrati
zarea reală a puterii. Calea spre con
ducerea politică trebuie să .fie .des
chisă tuturor forțelor populare, fără 
nici un fel de discriminare. Trebuie 
să se creeze bazele unei planificări 
democratice a dezvoltării economice 
a țării, nu în interesul monopoluri
lor, ci al întregului popor Trebuie 
înfăptuită o largă reformă agrară.

Aniversarea unui eveniment glorios din istoria Cehoslovaciei

indus-
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Fotbaliștii romîni peste hotare
Cele patru echipe romînești — Di

namo, Farul, Progresul și Petrolul — 
aflate în turneu, au susținut meciuri 
în R. D. Germană, R. P. Bulgaria, 
Cipru și Iugoslavia. Iată pe scurt, 
din telegramele sosite ieri seara la 
redacție, rezultatele obținute de fot
baliștii noștri :

Farul Constanța a jucat ieri în orașul 
Halle cu selecționata de juniori a R. D. 
Germane. Fotbaliștii romîni au obținui 
victoria cu scorul de 3—1 prin punctele 
marcate de Moroianu, Ciosescu și 
kossi.

Dinamo București, care se află de 
multe zilo In Cipru, a jucat ieri la
magusta cu campioana țării, Anorthosis, 
de care a dispus cu scorul de 6—0. Vi
neri fotbaliștii romîni au susținut un meci 
do antrenament Ia Limassol cu echipa o- 
rașulul, pe caro au întrecut-o cu 15—0.

Fotbaliștii de la Progresul București au 
susținut o nouă întîlnire în R. P. Bulga
ria, evoluînd la Blagoevgrad în compania 
echipei locale Botev. Bucureștenii au ter
minat victorioși cu 2—0.

Petrolul Ploiești șl-a încheiat turneul

Bu-

mai 
Fa-

In Iugoslavia, tnttlnind la Subotlca echi
pa locală Spartak. Au cîștigat gazdele cu 
5—1.

Rezultatele obținute de ploieșteni 
în cadrul turneului întreprins și în
deosebi în ultima lui parte, din Eu
ropa, au nemulțumit profund pe su
porterii acestei echipe. Era de aștep
tat ca pe parcurs, de la meci la meci, 
echipa să-și îmbunătățească jocul, să 
se omogenizeze în vederea meciurilor 
pe care abia le are de susținut în ca
drul competiției internaționale „Cupa 
orașelor Tirguri”. Privind însă re
zultatele ultimelor partide (pierdute 
la scoruri mari) se pare că 
fotbaliștii ploieșteni, antrenorii șj 
conducătorii nu au privit cu toată 
seriozitatea meciurile din acest tur
neu. Ce se întîmplă cu Petrolul ? Ce 
părere are Federația de specialitate ?

Echipa de fotbal „Steaua” a ple
cat ieri dimineață în Iran și Siria, 
în cadrul turneului pe care-l între
prind in aceste țări, fotbaliștii bucu
reșteni vor susține trei partide în 
Iran și două în Siria.

Stadionul Dinamo din Capitală a găz
duit ieri dimineață un concurs atletic la 
care au participat sportivi din orașele 
București și Ploiești.

Avînd o comportare și o prezență mal 
bună, atlejii dinamoviști au cîștigat de
tașat primul loc al concursului cu un to
tal de 265,5 puncte. Ei au fost urmați în 
ordine de allefii asociației Voința cu 
83 p, Progresul 68,5 p, Steaua și Olim
pia cu cîte 47 p. Proba de 3 km marș 
a adus satisfacția a două noi recorduri 
realizate de primii doi clasați : D. Ra- 
feș — 14:45,0 (nou record de sală la se
niori) și L. Caraiosifoglu — 14:45,2 (nou 
record de sală la juniori) — ambii de la 
Dinamo. întrecerile pe distanța de 50 m 
plat au revenit lui V. Popescu (Dinamo) 
care a parcurs distanța în 5,8 sec. (re
cord R. P. Romînă, egalat). El a fost ur
mat de colegul său de club M. Zahai- 
chievici și de A. Tudorașcu (Metalul) cu 
timpul de 5,9 sec. Proba de 4 000 m (b.)

a fost cîștigată de campionul balcanic, 
dinamovistul C. Grecescu cu timpul de 
11'11’’, urmat la o secundă de colegul 
său de club N. Mustață, Alte rezultate : 
2 500 m juniori : Cornel Tatu (C.S.Ș.) — 
7'08” ; lungime (b.) — M. Zaharia (Ra
pid) — 6,52 m ; greutate (b.) : D. Se
rafim (Dinamo) 13,50 m. In probele fe
minine (care au cunoscut o participare 
puțin numeroasă) au fost înregistrate ur
mătoarele rezultate : 50 m plat — V. 
Țicu 6,8 sec., (Dinamo) ; 800 m (ju
nioare) — Doina B. 2'59” (Di
namo) ; 1 200 m — Nicoleta M. 4'28” 
(Dinamo); lungime — Maria B, 5,11 m 
(Dinamo) ; greutate — Anca Gurău 
13,97 m (Progresul), (Probele de arun
carea greutății s-au disputat In sala Flo- 
reasca II).

In fotografia 
proba do 4 000

A. C.
de sus, aspect din 
metri.

(Foto î M. Cioc)

V ol ei, handbal
VOLEI MASCULIN : Olimpia M.I.U. 

București—Tractorul Brașov 1—3 ; Dina
mo București—Știința Timișoara 3—1 ; 
Steaua—Progresul București 1—3 ; Ra
pid—Știința Galați 3—0 ; Petrolul—Farul 
Constanta 3—1 ; Știința Cluj—Minerul 
Baia Mare (fostă C.S.O.) 3—1 ; C.S.M.S. 
Iași—C.S.M. Cluj 3—0 ; Fulgerul Sucea
va—Dinamo Oraș dr. Petru Groza 3—2.

VOLEI FEMININ : Dinamo București— 
Voința București 3—0 ; Rapid—Metalul 
3—0 ; Ștlinta București—C.S.M. Cluj 3—2; 
Progresul București—Partizanul Roșu Bra
șov 3—0 ; Știința Cluj—Voința Craiova

(fostă C.S.O.) 3—1 ; Farul Constanța— 
Combinatul Poligrafic București 3—1 ; 
Tractorul Brașov (fostă Olimpia)—C.S.M. 
Sibiu 2—3 ; C.F.R. Timișoara (fostă 
C.S.O.)—Voința Miercurea Cluc 0—3.

HANDBAL „CUPA SPORTUL POPU
LAR” : Banatul—Luceafărul (î) 17—5 ; 
S.S.E. 2 București—C.S.M. Reșița (b) 
27—15 ; S.S.E. Ploiești—Știința Babeș- 
Bolyai (i) 9—8 ; C.S.S. București—S.S.E. 
Timișoara (b) 25—15.

Cupa a fost cîștigată de C.S.S. Bucu
rești Ia juniori și de S.S.E. Ploiești la ju
nioare.

într-un meci internațional de hochei 
pe gheață, desfășurat duminică la Mos
cova, echipa U.R.S.S. a învins cu scorul 
de 5—1 echipa secundă a R. S. Ceho
slovace.

nigerian Dick Tiger și-a pă- 
de campion al lumii la cat. 
terminînd la egalitate cu a-

k
în semifinalele turneului international 

de fotbal (juniori) de la Viareggio, F.C. 
Bologna a învins cu 1—0 pe Dukla Pra- 
ga, iar Sampdoria a dispus cu 4—2 de 
Milan. Sampdoria și F. C. Bologna tși vor 
disputa finala luni 25 februarie.

★
La „Zimny Stadion” din Praga, In pre

zenta a peste 18 000 de spectatori, s-a 
disputat meciul revanșă dintre echipele 
selecționate de hochei pe gheață ale R.S. 
Cehoslovace și Canadei. Hocheiștii ceho
slovaci au terminat din nou învingători 
cu scorul de 3—1.

k
Echipa de hochei pe gheată a S.U.A., 

care se află în Europa în vederea cam
pionatelor mondiale din Suedia, a susți
nut la Garmisch Partenkirchen un meci 
amical cu echipa R. F. Germane. Oaspe
ții au cîștigat cu scorul de 9—7.

Pugilistul 
strat titlu] 
„mijlocie”, 
mericanul Gene Fullmer. Meciul a avut 
loc în orașul Las Vegas (Nevada).

k
Continuîndu-și turneul în R. F. Germa

nă, echipa de hochei pe gheață a Iugo
slaviei a jucat la Landshut în compania 
echipei secunde a tării. Hocheiștii ger
mani au obținut victoria cu scorul de 
7—3.

PRONOSPORT
Concursul nr. 8 din 24 februarie a.c.

Internazion ale—Milan (1-1) X
Bologna—Atalan ta (1-0) 1
Fiorentina—Napoli (5-1) 1
Mantova—Modena (3-0) 1
Palermo—Lanerossi (1-1) X
Roma—Spal (0-0) X
Torino—Genoa (2-0) 1
Venezia—Catania (2-1) 1
Cagliari—Udinese (2-0) 1
Lecco—Lazio (0-1) 2
Parma—Bari (0-0) X
Verona—Brescia (2-0) 1
Sampdoria—Juventus (2-l> 1

...Praga 1948; zădărnicirea complo
tului forțelor reacționare care în
cercau să întoarcă țara spre capita
lism ; cucerirea întregii puteri de 
stat de către clasa muncitoare, de 
către popor.

...în cartier erau două întreprin
deri mari: fabrica 
„Jawa“ și fabrica 
de măsurat „Elektrika". 
ticipat și ele la greva demon
strativă a celor 2 500 000, în 22 fe
bruarie 1948. Uzina de gaz din car
tier număra 800 de muncitori, dar în 
ziua de 25 februarie a trimis în Va- 
clavske Namesti 150 de membri ai 
miliției populare.

— Erau toți comuniști ?
— Nu, răspunde Rudolf Stepa

novsky, făceau parte din toate parti
dele. Dar erau cei mai buni. Voiau 
o Cehoslovacie 
poporului.

Buchtelik Adolf 
— Eu însumi eram 
atunci. Și se mai aflau printre noi 
chiar și unii membri ai partidului 
clerical. S-ar putea zice că miliția 
populară s-a format la primul sem
nal. Intr-adevăr, organizarea n-a du
rat decît cîteva ore. Lunile care au 
precedat criza din februarie au fost 
o bună școală. Partidul comunist a 
dezvăluit manevrele reacțiunil inter
ne și externe, arătînd că se pregăteș
te o nouă trădare. Dar ne ajungeau 
vînzarea din ’38, ocupația nazistă, 
jertfele din anii „protectoratului". A 
fost o experiență prea tragică. Și 
ne-a maturizat.

Moment greu, încărcai de amintiri 
cernite. Apoi reiau.

— Așadar, aveați 150 de milițieni.
— Nu, aveam 350. Dintre ei 200 au 

fost trimiși spre a lua parte la paza 
sediului partidului comunist, a poș
tei centrale, a poștei din Ziz- 
kov, a uzinei de gaz. în zilele 
acelea dramatice din 13—25 februa
rie 1348 nimeni nu și-a văzut casa. 
Așteptau cu înfrigurare deznodă- 
mîntul. Zvonurilor care vorbeau des
pre o lovitură de stat, despre ma
nevrele ambasadorului american 
Steinhardt, despre masarea de trupe 
americane și vest-germane la' gra
nița cu Bavaria — le răspundeau în 
cleștîndu-și degetele pe armă 
„Niciodată un nou München 1"

Eduard Beneș declarase că „refuză 
să stea de vorbă cu strada". După 
puține ore, avea să sufere o decep
ție : „strada" se dovedise mai puter
nică. Era o stradă disciplinată, fer
mă, organizată de comuniști. Nu nu
mai muncitori, ci și țărani, care-și 
exprimaseră, cu trei zile în urmă, 
adeziunea la programul agrar al 
partidului comunist. Muncitorii ame
nințau cu greva generală. Țăranii îi 
sprijineau. Cei 12 miniștri reacțio
nari sperau că prin demisie vor 
provoca o criză care să îngăduie 
scoaterea comuniștilor din guvern, 
în după-amiaza zilei de 25. Beneș 
s-a văzut însă nevoit să primească

aemisia celor 12 și eă 
guvernului de coalijie 
frontul național în 
nișții. Cînd 
adus vestea cea mare, cei 150 000
de muncitori comuniști și necomu- 
niști, adunați în Vaclaveke Namesti 
au intonat, ca un singur glas, Inter
naționala. Așa s-a încheiat criza din 
februarie 1348.

Pe pieptul lui Rudolf Stepanovsky 
strălucește medalia „Pentru merite 
în mișcarea muncitorească revolu
ționară".

— Cu ea mă mîndresc cel mai 
mult. îmi spune. Am primit-o cînd am

11 completează : 
social-democrat

împlinit 40 de ani de activitate. Ta
tăl meu a fost comunist, de Ia înfiin
țarea partidului. Fiul, precum vezi, 
și-a urmat tatăl.

Pînă în 1945 a lucrat ca activist al 
partidului în organizațiile de cultură 
fizică muncitorești. După eliberare, a 
devenit președinte al organizației de 
partid a uzinei de gaz din Michle, 
cea mai mare din cîte are Praga. 
Apoi... școala de partid, vicepre
ședinte al comitetului național raio
nal, șef al secției pentru recrutarea 
forțelor de muncă, membru al pre
ședinției Consiliului Central al Sin
dicatelor... o viață de om. Dar tot a 
revenit la uzina lui.

—• Nu cunosc altă bucurie 
mare decît aceea de a-1 ajuta 
alții cu experiența mea. Mă duc me
reu pe la centralele electrice și uzi
nele de gaz din Melnik, Pardubice, 
Opatovice, Ostrava, Brno

mai 
pe

Dar tot aici se simte na- bine, 
intervine rîzînd directorul uzinei, 
Frantisek Ruzek.

în țața noastră, deasupra bibliote
cii, se află un mare tablou reprezen
tînd 'un qrup de membri, ai miliției 
populare în marș. îl recunosc ușor 
pe Frantisek Ruzek, în omul din al 
doilea rînd care-și coadă cu dem
nitate arma oe umăr Eîa. pe atunci, 
șetul unei secții a uzinei. în .950 a 
devenit elev, apoi a intrat în minis
ter, apoi a studiat din ucu Es(e di
rectorul uzinei de doi 
nădejde, specialist în 
trială.

Si Frantisek Cratky 
muncitor. Lucra lo < 
1945 a luptat cu arma în mină pe 
baricada „Prima unitate poșta 
Letna" pentru apărarea capitalei. 
După trei ani nu uitase să țină arma 
în mînă. S-a aflat sr atunci printre 
cei dintîi. Fostul muncitor de la ca
zane este maistru

— In februarie, 
mea avea 10 ani. 
soară Ia o școală 
mează cursurile 
chimie industrială, 
veni inginer, 
bruarie 1948, ce am fi devenit noi, 
toți cei de aici? L*am mai fi avut, 
poate, și azi, în spate, pe 
Havelka.

— Cine era Havelka ?
— Foetul director. Pe 

hitleriștii l-au decorat cu 
de argint“.

— Ați mal auzit de el după februa
rie 1948?

— Nu. Vremea Iui, vremurile lui 
Hitler și ale lui Chamberlain trecu
seră. Venise vremea poporului.

H. LIMAN

astăzi.
Îmi spune, lata 

Acum este profe- 
medie. Băiatul ui- 
școlii medii de 
Sper că va de- 

Dacă n-ar fi fost le-

Miroslav

Havelka, 
„Vulturul

Vedere parțială a șantierului uzinei de cauciuc sintetic Kaucuk" 
din localitatea Kralupy, Boemia Centrală (R. S. Cehoslovacă)." Această 
mare întreprindere va intra în curînd In funcțiune de probă.

sintetic „Kaucuk"
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Corespondentă din Budapesta

Cu însuflețire în fața urnelor

Ja sesiunea Consiliului ministerial a! Pieței comune
BRUXELLES 24 (Agerpres). — „O 

nouă ciocnire între Franța și unii 
dintre partenerii ei din Piața comună 
este prevăzută de observatorii din 
Bruxelles pentru săptămîna viitoare" 
— relatează agenția Reuter. Cioc
nirea urmează să aibă loc în 
legătură cu insistențele Franței 
de a fi semnat de îndată un a- 
cord cu privire la asocierea unui 
număr de 18 țări africane la Piața 
comună. Italia și Olanda au făcut 
cunoscut că se opun semnării, 
viitorul apropiat, a acestui acord.

De altfel, miniștrii de externe ai 
Olandei și Italiei au anunțat că nu 
vor lua parte la lucrările sesiunii 
consiliului ministerial al Pieței co
mune, care urmează să discute 
ceastă problemă.

în

a-

Trimisul Casei Albe 
înlîmpînă dificultăți 

în Europa occidentală
PARIS 24 (Agerpres). — Agențiile 

de presă occidentale recunosc per
sistența divergențelor dintre S.U.A. 
și aliații lor vest-europeni în pro-

„forțe nu- 
în cadrul 

N.A.T.O., sub egida Washingtonului. 
In cercurile politice de la Paris se 
subliniază că vizita pe care o între
prinde în momentul de față în Eu
ropa occidentală diplomatul ameri
can Livingston Merchant urmărește 
tocmai exercitarea unor presiuni de 
către partea americană pentru a- 
tenuarea acestor divergențe. Mer
chant are calitatea de „trimis spe
cial al președintelui Kennedy pen
tru tratative cu aliații vest-euro
peni“ în această problemă, și, după 
cum relatează agenția France Presse, 
„misiunea sa întîmpină o serie 
de dificultăți greu de rezolvat”. A- 
genția se referă la faptul că în tra
tativele pe care le va avea cu re
prezentanții guvernelor vest-euro- 
pene, diplomatul american va tre
bui să reziste, pe de o parte, ce
rerilor acestor guverne de a obține 
control asupra armelor nucleare 
mericane staționate în Europa și, 
pe de altă parte, să impună achizi
ționarea unei cantități cît mai im
portante de asemenea arme. în pri
mul rînd de rachete „Polaris”.

blema creării faimoasei 
cleare multinaționale”

Primirca de eätre Mao Țzc-dun 
a ambasadorului U.R.S.S., 

s. cervoncnKo
PEKIN 24 (Agerpres). — După 

cum anunță agenția China Nouă, 
Mao Țze-dun, președintele Comite
tului Central al Partidului Comu
nist Chinez, l-a primit la 23 februa
rie pe ambasadorul U.R.S.S. in R.P. 
Chineză, S. V. Cervonenko, și a avut 
cu el o convorbire prietenească.

La convorbire au luat parte Liu 
Sao-ți, Ciu En-lai, vicepreședinți ai 
C.C. al P.C. Chinez, și U Siu-țiuan, 
membru al C.C. al P.C. Chinez.

LONDRA 24 (Agerpres). — La 22 
februarie, reprezentanții a trei șan
tiere navale din Scoția, care aparțin 
firmelor „John Brown", „Alexander 
Steven and Suns" și „Scots of Gree
nock“ au vizitat Ministerul Comer
țului pentru a-și expune argumente
le cu privire la primirea unor co-

O delegație a Medjlisului 
turc va vizita U.R.S.S.

a-

sud

La 
ra-

Ceyiond se va descurca și fără „amorul" american
COLOMBO 24 (Agerpres). — în 

cadrul dezbaterilor desfășurate la 22 
februarie in parlamentul ceylonez în 
legătură cu suspendarea ajutorului 
american acordat Ceylonului, a luat 
cuvîntul Felix D. Bandaranaike, mi
nistru fără portofoliu și secretar 
parlamentar al primului ministru.

F. Bandaranaike a declarat că în 
momentul de față, guvernul exami
nează problema de a propune socie
tăților petroliere occidentale să re

ducă preturile de import la produ
sele petroliere pînă la nivelul pretu
rilor de import ale societății petro
liere ceyloneze. Guvernul și poporul 
ceylonez trebuie să fie gata să res
pingă orice sancțiuni economice 
guvernului S.U.A.

Ceylonul se va descurca și fără 
jut.orul” american, a declarat 
cursul dezbaterilor P. Keineman.
cretar general al C.C. al Partidului 
Comunist din Ceylon.

ale

„a- 
în 

se-

WASHINGTON 24 (Agerpres). 
Washington a fost dat publicității 
portul influentului senator american 
Mike Mansfield, care toamna trecută 
a plecat într-o misiune de informare în 
Vietnamul de sud, la cererea președin
telui Kennedy. Mansfield își exprimă 
nemulțumirea pentru faptul că după 
șapte an: de ajutor american, în cursul 
cărora S.U.A. au cheltuit 2 miliarde do
lari, situația regimului lui Ngo Dinh 
Diem nu s-a îmbunătățit cu nimic.

Subliniind că americanii iau parte în 
măsură to* ma' mare la luptele împo
triva partizanilor, Mansfield scrie : „In 
condițiile actuale, această cale poate 
implica pierderi de vieți și resurse £> 
mericane de o amploare care nu ar 
avea decît puțină legătură cu intere
sele Statelor Unite". Senatorul arată că 
din partea trupelor diemiste se cer „e- 
fortur1 suplimentare" pentru ca regimul 
lui Diem să poată „supraviețui".

Senatorul se pronunță împotriva ex
tinderii participări! trupelor americane 
la luptele din Vietnamul de sud. „Sta
tele Unite — scrie Mansfield — n-au 
în Vietnam nici un interes care ar jus
tifica, în condițiile actuale, transfor
marea războiului din această țară în- 
fr-un conflict înainte de toate american, 
care ar trebui dus de americani".

ANKARA 24 (Agerpres). Știrea că So
vietul Suprem al U.R.S.S. a invitat o 
delegație parlamentară a Turciei să facă 
o vizită oficială în Uniunea Sovietică 
are un larg răsunet în rîndurile opiniei 
publice și ale presei din Turcia.

După cum a declarat președintele Se
natului, Ugrupliu, Medjlisul (parlamen
tul Turciei — n.r.) a primit cu mare satis
facție invitația Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. și intenfionează să trimită în 
Uniunea Sovietică o delegație repre
zentativă formată din deputafi și se
natori, reprezenfînd toate partidele po
litice din jară.

menzi sovietice de vase de pescuit. 
Reprezentantul șantierului naval al 
companiei „John Brown” a declarat 
că constructorii de nave vor să 
meargă la Moscova pentru a duce 
tratative.

LONDRA 24 (Agerpres). — Luînd 
cuvîntul la conferința de presă care 
a avut loc la 23 februarie la Cardiff, 
Harold Wilson, lider al partidului 
laburist, și-a exprimat încrederea că 
partidul laburist va obține victoria 
la viitoarele alegeri parlamentare.

Referindu-se la problemele comer
țului cu țările socialiste, Wilson a 
declarat că va lupta pentru a ob
ține extinderea acestui comerț.

Din primele ore ale zilei, în oraș 
domnește o animație deosebită. Mii 
și mii de oameni de diferite vîrste, 
îmbrăcați sărbătorește, se îndreap
tă spre secțiile de votare pentru a 
alege 340 de deputați în Aduna
rea de Stat și 105 6S8 de deputați 
în organele locale ale puterii de stat.

Rezultatele în muncă obținute în 
întîmpinarea alegerilor precum și 
însuflețirea cu care alegătorii s-au 
prezentat în fața urnelor pentru a-și 
da votul candidaților Frontului 
Popular Patriotic sînt expresii ale 
atașamentului poporului ungar față 
de politica Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar.

In cursul zilei am vizitat nume
roase centre de votare. La secția de 
votare nr. 12, am întîlnit, încă cu 
mult înainte de începerea votării, 
griipuri de cetățeni care țineau să 
fie primii la vot. Printre ei se aflau 
pensionarul Vadasz Jănos, care în

urmă cu 50 de ani a lucrat la înăl
țarea fabricii Orion, studenta Bartha 
Eva, care se prezenta pentru prima 
oară în fața urnei, doctorul Jakob ; 
Geza, un lăcătuș de la căile ferate, 
venit cu cei patru copii, și alții. ■

In primele ore ale zilei au votat 
și conducătorii de partid și de stat 
ai R. P. Ungare. Tov. Kădăr Jănos, 
prim-secretar al C.C. al P.M.S.U., a 
votat la secția de votare nr. 69. Tov. 
Dobi Istvan, președintele Consiliului 
Prezidențial, după ce a votat, s-a în
treținut cu tineri din raza secției de 
votare nr. 31, care au votat pentru 
prima oară.

La prînz am aflat primele cifre 
despre desfășurarea alegerilor. Pînă 
la orele 13, în 2 550 de localități vo
taseră toți alegătorii. Pînă la ace
eași oră votaseră 86,2 la sută din nu
mărul alegătorilor din întreaga țară. '

A. POP
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Corespondență din Sanaa

Portugalia și R.S.A. excluse 
din Comisia economică 

O.N.U. pentru Airica
LEOPOLDVILLE. In ședința din 

22 februarie a sesiunii Comisiei e- 
conomice O.N.U. pentru Africa, 15 
țări africane (Algeria, Camerun, E- 
tiopia, Gabon, Ghana, Libia, Maroc, 
Somalia, Sudan, Tunisia, R.A.U. si 
altele) au prezentat un proiect de 
rezoluție cerînd excluderea Portuga
liei si Republicii Sud-Africane din 
comisie. Cererea este motivată prin 
politica de discriminare rasială pro
movată de guvernul sud-african și 
prin refuzul Portugaliei de a primi o 
mișjune O.N.U. care să ancheteze si
tuația din teritoriile ce le.deține.

în ședința din 23 februarie a Co
misiei. rezoluția prin care R.S.A. și 
Portugalia sînt excluse, iar Angiia, 
Franța și Spania sînt trecute în ca
tegoria membrilor asociați, a fost a- 
doptată cu 30 voturi pentru. Anglia, 
Franța și Spania au votat împotrivă; 
Portugalia și Republica Sud-Africa- 
nă nu participă la această sesiune.

NEW YORK. Brazilia a adus în 
stare de pregătire de luptă flota sa ma
ritimă militară, în legătură cu faptul că 
Franfa a trimis spre țărmurile braziliene 
o navă militară pentru sprijinirea unor 
vase care pescuiesc în apropie
rea coastelor braziliene. Guvernul Bra
ziliei a declarat că aceste vase pescu
iesc în mod ilegal în apele teritoriale 
braziliene. După cum arată corespon
dentul agenfiei U.P.I., președintele 
Franței a primit la 23 februarie din par
tea președintelui Braziliei un mesaj de 
protest „redactat în termeni catego
rici".

a
rît constituirea unei comisii (din care 
să facă parie miniștrii de război, de 
interne și al lucrărilor publice) însăr
cinate „să urmărească cu atenție evo
luția conf'iclului". Comitetul executiv 
al Centralei unice a muncitorilor 
Uruguay a hotărît să acorde cel 
larg sprijin muncitorilor greviști.

din 
mai

MOSCOVA. Cu prilejul celei 
de-a 45-a aniversări a Armatei 
Sovietice, scriitorii din Moscova 
au comemorat în cadrul unui mi
ting pe tovarășii lor căzuți pe 
fronturile Marelui Război pentru 
Apărarea Patriei împotriva co
tropitorilor hitleriști. Poetul A. 
Surkov a arătat că în război au 
murit 311 scriitori și poeți care 
au servit în armată ca soldați și 
corespondenți. După ceremonia 
dezvelirii unei plăci comemora
tive a avut loc o reuniune la care 
av luat cuvîntul K. Simonov, S. 
Șcipaciov, I. Ehrenburg și alți 
scriitori. Ei au citit fragmente din 
operele tovarășilor lor dispăruți 
și au vorbit despre ei.

ACCRA. In Ghana este sărbătorită 
în mod solemn, împlinirea a 95 de ani

LEOPOLDVILLE. După cum relates. 
ză agenția Associated Press, poliția con
goleză întreprinde cercetări privind o în
cercare de atentat la viața primului minis
tru al guvernului central congolez, Cyrille 
Adoula, în timpul vizitei sale de două zile 
la Elisabethville.

In știre se menționează că la 21 fe
bruarie un ofi/er al jandarmeriei katan- 
gheze, care avea asupra sa un pistol în
cărcat, a fost refinui în timp ce încerca 
să pătrundă în reședința lui Adoula.

LONDRA. Intr-o declarație a Fe
derației industriașilor britanici se a- 
rată : „Situația economică a țării re
clamă adoptarea celor mai urgente 
măsuri. Ramurile producătoare de 
mijloace de producție sînt amenin
țate de un declin serios. Numărul 
comenzilor a scăzut pînă la un nivel 
îngrijorător". Aproape în fiecare zi 
sute de oameni ai muncii englezi 
sînt concediați. (Cifre date publicită
ții la Londra indică un număr de 
932 939 șomeri — cel mai mare nu
măr din ultimii 16 ani).

DJAKARTA. Răspunzînd unor me
saje ale ministrului de externe al 
Angliei, lordul Home, ministrul afa
cerilor externe al Indoneziei, Suban- 
drio, și-a exprimat opoziția față de 
.proiectul de creare a Federației Ma- 
layeze, subliniind totodată în scri
soarea de răspuns că Indonezia do
rește să întrețină relații de prietenie 
cu Anglia și alte țări.

MEXICO CITY. Venind din S.U.A., 
președintele Venezuelei a sosit în ca
pitala Mexicului pentru o vizită ofi
cială de trei zile.

MONTEVIDEO. In legătură cu greva 
salariafilor de la centralele electrice de 
stat și serviciile de telefoane din ca
pitala Uruguayului și cu greva care pa
ralizează transportul urban, Consiliul 
de Miniștri, întrunit pentru a stabili mă- 
»uri în vederea rezolvării lor, a hofă-

1

Nava „Anzo- 
ategui", care a 
fost capturată 
do patrioți ve- 
nezuelieni, foto
grafiată cu pu
țin timp înainte 
de a arunca 
ancora într-un 
port din Brazi
lia, care a a- 
cordat azil po- I 
litic patrloți- 
lor de pe vas. IAm ajuns la Sanaa, capitala Re

publicii Arabe Yemen, în zile pline 
de încordare pentru tînăra repu
blică. Hotărît să depună toate efor
turile pentru a păși pe calea lichi
dării înapoierii seculare lăsată moș
tenire de imperialism, poporul ye- 
menit trebuie totodată să respingă 
atacurile întreprinse din afară de 
mercenarii saudiți și iordanieni pre
cum și de sultanul din Beiham. Pe 
străzi și la porțile clădirilor princi
pale stau de strajă soldați înarmați. 
Deasupra orașului trec avioane de 
vînătoare.

Postul de radio și ziarele din ca
pitală au anunțat acum cîfeva zile 
o veste primită cu bucurie de ye- 
meniți și de prietenii lor : victoria 
trupelor republicii în bătălia de la 
El Ojof. Un nou detașament de 
mercenari pătrunsese în Yemen prin 
nord, pe lîngă colina Zabein, cău- 
lînd să surprindă unitățile yemenite. 
Acestea le-au lăsat să înainteze fără 
luptă, dar le-au încercuit. Mercenarii 
au fost atacați apoi de artilerie și 
de infanterie. Zeci de morți și sute 
de răniți au căzut din rîndurile in
vadatorilor. A fost capturată o mare 
cantitate de armament, de prove
niență occidentală. Resturile mer
cenarilor s-au strecurat prin păduri 
fugind în Arabia Saudită. Au fost 
eliberate localitățile Metma și El 
Azm, importante puncte strategice.

Un comunicat al guvernului a a- 
nunța* că pămînful confiscat de la 
fostul imam din regiunea El Ojof a 
fost împărțit țăranilor. Pe cîmp ță
ranii poartă în unele regiuni armele, 
deoarece cîleva triburi aflate încă 
sub influența agenfilor saudiți se 
dedau la atacuri și jafuri. La safe 
muncile agricole se desfășoară cu 
însuflețire. în capitală, comisiile gu
vernamentale care lucrează în fos
tele palate ale familiei regale, ela
borează diferite reforme economice 
și sociale menite să scoată fara din 
adevăratul „imperiu al întunericului" 
în care a zăcut peste o mie de ani.

N. PLOPEANU

Numeroși lo
cuitori din To
kio au vizitat 
cu interes Ex
poziția de artă 
populară a Re
publicii Popu
lare Romine, 
deschisă în ca
pitala Japoniei.

(Foto :
Japan Press)

uni-

în- 
edi-
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de la nașterea profesorului William 
DuBois. La 23 februariă, la Universita
tea dm Accra s-au întrunit fruntași ai 
vieții publice, scriitori, membri ai cor
pului diplomatic pentru a-l felicita pe 
gloriosu1 fiu al Africii. Dr. O'Brien, pro
rector, a dat citire hotărîrii universi
tății cu privire la decernarea lui DuBois 
a titlului de doctor „honoris causa“ al 
UniVersifăfii din Ghana. G. M. Rodio
nov, ambasadorul U.R.S.S., a dat citire 
textului telegramei de felicitare adre
sată lui W. DuBois de N. S. Hrușciov.

BONN. „Lupta pentru a-l succe
da pe Adenauer în fruntea guver
nului vest-german se ascute” — 
transmite agenția Associated Press: 
Adenauer a promis să părăsească 
funcția de cancelar în toamnă. Gru
pul parlamentar creștin-democrat a 
hotărît, pe de altă parte, să desem
neze pe succesorul luj Adenauer la 
începutul primăverii. Pentru acest 
post candidează ministrul econo
miei, Erhard, și ministrul de exter
ne, Schroeder.

Fii vitregi ai continentului
Fragment din cartea ,zA?urul Capricornului77 a scriitorului american E. Burdick

...Să luăm un om obișnuit, să-l su
punem unui regim de înfometare pînă 
ce va slăbi la maximum, apoi să-l in
stalăm într-un loc care se aseamănă cel 
mal mult cu suprafața Lunii, și vom ob
ține un aborigen australian. Nu este 
vorba despre un strămoș al omului gă
sit în insula Jawa sau un om de Nean
derthal. El este, fără îndoială, un om 
al secolului nostru, dar un reprezentant 
al unei alte planete, unei alfa vieți, al 
unui alt nivel de dezvoltare.

Dacă veți avea noroc, mai înfîi îl veți 
vedea sub formă de umbră, încremenit 
ca uriașa sfîncă ce se conturează de- 
parte-deparie în zare, pe fondul unui 
cer luminos. O figură înaltă, musculoa
să, sprijinindu-și un picior încovoiat de 
genunchiul celuilalt. Alături, o altă um
bră, mult mai mică. Este însoțitorul său 
nedespărțit — cîinele dingo.

...întreaga avere a unei familii de a- 
borigeni slrînsă în decursul nu numai 
unei singure generații, cîntărește cel 
muh douăzeci de funfi *). O piatră 
cioplită fin și avînd dimensiunile unei 
piersici, servește concomitent ca armă 
și ca obiect de cult. Părul femeilor este 
prețuit nu din considerente romantice, 
ci pentru că din el se pol împleti funii 
trainice. Viafa aborigenilor este extrem 
de primitivă, dar totodată ea se înveci
nează cu fantasticul.

Aborigenii populează Australia din 
timpuri străvechi. In decursul unei pe
rioade îndelungate ei au dus o viață 
nomadă, rătăcind pe întregul continent, 
fără să pooosească niciodată prea mult 
timp în același loc. Ei n-au creat nici 
bani, nici aritmetică, nici unelte com
plexe de muncă. Ei n-au construit așe
zări nici măcar acolo unde acest lu
cru ar fi fost posibil. Deplasîndu-se în 
permanență, ducînd neîntrerupt o luptă 
grea cu natura pentru existență. aceșt 
oameni s-au călit la extrem din pune* 
de vedere sufletesc și fizic, au învăța' 
să trăiască în condiții în care, pare-se 
în general, viafa nu este posibilă.

După apariția în Australia a europe
nilor, regiunile care rămăseseră abori-

') un hint este egal cu 0,454 kg.

ganilor sa micșorau în permanenfă. Dar 
nici aceasta nu l-a consfrîns să treacă 
la o viață sedentară. Ei au continuat, 
ca și în trecut, să se mufa dintr-un loc 
Intr-altul. Numai că acum . aborigenilor 
lé-au rămas pămînturile cela mai nero- 
difoare din întreaga Australie.

Rezervațiile în care trăiesc astăzi a- 
borigenii formează regiunea cea mai 
îngrozitoare pe care am văzut-o vreo
dată. O mie de mile pătrate de sol să- 
răturos, semipustiu, de platouri sfîncoa- 
se, de pe care stratul fertil a fost de 
mult dus de vînturl sau spălat de ploi; 
coline scunde din gresie, lanțuri mun
toase, complet lipsita de vegefafie, 
rîpe, defileuri, mlaștini — în asemenea 
regiuni, al căror peisaj se aseamănă cu 
cel de pe Lună decurge întreaga viafă 
a aborigenilor.

Pentru ca cititorul să-și poată face 
o imagine cît mai autentică despre via
ta aborigenilor din Australia, vreau să 
relatez despre una din primele mele 
călătorii înfr-o rezervație destinată lor. 
Am avut drep* ghid și înso)itor un fer
mier australian, care trăia de mulți ani 
în aceste locuri și cunoștea bine viața 
aborigenilor.

După o călătorie de mal multe ore 
cu jeep-ul, am ajuns la un loc de po
pas a! aborigenilor, aflat în apropierea 
unei sfîncl înalte ce semăna cu o co
loană. N-am găsit decît o singură fa
milie, compusă din cei doi sofi și doi 
copii.

Deși ne-am apropiat mult de abori
geni, nici unul dintre ei nu ne-a luat 
în seamă. Bărbatul a continuat să 
stea jos, cu ochii pe jumătate închiși, 
rezemîndu-se cu spatele de sfîncă. So
fia lui. complet goală, la fel ca și băr
batul, alegea niște lucruri, jalnice: două 
befișoare din lemn pentru aprinderea 
focului, cîleva pietre cioplite grosolan 
în formă de cujit, un coș pentru provi
zii, împleti* din iarbă, în care se aflau 
cîfiva funfi de viermi uscafi și corpul 
unui rozător. Alături, pe pămînt, stătea 
un bumerang încrustat cu figuri enig
matice. Datorită îndelungatei lor folo
siri, toate aceste lucruri aveau aceeași

adevărat că Iarna temperatura scade 
uneori pînă la minus 20 grade, dar a- 
borigenii, fără să aibă lemne, inven
tează totuși ceva și nu îngheafă. Ni
meni nu știe cum procedează".

„De unde Tșl procură apă ?" — conti
nuai să întreb, adueîndu-mi aminte că 
în aceste locuri cantitatea anuală de 
precipitajii este extrem de mică.

„In sezonul ploilor, pentru a-și po
toli setea, aborigenii urmăresc în fugă 
norii, străduindu-se să-i „prindă". Dacă 
întîlnesc o băltoacă, pufefi fi încre- 
dinjaji că după plecarea lor nu va ră- 
mîne în ea nici o picătură de apă".

Am mai avut în repetate rînduri 
tîlnirl cu aborigeni, dar cea mai 
ficatoare a rămas prima întîlnire.

Doream să uif pustiul de piatră, 
formifatea cenușie, subliniată parcă de 
strălucirea orbitoare a petelor de tere
nuri saline, să mă conving că omul nu 
poate trăi aici, și în cele din urmă 
să mă consolez cu fraze uzate despre 
„oamenii primitivi a! naturii", care nu
mai ei își pot duce existenja în ase
menea condijii. De realitate nu te poți 
îndepărta însă, după cum nu pofi fugi 
de tine însufi. Pentru că majoritatea a- 
borigenilor — locuitorii băștinași ai Au
straliei, cîndva sfăpînii întregului con
tinent — trăiesc în asemenea locuri ui
tate de om, de care actuala lume civi
lizată și progresul uman se află la o 
distanfă mai mare decît Pămînful de 
Lună. Da, ei nu cunosc agricultura, u- 
neltele de muncă, animale domest'ce, 
veselă, metale, roata, matematica, poli
tica, sistemul metric și multe altele.

Foarte pufini aborigeni s-au mutat 
la oraș. De ce ? Pentru că ei nu au a- 
colo nici măcar condițiile pe care le 
au negrii în statele sudice ale S.U.A. 
Australienii pur și simplu nu-i văd pe 
aborigeni. El pot fi întîlniți ici-colo în 
curțile crescătoriilor de oi, pe potecile 
dosnice, unde se află depozitele sau 
în gropile de gunoi. Lucrează, dar nu 
au nici un statut of'cial și primesc sa
lariu, dar nu au nume. Australianul 
îl strigă pe aborigen prescurtat „abo".

In Australia, în general, nu există o 
„problemă rasială". Probabil, datorită 
faptului că australianul nu simte nici 
un fel de „amenințare“ din partea abo-

patină șl de aceea păreau că au o 
vechime de secole.

Copiii aborigenilor, amîndol băieți, 
s-au apropiat pentru o clipă de noi, 
ne-au privit cu atenție din toate părțile, 
apoi s-au întors la îndeletnicirile lor. 
Așezîndu-se pe vine și atingînd aproa
pe pămînful cu capul, el priveau, fără 
întrerupere, spre un singur punct. Băie
ții descoperiseră intrarea înfr-un furni
car, și acum îi prindeau pe locatari ime
diat ce apăreau la suprafață. Făceau 
aceasta cu o deosebită dexteritate, fără 
nici o mișcare de prisos. Așezau furni
cile pe o bucată de lemn uscat, unde 
adunaseră de acum o grămăjoară de 
mărimea unui măr...

„Fiecare dintre copiii aborigenului, 
îmi spune însofitorul meu, își strînge 
singur pietrele de care are nevoie pen
tru exercifii de aruncare la țintă. Cînd 
familia se mufă înfr-un loc nou, copiii 
merg înainte și sînt atenți ca să nu le 
scape nimic viu. Ei vînează păsări mici, 
broaște, șerpi și iepuri. Dacă li se în- 
fîmplă însă să întîlnească un animal 
mai mare, copiii rămîn locului și intră 
în acțiune tatăl. De obicei, familia de 
aborigeni înaintează direct prin pustiu 
și acolo, unde după părerea europea
nului, nu există nimic comestibil, ei reu
șesc totuși să strîngă 10—12 funfi de 
alimente: rădăcini, animale rozătoare, 
insecte — într-un cuvînt tot ce este po
sibil".

...„Aborigenii nu sînt deloc proști
— a continuat interlocutorul meu.
— Unii dintre povestitorii lor cunosc 
șase sau șapte limbi locale. Da, da, 
limbi, nu dialecte. Aceste limbi se deo
sebesc una de alta ca franceza de en
gleză sau de spaniolă. Eu trăiesc aici 
de 20 de ani și am învățat abia una 
din limbile lor".

„Cum se încălzesc aborigenii noap
tea? In această perioadă, în pustiu este 
foarte frig« — i-am spus însoțitorului 
meu.

„De obicei, ei aprind cîteva focuri rigenilor. Subliniez încă o dată, austra- 
ș! se culcă între ele unul lîngă altul. 
Cînd focu1 se stinge, întreaga familie 
se rostogolește pe cenușa caldă.

lianul pur și simplu nu-1 vede pe abori
gen și nu-i acordă acestuia mai multă 

Este atenjie decît cîinelui dingo...

Fostul coman
dant al 
dannerlei 
Chombe, 
mercenar 
cez, se 
dă la frontiera 
dintre Katan
ga șl Angola.

fran- 
pre-

Muncitorll ti
pografi de la 
ziarele din New 
York continuă 
cu hotărîre gre
va de la în
ceputul căreia 
s-au împlinit 41 
săptămâni. In 
fața ziarului 
..Daily Mirror", 
ca șl a celor
lalte ziare, se 
află pichete de 
greviști.
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