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PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚlVAi

de iarbă pe pășuni și finețe naturale

(Agerpres)

Cu 3 zile mai devreme

Din noul peisaj industrial al Oneștiulul. (Foto : O. Arcadie)

TIMIȘOARA (coresp. „Sein, 
teii"). — La ofelăria uzinei' 
„Oțelul Roșu" a intrat in re
parație capitală nu de mult 
cuptorul nr. 2. Echipele de 
zidari, lăcătuși și ceilalfi mun-

ciforl, împreună cu ofelarii 
care deservesc cuptorul, au 
reușit să termine reconstruc
ția cu 3 zile mai devreme 
decît termenul prevăzut.

Consiâtuirca crescătoarelor 
fle păsări din regiunea București

Ieri, s-au încheiat lucrările consfă
tuirii crescătoarelor de păsări din re
giunea București, organizată de Comi
tetul regional al femeilor in colaborare 
cu Consiliul agricol regional. In cadrul 
consfătuirii s-a scos in evidentă con
tribuția importantă adusă de femei la 
dezvoltarea creșterii păsărilor. De ase
menea, s-a subliniat importanta ce tre
buie dată atragerii a cit mai multe fe
mei In această muncă. O afenfie deo
sebită s-a dat metodelor de incubafie 
și creșterea puilor și bobocilor pînă la 
vlrsta de trei luni.

lași utilaj s-au 
dat în medie 
zilnic 150 de 
tone blumuri 
laminate mai 
mult decît în pe
rioada cores
punzătoare a 
anului trecut.

(Agerpres)
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Un loc impor
tant în asigurarea 
bazei furajere ne
cesare sectorului 
zootehnic, aflat în 
continuă dezvol
tare, îl ocupă nutrețurile sub formă 
de iarbă verde și fîn, obținute de 
pe pășunile și fînețele naturale. în 
regiunea Cluj, condițiile naturale 
existente determină folosirea ca pă
șuni și finețe a unei bune părți din 
suprafața agricolă.

Experiența a numeroase gospodării 
'de stat și colective din regiune 
arată că prin aplicarea pe scară 
largă a măsurilor de îmbunătăți
re a întinselor suprafețe de pă
șuni și finețe naturale poate spori 
simțitor producția de iarbă la hectar, 
înainte, pe pășunea din comuna 
Mînăstireni, raionul Huedin, se obți
nea anual o producție mică de iar
bă — circa 4 000 kg la ha. După ce 
s-a aplicat un complex de lucrări 
de îmbunătățire—cum ar fi curățirea 
de spini și mărăcini, împrăștierea 
mușuroaielor, îngrășarea cu îngrășă
minte naturale și chimice, supra
însămînțarea cu semințe de ierburi și 
bineînțeles pășunatul rațional.—pro
ducția de iarbă a depășit 10 000 kg 
la ha. De asemenea, colectiviștii din 
Viișoara, raionul Turda, au obținut 
10—12 000 kg de iarbă la ha.

Pentru extinderea experienței 
bune dobîndite de către unitățile 
fruntașe, consiliul agricol regional a 
luat o serie de măsuri. Astfel, 
anul trecut au fost organizate 36 
de pășuni model, în așa fel îneît să 
existe cîteva în fiecare, raion. Folo
sind experiența în organizarea pășu
nilor model, consiliul agricol regio
nal a stabilit ca anul acesta să fie 
întreprinse acțiuni de masă pentru 
executarea lucrărilor de îmbunătă
țire a pășunilor. în acest scop, la 
întocmirea planurilor de producție, 
gospodăriile colective au fost îndru
mate să prevadă în mod amănunțit 
lucrările care vor fi aplicate. De cu
rînd, într-o ședință a comitetu
lui executiv al sfatului popular 
regional au fost dezbătute temeinic 
problemele- privind- • îmbunătățirea-• 
pășunilor și fînețelor naturale și s-a 
adoptat pianul de măsuri în care 
sînt prevăzute principalele 
care vor fi întreprinse.

De mare însemnătate este 
rea pășunilor de tufișuri, 
care se organizează pe întreaga re
giune. Aici, un rol hotărîtor îl are 
antrenarea în muncă a masei largi 
de colectiviști și a tineretului. Re
zultate bune în munca de curățire 
a pășunilor s-au obținut pe pășunea 
.Vîrfuroș, raionul Huedin, unde s-a 
mărit suprafața de pășunat cu 250 
ha, iar la G.A.C. Micești ,raionul 

' Turda, s-au redat pășunatului circa 
100 de ha. Ținînd seama de expe
riența de pînă acum, suprafețele 
ocupate pînă la 40 la sută cu tufi
șuri și situate la o distanță mai mică 
de 10 km depărtare de comună se 
vor defrișa prin munca membrilor 
gospodăriilor colective, iar pe cele 
mai îndepărtate se vor organiza 
șantiere de către O.R.P.O.T.

Consiliul agricol regional a trasat 
specialiștilor sarcina să întocmească 
o situație a pășunilor ocupate de tu
fișuri iîn care să se stabilească su
prafața în hectare și gradul de aco
perire cu esențe lemnoase nefolosi
toare, depărtarea de la comună etc. 
în planurile de măsuri pentru cu
rățirea pășunilor stabilim cine răs
punde de fiecare trup de pășune. In 
această primăvară se organizează în 
cadrul fiecărei gospodării colective 
întreceri pe brigăzi la executarea lu
crărilor. De asemenea, va fi folosit 
sprijinul organizațiilor U.T.M. în 
munca de curățire de tufișuri, buru
ieni, strîngerea pietrelor etc.

Planul de măsuri prevede ca în 
curșul acestui an să se execu
te lucrări de curățire și grăpa- 
re a pajiștilor pe o suprafață de cel 
puțin 80 0’00 ha. Paralel cu acțiunea 
de curățire vom organiza și împrăș
tierea mușuroaielor de pe toate pă
șunile și fînețele naturale. în pre
zent sînt suprafețe întinse de finețe

acțiuni

curăți- 
acțiune
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care sînt ocupate 
cu mușuroaie în- 
tr-un procent de 
10—25 la sută. 
După împrăștierea 
lor se vor face în- 

ierburi și se vor a-sămînțări cu 
plica îngrășăminte.

O problemă de mare însemnătate 
o constituie combaterea buruienilor. 
Pe toate suprafețele de pășuni și 
finețe cresc cele mai variate buru
ieni. Combaterea lor se va face, nu 
numai prin curățiri, ci și prin pășu- 
natul succesiv cu ovinele și bovine
le, prin folosirea alternativă ca pă
șune si fîneață a aceleiași suprafețe. 
Prin organizarea pășunatului succe
siv cu bovinele și ovinele, la G.A.C. 
Sîntioana, raionul Gherla, 0 pășune 
invadată masiv de buruieni (gromo- 
ză) a fost îmbunătățită mult. Odată 
cu acțiunea de combatere a buruie
nilor vom organiza și folosirea aces
tora prin însilozare. Anul trecut la 
G.A.C. Boian, raionul Turda, s-au 
însilozat peste 10 vagoane de nutreț, 
provenit mai ales din buruieni.

Multă atenție vom acorda îngrășă- 
rii unor suprafețe cît mai mari de 
pășune prin organizarea tîrlitului 
sistematic. Experiența a dovedit că 
într-un sezon de pășunat, prin tîrli- 
re se pot îngrășa cite 75 mp de fie
care oaie și cite 300 mp de fiecare 
vită mare. S-a stabilit, ca mutarea 
tîrlelor să se facă la 1—2 zile în 
zona de silvostepă și la 2—3 zile în 
zona păduroasă.

în scopul sporirii producției de 
iarbă pe pășuni, se vor folosi canti
tăți însemnate de îngrășăminte mi
nerale și organice, care au o mare 
eficacitate. La G.A.C. Gădălin, raio
nul Gherla, aplicarea gunoiului de 
grajd a dus la dezvoltarea puternică 
a vegetației incit de la o acoperire 
de 50 la sută a solului cu ierburi s-a 
ajuns la o acoperire de 100 la sută. 
Pentru a putea fi îngrășate supra
fețe cît mai mari de pășune, gospo
dăriile colective au fost îndrumate 
să confecționeze 1—2 butoaie-cister- 
ne de împrăștiat urina diluată cu 
apă. în total, anul acesta, vor fi în
grășate cel puțin 15 000 ha de pă- 

’ ștfhe; iar pé ô supraf ață’rife" SOO-'rHär1. 
se vor aplica amendamente calca- 
roase.

Unul din mijloacele importante 
pentru îmbunătățirea pășunilor și 
fînețelor naturale il constituie com
baterea eroziunii solului. în regiune 
sînt mari suprafețe de pășuni afec
tate de eroziune. Lucrările care duc 
la ridicarea producției—ca pășunatul 
sistematic, supraînsămînțarea, apli
carea de îngrășăminte, plantarea ra- 
venelor, curățirea în benzi a tufișu
rilor etc.—au un rol hotărîtor în stă
vilirea eroziunii. Pe pășunea Racîș, 
prin executarea de cleionaje, gărdu- 
lețe, plantații, supraînsămînțări, a- 
plicarea de îngrășăminte, s-a ridicat 
producția de la 2 000 kg iarbă la ha 
la 10 000 kg. în 1962 s-au executat 
astfel de lucrări și la Galpîia, 
Chendrea, Brebi și în alte părți pe 
o suprafață de 903 ha. Multe gospo
dării colective întreprind pe plan 
local măsuri de combatere a eroziu
nii pe pășuni. De exemplu, G.A.C. 
Cățelușa, raionul Zalău, a produs în 
pepinieră proprie 100 000 puieți de 
salcîm, care au fost plantați pe ra- 
vene, iar G.A.C. Sîntioana, raionul 
Gherla, a înființat în 1962 o pepinie
ră de salcîmi și a produs peste 50 000 
puieți. în acest an lucrările de com
batere a eroziunii solului se exe
cută pe o suprafață de 1 650 ha. Co
mitetele executive ale sfaturilor 
populare comunale, împreună cu in
ginerii din gospodăriile colective, 
identifică toate suprafețele puter-
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(Continuare în pag. IV-a)

La sfat 
despre viața 

comunei

ultimele zile, 
în comuna Seica 
Mică, raionul Me
diaș, au avut loc 
mai multe întâl

niri între candidați și alegători. Cu 
prilejul acestor întâlniri, au fost tre- 

'Vutê'Tn'revistă realizările gospodă
rești din comună. Aici s-au construit 
o nouă școală și un cămin cultural, 
în casele colectiviștilor a fost intro
dusă lumina electrică. 80 de colec
tiviști și-au construit case noi. în ca
drul întâlnirilor cu candidații, co
lectiviștii au făcut multe propuneri 
pentru gospodărirea comunei. (De la 
Dumitru Cîrțînă, coresp. voluntar).

Propunerile 
alegătorilor 
prind viață

FĂGĂRAȘ (co
resp. „Scînteii").— 
Cu ocazia întâlni
rilor cu candidații 
F.D.P., alegătorii

din comuna Șercăița, raionul Făgă
raș, au făcut numeroase propuneri 
gospodărești. Printre acestea se 
numără și propunerea de a se începe 
o acțiune susținută de defrișare a 
tufișurilor și arboretelor de pe finețe 
și pășuni. De asemenea, s-a propus 
să se înceapă plantări de arbori pe 
marginea drumurilor, amenajarea 
unei grădinițe sezoniere și altele.

Cetățenii, în frunte cu deputății 
lor, au trecut la traducerea în fapte 
a celor spuse la întâlniri.

Procedeu modern
Ia blumingul din Hunedoara
Laminorul bluming de la Combinatul siderurgic 

Hunedoara este unicul agregat de acest fel din țara 
noastră. Aci se laminează acum în 83 de zile o can
titate de metal egală cu producția de oțel a țării din 
întreg anul 1938.

Lamirioriștii de aici sînt preocupați permanent 
de sporirea capacității utilajelor. La sfîrșituil a- 
nului trecut ei au aplicat experimental metoda de în
locuire a patului uscat de cocs și zgură de pe vatra 
cuptorului, prin evacuarea zgurii în stare lichidă. în 
acest scop au făcut unele modificări constructive ve
trei și au introdus folosirea nisipului de Hunedoara 
ca fondant.

Prin folosirea noului procedeu, productivitatea cup
torului a crescut cu 10 la sută, iar încălzirea se face 
mai rapid și uniform. Astfel timpul de încălzire a 
unui lingou a fost scurtat cu aproape o oră. La fie
care din cele șase cuptoare la care a fost aplicată 
pînă acum această metodă se obține lunar o econo
mie de 8 000 kg cocs. De la începutul anului cu ace-

Revaccinarea 
antipoliomieliticâ 

între 10 și 15 martie se va desfă
șura tn întreaga țară revaccinarea 
împotriva poliomielitei a întregii 
populafii între 1 și 32 de ani.

Vaccinul, produs de Institutul „dr. 
I. Canfacuzino” din Capitală, se ad
ministrează sub formă de picături în 
apă zaharată. Fiecare persoană va 
primi o doză de patru picături din 
acest vaccin.

Revaccinarea se efectuează la cir
cumscripțiile sanitare teritoriale, în 
întreprinderi, institufli și în colecti
vități de copii.

Olimpiada de matematică 
și fizică a elevilor

în fiecare an, cei mai buni elevi 
din întreaga țară se întrec în ca
drul olimpiadelor de matematică și 
fizică. Devenite tradiționale, olim
piadele au căpătat în ultimii ani o 
mare amploare. La olimpiadele de 
anul trecut, de exemplu, au parti
cipat peste 45 000 de elevi.

De curînd, în aproape 300 de 
centre din țară, s-a desfășurat faza 
locală a olimpiadelor de matema
tică și fizică, organizate de Socie
tatea de științe matematice și fi
zice cu sprijinul Ministerului 
Învățămîntului și al C.C. al U.T.M., 
la care au participat elevi ai șco
lilor de cultură generală, pedago
gice, profesionale și tehnice de 
maiștri. Elevii care au obținut cele 
mai bune rezultate urmează să 
participe la faza regională ce va 
avea loc între 23 și 25 martie și 
apoi la faza finală ce se va desfă
șura la sfîrșitul lunii mai. Finaliștii 
olimpiadei vor reprezenta țara la 
cea de-a 5-a ediție a Olimpiadei 
internaționale ce va avea loc, în 
prima decadă a lunii iulie, în R. P. 
Polonă.

// Con( ortul 

în construcția
și estetica 
de locuințe77

La Direcția de sistema
tizare, arhitectură și pro
iectare a construcțiilor 
din Craiova a avut loc un 
simpozion cu tema „Con
fortul și estetica în cons
trucția de locuințe“. Ex
punerea făcută cu acest 
prilej a fost exemplifica
tă prin proiecții de filme 
documentare și o fotoex-

poziție cuprinzînd unele 
realizări din domeniul 
construcțiilor. Tot'aici s-a 
organizat o consfătuire 
cu tema : „îmbunătățirea 
calității construcțiilor de 
locuințe și social-cultura- 
le începînd de la proiec
tarea și pînă la darea 
lor în folosință“.

(Agerpres)

fe sătești, un spital, un sanatoriu, 13 
case de naștere, în care lucrează

Creșterea volumului de desfaceri a unor produse prin cooperația 
de consum.

Inchipuiți-vă un cerc uriaș, cu
prins între Munții Oașului, Țibleșu- 
lui, Rodnei și Maramureșului, cu un peste 140 de medici și cadre medii 
diametru de peste ■ 1 Späten.- Acestea -sanitare ; o școală medie și 216 pro
vînt coordonatele sumare ale vesti- • fesori. Toți copiii de vîrstă școlară 
ților codri maramureșeni. Aproape 
45 la sută din suprafața raioanelor 
Sighet, Vișeu și Lăpuș, luată la un 
loc, o deține fondul forestier.

Peste codrii Maramureșului și-au 
întins acum 70—80 de ani tentacu
lele tot soiul de societăți capitaliste 
străine și autohtone. Masive întregi 
au fost rase de pe suprafața pămîn- 
tului. Lemnul de Maramureș era fo
losit în principal dreipt combustibil.

Lemnul, această mare bogăție 
a regiunii, șl-a găsit abia în anii 
noștri adevărata prețuire. La Borșa, 
Vișeu, Bixad, Baia Sprie și în alte 
localități întîlnim fabrici care prelu
crează lemnul într-o gamă variată 
de produse.

Exploatările forestiere din Mara
mureș sînt dotate an de an cu tot 
mai multe mașini și instalații mo
derne. Astăzi, în parchetele forestie
re din regiune lucrează peste 200 de 
ferăstraie mecanice, zeci de funicrl- 
lare, tractoare forestiere, autoca
mioane etc.

La grupul școlar ’Silvic din Sighet 
învață circa 300 de elevi. El vor 
deveni maiștri forestieri, pădurari, 
sortatori, mecanici de funiculars, 
tractoriști etc.

Refacerea pădurilor maramureșe
ne a devenit o problemă la fel de 
importantă ca șl exploatarea lor. In 
ultimii 5 ani au fost împădurite pes
te 20 000 de hectare.

învață... Aproape în fiecare comună 
și sat din Maramureș există astăzi 
cămin cultural. 130 din acestea sînt 
dotate cu aparate de proiecție cine
matografică. în planurile de lucru 
ale gospodarilor orașelor și satelor 
regiunii este trecută în fiecare an 
construcția unor școli noi. Numai în 
1962 au fost date în folosință circa 
300 noi săli de clasă.

*
Cîmpla someșană formează par

tea de vest a regiunii. Aici pămîntul 
este roditor. In trecut el aparținea în 
cea mai mare parte grofilor și mo
șierilor. Agricultura colectivizată a 
regiunii se dezvoltă astăzi într-un 
ritm susținut, folosindu-se imensele 
resurse naturale. Pășunile întinse au 
creat condiții pentru extinderea creș
terii animalelor. Pe dealurile slab 
productive din raioanele Lăpuș, 
Somcuta Mare, Oaș și Cehul Silva- 
nlei cresc 
1 500 de 
agricole moderne 
goare. îndrumați 
specialiști — ingineri agronomi și 
zootehniști, medici veterinari — co
lectiviștii din Maramureș obțin pro
ducții tot mai mari de cereale și 
plant© tehnice. Două stațiuni agrico
le experimentale întreprind în pre
zent un vast program de cercetări, 
în scopul îndrumării tuturor unități
lor socialiste din regiune spre creș
terea producției agricole vegetale și 
animale.

In doi ani, colectiviștii din regiu
ne și-au construit circa 6 000 de case 
noi. Din 1950 și pînă acum volu
mul mărfurilor vîndute la sate a 
crescut de 4 ori și jumătate. Apara
te de radio, mașini aragaz și de spă
lat rufe, motociclete, mărfuri necu
noscute în trecut de țărani, au as
tăzi mare căutare în 
mureșene.

Noul este prezent 
atît în orașele, cît și 
giunii.

livezi 
tractoare

întinse. Aproape 
și alte mașini 

lucrează pe o- 
de cadre de

mai O

Luizi-Călugăra este o 
comună oarecare din 
cuprinsul regiunii Ba

cău, așezată la numai 7 
km de orașul Bacău. 
Cum arăta în trecut, 
cum arată astăzi ?

In privința trecutu
lui, putem afla nume
roase date dintr-o mo
nografie a comunei, al
cătuită acum mai bine 
de un sfert de secol. 
Printre alte stări de lu
cruri din comună, mono
grafia prezenta situația 
grea a învățămîntului. 
„în comună există, ce-i 
drept, o școală de 4 ani, 
dar ea stă mai mult 
goală, deoarece frec
vența copiilor era foar
te scăzută. între 1920— 
1936 abia 61 de 
au absolvit 
școlii, ceea ce 
mai puțin de

'Absolvenții sînt fii de 
țărani înstăriți. Copiii 
țăranilor săraci nu frec
ventează școala din 
două motive : lipsa de 
îmbrăcăminte si lipsa 
de cărți". Această si
tuație era întîlnită în 
aproape toate satele 
din fostele județe Ba
cău, Roman, Neamț, 
care formează astăzi re
giunea Bacău. Statis
ticile vremii arată că 
în fostul județ Bacău 
acum un sfert de secol 
din cei 214 000 locuitori, 
100 000 erau analfabeți. 
Pe teritoriul actual al 
regiunii, cele mai mul
te școli funcționau în 
localuri necorespunză
toare, uneori în case 
particulare, neigienice, 
fără mobilier corespun
zător sau material di
dactic. în 1940 se mai

găseau zeci de sate 
unde nu existau școli. 
Numărul școlilor de 7 
ani era mai mic de 100, 
iar cel al școlilor me
dii se ridica la 5.

In anii puterii popu
lare. adică în mai pu
țin de 2 decenii, comu
na Luizi-Călugăra a de
venit de nerecunoscut. 
In comună există 3 
școli, iar numărul e- 
levilor se ridică la 
circa 800. Peste 120 
elevi vor absolvi la vară 
cursurile școlii elemen. 
tare — cifră egală cu 
numărul absolvenților 
școlii din comună, 
tr-o 
ani, 
rul 
este 
ori mai mare decît în 
1938.

GALAȚI (coresp. 
„Scînteii“). — în 
satele și comu
nele regiunii Ga

lați au loc manifestări culturale 
închinate alegerilor de la 3 martie. 
La căminele culturale din raionul 
Tecuci au fost ținute, de la începu
tul lunii februarie și pînă acum, 180 

de conferințe. 
Formațiile ar
tistice ale că
minelor cultu
rale din raio
nul Panciu au 
pregătit pro
grame speciale 
în legătură cu 
alegerile. O se
rie de echipe, 
— cele din sa
tele Movilița, 
Mînăstioara și 
din orașul Mă- 
rășești — au 
făcut deplasări 
în alte comune.

Conferințe, 
spectacole

In sala bibliotecii

Pregătiri pentru lucrările

Unitățile agricole socialiste din re
giunea Ploiești au terminat pregăti
rile pentru lucrările agricole de pri
măvară. Mecanizatori) din G.A.S. și 
S.M.T. au revizuit și reparat toate 
tractoarele șj mașinile agricole cu 
care vor lucra în cîmp. Acum, trac
toriștii și colectiviștii care vor lu
cra cu eemănătorile de porumb par
ticipă la instructajele organizate de 
consiliile agricole în vederea efec
tuării semănatului la un nivel agro
tehnic superior.

în raioanele de cîmp Ploiești, 
Rîmnicu Sărat, Mizil și Buzău a fost 
asigurată și condiționată sămînța 
necesară și s-au transportat la cîmp 
peste 130 000 tone de gunoi de 
grajd.

In această primăvară pentru tn- 
țreaga suprafață destinată culturilor 
(Je cereale din regiunea Ploiești se 
Vor foloei numai semințe din soluri 
Valoroase care în condițiile de climă 
ti eol ale regiunii au dat producții 
porite.

(Agerpreș)

★
Așa cum consemna în 1932 anua

rul arhivei de folclor al Academiei 
Romîne, în Țara Oașului nu era cu
noscută pîlnea de grîu, ci doar „pita 
de mălai". Iar o statistică întocmită 
cu 6 ani mai tîrziu, în 1938, adăuga : 
„In Oaș nu există cinematograf, 
spital, dispensar sau casă de 
naștere. Nu există nici un medic și 
nici un profesor de școală secun
dară'. Aici, ca de altfel 
ramureșul, existau zeci 
analfabeți.

Și iată ce spun cifrele
în Oaș există acum 16 cinematogra-

in 
de

de

satele mara-

tot Ma
ntii de

astăzi :

BIBLIOTECA MICILOR
Mulfi copii din București se 

îndreaptă zilnic spre clădirea 
de pe Bd. 6 Martie nr. 65. Aici 
se află filiala pentru copii și ti
neret a Bibliotecii centrale de 
stat, unde le stau la dispoziție 
peste 30 000 de volume. Și, 
deoarece printre vizitatori mulfi 
vin aici pentru prima oară, bi
bliotecarele îi sfătuiesc ce anu
me cărți să citească potrivit 
vîrsfei lor. încetul cu încetul 
copiii se deprind însă să-și 
aleagă singuri ceea ce îi inte
resează, accesul la raft fiind li
ber. Sînt la vedere cărțile cu 
povești de Isplrescu, Creangă, 
Andersen, Grimm ri de alfl 
scriitori îndrăgiți de cel mici. 
A!ci funcționează și o secție de 
cărfl pentru tineret, unde el-

fese sau împrumută cărți elevi 
de la școlile medii, profesio
nale și tehnice, sfudenji, cadre 
didactice.

In luna ianuarie s-au înscris 
la bibliotecă încă aproape 
1 000 de copii și tineri.

Pentru cititorii mici se orga
nizează matinee, seri de basm. 
Cei mai mari ascultă recenzii 
de cărți, se întîlnesc cu scrii
tori și oameni de știință. Au 
loc vizionări colective ala unor 
emisiuni de televiziune șl pro
iecții de diafilme.

îndrumarea lecturii școlarilor 
este una din principalele preo
cupări ale bibliotecii. O serie 
de cataloage, din care cîteve 
însoțite de ilustrații, le reco
mandă micilor cititori cărți fo

pretutindeni : 
în satele re-

APOSTOLRADU 
coresp. „Scînteii”

copii 
cursurile 
revine la 
4 pe an.

în- 
perioadă de 20 de 
1920—1940. Numă- 
cadrelor didactice 
de circa 40, de 8

N. MOCANU 
coresp. „Scînteii”

lositoare și instructive. Pentru 
copiii din clasele I—IV și 
V—VIII s-au întocmit liste bi
bliografice alfabetice și pe 
diferite domenii de speciali
tate, ținînd seama de progra
ma școlară a fiecărei clase.

Se folosesc și alte forme de 
stimulare a interesului pentru 
lectură. Recent a fost alcă
tuită o vitrină cuprinzînd fo
tocopii după documente și 
lucrări de literatură politică și 
beletristică închinate luptelor 
ceferiștilor și petroliștilor din 
februarie 1933. O altă expozi
ție, amenajată de curînd, a- 
nunfa cititorilor o noutate : 
concursul ,,Cine știe, răspun
de" dedicat creației Iul Jules 
Verne.-

Noul cinematograf cu 500 de locuri din orașul Medgidia.

. .. w



Pag. 2 Nf.m

z-

rezervele interne ale prednc/iei

7

<. *

In perioada desăvîrșirii construcției socialismului în 
țara noastră, ridicarea continuă și în ritm susținut a pro
ductivității muncii are o importanță hotărîtoare. „Partidul
— a arătat tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej la ședința so
lemnă cu prilejul celei de-a 15-a aniversări a R. P. Romine
— pune în fața cadrelor din economie, a specialiștilor șl 
oamenilor de știință, a tuturor oamenilor muncii, ca sarcină 
primordială, creșterea și mai accentuată a productivității 
muncii, factor determinant al dezvoltării economiei so
cialiste și ridicării nivelului de trai al poporului“.

In cursul anului trecut, colectivele dintr-o serie de

azine au dobîndit o experiență pozitivă în domeniul creș
terii productivității muncii. Socotim instructivă în acest 
sens experiența metalurgiștilor de la uzina de mașini și 
unelte agricole ,,7 Noiembrie"-Craiova. Lupta pentru ridi
carea productivității muncii se desfășoară aici pe un front 
larg, cu forțe unite, de către întregul colectiv, deopotrivă 
de inginerii din serviciile de concepție, de toți muncitorii și 
tehnicienii din sectoarele productive.

Prezentăm, în pagina de față, cîteva aspecte din expe
riența și preocupările actuale ale colectivului uzinei pentru 
sporirea productivității muncii.

Bl
. •<
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pe care le avem în această privință prin planul 
tehnic, ar fi bine ca piesele din materiale plas
tice să fie livrate uzinelor constructoare de ma
șini pe bază de repartiții.

Practica arată că pentru ridicarea la un nivel 
mai înalt a muncii în sectoarele de concepție o 
mare însemnătate are lărgirea colaborării între 
proiectanți și tehnologL La elaborarea proiecte
lor, inginerii de la serviciul constructor-șef co
laborează rodnic cu cei de la serviciul metalurg- 
șef și tehnolog-șef, în vederea găsirii în comun 
a celor mai bune soluții constructive, care să 
asigure o execuție cu un consum minim de ma
noperă și metal și să permită utilizarea celor 
mai avantajoase procese tehnologice.

După cum se știe, o sursă inepuizabilă de 
creștere a productivității muncii o consti
tuie perfecționarea continuă a tehnologiei. La 
elaborarea tehnologiei de fabricație, tehnologii 
noștri au ținut și țin seama de necesitatea creș
terii continue a productivității muncii. în uzina 
noastră se aplică cu bune rezultate turnarea în 
cochile, forjarea în matrițe, întărirea miezurilor 
cu bioxid de carbon, sudura automată sub strat 
de flux. In acest an, ținînd seama de influență 
aplicării acestor metode asupra creșterii produc
tivității muncii și îmbunătățirii calității produc
ției, le vom extinde și la alte repere și, în ace
lași timp, vom introduce și alte procedee noi.

In preocupările serviciului tehnolog-șef stau și 
alte probleme ale pregătirii judicioase a fabri
cației, în special înzestrarea sectoarelor pro
ductive cu tot mai multe scule, dispozitive și 
verificatoare. Calculele arată că prin mărirea 
gradului de înzestrare cu scule, dispozitive și 
verificatoare a fabricației pe 1963 se va obține o 
reducere a timpului de lucru la prelucrări me
canice de 10 la sută, iar la montaj de 15 la 

' sută. Tot în vederea economisirii de către mun- 
■ citori a timpului de producție, ne propunem să 
organizăm, în acest an, ascuțirea centralizată a 
sculelor.

Uzina noastră va fi înzestrată și în acest an 
cu noi mașini și utilaje. Dar paralel cu a- 
ceasta ne preocupăm de folosirea cît mai bună 
a capacităților de producție, îndeosebi pe calea 
modernizării în continuare a parcului existent 
de mașini și utilaje. Colectivul de modernizări 

ficarea. unor piese și subansamble de Ia produ- .din uzină are în vedere posibilitățile de redu
sele asemănătoare pè care' lè fabricăm și, în 
mod deosebit, de là remorcile cisterhe. Aceasta 
a permis mărirea seriilor de fabricație șî elabo-' 
rarea unor procese tehnologice tip, avantajoase, 
ceea cë a dus în ultimă instanță la obținerea 
de economii însemnate de timp de execuție, deci' 
la sporirea productivității muncii atît în. .turnă- . 
torie și forjă, cît și la prelucrări și Tnontaj.,

Produsele noastre oferă un larg cîmp de. uti
lizare a maselor plastice. Folosirea acestor, 
materiale are avantajul că. reduce numă
rul operațiilor și volumul de muncă pe unitatea 
de produs, piesele executate din mase plastice 
necesitind doar operația de montaj. Serviciul con
structor-șef a proiectat pentru anul acesta 25 
de repere în vederea execuției din mase plas
tice. Pentru 14 dintre .ele s-au și confecționat 
matrițele. Strădaniile noastre pentru extinderea 
maselor plastice întîmpină însă unele greutăți, 
întrucît întreprinderile producătoare și, mai a- 
les, Fabrica de mașe plastice București a tără
gănat încheierea contractelor pe motiv că - nu 
dispun de capacitatea de producție necesară. 
După părerea noastră, ținînd seama de sarcinile

Colectivul uzinei noastre și-a îmbogățit în ul
timii ani experiența în domeniul creșterii pro
ductivității muncii. Sarcina de plan privind pro
ductivitatea muncii a fost depășită în 1962 cu 
5,8 la sută, realizîndu-se pe această cale un vo- 
luiji sporit de producție. în acest an, sarcina de 
creștere a productivității este simțitor sporită. 
Colectivul nostru și-a propus, cu prilejul luării 
angajamentelor pe 1963, să depășească această 
sarcină cu 0,3 la sută.

Pe ce căi am acționat și acționăm în continua
re pentru creșterea productivității muncii ?

ifflkin proprie experiență ne-am convins că 
gj? ridicarea productivității muncii depinde, 
în primul rînd, de înfăptuirea consecventă a sar

cinilor planului tehnic, de introducerea tehnicii 
poi și a tehnologiei moderne, de perfecționarea 
continuă a producției, de ridicarea calificării 
muncitorilor.

în întreaga luptă pentru creșterea productivi
tății muncii, un rol important îl au serviciile 
de concepție din uzină. Ele caută să aplice în 
permanență soluțiile constructive și tehnologice 
cele mai bune, sä promoveze larg tehnologia mo
dernă și, prin aceasta, își aduc contribuția la 
ridicarea nivelului tehnic-calitativ al produselor 
pe care le fabricăm, la simplificarea și îmbună
tățirea procesului de producție.

Inginerii și tehnicienii de la serviciul con- 
ștructor-șef au reproiectat în cursul anului 1962 
o serie de produse. Cele peste 100- de modifi
cări constructive făcute anul trecut, cu ocazia 
reproiectării, au dus în mod concret la elimi
narea unor repere și operații, la micșorarea vo
lumului de prelucrări, ca urmare a posibilității 
aplicării unor procedee, tehnologice moderne. De 
pildă, soluția privind matrițarea lagărelor eârnă 
și a lagărelor axelor, sabot, în locul execuției 
prin sudură, a dus la o creștere a productivi
tății muncii cu circa 25 la sută. La tăvălugul 
inelar, prin, reproiectare s-a redus numărul de 
repere cu aproximativ 30 la sută, ceea ce a în
semnat o micșorare a volumului de manoperă 
pe produs. în acest an, vom continua să repro- 
iectăm unele produse pentru a le ridica nivelul 
calitativ și a perfecționa procesul de fabricație.

în atenția proiectanților au. stat și stau, de1 
asemenea, problemele legate de, tipizarea și uni

cere.a timpului' auxiliar, de ușurare a comenzi
lor și de simplificare a deservirii diferitelor 
mașini, Ne-am propus ca în acest an să moder
nizăm o serie' de strunguri, mașini de rectificat, 
prese și alte utilaje, în scopul măririi randa- 
-mentului lor. « •• • ?, r:

■ ■ Joi ne-am dat seama că pentru valorifica
ți rea mai largă a rezervelor . de creștere a 

productivității, muncii important este ca, odată eu ■ 
înfăptuirea sarcinilor prevăzute în planul tehnic, 
să asigurăm organizarea și desfășurarea ritmică 
a producției. în acest scop, am organizat anul 
trecut montarea remorcilor cisterne în flux con
tinuu. înainte de a se trece la realizarea celor 
două linii tehnologice de montaj în flux, proiec
tul a fost pus în discuția montatorilor. Oamenii 
au adus unele corective, au propus să fie schim
bată ordinea de montaj. Prin intrarea în func
țiune a liniilor tehnologice, productivitatea mun
cii la montajul remorcii cisterne pe două axe a 
crescut cu 6,5 la sută, iar la remorca pe un ax — 
cu 20 la. sută.

Pentru anul în curs ne-am propus să Intro
ducem o linie modernă pentru montajul în flux

a semănătoarei universale, prin care preconizăm 
să obținem o creștere a productivității muncii 
de circa 39 la șută. Pentru reducerea manope
rei dé vopsire și mărirea productivității mun
cii, s-a proiectat o instalație mecanizată de vop
sire a pieselor mici și cu pondere mare în vo
lumul producției. Această instalație va permite 
să sporim cu 15 la suță productivitatea muncii 
la lucrările de vopsire.

în cadrul măsurilor pentru pregătirea produc
ției din acest an, în sectorul prelucrător s-a tre
cut la organizarea muncii pe echipe, înçredin- 
țînd conducerea lor unor muncitori cu expe
riență. Lucrul în echipe a contribuit la ridicarea 
calificării, la dezvoltarea spiritului de colaborare 
și întrajutorare tovărășească în muncă. Deși 
n-au trecut decit cîteva luni de la organizarea 
echipelor,, rezultatele sînt vizibile: mulți din 
strungarii care înainte abia își realizau sarci
nile de producție, în prezent își depășesc zilnic 
planul cu 15—20 la sută.

Creșterea continuă a1 productivității muncii 
este inseparabil legată de ridicarea calificării 
muncitorilor și tehnicienilor. Conducerea uzinei 
și comitetul sindicatului âu organizat în acest an 
un număr sporit de. cursuri de ridicare a califică
rii, profesionale, care sînt frecventate de aproape 
500 muncitori ; în sectoarele productive func
ționează 15 asemenea cursuri, organizate pe me
serii, unde predau lecții cei mai buni ingineri și 
tehnicieni. De asemenea, a fost organizat un 
curs de perfecționare a maiștrilor.

S3n toate acțiunile întreprinse în uzină pen
ii tru creșterea productivității muncii se sim
te puternic activitatea desfășurată de comitetul 

de partid, de organizațiile de bază din secții. 
De la munca politică directă în rîndurile mun
citorilor și tehnicienilor, pînă la agitația vizuală, 
concretă, sugestivă, organizațiile de bază men
țin în permanență viu interesul întregului co
lectiv pentru îndeplinirea acestei importante 
sarcini economice. Ele arată că realizarea cu 
succes a sarcinii de creștere a productivității 
muncii depinde deopotrivă de muncitorii și 
tehnicienii din producție, de munca creatoare a 
serviciilor de concepție pentru descoperirea și 
punerea în valoare a rezervelor existente în a- 
cest domeniu. Din inițiativa comitetului de par
tid au fost înființate 5 comisii pentru valorifica
rea rezervelor' interne, comisii care colaborează 
rodnic cu muncitorii și tehnicienii din sectoare. 
Sprijinul, comitetului de partid, al organizațiilor 
de bază 'se manifestă șt prin controlul efectuat 
asupra activității conducerii uzinei și a sectoa
relor, prin analizele periodice, făcute cu ajuto
rul specialiștilor, privind mersul producției. Se
cretarul comitetului de partid, tov. Aurel- Mincă, 
șj, alți membri ai comitetului urmăresc Sistema
tic cum se realizează productivitatea muncii pla
nificată, ca și desfășurarea ritmică a producției 
pe baza graficelor întocmite pe decade și pro
duse. Comitetul de partid și organizațiile de bază 
analizează periodic stadiul aplicării măsurilor 
tehnico-organizatorice, stimulează îndeaproape 
propunerile valoroase ale muncitorilor și tehni
cienilor.

Bazîndu-ne pe experiența acumulată, vom 
căuta să punem în valoare noi rezerve de creș
tere a productivității muncii, asigurînd astfel 
îndeplinirea exemplară a acestei importante" 
sarcini de plan.

Șsfui serviciului con3‘.rucîor-șet, ing. Emil Dobrovolschi, discută împreună cu inginerii Gheorghe Dră- 
ghici, Gheorghe Petreanu și proiectantul Jean Constantincscu o medilicare construcfivă la una din piese, 
—----- _ timpul de muncă la prelucrarea ei.

o
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prin caro se reduce cu Î5 la sută
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tații muncii, în medie cu 40 la sută, 
față de vechile metode. în afară de 

. ,__ rudimentare de aceasta se eliberează o suprafafă pro-
lucru. Tocmai pentru că însăși practica 
din uzina noastră ne-a demonstrat de 
multe ori acest adevăr, inginerii, teh
nicienii și muncitorii își îndreaptă fot 
mai mult atenjia spre perfectionarea 
continuă a tehnologiei — cale princi
pală de sporire a productivităjii muncii 
și de îmbunătăfire a calității produejiei.

Tn sectoarele uzinei noastre — la 
turnătorie, forjă, la prelucrare și montaj 
— se aplică în mod curent diferite pro
cedee tehnologice avansate. Să luăm, 
de pildă, turnarea în cochile. Anul tre
cut am extins acest procedeu la diferite 
repere de . la remorca cisternă pe unul 
și două axe. Drept rezultat, producti
vitatea muncii a crescut cu 20 la sută 
față de turnarea în forme obișnuite ; 
în plus, s-a folosit în mod mai rațio
nal spațiul de formare.

După părerea noastră există posibi
lități să extindem în acest an metoda 
de turnare în cochile și la diferite 
repere de la grapa stelată și semănă
toarea universală. De altfel am șl în
ceput să facem studii în acest scop. 
Numai la turnarea a două repere’—- 
steaua de la grapa stelată și inelul de 
tasare de la semănătoarea universală — 
se va realiza o creștere a productivi-

Producția modernă 
nu se poale împăca 
vechile, cu mijloace

nu se împacă ți 
cu tehnologii în

ductivă de circa 160 m.p., pe care se 
poate organiza în mai bune condijii 
formarea celorlalte repere.

Forjarea în matrife nu este un pro
cedeu nou pentru uzina noastră. El 
se aplică de mai mult timp, dar în 
ultimul an a căpătat o extindere lar
gă. Ca. tonaj, s-au forjat anul trecut 
în matrije 723 de tone, depășindu-se 
sarcina stabilită prin planul tehnic.

Ne-am propus 
curs, să aplicăm 
peste 1 000 tone 
fele extinderii ei 
lumul manoperei 
canice se 
sută, ceea 
o creștere 
muncii. Nu 
productivitate care se va objine prin 
mărirea capacității de produejie la pre
lucrări mecanice, ca urmare a eliberării 
a o serie de mașini ce vor putea fi 
utilizate la executarea altor lucrări.

Cu bune rezultate se aplică în uzina 
noastră sudura automată sub strat 
flux. Anul frecuf s-au realizat prin 
ceastă metodă 6 000 metri liniari 
cusătură ; ca urmare, s-a realizat 
creștere a productivităjii muncii

ca, în anul în 
această metodă la 

de piese. Efec- 
sînf evidente : vo- 
de prelucrări me-

va reduce cu 25 la 
ce va însemna în fapt 

simjitoare a productivităjii 
am luat în calcul sporul de

V f de
a-

de
o

medie cu 40 la sută față de sudura 
electrică, fără să mai vorbim că se ob
ține o calitate superioară a lucrărilor.

S-ar putea crede că în acest dome
niu nu mai avem prea multe de făcut, 
ținînd seama de specificul producției 
noastre. Lucrurile nu stau însă așa. Ne 
dăm seama că în această direcție mai 
există posibilități. In acest an vom 
extinde sudura automată la alte două 
subansamble de la remorca cisternă pe 
două axe.

O altă metodă avansată pe care o 
vom aplica în açest an este electroni- 
fuirea ; în prezent serviciul mecanic-șef 
construiește aparatura necesară. Calcu
lele făcute arată că prin înlocuirea ni- 
fuirii manuale a cutiei ventilatorului de 
la tocătoarea, de siloz cu niluirea elec
trică se obține o sporire-a productivi
tății muncii de 30 la sută la această 
operație și, în plus, o îmbunătățire 
simțitoare a calității și o reducere a 
prețului de cost de circa 20 la sută.

Posibilități de perfecționare a tehno
logiei sînt și în sectoarele de prelucrare 
prin așchiere. Tehnologii noștri se 
preocupă de echiparea mașinilor-unelte 
cu cît mai multe dispozitive și scule. 
Tn acest domeniu mai'avem multe dă 
făcut și s'dcotim binevenite propunerile 
făcute de muncitori. Mai avem de re
zolvat o serie de probleme legate de 
introducerea unor metode tehnologice 
avansate și, în această privință, vom 
studia experiența altor uzine din țară.

Promovînd larg procedeele tehnolo
gice avansate, muncitorii, tehnicienii șl 
inginerii noștri vor obține în acest an 
nor realizări în creșterea productivității 
muncii. Șe poate spune că rezervele 
interne care pot fi valorificate pe a- 
ceastă cale sînt practic inepuizabile.

Ing. GHEORGHE PETREANU 
metalurg-șef

Ing. GHEORGHE DRAGHICI 
tehnolog șef
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prezintă dinamicase

o

înainte care lu-

sarcinile

ocup de organi- 
aceasta este o

pentru creșterea 
îmi propun să

prin 
unei

de lucru, 
cît mai

ființă 
urmă 

de a 
bine

întocmai 
tehnolog

execute o- 
în ce mai 
sporească 
muncii. La

se 
ie-

arătat că, obți- 
mai înaltă produc- 
a muncii, membrii 
și-au sporit șl cîș-

alta. In e- 
o mai mică

important este 
muncitor să-și 

exemplar locul 
să-și întrețină 

la

Iată cum 
pe 1962 - 100 Ia sută).

Echipa noastră, ca și alte 
echipe, a luat 
cîteva luni în 
din necesitatea 
valorifica mai 
zervele de creștere a pro
ductivității muncii existen
te în sectorul II prelucră
tor. In acest răstimp, am 
obținut rezultpte bune 
care confirmă avantajele 
organizării muncii in e- 
chipe.

Formarea echipei a dus 
dezvoltarea spiritului 

» întrajutorare tovără
șească în muncă. Muncito
rii cu mai puțină experiență 
sînt ajutați să 
perații din ce 
complexe, să 
productivitatea 
efectuarea acestor opera
ții, eu sau alți tovarăși cu 
pregătire mai ridicată îi a- 
jutăm pe cel tineri să-și re
gleze mașinile, să aplice 
regimuri optime 
incit să lucreze 
spornic.

Și încă ceva.
cind se lucra individual, 
fiecărui strungar i se re
partizau repere diferite de 
Ia o zi la 
chipă există 
fluctuație a reperelor în
credințate spre execuție. 
Aceasta. duc6.-.»la 'speci.gli- 
zarea. muncitorilor,>și' rezul
tatele se văd ’•Ini creșterea 
productivității’' muncii. Un 
exemplu este ' edificator. 
Lucrînd individual, strun-

garul Dumitru Nicola pre
lucra în 8 ore 50 de axe 
pentru grapa stelată. 
Acum, cind lucrează mai 
mult timp la același Teper 
și are totul pregătit, face 
75 de piese înir-un schimb.

De altfel, în perioada de 
cind a fost înființată, pro
ductivitatea muncii a cres
cut mult pe ansamblul e- 
chipei. Din octombrie, de 
cind am alcătuit echipa, 
lună de lună fiecare strun
gar a ajuns eă prelucreze 
un volum mai mare de pie
se, să-și depășească simți
tor sarcinile de producție. 
Important este și faptul că 
piesele au fost livrate în 
mod ritmic la montaj, iar 
calitatea lor a fost simțitor 
îmbunătățită.

Pe baza propriei noastre 
experiențe ne-am dat sea
ma cît de 
ca fiecare 
organizeze 
de muncă,
bine mașina 
crează. Fiecare strungar, 
la lăsarea lucrului, își cu
răță mașina și o gresează 
la intervalele stabilite. Ca 
urmare, în ultimele 3 luni 
nu au apărut nici un fel 
de deranjamente la mașini 
care ar fi putut să „mănîn- 
ce" ore prețioase din timpul 
de producție.

Merită 
nînd o 
Evitate 
echipei 
tigurile.

Realizările dobîndite pînă 
acum sînt pentru noi un 
imbold de a lucra și 
mai bine, de a ne orga
niza și mai temeinic mun
ca în echipă.

Ing. VASILE PAȚICA 
inglner-șef

IANUARIE
REALIZAT

creșterii productivității muncii în uzină (productivitatea planificată

lucrul în echipă a de
venit o „școală” de ridi
care a calificării, de îm
bogățire a cunoștințelor 
profesionale. In fotogra
fie : șeful de echipă Flo
ren Pădureanu explică ti
nerilor strungari Dumitru 
Nlcola șl Ștefan Căpătînă 
cum să execute corect șl 
mai repede un nou reper.

FLOREA PÄDUREANU 
strungar, șef de echipă 
sectorul II prelucrător

Cine nu știe elf de multe probleme 
stau în fa/a unui maistru, fie că lucrează 
la turnătorie sau prelucrări, fie la mon
taj I El conduce sectorul de muncă ce I 
s-a încredinfat și poartă răspunderea 
pentru realizarea producflei la tofi indica
torii planului. Deosebit de important 
este faptul că noi, maiștrii, răspundem și 
de realizarea sarcinii de sporire a pro
ductivității muncii în sectorul pe care-l 
conducem. Despre o serie de aspecte 
ale preocupării noastre 
productivității muncii, 
vorbesc aici.

Vreau să arăt cum mă 
zarea producției, căci
premiză principală pentru ridicarea pro
ductivității muncii. Am în subordine pa
tru echipe de turnători-formari ■— în total 
32 de muncitori. Cum organizez munca ? 
Cu cîteva zile înainte de începutul lunii, 
cind primesc de la planificatorul de sec
tor sarcinile de producție, mă îngrijesc 
de repartizarea lor judicioasă pe echipe, 
în raport cu calificarea oamenilor și com
plexitatea lucrărilor. Tin seama și de nu
mărul de muncitori din fiecare echipă. 
Pentru ca producția să se desfășoare rit
mic, împreună cu șefii de echipă luăm 
măsuri din vreme pentru asigurarea cu 
materii prime, modele, rame de formare 
etc. Urmărirea realizării planului pe echi
pe se face cu ajutorul graficelor. Ori de 
cile ori se ivesc rămîneri în urmă la o 
echipă sau alta, luăm măsuri de elimi
nare a deficientelor, intervenind operativ 
pentru ca piesele să fie trimise ritmic la 
sectorul prelucrător.

Ca maistru mă ocup, cu sprijinul feh- 
nologilo’ șl al șefului sectorului, de ridi
carea nivelului tehnic al producției. Nu

î noMtirâ9
demult am introdus în producție rame de 
formare din tablă, în locul celor din fon
tă turnată. Care sînt avantajele ? Se mî- 
nuiesc mai ușor, se cîștigă timp la asam
blarea și dezbaterea formelor. Am făcut 
un calcul : la inelul dinfat de la tăvălu
gul inelar, reper care are o pondere mare 
in volumul produejiei sectorului, folosin- 
du-se asemenea rame se execută acum 
în S ore, în medie de către un muncitor, 
25 de forme în loc de 20. Deci o creș
tere însemnată a productivităjii muncii.

Cu participarea muncitorilor, noi, mai
ștrii, căutăm să punem în valoare mereu 
noi rezerve de creștere a productivită|ii 
muncii. Spre sfîrșitul anului trecut, mun
citorul Ion Tănăsescu — șeful unei echipe 
— a propus executarea miezurilor pen
tru cutia și capacul inversor prin întărire 
cu bioxid de carbon. Am socotit 
valoroasă această propunere și am 
aplicat-o în producție. S-a redus astfel 
mult din timpul necesar pentru uscarea 
miezurilor și s-au eliminat o serie de o- 
perajii.

înfr-o vreme, la plăcile laterale, 
de la tocătoarea de nutreț se iveau 
deseori defecte de turnare, care du
ceau la rebufarea multora dintre ele. 
Asta trăgea înapoi productivitatea 
muncii echipei conduse de Mircea 
Masian. N-am stat cu brajele încrucișate, 
împreună cu tehnologul de Ta serviciul 
metalurg-șef, am ajuns la concluzia că e 
nevoie să schimbăm tehnologia de turna
re. Introducîndu-se răcitori metalici și 
două miezuri, echipa a ajuns să lucreze 
mai spornic și să-și realizeze 
potrivit graficelor de producție.

Mă îngrijesc de respectarea 
de către muncitori a disciplinei

gice, veghind să nu se producă abateri 
de la rejetele de fabricație și prescripții
le tehnologice.

Colectivul nostru are permanent în a- 
tenjie extinderea metodelor tehnologice 
moderne. In această privin/ă, un cuvînt 
greu au de spus inginerii de la serviciul 
metalurg-șef. După părerea noastră și 
alte repere de la semănătoare, grapa ste
lată și tocătoare se pot turna în cochile. 
Extinderea și introducerea a noi metode 
moderne va duce la creșterea producti
vității muncii atît în turnătorie, cît și în 
celelalte sectoare.

O mare grijă acordăm ridicării califi
cării muncitorilor. Aproape jumătate din 
muncitorii celor patru echipe urmează în 
prezent cursurile de ridicare a calificării, 
unde își însușesc noi cunoștințe de tehno
logia formării și turnării, precum și de 
desen tehnic. Sub ochii noștri se află în 
mod-deosebit tinerii muncitori. La locul 
de muncă, împreună cu muncitorii cu ex
periență, îi ajutăm să execute în cît mai 
bune condiții lucrările repartizate, opera
ții din ce în ce mai complicate.

lată pe scurt o parte din 'preocupările 
noastre legate de creșterea productivității 
muncii. Muncitorii din echipele pe care le 
conduc și-au adus și ei contribuția anul 
trecut la sporirea productivității muncii 
cu 14 la sută pe sector. Acum, atenfia 
noastră se îndreaptă spre îmbunătățirea 
randamentului instalațiilor de formare și 
folosirea rațională a spațiilor productive, 
spre întărirea disciplinei tehnologice și 
în muncă. în felul acesta vor fi puse în 
valoare noi rezerve de creștere a pro
ductivității muncii.

MIRCEA CNIZEL 
maistru la turnătoria de fontă

ANTONIE
FLOREA, mais
tru principal, 
sectărul mon
tai . „Mecani
zarea operației 
de montare 
cazanului 
morcii EC 
pe șăsiu, 
instalarea 
macarale de o 
tonă, ne-ar da 
posibilitatea să 
sporim productivitatea muncii la 
această operație cu circa 30 la 
sută și, în același timp, s-ar îm
bunătăți condițiile de muncă. Tot 
aici, confecționarea unor dispozi-/ 
tive pentru sudura automată sau- 
semiautomată a cercului domă și 
a doinei de la remorcile cisternă 
ar reduce timpul do execuție pe 
bucată cu o oră".

MARIAN CIU
LII, strungar, șe! 
da echipă: „Fo
losirea cîtorva 
dispozitive de 
strunjit conic și 
sferic, iar în 
cazul prelucră
rii reperelor si
milare, a unor 
dispozitive re
glabile, (care 
se pot realiza 
la noi în uzină),

ar face să crească simțitor pro
ductivitatea muncii Ia prelucrare, 
iar calitatea produselor 
îmbunătăți mult

IONEL BÄL- 
ȘAN, muncitor, 
în sectorul tur
nătorie : „In- 
trucît transpor
tul pieselor din 
hala de forma
re în atelierul 
de curățit se 
face manual, 
pentru a se 
mări producti
vitatea muncii 
în acest atelier
ar fi bine să se inslaieze un mo- 
norai pentru transportul inelelor 
dințate din hală la stafiile do 
sablaj".
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La centenarul nașterii lui Gh. Marinescu

Un mare savant și patriot
Se împlinesc astăzi 100 de ani de 

la nașterea savantului Gheorghe Ma. 
rinescu. întemeietorul școlii romî- 
nești de neurologie. Vasta lui operă 
științifică cuprinde peste 1 000 de lu
crări, dintre care o mare parte a in
trat în patrimoniul științei medicale 
universale, iar în manualele de spe
cialitate este remarcată contribuția 
lui la dezvoltarea neurologiei. Prin 
opera sa, Gh. Marinescu a dat un 
aport considerabil la creșterea pres
tigiului științei medicale romînești 
peste hotare. O mărturie a aprecie
rii de care s-a bucurat el este 
și faptul că academiile de ști
ință și medicină, societățile de 
neurologie și medicină din mai multe 
țări ale Europei și Americii i-au con
ferit tțilul de membru corespondent 
și dezonoare. „Venind în țara lui Ma
rinescu, nu mi-am putut refuza emo
ția de a cerceta cu amănunțime casa 
în care, a creat și a trăit acest mare 
savant ale cărui lucrări au devenit 
clasice în știința medicală“, a decla
rat în 1956. cunoscutul neurolog Mac 
Donald Critchley. Cu ani în urmă, 
Critchley fusese acela care i-a sem
nat diploma de membru de onoare 
al Asociației regale a medicilor en
glezi. O nouă mărturie a prețuirii 
lui Gh. Marinescu o constituie reco
mandarea Consiliului Mondial al 
Păcii ca, în cadrul marilor aniver
sări culturale, să fie sărbătorit cen
tenarul nașterii cunoscutului învățat 
romîn.

Pînă a deveni savant cu renume 
mondial. Gh. Marinescu a străbătut 
un drum greu. Nu a fost ușoară via
ța lui de student, totuși la facultatea 
de medicină din București, prin zelul 
și pasiunea lui pentru cercetarea 
științifică, a reușit să atragă atenția 
profesorului Victor Babeș. Acesta îl 
sprijină și. prin grija lui, a plecat la 
Paris pentru a-și continua studiile.

Anii petrecuți în străinătate au 
fost ani de activitate intensă, de asi
due cercetări științifice. Gh. Mari
nescu și-a îndreptat atenția îndeo
sebi spre studiul celulei nervoase, 
domeniu care avea să constituie 
preocuparea sa principală. El nu 
considera celula nervoasă static, 
ca mulți dintre predecesorii săi, 
ci dinamic, cercetînd cum, în 
raport cu condițiile mediului, se 
schimbă continuu structura, func
țiile, forma acesteia. El a stu
diat comportarea și modificările ce
lulei nervoase sub influența varia
țiilor temperaturii, a oboselii, etc. 
căutînd să pătrundă mecanismele fi
ne ale funcționării ei, imaginînd noi 
metode și tehnici de cercetare, spre 
a dezvălui cauzele și mijloacele de 
combatere a bolilor sistemului ner
vos. Ca om de știință bine cunoscut 
pentru realizările sale în domeniul 
neurologiei, în anul 1897 este însăr
cinat să prezinte la Congresul inter
național de medicină de la Moscova 
un raport asupra patologiei celulei 
nervoase. In același an începe să 
predea cursuri la prima catedră de 
neurologie din țara noastră.

In anul 1909 apare monografia lui 
Gh. Marinescu asupra celulei ner
voase. prima lucrare de acest gen 
din lume. In această lucrare clasică 
el sintetizează cunoștințele acumula
te pînă la acea dată și Ie îmbogă
țește cu numeroase date noi rezul
tate din cercetările sale. în anii ur
mători abordează — între primii oa
meni de știință — problemele histo- 
chimice ale țesutului nervos, rolul 
glicogenului, al fierului de structură, 
modul de formare a „plăcilor seni-

de acad. A. KREINDLER

le* etc, căutînd să dezvăluie legătura 
dintre structură și funcție. El a 
combătut concepțiile idealiste ale 
unor cercetători și s-a exprimat ho- 
tărît pentru o știință materialistă. 
Cercul preocupărilor sale științifice 
se lărgește tot mai mult. După pri
mul război mondial, se ocupă de cli
nica și histopatologia encefalitei epi
demice, de mecanismele neuroinfec- 

țiilor, studiază herpesul și zona zos
ter etc.

Vizitînd laboratoarele în care lucra 
I. P. Pavlov, Gh. Marinescu a fost 
profund impresionat de descoperirile 
marelui fiziolog și a căutat să le 
aplice în tratarea bolilor sistemului 
nervos central. Cei doi savanți se 
află în corespondentă și își trimit 
reciproc lucrările. In 1935, la Paris, 
apare un volum cuprinzînd rezulta
tele cercetărilor profesorului Mari
nescu în domeniul reflexelor condi
ționate, lucrare premiată de Acade
mia de medicină din Paris. Altă mo
nografie valoroasă, elaborată îm
preună cu colaboratorii săi, a fost 
cea despre tonusul mușchilor striați.

Atras de rodnica activitate ce o 
desfășura savantul, m-am numărat 
și eu printre elevii și colaboratorii 
săi. Era exigent față de noi, dar a- 
ceeași exigență o impunea și sie în
suși. Dimineața, devreme, era în cli
nică la lucru și nu pleca decît foarte 
tîrziu. Urmărea cu atenție lucrările 
colaboratorilor săi, discuta rezulta
tele, îi sfătuia. Era la curent cu pro
gresele neurologiei, studia sistematic 
publicațiile de specialitate și se stră
duia să găsească aplicare în neuro
logie noilor descoperiri din domeniul 
fiziologiei, chimiei, fizicii. Nu făcea 
parte din rîndul acelor oameni de 

„Țăranul, mlncînd porumb stricat, de
vine peiagros. Dar de ce mănîncă po
rumb stricat ? Fără îndoială că mediul în 
care trăiește îl obligă să se hrănească cu 
asemenea porumb. Societatea este datoa
re a repara greșala fată de această vic
timă exploatată de o societate rapace... 
Să nu se creadă că societatea și-a plă
tit datoria față de acești nenorociți, 
prin faptul că se construiesc pelagro- 
zerii sau Ii se dau medicamente. Tre
buie să li se dea ceva mai bun, ce ar 
putea să-i scape de mizerie, să-i împie
dice de a deveni pelagroși. Le trebuie 
mai întîi pămînt spre a-1 munci și a 
produce necesarul 'spre a se hrăni, a se

știință care se izolau în laborator, în 
clinică. „Scopul omului de știință, ne 
spunea, este căutarea adevărului, iar 
idealul lui bunăstarea omenirii".

Profesorul Marinescu a fost un 
înflăcărat patriot, însuflețit de o pu
ternică dragoste față de popor. 
El nu s-a împăcat cu nedrep
tățile, contrastele din societatea 
în care a trăit, cu mizeria la 
care erau condamnate masele mun
citoare pe atunci. Deși nu îi 
erau clare îndeajuns căile reale 
de transformare a vechii socie
tăți, el susținea totuși, multe pă
reri îndrăznețe în acea vreme. In- 
tr-o conferință publică despre pela
gră, care făcea mii de victime în 
țara noastră, el a afirmat că singura 
posibilitate de înlăturare a acestei 
boli ar fi împroprietărirea țăranilor, 
că numai așa ei ar putea scăpa de 
mizeria în care se zbăteau. Dar gu
vernanții care se perindau la condu
cerea țării nu luau în seamă rava
giile pe care le făceau pelagra și 
celelalte boli sociale. Ei nu erau in
teresați în schimbarea stării sanitare 
denunțate de Gh. Marinescu. Nefiind 
agreat de vîrfurile burgheziei și mo- 
șierimii, savantul a lucrat mereu în 
condiții extrem de grele. Pînă la cli
nica ce i se încredințase în afara ora
șului, la Pantelimon, străbatea dru
mul cu o brișcă, prin praf și noroaie, 
în 1911 clinica a fost mutată, în sfîr- 
șit, la spitalul Colentina într-un local 
mic și impropriu. Construirea unei 
clinici noi a durat 16 ani și nu a fost 
terminată decît cu doi ani înaintea 
morții marelui om de știință.

Numele profesorului Gh. Mari
nescu figurează cu cinste alături de 
numele altor reprezentanți de seamă 
ai medicinii progresiste din țara 
noastră — Șt. Stîncă, V. Babeș. C. 
Levaditi, T. Ionescu, I. Cantacuzino 
și mulți alții — care, deși s-au izbit 
de pasivitatea și ignoranța guver
nanților din trecut, și-au pus întrea
ga activitate în slujba poporului.

Intr-un chip cu totul nou se des
fășoară astăzi în țara noastră cerce
tarea științifică. In anul 1950, prin 
grija partidului și guvernului, a luat 
ființă Institutul de neurologie „I. P. 
Pavlov” al Academiei R. P. Romîne, 
institut modern utilat, în care nu
meroși oameni de știință abordează 
problemele sistemului nervos sub 
cele mai diferite aspecte — neurofi- 
ziologic, neurochimic, neuroanatomic 
și fiziopatologic — a fost creată o 
largă rețea de asistență medicală în 
domeniul neurologiei. Moștenirea ști
ințifică a profesorului Gheorghe Ma
rinescu se bucură astfel, în climatul 
nou din țara noastră, de condiții deo
sebit de favorabile pentru a fi valo
rificată și dezvoltată în interesul 
poporului al cărui fiu devotat a fost 
marele savant.

GH. MARINESCU SB EP©CA LUI!
Îmbrăca, a se adăposti șl a-și asigura 
existența...”

(Din. discursul de recepție la Acade
mia Romînă, 1906)

„...Este momentul suprem de a se le
gifera munca în toate formele ei, căci 
accidentele teribile, care seceră o bună 
parte din lucrătorii noștri, nu fac decît 
să mărească indolența patronilor și a 
diferitelor societăți... Impunitatea patro
nilor atît cît munca nu este legiferată, 
devine scandaloasă”.

(Din lucrarea „Nevroza traumatică”, 
1907)

Intelectualii din Dolhasca

în anul 1934 scriito
rul Geo Bogza și pic
torul Jules Perahim au 
vizitat tăbăcăriile de 
pe cheiul Dîmboviței. 
Munca istovitoare a 
tăbăcarilor în condiții 
neomenești, exploata
rea la care erau su
puși au constituit o- 
biectul unor reportaje 
ilustrate. Pornind de 
la acest material, și 
în contrast cu el, fil
mul „Tăbăcăna“, rea
lizat de regizorul M. 
Ilieșu, după un scena

riu scris în colaborare 
cu Janös Szasz, arată 
cum lucrează azi tă- 
băcarii în combinatul 
modern de la Jilava 
unde diferitele ope
rații sînt mecanizate 
și automatizate. Toa
te acestea au devenit 
posibile doar în anii 
puterii populare. în 
fotografia de eus : o 
scenă din film.

„Lumea din beznă“ 
se intitulează filmul 
realizat de un colectiv 
condus de regizorul Ion

„Nedreptatea socială a crescut... 
Omul de știință dezinteresat vede 
cu durere că activitatea produc
tivă a tării romînești a încetat aproape, 
fiind înlocuită cu aceea a permiselor 
ilicite, a tolerării celei mai largi a cazi
nourilor, ca cele de la Sinaia și Cons
tanța, a curselor de cai, unde specula 
Joacă un rol destul de însemnat și a ex
ploatatorilor de tot felul, care uneori 
nu numai că nu sînt înfrînați, dar chiar 
favorizați pe față... E datoria noastră a 
încuraja faptele bune și a denunța pe 
cele rele, de a lumina pe lucrătorii ma

Bostan, cu concursul 
Institutului de speolo
gie „Emil Racoviță" al 
Academiei R. P. Ro
mîne. Dezvăluind mari 
frumuseți ale naturii, 
prezentînd formații mi
nerale și viețuitoare 
din peșterile noastre, 
filmul (din care re
producem o imagine 
In fotografia de jos) 
este totodată un oma
giu adus lui Emil Ra
coviță, întemeietorul 
biospeologiei.

nuali precum și de a da semnalul de 
alarmă împotriva exploatatorilor...'*.

(Din „Laboratoarele și intelectualita
tea”, conferință, 1920)

„Să nu se uite că cel ce trăiesc în 
lipsuri și chiar în mizerie sînt prea nu
meroși ; că speculanții, îmbogățițli prin 
afaceri neoneste trăiesc, într-un fel sau 
altul, din exploatarea celor ce muncesc.

Plecînd în lumea din care nimeni nu 
s-a mai întors, nu aș voi să supăr pe 
nimeni, dar adevărul trebuie spus : prea 
multă nedreptate este în blagoslovita 
țară romînească...”

(Din „Testament” — 1938)

Dacă vii cu treburi în Dolhasca la 
ora serii, în acest anotimp, lucrurile se 
desfășoară cam în felul următor :

— Unde l-aș putea găsi pe pre
ședintele cooperativei ?

— Pe tovarășul Costan ? La căminul 
cultural.

— Dar pe președintele gospodăriei 
colective ?

— E și el la cămin.
— Poate pe președintele sfatului 

popular ?
— Tot la cămin... îi găsiți pe toți 

acolo I Au repeiijie la cor !
Noaptea îmbrăfișează satul. La cămi

nul cultural biblioteca e plină de oa
meni. Dintr-o încăpere alăturată răsună 
muljime de glasuri unite : corul cămi
nului cultural repetă.

Călăuziți de comitetul de partid, in
telectualii din Dolhasca se ocupă cu 
dragoste de activitatea căminului cul
tural, a bibliotecii. Maria Munleanu, 
Aurelian Nifulescu, Natalia Grigoraș, 
profesori și învăfători, medicul veteri
nar Gheorghe Mihăiescu, și mulfi alții 
pun umărul cu entuziasm, cu pasiune, 
pentru ca în Dolhasca viaja culturală 
să fie bogată, interesantă.

învățătoarele Adriana Diaconescu, 
„sufletul muncii culturale" din cătunul 
Gulia, și Maria Păvăluc din Budeni au 
trăit, în ziua de 18 februarie 1963, un 
eveniment important din viața lor : au 
fost primite în partid. Luînd cuvîntul, 
tovarășii lor au scos în evidență acti
vitatea neobosită a acestor două în
vățătoare în domeniul muncii cultu
rale de masă, legată de problemele 
actuale ale gospodăriei colective, ale 
comunei. Primirea lor în partid fără 
stagiu de candidat a fost socotită ca 
o cinstire adusă tuturor intelectualilor 
din Dolhasca.

★
Două medalii de aur pe care se află 

inscripția „Premiul I. Laureat”, iar pe 
I revers efigia lui Caragiale înconjurată 

de cuvintele „Al lll-lea Festival bienal 
I. L. Caragiale — 1962". Am găsit a- 
ceste medalii în casa învățătorilor Va
sile și Natalia Grigoraș.

Tovarășa Grigoraș a jucat în piesa 
„îndrăzneala“ de Gh. Vlad unul din 
rolurile principale : era mama lui... Gh. 
Costan (Lixandru). De la ea aflu cum 
s-a născut, prin efortul întregului co
lectiv, spectacolul formației de teatru 
din Dolhasca, de două ori consecutiv 
cîștigătoare a premiului I pe (ară în 
cadrul Festivalului „I. L. Caragiale“.

Interesantă este „traducerea" piesei 
din graiul oltenesc, al originalului, în 
cel moldovenesc, al interpreților. A 
fost o inițiativă spontană a membrilor 
formației. îndată s-au simțit „acasă" 
de parcă ar fi fost vorba de lucruri 
abia întîmplafe în Dolhasca : căutau 
să identifice oamenii din realitate ase
mănători celor din piesă, și-i găseau. 
Toți repetau cu pasiune. Colectiviști, 
cadre didactice, alți artiști amatori, sub 
conducerea instructorului formației, Gh. 
Bîrsan, făureau încetul cu încetul un 
spectacol care a fost apreciat de mulți 
specialiști, ca și de spectatori, ca 
nefiind cu nimic mai prejos unui spec

tacol de teatru profesionist. Acum, nu
mărul de orașe și sate unde au jucat 
cei din Dolhasca este destul de mare. 
Numai în comuna lor au dat patru 
spectacole cu „îndrăzneala". Și fot • 
prea puțin față de solicitări 1

Dar cei doi învățători vorbesc cu 
plăcere nu numai despre teatru. El 
desfășoară și alte activități, pe linia 
muncii culturale de masă, în comună. 
Conduc fiecare cîte un cerc de citit, 
țin conferințe, pregătesc seri literare 
și altele. în această ordine de idei tre
buie făcută o observație : adeseori, 
unii intelectuali din comună primesc 
un număr mult prea mare de sarcini, 
din toate părțile, divizîndu-și forjele, 
în timp ce alții nu sînt folosiți îndea
juns. învățătoarea Natalia Grigoraș ara 
următoarele atribuții : membră tn co
mitetul sindical din comună, unde se 
ocupă de asigurările sociale, președin
tă a cooperativei de credit „Valea Și
retului“, responsabilă a gazetei de 
stradă, directoare a căminului cultural 
din Sindeni, propagandistă la învăfă- 
mîntul de partid, membră In consiliul 
cooperativei, interpretă, cum am vă
zut, în formația de teatru. E, totuși, 
cam mult.

★
într-o sală de clasă, încăpătoare, 

găsim așezați în bănci peste patruzeci 
de oameni. La catedră, un tînăr cu 
ochi mari, verzi, cu părul blond, as
pru. Vorbește iute, munfeneșfe, repetă 
iar șl iar termenii mai dificili, îi scrie 
pe tablă cu un scris rotund, frumos. 
„Tovarăși, astăzi ne vom ocupa de ur
mătoarele probleme : 1) săruri mine
rale, 2) macro și microelemente, 3) vi
tamine, 4) antibiotice și importanța lor 
în hrana animalelor. Acum am să vă 
explic ce înseamnă asta. Vă amintiți de 
ora trecută...“

Medicul veterinar Gheorghe Mihă
iescu a venit acum un an în Dolhasca 
direct de pe băncile institutului. își 
iubește munca, i-a îndrăgit pe oamenii 
de aici ; pe cei de la sectorul zooteh
nic îi cunoaște bine pe fiecare în 
parte. Mulți dintre colectiviști sînt în
scriși acum la cursul de învățămînt 
zootehnic pe care-l conduce. îi pri
vește cum scriu, întrebîndu-se unii pe 
alții încă și încă odată, lat-o pe Or- 
tansa Aioanei, colectivistă la o briga
dă de cîmp ; vrea să devină crescă
toare de păsări, un vis mai vechi al 
ei. Cu multă hărnicie învață îngrijito
rul de oi Vasile Crîșmaru, Gh. Toma, 
brigadier zootehnic din Budeni, Aurel 
Roibu din Siliștea.

Pe acești oameni șl pe mulți alții 
îi întîlnește zi de zi în drumurile lui 
de la un cătun la altul, l-a întîlnif la 
grajduri unde le-a arătat de nenu
mărate ori, îngrijindu-se de apli
carea imediată a celor învățate, cum 
se tratează diferite boli mai simple ale 
animalelor, cum trebuie să fie îngri
jite cît mai bine, după regulile științei 
zootehnice.

în fiecare seară, la orele 19, medi
cul veterinar vine de la orice distanță, 
de prin satele unde l-au dus nevoile 
meseriei, la căminul cultural din Dol-

ILIE CONSTANTIN

(Continuare în pag. V-a)

Problemele muzicii ușoare 
în dezbaterea Consiliului muzicii

După cum s-a anunțat în presă, 
zilele trecute a avut loc o ședință a 
Consiliului, muzicii din Comitetul de 
stat pentru cultură și artă consacra
tă dezbaterii unor probleme actuale 
â'.e.'fnuzicii ușoare. Inscriindu-se pe 
linia preocupărilor pentru ridicarea 
acestui domeniu al creației artistice 
la înălțimea exigentelor în creștere, 
dezbaterea s-a bucurat de o largă și 
activă participare, prin prezenta și 
cuvîntul a numeroși compozitori,-in
terpret!. autori de texte, reprezen
tanți ai unor organizații obștești și 
instituții de difuzare a muzicii 
ușoare. Necesitatea unei asemenea 
discuții decurge din însăși marea 
popularitate și accesibilitate a muzi
cii ușoare, din faptul că pe lîngă 
rolul ei de divertisment, muzica de 
ac^st gen are o deosebită putere de 

;7Tcluențare, contribuie, prin mijloa- 
le care-i sînt proprii, la educarea 

maselor în spiritul eticii noi. socia
liste, la formarea bunului gust.

Referatul prezentat de compozito
rul Gherase Dendrino — vicepre
ședinte al Consiliului muzicii — tre- 
cînd în revistă succesele muzicii u- 
șoare romînești. a amintit unele lu
crări apreciate ca : „Drag îmi e bă
dița cu tractorul" de Ion Vasilescu, 
„Garofița" de H. Mălineanu sau, din
tre piesele mai recente, „Pe litoral” 
de Radu Șerban, „Cîmpia sub lună” 
de V. Veselovschi, „Valea Prahovei” 
de G. Grigoriu, „Fata de la Săvi- 
nești” de T. Popa, „Zamfir al meu” 
de A. Giroveanu. „Fir de borangic” 
de Elly Roman, „E noapte, toată lu
mea doarme” de N. Kirculescu ș. a. 
Totodată s-a arătat că în creația 
noastră apar încă multe cîntece al 
căror conținut este prea puțin legat 
de realitățile tării, de trăsăturile ca
racteristice muzicii poporului nostru. 
Insuficienta preocupare pentru o 
exprimare artistică pregnantă, șle
fuită cu migală, pastișarea muzicii 
ușoare străine duc inevitabil la 
uniformizare, la depersonalizarea 
creației, la apariția unor lucrări 
care seamănă unele cu altele prin 
simplismul lor,

In referat se atrage în mod justi
ficat atenția că pentru compozitori, 
bogăția melodică și ritmică a folclo
rului constituie una din cele mai 
rodnice surse de inspirație — dovadă 
succesul durabil al lucrărilor unora 
dintre cei mai talentati creatori de 
muzică ușoară, care au folosit a- 
ceastă sursă inepuizabilă.

Referatul a criticat faptul că unii 
compozitori, avînd slabe cunoștințe 
de armonie, contrapunct, orchestra
tie, nu-și duc la capăt intențiile, pre
zintă lucrări nerealizate din punct 
de vedere artistic : o serie de dile- 
tanti pun în circulație producții lip
site de valoare, iar dirijorii unor 
formații de estradă introduc în re
pertoriu piese proprii mediocre, im
provizate, urmărind adesea scopuri 
strict comerciale. Au fost criticate 
slăbiciunile din munca biroului sec
ției de muzică ușoară a Uniunii 
Compozitorilor și ale Direcției mu
zicii, respectiv Consiliul muzicii din 
C.S.C.A.. care n-au organizat dez
bateri ample, eficiente asupra pro
blemelor muzicii ușoare.

Referatul a subliniat marea în
semnătate a textului pentru valoa
rea ideologică și artistică a cîntecu- 
lui de muzică ușoară. Autori ca E. 
Mirea, C. Cîrjan. A. Storin, A. Fe
lea și alții au dat la iveală nu
meroase lucrări apreciate. In același 
timp este îmbucurător faptul că s-au 
apropiat de genul muzicii ușoare o 
serie de poeți ca Cicerone Theodo- 
rescu, Maria Banuș, Veronica Po- 
rumbacu. I. Brad, M. Dragomir, Șt. 
Iureș. E. Frunză. In multe cîntece 
însă — adeseori datorită unor pseu- 
dotextieri care nu au nimic comun 
cu arta — predomină o tematică 
minoră. în care își găsesc cîmp larg 
de manifestare platitudinea și sen
timentalismul ieftin, șablonul.

La fel ca si celelalte genuri ale 
creației literare, textele trebuie să 
fie realizate cu măiestrie, să reflecte 
sugestiv viata nouă, sentimentele o- 
mului de azi, iar în sfera lor tema
tică tot mai largă, să fie cuprinse 
cîntece despre frumusețile patriei 
noastre, cîntece inspirate din reali
tatea satului colectivizat, cîntece stu
dențești și de tineret, de petrecere, 
de nuntă, de prietenie, de drumeție, 
de sărbătoare. Este necesar ca înșiși 
compozitorii să manifeste o exigentă 
sporită fată de calitatea textelor, de
oarece, semnînd un cîntec de muzică 
ușoară, ei răspund pentru ansamblul 
creației respective. Ar fi de datoria 
Uniunii Scriitorilor și Uniunii Com
pozitorilor — care timp îndelungat 
și-au declinat reciproc răspunderea 
în privința îndrumării creației de 
texte — să colaboreze în organiza
rea cît mai grabnică a unui cenaclu 

al creatorilor textelor de muzică u- 
șoară, să se preocupe de promovarea 
de autori din rîndul amatorilor ta
lentati.

Referindu-se la problemele inter
pretării, referatul a arătat că apre
cierea cea mai caldă au cucerit-o 
acei soliști care au știut să-și valo
rifice talentul și să-și dezvolte perso
nalitatea artistică, aducînd o notă 
originală în arta noastră interpreta
tivă, pe baza unui repertoriu de ți
nută, în care rolul preponderent îl 
are muzica ușoară romînească. Pe 
bună dreptate cîntăreți ca: Maria Tă- 
nase, Angela Moldovan, Dorina Dră- 
ghici, Gică Petrescu. Luigi Ionescu, 
Aida Moga și alții — alături de care 
se afirmă o serie de tinere talente 
— sînt înconjurați de prețuirea pu
blicului. In ce privește tinuta unor 
interpreti, trebuie criticate tendin
țele de manierism, de imitare servilă 
a unor „mode”, ca și vulgaritățile, 
„scălimbăielile" — concesii făcute 
prostului gust.

Arătînd că publicul nostru dă o 
caldă apreciere acelor emisiuni de 
muzică ușoară radiotelevizate și 
spectacole de varietăți care pun 
în circulație cîntece valoroase de 
muzică ușoară ale compozitorilor ro- 
mîni și străini, melodiilor de dans ce 
cultivă bunul gust — referatul a 
criticat totodată radioul și televiziu
nea. Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase”, „Electrecordul”, pentru sla
bul discernămînt și simt critic cu 
care au achiziționat și difuzat o se
rie de cîntece de muzică ușoară 
nereușite, cu texte necorespunzătoa
re. Aceste instituții nu-și exercită 
rolul de îndrumare în relațiile cu 
autorii. Nici Uniunea Compozitorilor 
nu a depus eforturi perseverente 
pentru înlăturarea deficientelor sem
nalate. Organele Comitetului de 
stat pentru cultură și artă n-au 
manifestat fermitatea necesară în 
combaterea acestor fenomene nega
tive.

Referatul a dézvoltat ideea că o 
condiție principală de care depinde 
ridicarea nivelului muzicii ușoare 
este creșterea exigentei ideologice 
și artistice a instituțiilor care achi
ziționează și difuzează lucrările de 
muzică ușoară, originale sau 
străine. In acest sens trebuie 
spus că difuzarea largă a creației 
originale va da rezultate contrarii 
celor scontate dacă nu va fi înso
țită de criteriul calității, al exigen

ței în selectarea ei. Asigurîndu-se 
acestei creații locul corespunzător, 
se cuvine totodată să se manifeste 
mai mult discernămînt în ce pri
vește muzica străină — în sensul 
selecționării lucrărilor de valoare 
care oglindesc cu talent specificul 
artei naționale a popoarelor respec
tive și respingerii producțiilor deca
dente, cărora le sînt proprii vulgari
tatea stridentă, maniera de interpre
tare deșănțată.

O contribuție la formarea gustului 
artistic al maselor de ascultători a- 
duc stațiile de amplificare din între
prinderi, sate și stațiuni balneo-cli- 
materice, seratele, balurile și cher
mezele populare, spectacolele brigă
zilor artistice de agitație. Se impune 
ca sindicatele, organizațiile de ti
neret, studențești, comitetele de 
cultură și artă regionale, raionale și 
orășenești să imprime un spirit de 
înaltă exigență față de difuzarea în 
mase a cîntecului de muzică ușoară.

Critica muzicală, înlăturînd pozi
ția de indiferență și subapreciere 
față de problemele acestui gen, are 
de adus un aport însemnat la clarifi
carea unor probleme ale muzicii 
ușoare romînești.

•k
Referatul a fost urmat de ample 

discuții. Caracteristice luărilor de 
cuvînt au fost spiritul de exigență 
față de creația și interpretarea mu
zicii ușoare, grija pentru dezvolta
rea acestui gen și promovarea lucră
rilor originale, pentru conținutul 
lor educativ, criticarea lipsei de 
discernămînt a instituțiilor de difu
zare, cerința unei înalte calități a 
muzicii ușoare pe baza unei mai 
strînse legături a compozitorilor cu 
viața.

Luînd cuvîntul la discuții, actorul 
Horia Șerbănescu a subliniat intere
sul manifestat de public față de mu
zica ușoară romînească, exigența în 
creștere a ascultătorilor. Publicul 
spectacolelor noastre este dornic de 
cîntece vesele, melodioase. De o deo
sebită apreciere se bucură în rînduri- 
le spectatorilor cîntecele care pot fi 
incluse în programul brigăzilor artis
tice de agitație sau care pot fi re
luate în cadrul reuniunilor tovără
șești ale studenților, elevilor. Presa, 
și mai ales „Scînteia tineretului“, 
care are o largă răspîndire în mase
le de tineri, ar trebui să popularize
ze în rîndul tineretului cîntecele de 
valoare deosebită, publicînd textul 
acestora în paginile sale. în conti
nuare, vorbitorul s-a referit la acti
vitatea Teatrului satiric-muzical „C. 
Tănase“, criticînd faptul că în spec
tacole se strecoară încă lucrări ne
corespunzătoare. Vorbitorul a pro
pus să se acorde mai multă atenție 
pregătirii artistice a soliștilor de 

muzică ușoară, descoperirii și for
mării unor noi cîntăreți.

Compozitorul Elly Roman a arătat 
că în muzica ușoară există mai 
multe genuri : cîntece lirice, patrioti
ce, cîntece satirice, muzică de dans 
etc. Ar fi greșit, de pildă, a spus el, 
ca în materie de texte să cerem ca 
un cîntec destinat dansului să-și a- 
sume rosturile cîntecului liric. Mu
zica ușoară trebuie să aibă un ori
zont de inspirație cît mai cuprinză
tor, ea trebuie să fie o muzică opti
mistă, accesibilă și să răspundă sar
cinilor sale educative ținînd seama 
de specificul genului. Vorbitorul a 
subliniat că, și în acest domeniu, 
goana după succese ușoare duce, de 
multe ori, la lipsă de originalitate, la 
pastișarea unor lucrări de succes și, 
în ultima instanță, la depersonali
zare și eșec. Originalitatea în creație 
este asigurată nu de încadrarea ne
apărată într-o „modă” sau alta, ci 
de inspirația autentică a creatorului, 
de mare însemnătate fiind folosirea 
ca izvor de inspirație melodică a te
zaurului muzicii noastre populare.

Relevînd rolul hotărîtor al radio- 
televiziunii în promovarea lucrărilor 
originale valoroase, vorbitorul a ară
tat că această instituție nu folosește 
suficient marile sale posibilități de 
stimulare și lansare a creației de ca
litate, nu militează îndeajuns pentru 
educarea prin muzică a publicului 
larg. Nici „Electrecordul“ nu are 
o activitate satisfăcătoare în această 
direcție. în calitate de membru al 
biroului secției de muzică ușoară a 
Uniunii Compozitorilor, vorbitorul a 
arătat că această secție mai are încă 
foarte multe de făcut pentru dezvol
tarea muzicii ușoare romînești.

Tov. Octavian Nistor, secretar 
al C.C. al U.T.M., a vorbit despre 
calda apreciere de care se bucură în 
rîndurile tinerilor lucrările de va
loare ale compozitorilor de muzică 
ușoară. In anii noștri — a subliniat 
vorbitorul — cînd arta este chemată 
să contribuie la măreața operă de 
formare a unui om nou, muzica nu 
numai că-i ajută pe oameni, și în 
special pe tineri, să-și petreacă în 
chip plăcut timpul liber, dar contri
buie din plin la educarea lor. Criti
cînd lipsa de farmec a unor melodii, 
platitudinile care se ascund în spa
tele exercițiilor ritmice agasante, re
nunțarea de către unii compozitori 
la crearea unor melodii originale, 
inspirate, vorbitorul a criticat tot
odată îngustimea repertoriului, lipsa 
unor cîntece destinate special tinere
tului, studenților, diferitelor profe
siuni. Un contact mai direct al crea
torilor cu viața ar' contribui la con
tinua lărgire a diapazonului inspira
ției, a tematicii. Cerînd compozitori

lor — a spus vorbitorul — să a- 
corde în creația lor întreaga a- 
tenție conținutului, frumuseții, ac
cesibilității melodiei, să scrie cît 
mai multe cîntece de masă, cîn
tece satirice, cîntece de dragoste, 
melodii de dans, care să aibă la bază 
sentimente autentice, noi nu sin
tern în nici un fel împotriva mu
zicii ritmice, împotriva unei muzici 
ușoare care să asimileze în ea cela 
mai valoroase realizări dobîndite pe 
acest tărîm. Integrînd muzica noas
tră ușoară în evoluția mondială a 
genului, să nu uităm că ea nu va 
putea găsi rezonanțe puternice în 
rîndurile maselor decît exprimînd 
sensibilitatea proprie poporului nos
tru, inspirîndu-se din viață și con
tribuind astfel la cultivarea senti
mentelor de mîndrie patriotică pen
tru realizările poporului nostru.

Regizorul și libretistul Nicusor 
Constantinescu a stăruit, între alte
le, asupra necesității de a se preîn- 
tîmpina o deficientă frecventă în 
unele lucrări ale muzicii noastre u- 
șoare, și anume discrepanța dintre 
text și muzică. Ocupîndu-se de unele 
probleme ale interpretării, vorbitorul 
a .atras atenția asupra efectului dău
nător pe plan artistic al imită
rii unor stiluri de interpretare 
neadecvate. S-a ajuns uneori — a 
arătat el — să fie imitate chiar și 
defectele unor cîntăreți străini, stîl- 
cindu-se limba. Sînt cîntăreți ita
lieni care cîntă prost în franțuzește, 
și urni din cîntăreții noștri îi imită 
preluîndu-le chiar și greșelile. Mi 
s-a întîmplat într-o seară să aud Ia 
un restaurant cîntîndu-se „Mica se
renadă”. dar nu într-o romînească 
curată, ci așa cum o cîntase pe romî- 
nește, la București, Vico Torriani.

Referindu-se la problemele di
fuzării cîntecelor de muzică ușoară, 
vorbitorul a criticat între altele, fap
tul că teatrele de estradă țin să lan
seze într-un singur spectacol 15—20 
de melodii în loc să aleagă numai 
două-trei, foarte bune pe care pu
blicul să le poată reține.
• Cîntăreața Dorina Drăghici a scos 
în evidență datoria de onoare a in
terpreților de muzică ușoară de a 
promova creația de valoare a com
pozitorilor noștri, s-a referit la per
sonalitatea interpreților, care-și 
pierd simpatia publicului dacă apar 
în postură de imitatori. Cîntărețul 
nu poate fi indiferent față de cali
tatea lucrării pe care o interpretea
ză ; dacă aceasta e proastă, și lui i 
se va adresa învinuirea publicului, 
căci el este mesagerul cîntecului. în 
legătură cu interpreții tineri, care 
trebuie ajutați să se dezvolte la adă. 
post de influențele dăunătoare, vor
bitoarea a subliniat că „bunăvoința" 
manifestată de unele instituții de di

fuzare, în promovarea cu grabă și 
cu lipsă de exigență a unor tineri 
încă neformați, aduce un prost ser
viciu acestora. Anumiți cîntăreți, 
cedînd prostului gust al unei 
categorii restrînse. mai puțin evo
luate, a publicului, se lasă împinși 
spre imitații, spre o alcătuire gre
șită a repertoriului și uneori chiar 
spre o manieră de interpretare ce 
frizează vulgaritatea. Ea a cerut ca 
teatrele de estradă, Radioteleviziu- 
nea, „Electrecordul“ să se preocupe 
mai îndeaproape de formarea și edu
carea interpreților, fără a mai face 
concesii gusturilor îndoielnice.

Compozitorul Nicolae Kirculescu a 
amintit succesele obținute în țară si 
peste hotare de unele lucrări ale 
compozitorilor noștri de muzică u- 
șoară și de unele operete romînești. 
El a arătat că de multe ori creația 
originală nu este suficient sprijinită 
în emisiunile de radio și televiziune. 
Compozitorul a insistat între altele 
asupra problemei corespondentei în
tre text și muzică, combătînd unele 
tendințe de „actualizare” forțată a 
cîntecelor și subliniind necesitatea 
ca autorii de texte și compozitorii să 
scrie lucrări cu conținut bogat, cu 
forță educativă.

Criticînd excesele în difuzarea lu
crărilor unor compozitori străini, 
vorbitorul a formulat o părere care 
Pe drept cuvînt a fost combătută de 
participanții la dezbatere. El a spus : 
„Nu problema creației este princi
pala problemă în-momentul de față“. 
Or. așa cum au subliniat și alți 
vorbitori, principalele sarcini se 
pun tocmai în domeniul creației — 
compozitorilor noștri revenindu-le 
sarcina de a crea lucrări cît mai 
valoroase, care să se ridice la înăl
țimea celor mai bune realizări ale 
genului.

Cîntărețul Gică Petrescu a subli
niat posibilitățile vaste ale Radiote- 
leviziunii și ale „Elect'recordului”, 
ale teatrelor de estrada de a face 
ca noi compoziții romînești să pă
trundă larg în mase. Dar, a spus 
el, de multe ori aceste posibilități 
nu sînt folosite din plin, și nu o 
singură dată instituțiile amintite 
resping nejustificat lucrări valoroa
se. Datoria noastră este de a 
promova creația compozitorilor ro_ 
mîni de muzică ușoară Aceasta 
nu înseamnă că trebuie să în
lăturăm ce este valoros în muzica 
altor popoare. E necesar însă să îse 
ferim de excese ; compozitorii noș
tri să scrie mai multă muzică bună, 
și cînd avem asemenea muzică s-o 
difuzăm cît mai larg. Vorbitorul a 
arătat că cele mai mari succese din 
cariera sa le-a obținut tocmai înter-

(Conl^jouare în pag. IV-a>
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în preajma Conferințelor Uniunilor rai
ale cooperației de consum

în cooperația de consum s-au în
cheiat recent adunările sătești și ge
nerale și vor începe, curînd, confe
rințele raionale ale Uniunilor coope
rativelor de consum.

Cuprinzînd masele largi ale țără
nimii colectiviste, unitățile coopera
ției de consum, sub îndrumarea or
ganelor și organizațiilor de partid 
îndeplinesc un important rol econo
mic, social și cultural-educativ, con
tribuind într-o măsură din ce în ce 
mai mare la schimbul de mărfuri 
dintre oraș și sat.

Cu prilejul adunărilor sătești și 
generale, ca și în conferințele raio
nale care vor urma, membrii coope
rativelor, lucrătorii din rețeaua co
operației de consum, trecînd în re
vistă realizările obținute, analizînd 
lipsurile care se mai manifestă în 
activitatea unor unități, își îndreap
tă atenția spre îndeplinirea sarcinilor 
importante care le stau în fată, spre 
stabilirea măsurilor care să ducă la 
traducerea în viață în mod exemplar 
a acestor sarcini.

Ca urmare a sprijinului perma
nent acordat de partid și guvern, 
cooperația de consum a obținut suc
cese de seamă. Rețeaua comercială a 
cooperației de consum s-a dezvoltat 
și s-a modernizat avînd în prezent 
peste 27 000 unități. Cooperativele 
de consum numără acum 6 200 000 
membri, iar cele de credit—1 200 000.

An de an sporește volumul măr
furilor vîndute populației sătești 
prin intermediul cooperativelor. Nu
mai în anul 1962 au fost desfăcute 
prin unitățile cooperației mărfuri în 
valoare de peste 17 miliarde lei. Față 
de anul 1961 s-au vîndut cu peste 8 
la sută mai multe produse industri
ale, cu aproape 15 la sută mai multe 
produse alimentare etc.

Prefacerile adînci petrecute în via
ta satelor noastre au făcut să creas
că continuu puterea' de cumpărare 
și nivelul de trai material și cultu
ral al țărănimii. în anul 1962 s-au 
vîndut de peste 14 ori mai multe ma
teriale de construcții decît în 1950. 
Colectiviștii și-au înfrumusețat ca
sele cu mobilă, aparate de radio, di
ferite mașini electrice de uz casnic etc.

O atenție sporită acordă unitățile 
cooperației răspîndirij cărții la sate 
— ajutor de seamă în îmbogăți
rea cunoștințelor oamenilor muncii 
din agricultură. Dacă în 1960 s-au 
difuzat prin rețeaua cooperației de 
consum cărți în valoare de 24 500 000 
lei, în 1961 valoarea acestora s-a 
dicat la 37 213 000 lei, pentru ca 
1962 să atingă 50 574 000 lei.

Structura mărfurilor desfăcute
sate s-a schimbat esențial. Produse si 
sortimente care in trecut nu erau 
accesibile țărănimii muncitoare 
tăzi au devenit bunuri de
larg la sate. în anul 1963 volumul 
mărfurilor vîndute la sate 
cu 10 la sută față de 1962.

în bogatul sortiment de mărfuri ce 
se desface prin intermediul coopera
ției de consum, colectiviștii văd 
sprijinul frățesc, concret și direct al 
clasei muncitoare, al statului demo-

C. MATEESCU 
președinte al Centrocoop

crat-popular ,pentru creșterea conti
nuă a nivelului de trai al oamenilor 
muncii de la sate.

Adunările sătești și generale care 
s-au terminat zilele acestea au de
monstrat că acolo unde conducerea 
cooperativelor a acordat atenția cu
venită muncii de masă, rezultatele 
au fost bune, s-a reușit să se atragă 
masele de membri cooperatori la re
zolvarea problemelor celor mai im
portante ale activității economice și 
obștești ale cooperativelor.

Cooperativa din „Valea Lupului", 
regiunea Iași, este una din cele mai 
bune unități. An de an și-a sporit 
beneficiile, iar din anul trecut se 
autofinanțează. Tot mai multe sînt 
unitățile care obțin astfel de succese 
în activitatea lor. îmbunătățirea 
continuă a muncii cooperativelor se 
vede în aceea că la sfîrșitul anului 
1962 nici o cooperativă n-a mai înre
gistrat pierderi, iar 86 la sută din 
unități își desfășoară activitatea pe 
principiul autofinanțării.

Valorificarea produselor agricole pe 
calea contractărilor cu statul, prin 
cooperative, asigură creșterea veni
turilor țărănimii muncitoare și con
tribuie la aprovizionarea oamenilor 
muncii de la orașe cu produse agro- 
alimentare și a industriei cu mate
rii prime agricole. Ținînd seama de 
creșterea puterii economice a gospo
dăriilor colective, a țăranilor colec
tiviști, de avantajele pe care le oferă 
achizițiile și contractările, volumul 
acestora va crește și în acest an. 
Unitățile cooperației de 
contracta și achiziționa 
legume, fructe, cartofi 
produse animale etc.

Pentru înfăptuirea cu succes a sar
cinilor sporite și mobilizatoare care 
stau în fața cooperației este necesa
ră antrenarea milioanelor de mem
bri cooperatori și participarea lor 
tot mai activă la bunul mers al uni
tăților cooperației de consum.

*
Zilele acestea încep în întreaga 

țară conferințele uniunilor raionale 
ale cooperativelor de consum.

Problemele aprovizionării satelor 
cu mărfuri corespunzătoare specifi
cului local, ale îmbunătățirii activi
tății în domeniul valorificării pro
duselor agricole la nivelul posibili
tăților sporite ale țărănimii colecti
viste vor sta în centrul dezbaterilor 
conferințelor Uniunilor raionale ale 
cooperației de consum. De asemenea 
conferințele vor analiza probleme 
legate de aprovizionarea ritmi
că a unităților cu întregul fond, 
de marfă și în sortimentele ce
rute de populație, dezvoltarea și 
consolidarea rețelei comerciale și ex
tinderea formelor avansate în co
merț, îmbunătățirea activității uni
tăților de alimentație publică și a 
celor de prestări de servicii. Confe-

consum vor 
mai multe 
de toamnă,

ri-
în

la

as-
consum

va spori

rințele Uniunilor raionale șl regio
nale vor trebui să analizeze în mod 
temeinic activitatea pentru îndepli- 

■ ■ nirea sarcinilor de contractări și a- 
cniziții subliniind avantajele vînzării 
către stat a unor cantități tot mai 
sporite de produse agricole — legu
me, fructe, ouă, păsări și altele. 
Prin exemple d'in fiecare ra
ion și regiune se va arăta că 
membrii cooperatori, țăranii colecti
viști pot să obțină venituri însem
nate prin creșterea și îmbunătățirea 
raselor de păsări care dau o produc
ție mare de ouă, a iepurilor de casă, 
a stupilor de albine, cultivarea căp
șunilor și a unor plante medicinale 
aromatice, leguminoase — și valori
ficarea acestora prin cooperative.

Gospodărirea cooperativelor, în
deplinirea sarcinilor economice cu 
cheltuieli cît mai mici, realiza
rea unei rentabilități sporite la 
toate activitățile de încasare a 
fondului social subscris, pentru creș
terea continuă a fondurilor proprii, 
consolidarea cooperativelor autofi- 
nanțate și trecerea de noi cooperati
ve la autofinanțare în raioanele ră
mase în urmă — sînt de asemenea 
probleme importante care trebuie 
dezbătute cu seriozitate în conferin
țele Uniunilor raionale. Analizarea 
stilului de muncă al organelor 
de conducere, a lipsurilor care 
se mai manifestă în unele u- 
nități, îndeosebi pe linia îm
binării strînse a activității economi
ce cu munca educativă de masă, 
a căilor și metodelor ce trebuie fo
losite pentru ridicarea continuă a 
muncii lor la nivelul cerințelor ac
tuale vor contribui la îmbunătățirea 
muncii în cooperația de consum.

Conferințele raionale vor alege de
legații care vor participa la conferin
țele Uniunilor regionale și apoi dele
gați pentru cel de-al IV-lea Congres 
al cooperației de consum, care se va 
ține în prima jumătate a acestui an.

Ridicarea pe o treaptă mai înaltă 
a activității cooperației de consum, 
desfășurarea largă a comerțului co
operatist la sate și a muncii 
de achiziții și contractări, vor 
duce la ridicarea bunăstării oa
menilor muncii de la sate și orașe, 
la întărirea alianței clasei munci
toare cu țărănimea colectivistă, te
melia trainică a regimului demo
crat-popular.

r.1« (Foto : R. Costiu)
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muzicii nsoan
în dezbaterea Consiliulai muzicii

(Urmare din pag. IlI-a)

pretînd lucrări originale. El a çriticat 
insuficienta preocupare a unor in
terpreți pentru continua ridicare a 
măiestriei lor artistice.

Compozitorul H. Mălineanu a spus 
că dezvoltarea în continuare a mu
zicii ușoare romînești necesită o 
permanentă ridicare a nivelului 
profesional și de cultură generală 
al compozitorilor, o mare probitate 
profesională și, în primul rînd, do
rința creatorului de a se valorifica 
el însuși ca artist. Vorbitorul a sub
liniat răspunderea Uniunii Compo
zitorilor în stimularea creației de 
acest gen. El s-a referit de aseme
nea la activitatea cîntăreților de 
muzică ușoară, combătînd interpre
tările lipsite de personalitate, imita
rea unor interpreți străini. Datoria 
fiecărui interpret — a spus el — 
este să promoveze cu prioritate mu
zica romînească, să urmărească nu 
succese facile ci reușite artistice de 
real prestigiu, interpretînd lucrări 
de calitate. Vorbitorul a insistat a- 
supra importanței unei selecții com
petente a producțiilor de muzică 
ușoară, asupra răspunderii tuturor 
instituțiilor de difuzare și a necesi
tății ca ele să asigure un bun dis
cernământ în promovarea muzicii.

Poetul Ion Brad, secretar al 
Uniunii Scriitorilor, a vorbit în
deosebi despre textele de muzică 
ușoară, pledînd împotriva platitu
dinii, pentru lărgirea orizontului te
matic, pentru crearea unor texte 
bogate în Idei și expresive, de înaltă 
valoare artistică. El a relevat în
semnătatea acestui gen, faptul că 
textele cîntecelor trebuie privite de 
către autorii lor, ca și de către 
compozitori, ca o creație poetică 
majoră. Cenaclul autorilor de texte 
— care s-a propus să fie înființat 
pe lîngă Uniunea Scriitorilor — va 
urmări orientarea acestei creații, 
depistarea talentelor, asigurarea u- 
nor texte de calitate, bazîndu-se și 
Pe colaborarea compozitorilor. Ar fi 
util ca și presa literară să acorde 
mai multă atenție calității textelor 
de muzică ușoară. Cercurile literare 
din regiuni ar putea include scrie
rea unor asemenea texte între pre
ocupările lor.

Tov. Sandu Eliad, directorul 
/ Teatrului satiric muzical „C. Tă- 

nase“, a insistat asupra necesității 
unei exigențe sporite față de creație. 
Vorbitorul a arătat că teatrul pe 
care-1 conduce a fost criticat pe 
drept cuvînt pentru numeroasele 
slăbiciuni pe care le-a dovedit în a-

legerea repertoriului, acceptînd mul
te lucrări slabe. Discuțiile care se duc 
în consiliul artistic al teatrului sînt 
destul de anemice, cu menajări re
ciproce, atît din partea interpreți
lor cît și a reprezentanților Uniunii 
Compozitorilor care vin să asculte 
piesele respective. Mai mulți partici
pant la ședință, care au luat ulte
rior cuvîntul, au criticat însă poziția 
vorbitorului — de a „justifica“ lipsa 
de exigență în selecționarea lucră
rilor de muzică ușoară prin așa-zi- 
sele „presiuni" ale unei părți mai 
înapoiate ale publicului, ca și ale 
unor autori, compozitori etc. ; s-a 
subliniat în discuție că rolul teatru
lui este tocmai de a promova cu 
fermitate principială, cu înaltă exi
gență. muzica și textele de calitate.

Semnalînd necesitatea unor forme 
de pregătire profesională pentru in- 
terpreții instrumentiști și creatorii 
de muzică ușoară, tov. Sandu Eliad 
a propus înființarea unei secții spe
ciale pe lîngă Conservator. El a vor
bit de asemenea despre necesitatea 
apartenenței grupului destul de nu
meros al autorilor de texte, umoriș
tilor la Uniunea Scriitorilor.

Amintind că Uniunea Compozito
rilor s-a ocupat, într-o anumită mă
sură de situația muzicii ușoare, 
compozitorul Ion Dumitrescu, prim 
secretar al Uniunii, a arătat că, to
tuși, această activitate a adus prea 
puține rezultate practice, iar solu
țiile preconizate într-un șir de pro
bleme n-au fost puse în aplicare. 
Din păcate, tov. Ion Dumitrescu nu 
s-a referit, mai pe larg și mai ana
litic. în cuvîntul său, la rolul și răs
punderea Uniunii Compozitorilor - 
și, îndeosebi, a secției sale de mu
zică ușoară — în îndrumarea crea
ției de acest gen, la preocuparea in
suficientă. lipsită de perseverență a 
conducerii Uniunii pentru dezvolta
rea unei creații de muzică ușoară 
bogată în conținut, de o autentică 
valoare artistică. Așa cum a sub
liniat vorbitorul, deși există răs
punderi complexe, factorul im
portant în îndrumarea creației, și 
interpretării, în susținerea difu
zării este Uniunea Compozitori
lor. Oprindu-se apoi asupra u- 
nor probleme specifice, el a ară
tat că în ce privește, de pildă, 
muzica de dans, se ridică probleme 
privind creația pe 
moderne, probleme 
tuie o preocupare 
pozitori ; experiența 
dită în creația unor

Sfroe Teodor — Onești. V-a|i adre
sat ziarului nostru pentru a vă da unele 
lămuriri referitoare la indemnizațiile de 
șantier, cine se bucură de ele și în ce 
condijii se acordă.

Indemnizaf'ile de șantier ce se a- 
cordă muncitorilor din alte localită|i 
trimiși la lucrări pe șantierele de con- 
strucfii-monfaj din Onești au fost sta
bilite în felul următor : Muncitorii ca
lificați primesc o indemnizație de șan
tier de 8 lei pe zi, iar cei necalificafi 
4 lei pe zi. Aceste indemnizații se plă
tesc lunar, în raport cu numărul de zile 
calendaristice lucrate.

Muncitorii din alte localități angajafi 
|a cererea lor nu beneficiază de in
demnizație de șantier.

Volnea Marin 
în concediu de 
fiind bolnav din 
trebafi dacă la
anul 1963, ve(i mai putea primi conce
diul de odihnă restant din anul 1962. 
In această situafie, dacă incapacitatea 
temporară de muncă nu depășește 12 
luni, avefi dreptul la concediul de o- 
dihnă, atît pe anul în care s-a pro
dus incapacitatea temporară de muncă, 
cît și pe anul cînd ea a luat sfîrșit.

P. lonescu — lași, Și alte cadre di
dactice din diferite regiuni ala (ărli

— Lupenl. Nu afi fost 
odihnă pe anul 1962 ; 
luna octombrie ne în- 
reluarea acfivifăjii, în

librete C. E» C
di- 

o 
de 
în

Peste 650 OOO elevi depunători pe

In școli cadrele 
dactice desfășoară 
permanentă muncă 
educare a elevilor
spiritul bunei gospodă
riri, pentru ca aceștia 
să-și însușească de pe 
acum deprinderea de a 
economisi.

In Capitală sînt circa 
95 000 de elevi care e- 
conomisesc pe librete

de economii, în regiu
nea Ploiești — 54 115 
elevi, în regiunea Bra
șov — 50 609 elevi, în 
regiunea Cluj — 46 740 
elevi, în regiunea Do- 
brogea — 39 498 elevi.

în total, pe țară, nu
mărul elevilor depună
tori pe librete de eco
nomii se ridică la peste 
650 000, la care se a- 
daugă un număr im-

portant de școlari, care 
economisesc pe foi și 
timbre de economii șco
lare.

în numeroase școli 
cu banii economisiți la 
C.E.C. elevii organizea
ză excursii pentru a 
cunoaște frumusețile 
patriei. își cumpără 
cărți, instrumente mu
zicale, echipament spor
tiv ș.a.

ne-au pus întrebări în legătură cu po
sibilitățile de transfer și condijiile ce 
trebuie îndeplinite pentru aceasta. To
varășul Nicolae Sipoș, director general 
al Direcției 
Ministerul

„Potrivit 
Ministerul 
transferare 
depun la secfüle de învătămînt ale sfa
turilor populare raionale (orășenești) 
în raza cărora funcționează petiționa
rii pînă la data de 5 martie a.c. Ce
rerile, în care vor fi indicate cel pufin 
2—3 posturi vacante solicitate în ordi
nea preferinfei, vor fi însofite de acte 
doveditoare pentru motivarea transfe
rării, Cererile de transferare sînt apoi 
centralizate la regiuni și înaintate Mi
nisterului Invăfămîntului cu avizul co
mitetelor executive ale sfaturilor popu
lare regionale în vederea rezolvării lor.

Transferările aprobate de Ministerul 
Învă(ămîntului intră în vigoare la 1 
septembrie, odată cu începerea noului 
an școlar. Transferările la cerere se pot 
face numai pentru următoarele motive : 
ca răsplată pentru rezultatele deosebi
te ob|inute în activitatea didactică și 
obștească, pentru studii și cercetări 
științifice, apropiere de sof (so)ie) a- 
propiere de părinți bătrîni sau bolnavi, 
ori îngrijirea sănătății.

La transferări se (ine seama de gra
dul didactic obfinut, de vechimea în 
muncă, de rezultatele obfinute la exa
menele de grad și în activitatea 
dactică.

Odată cu cererile de transferare 
cadrelor didactice din învăfămîntul 
cultură generală se pot depune și ce
rerile de numire, ca titulari, ale per
soanelor care funcționează ca suplini
tori și care au studiile cerute pentru 
postul solicitat, precum și cererile de 
transferare ale profesorilor care pre
dau discipline de cultură generală în 
școlile profesionale șl tehnice.

Listele cu posturile vacante vor fi 
difuzate în școli.

generale a cadrelor din 
Invătămînfului ne răspunde, 
instrucțiunilor elaborate de 
Invătămînfului, cererile de 
ale cadrelor didactice se

di-

ale 
de

de iarbă pe pășuni și finețe naturale
(Urmare din pag. I-a)

nie seerodate, pe care urmează să 
facă lucrări de îmbunătățire.

Odată cu extinderea lucrărilor 
îmbunătățire a pășunilor cresc ce
rințele de semințe de ierburi, adec
vate pentru fiecare zonă naturală. 
Pentru producerea de semințe nece
sare se înființează loturi semin- 
cere. Se dă atenție în primul rînd 
producerii de semințe de sparcetă, 
ghizdei, obsigă, păiuș de livezi, păiuș 
roșu, lucernă galbenă etc. întrucît 
unele semințe sînt foarte greu de 
procurat, cum sînt lucerna galbenă, 
păiușul roșu, obsiga etc., în vară se 
va organiza strîngerea acestora și 
apoi înmulțirea lor în loturi semin- 
cere. Anul acesta, suprafața loturilor 
semincere va ajunge la 1110 ha.

în regiune se întreprind măsuri și 
pentru îmbunătățirea modului de 
exploatare a întinselor suprafețe de 
pășuni. O atenție deosebită se va 
acorda extinderii pășunat.ului siste
matic, metodă care duce la ridicarea 
producției pășunilor, cu pînă la 25

de

la sută. In acest scop, în fiecare gos
podărie colectivă se va întocmi un 
plan detaliat privind organizarea pă- 
șunatului sistematic, care va cuprin
de o schiță de plan a pășunilor exis
tente, împărțirea pe trupuri de pă
șune și pe parcele. O problemă im
portantă o constituie stabilirea mo
dului de folosință a fiecărei pășuni, 
repartizarea lor cit mai rațională 
pentru diferitele specii și categorii 
de animale. în această privință se 
ține seama, mai ales, de productivi
tatea fiecărei pășuni în parte.

Aplicarea lucrărilor de îmbunătă
țire a pășunilor și fînețelor naturale 
este în interesul fiecărei gospodării 
colective, al fiecărui colectivist. De 
aceea, la această acțiune, cu ajuto
rul organizațiilor de partid vom an
trena mase cit mai largi de colecti
viști, vom folosi munca entuziastă a 
tinerilor. în felul acesta vom obține 
producții tot mai mari de iarbă pen
tru asigurarea unei bune hrăniri a 
animalelor în vederea sporirii pro
ducției de lapte, carne și alte pro
duse.

„Lupeni 29" la Galați și Ploiești
Din partea constructorilor navali 

gălățeni, realizatorii filmului au pri
mit în dar macheta cargoului mo
dernizat de 4.500 tone.

La Ploiești, creatorii filmùlui au 
fost salutați de tov. Ene Rusu, vice
președinte al sfatului popular re
gional.

Spectatorii au primit cu căldură 
noua realizare a cinematografiei ro- 
mînești.

Miercuri noul film romînesc „Lu- 
peni 29” a fost prezentat în cadrul 
unor spectacole de gală la Galați și 
Ploiești.

La Galați, după spectacol, tov. 
Stan Alecu, vicepreședinte al Comi
tetului executiv al Sfatului popular 
regional, a transmis realizatorilor și 
principalilor interpreți, aflați în sală, 
salutul oamenilor muncii din orașul 
și regiunea Galați și urări de noi 
succese.

Premiere pe

Agerpres)

scenele teatrelor din țară

unele ritmuri 
care consti- 
pentru com- 

pozitivă dobîn-, 
tangouri cu un

caracter original, sau chiar cu into
nație romînească, ar putea fi ex
tinsă, fără a se cădea, firește, în 
exagerare.

în încheiere, vorbitorul a făcut o 
serie de propuneri cu privire la îm
bunătățirea sistemului de avizare și 
selecție a noilor lucrări, crearea 
unei comisii de îndrumare larg re
prezentativă ș.a.

Tov. N. Oniga, prim adjunct al . 
Comisiei pentru activitatea cultural- 
educativă a C.C.S., a arătat că 
în ultimii ani, Uniunea Compozi
torilor a realizat o serie de acțiuni 
menite să întărească legătura între 
compozitori și oamenii muncii. Unii 
compozitori au venit în întreprin
deri să ajute formațiile artistice de 
amatori, brigăzile de agitație, dar a- 
ceșt lucru s-a făcut insuficient în 
domeniul muzicii ușoare. Anul tre
cut un grup de compozitori a vizi
tat uzinele Grivlța Roșie. Cu acest 
prilej, muncitorii au făcut compo
zitorilor rugămintea de a compune 
lucrări care să li se adreseze direct. 
Dar pînă acum n-a fost scris nici un 
cîntec pentru oamenii muncii de a-, 
colo, care continuă să aștepte.

Tov. I. Chirilă, directorul Tea
trului muzical din Brașov, a îm
părtășit din experiența colectivului 
pe care îl conduce, relevînd succesul 
unor spectacole alcătuite în cea mai 
mare parte din creații muzicale ori
ginale, cu un conținut legat de viața 
nouă din patria noastră. Combătînd 
tendințele unor conduceri de teatre 
de estradă de a accepta în specta
cole bucăți de slabă calitate, vorbi
torul a subliniat că tocmai lucrările 
cu o tematică bogată, bine orientată, 
se bucură de aprecierea publicului. 
Vorbitorul a atras atenția, de ase
menea, asupra ținutei îndoielnice a 
unor soliști din turneele organizate 
sub egida O.S.T.A., care au stîmit 
protestul spectatorilor.

Tov. Constantin Prisnea, vicepre
ședinte al Comitetului de Stat pen
tru Radio și Televiziune, s-a refe
rit la marea forță de influențare a 
emisiunilor Radioteleviziunii. Vorbi
torul a arătat că, în urma criticilor 
formulate în ultimul timp, au fost 
luate unele măsuri de îmbunătățire 
a emisiunilor de muzică ușoară — 
pe linia îmbogățirii repertoriului lor 
cu lucrări reprezentative și a com
baterii lipsei de exigență în difuza
rea ei ; s-au organizat audiții colec
tive în întreprinderi, cu noi creații 
romînești de acest gen, a fost inițiat 
„Studioul artistului amator”, s-a ob
ținut progrese în colaborarea cu 
unii compozitori. După ce a arătat 
că în programele de muzică ușoară 
ale Radioteleviziunii se mal strecoa
ră încă piese slabe, inexpresive, să
race în conținut, el a spus : criticile 
făcute în referat și în discuții pri
vind problemele de conținut și in- 

. terpretare sînt îndreptățite, iar Ra- 
dioteleviziunea este hotărîtă să asi-

gure înlăturarea lipsurilor relevate. 
Ar fi fost însă de așteptat ca vorbi
torul să fi analizat mal aprofundat 
deficiențele pe acest tărîm ale Ra
dioteleviziunii, și să se fi referit mai 
pe larg la măsurile ce vor fi luate 
pentru înlăturarea lor.

Vorbitorul a arătat că în alcătui
rea programelor se întîmpină difi
cultăți deoarece numărul de lucrări 
valoroase ale compozitorilor noștri 
este insuficient în raport cu necesi
tățile mereu crescinde ale emisiu
nilor. Calitatea muzicii ușoare la 
radio — a spus el — depinde în pri
mul rînd de valoarea creației com
pozitorilor noștri, de orientarea lor, 
de preocuparea scriitorilor pentru 
îmbunătățirea conținutului și formei 
muzicii ușoare, de lupta susținută 
pentru realizarea unor creații va
loroase.

în concluziile ședinței, tov. Du
mitru Popescu, vicepreședinte al 
Comitetului de Stat pentru Cultură 
și Artă, a vorbit pe larg despre 
problemele de conținut ale acestui 
gen cu mare forță de influențare, 
despre vastul orizont de inspirație 
pe care realitățile noastre îl deschid 
autorilor â'e muzică ușoară. Vorbi
torul s-a referit la diversitatea de 
genuri ale muzicii ușoare, la posibi
litățile diferențiate pe care le oferă 
fiecare gen în parte de a îmbrățișa 
gama largă de teme și subiecte 
ale actualității, 
resc cîntece 
melodioase, pe care să le poată re
ține, doresc și melodii de dans de 
înaltă ținută — și nu poate exista 
satisfacție mai mare pentru un com
pozitor decît ca lucrările sale să co
respundă acestor exigențe, să fie 
preluate de publicul larg.

în continuare el a insistat asupra 
necesității de a se combate producții
le hibride, de pseudo-actualitate, 
platitudinea și tendințele imitative 
în creația ca și în interpretarea mu
zicii ușoare, asupra necesității de a 
se cultiva stilurile personale, varie
tatea de genuri, folosirea creatoare 
a tezaurului folcloric. Un accent 
deosebit a fost pus pe problema 
exigenței în creație și interpretare, 
ca și în difuzarea muzicii ușoare și 
de dans, subliniindu-se rolul institu
țiilor care răspund de răspîndirea 
muzicii în mase pentru stimularea 
creației originale, dezvoltarea reper
toriului soliștilor, educarea publicu
lui și, îndeosebi, a tineretului.

*
In încheierea dezbaterii au 

adoptate recomandările făcute 
Consiliul muzicii compozitorilor, 
torilor de texte, uniunilor de creație, 
interpreților și instituțiilor de difu
zare a muzicii ușoare, publicațiilor 
de specialitate — subliniindu-se că 
principala condiție a ridicării nive
lului muzicii de acest gen este creș-

Ascultătorii do- 
frumoase, decente,

fost 
de 

au_

terea exigenței ideologice și artis
tice. Incluzînd 0 serie de propuneri 
făcute în cadrul referatului și al 
discuțiilor — înființarea Comisiei de 
muzică ușoară a Consiliului muzicii, 
organiza reg cenaclului creatorilor 
textelor de muzică ușoară, organiza
rea anuală a unui concurs de crea
ție și a unui festival de muzică u- 
șoară romînească, instituirea unui 
„Premiu al discului“ — recoman
dările sugerează Uniunii Com
pozitorilor să atragă în acest dome
niu â'e activitate compozitori de mu
zică simfonică și de masă ; Radio
televiziunii — să organizeze periodic 
analize ale programelor de muzică 
ușoară, să difuzeze cu regularitate 
emisiuni speciale pentru lansarea de 
noi lucrări reușite. Se cere de ase
menea ca studiourile de filme 
„București" și „Alexandru Sahia“, 
în colaborare cu Uniunea Compozi
torilor și Uniunea Scriitorilor, să 
asigure crearea și lansarea în filme
le noi, în jurnale de actualități etc., 
a unor cîntece de muzică ușoară 
valoroase ; „Electrecord“ și Editura 
Muzicală — să asigure cu operativi
tate și în tiraje corespunzătoare 
difuzarea creațiilor o'e muzică ușoară 
valoroase, acordînd un loc prepon
derent pieselor romînești; instituții
le care răspund de activitatea for
mațiilor de muzică ușoară — să or
ganizeze cursuri de perfecționare 
profesională; Comitetul de Stat pen
tru Cultură și Artă să inițieze anual 
concursuri pentru tinerii soliști din 
întreaga țară și, în colaborare cu 
Ministerul învățămîntului, să studie
ze organizarea unor forme de șco
larizare a tinerilor cu aptitudini 
deosebite în această direcție.

S-a recomandat, de asemenea, ca 
presa — și în primul rînd revistele 
de specialitate — să dezbată în mod 
susținut problemele muzicii ușoare, 
să combată cu intransigență feno
menele negative ce se manifestă în 
acest domeniu, publicînd cronici, 
prezentări de noi discuri, discuții cu 
ascultătorii, raiduri anchetă privind 
difuzarea muzicii la casele de cul
tură, cluburi, restaurante eta.

★
Răspunzînd scopului propus, șe

dința Consiliului Muzicii a prilejuit 
abordarea unui șir de probleme im
portante ale muzicii ușoare, a con
stituit un valoros schimb de expe
riență între creatori și interpreți, a 
stabilit un ansamblu de propuneri 
concrete în vederea dezvoltării aces
tui gen. Pentru a asigura ședinței o 
cît mai mare eficacitate, este ne
cesar ca aceste probleme să fie 
aprofundate în continuare, organi- 
zîndu-se discuții, analize în cadrul 
instituțiilor de difuzare a muzicii 
ușoare și urmărindu-se cu perse
verență aplicarea măsurilor preconi
zate.

Pe scenele teatrelor 
de stat din diferite ora
șe ale țării au avut loc 
premierele unor specta
cole cu piese romînești. 
Astfel, la Teatrul 
stat din Timișoara 
prezentat „Căruța 
paiațe" de Mircea 
fănescu, în regia 
Dan Nasta. La Oradea, 
actori ai secției romîne 
■a Teatrului de stat din

de 
s-a
cu

Ște- 
lui

localitate* au prezentat 
„Oameni și umbre" de 
Ștefan Berciu. Specta
colul a fost pus în sce
nă de Valeriu Grama 
iar decorurile au fost 
realizate de Alexandru 
Nagy. Secția maghiară 
a Teatrului de stat din 
Tg. Mureș a prezentat 
în premieră la Odorhei 
comedia „Titanic vals"

de Tudor Mușatescu, în 
regia lui Andrei Hu- 
nyadi.

Publicul ieșean a a- 
sistat recent la premie
ra piesei „Grădina cu 
trandafiri" de Andi An- 
drieș. Regia spectaco
lului aparține lui Ion 
Lascăr, artist emerit ; 
scenografia este semna
tă de Marga Ene.

I

Ultimele pregătiri Înainte de a Intra în ecenâ. (Formația de dan
suri a Combinatului Siderurgic Hunedoara).

Noul orar al curselor T. A. R. O. M.
începînd de 

aprilie a.c. va 
al avioanelor 
Iată orarul acestora : București (pleacă 
ora 7,25) — Tg. Mureș (sos. 8,40) 
(9,20) 
(plecare ora 9,40) 
București (7,45) 
ceava (9,30) i 
(11,10) — Cluj 
— Tg. Mureș 
București (11) — Tulcea (12,15) i 
reșll (10,45) — Oradea (12,45) i București 
(16) — Oradea (18) i București (11,15) —, 
Timișoara (12,40) — Arad (13,10) i Bucu
rești (14,15) — Sibiu (15,25) —, .Cluj

la 1 martie plnă la 30 
fi in vigoare un nou mers 

TAROM pe rutele interne.

Cluj 
Satu Mara (10,20) ; București 

— Craiova (sos. 10,35) i 
— Bacău (8,40) — Su- 

București (10) — Sibiu 
(12,05) î București (10,30) 
(11,45) — Cluj (12,20) I 

Bucu-

București (15,15) — Cluj (16,50)
Mare (17,40) i București (15,45)

(16,20) I
— Bala , ... _____
— Bacău (16,55) — Iași (17,45) , București 
(16,15) — Deva (17,40) i București (16,30)
— Timișoara (17,55) — Arad (18,25).

De la 1 aprilie va fi pusă in circula
ție și cursa București (15,30) 
(16,45) — Cluj (17,20).

Cursele București-—Tg. 
București—Sibiu—Cluj (de 
București—Oradea (de
București—Deva șl București—Timișoara 
—Arad (da după-amiază) vor circula in 
fiecare zi/ inclusiv duminica. Celelalta 
avioane .vor circula numai !n zilele daj 
lucru,

Deva (17,40) i București (16,30)

— Tg. Mures

Mureș—Cluj, 
după-amiază), 
după-amiază),
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Scurt popas în munți (Foto : Gh. Vințilă)

Sosirea unei delegații 
a Uniunii Tineretului 

Cehoslovac

La invitația C.C .al U.T.M. a sosit 
în Capitală o delegație a Uniunii 
Tineretului Cehoslovac, condusă de 
Valigurova Anezka, secretar al C.C. 
al Uniunii Tineretului Cehoslovac.

Intelectualii din Dolhasca
(Urmare din pag. III-a)

hasca. Ține conferințe (de curînd le-a 
vorbit colectiviștilor despre : „Rasele 
da bovine“ și „Creșterea păsărilor”), 
ajută la mobilizarea oamenilor pentru 
diferitele manifestări ale căminului, 
cîntă în cadrul corului.

în viafa culturală a comunei, tînărul 
medic veterinar s-a încadrat din toată 
inima simțind ca o necesitate și o 
bucurie prezenta la căminul cultural, 
în mijlocu1 colectiviștilor, la cercul de 
citit pe care îl conduce, la cercul 
de învătămînl zootehnic. Toate a- 
ceste. activităfi fac parte integrantă 
din viafa sa, firesc și necesar.

k
— La noi, în Dolhasca, oamenii iu

besc cartea, teatrul, filmul, dansurile, 
într-un cuvînt, cultura I Am auzit că 
prin alte locuri, unii tineri însurăfe’ 
nu-și mai lasă sofiile la căminul cultu
ral. La noi, acest lucru nu se înfîmplă, 
dimpotrivă ; deseori tinerele căsătorite 
aduc și pe sofii lor la cămin. E o 
cinste să faci parte din formațiile că
minului. N-a fost întotdeauna așa. Este 
rezultatul unei munci stăruitoare — și 
în mare măsură al efortului intelectua
lilor noștri îndrumați de comitetul de 
partid.

Directorul căminulut cultural din Dol
hasca. Gh. Bălan, care ne spune 
aceste lucruri, e un vechi activist 
cultural. Pentru e1 munca aceasta e cea 
ma1 frumoasă din cîfe se află, i-a ofe
rit mari bucur.i, ma: ales prietenia și 
încrederea oamenilor. Sintern în bi
blioteca plină de oameni și urmărim 
pe paginile unui album drumul parcurs.

— Pot spune că mai fofi intelectualii 
din comuna noastră sînf antrenați în 
activitatea culturală de masă. Unit fac 
parte din consiliul de conducere al că
minului cultural. Numeroase manifestări 
interesante, care au avut loc în ultima

Victorii romineș&i în „Cupa campionilor europeni“

TENIS
DE MASĂ
I TENIS 
\O'E MASĂ

CLUJ (eoresp. „Scînteii”). — Miercuri 
seară a avut loc la Casa de cultură a stu
denților din Cluj, in fata a peste 1000 de 
spectatori, meciul international de tenis 
de masă dintre C.S.M. Cluj și Lokomotiv- 
Leipzig in cadrul semifinalei „Cupei cam
pionilor europeni". Victoria a revenit 
echipei C.S.M. Ciul cu scorul de 5—2.

întîlnirea a început cu meciul dintre 
Diether Laik și Radu Negulescu. Campio
nul tării noastre a pierdut surprinzător 
cu 1—2. El și-a luat revanșa insă la mare

voiBzII Rapid în sferturile de finala
în mai puțin de 50 de minute, volei

baliștii Rapidului și-au asigurat aseară 
victoria în meciul retur pentru „Cupa 
campionilor europeni” fnvingînd pe Ga- 
latasaray-Istanbul. Rapidiștii, net supe
riori, au cîștigat trei seturi consecutiv 
(15—1- 15—5. 15—7), oaspeții nereușind 
să echilibreze oarecum jocul decît la în
ceputul seturilor doi și trei, cînd scorul 
s-a menținut mai strîns.

Partida de aseară din sala Floreasca 
n-a constituit un examen dificil pentru 
voleibaliștii noștri, dată fiind tocmai di
ferența de experiență ce există între cele 
două formații. Ar fi fost de așteptat, în 
asemenea împrejurări, ca în formația Ra
pidului să fi fost folosiți cu predilecție 
jucătorii de rezervă, pentru care meciul 
ar fi constituit un bun prilej de verificare. 
Antrenorul nu i-a încercat pe tinerii com
ponent! ai echipei decît spre sfîrșitul me
ciului, cîteva minute, și numai la... su
gestia spectatorilor.

Campioana țării noastre (care cîștigase 
și primul joc, la Istanbul, tot cu 3—0) 
s-a calificat astfel în sferturile de finală 
ale C.C.E., urmînd să joace luna viitoare 
cu campioana Franței. P.U.C.-Paris. Da
tele acestor partide sini următoarele : 10 
martie la București și 17 martie la Paris.

INFORMAȚII
• Miercuri seara s-a înapoiat în Ca

pitală colectivul Teatrului „Țăndărică”, 
care a făcut un turneu de trei săptămîni 
în Republica Arabă Unită,

© La Galeriile de artă ale Fondului 
Plastic din Calea Victoriei 132, este des
chisă o expoziție de pictură. în ulei care 
cuprinde 20 de lucrări realizate de artista 
Renata Duncan.

(Agerpres)

vreme, au fost organizate cu ajutorul 
acestor tovarăși : conferințele „Căile 
de sporire a producției de grîu în re
giunea noastră“, „Cum se formează 
ploaia, zăpada, grindina”, „Creșterea 
oilor cu lină fină și semifină“, jurnalele 
vorbite „Cartea ne ajută să sporim 
belșugul în G.A.C.“, „Viată nouă, pre
ocupări noi”, expunerile : „Cosmonau
tica, deschizătoarea unor căi noi în 
știinfă, tehnică și economie“, „Regiu
nea Suceava, azi" precum și recenzii, 
prezentări de căxfi, seri de poezie, 
călătorii pe hartă etc. Vă închipuifi cîf 
sînfem de mulțumiți cînd intelectualii 
vin cu sugestii, cu initiative concrete, 
cum a fost, de pildă, cea a tovarășei 
profesoare Virginia Nifulescu care ne-a 
propus acum cîfva timp să se ocupe de 
pregătirea unui concurs gen „Cine știe, 
cîștigă'' pe tema : „Regiunea Suceava, 
azi". Acum a te-minat de alcătuit în
trebările de concurs, a selecfional pe 
concurenfi și le-a indicat lucrările de 
consultat, în munca noastră, asemenea 
initiative ale intelectualilor sînf foarte 
prefioase. Tocmai în sensul acesta, al 
stimulării initiative!, ne orientăm acum. 
V-am dat exemple de oameni foarte 
activi în munca culturală. Consider însă 
necesar să amintesc și cîfiva, nu mulfi, 
din rîndurile intelectualilor noștri, care 
nu manifestă prea mare interes în a- 
ceastă privinfă. De pildă, Tănase Ga- 
vr||, profesor, sau Gheorghe Albu, in
giner la ocolul silvic, sau învăfătorul 
Sebastian Bărbuncă.

■k
Rolul intelectualilor în viafa cultu

rală a satului colectivizat este din cele 
mai importante. Este ceea ce intelec
tualii d:n Dolhasca au înfeles pe de
plin. îndrumafi de organizațiile de 
partid. e! își pun cu pasiune cunoștin
țele și energ!a în slujba lărgirii orizon
tului cultural al colectiviștilor, formării 
trăsăturilor înaintate ale omului nou 
din satul socialist.

C. S. M. Cluj în finală
luptă, intrecînd cu 2—1 pe Siegfrid Lem
ke, campionul R. D. Germane. O compor
tare bună au avut Gh. Cobirzan, care a 
cîștigat ambeîe întilniri (2—1 cu Lemke 
și 2—1 cu Viebig), și Dorin Giurgiucă, în
vingător cu 2—0 în întîlnirea cu Lemke 
și cu același scor în partida cu Viebfg. 
Laik ș cîștigat cu 2—1 partida cu Giur
giucă.

în finala competiției, C.S.M. Cluj va 
juca la Budapesta cu Vasutas Epitok.

în deschidere la partida de volei, a 
avut loc o întîlnire amicală între bas- 
chetbaliștii celor două cluburi. Rapidiștii 
au cîștigat cu 81—68, după ce la pauză 
Galatasarav a condus cu 39—38.

FOTBAL
Echipa de fotbal Farul Constanța și-a 

încheiat turneul în R. D. Germană, jucînd 
la Dresda cu selecționata de tineret a 
R. D. Germane. Meciul s-a terminat la 
egalitate 1—1 (1—0). Au marcat Bukossi 
și Liebrecht (ambele goluri din 11 m).

★
După cum transmite agenția U.P.I., 

echipa de fotbal Dinamo București a sus
ținut miercuri la Tel Aviv o întîlnire cu 
selecționata Izraelului. Meciul s-a termi
nat cu scorul de 2—0 (2—0) în favoarea 
fotbaliștilor romîni. Ambele goluri au 
fost înscrise de Varga, în minutele 4 
și 13.

■k
La Plovdiv, în sferturile de finală ale 

„Cupei cupelor” la fotbal, Botev Plov
div—Atletico Madrid 1—1 (1—0).

TELEGRAME EXTERNE

Plenare ale C. C. 
ale partidelor frățești

VARȘOVIA 27 
(Agerpres). — La 

februarie și-a
P.M.U.P.

al Partidului

--------------------- 1 26
început lucrările la Varșovia Ple
nara a XII-a a C.C.
Muncitoresc Unit Polonez. Pe ordi
nea de zi a plenarei figurează pro
blema sporirii investițiilor în agri
cultură și asigurarea creșterii conti
nue a producției agricole.

La lucrările plenarei, în afară de 
membrii și membrii supleanți ai 
Comitetului Central al P.M.U.P., 
participă activiști de stat, cunoscut! 
lucrători din agricultură, oameni de 
știință, specialiști în problemele a- 
griculturii, directorii mai multor 
gospodării agricole de stat.

Plenara a fost deschisă de Wla
dyslaw Gomulka, prim-secretar al 
C.C. al P.M.U.P. ; Edward Ochab, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.U.P., a rostit un cuvînt in
troductiv în fața participanților la 
plenară.

P. C, Italian
ROMA 27 (Ager

pres). — Ziarul 
„Unită“ a publicat 

raportul lui Giorgio Amendola, mem
bru al secretariatului Partidului Co
munist Italian, prezentat la ședința 
comună a Comitetului Central și a 
Comisiei Centrale de Control ale 
partidului pe tema „Lupta electorală 
și programul de acțiuni al comuniș
tilor în parlamentul noii legislaturi". 

Amendola a subliniat că pregăti
rea în vederea apropiatelor alegeri 
parlamentare se desfășoară într-un 
moment cînd s-a ivit necesitatea 
acută să fie rezolvate numeroasele 
probleme de politică internă și ex
ternă. Aprobarea de către țările vest- 
europene a politicii atlantice, dicta
tă de Statele Unite, crearea axei 
Bonn-Paris etc. au dus la formarea 
în Europa a unui centru de forțe 
antidemocratice, care reprezintă o 
primejdie serioasă pentru dezvolta
rea democratică a Italiei și pentru 
independența ei națională.

Ocupîndu-se de situația politică 
internă din țară, Amendola a criti
cat Partidul democrat-creștin pen
tru tendința de a menține monopo
lul puterii.

P. c. 
din Olanda

HAGA 27 (Ager
pres). — După 
cum anunță zia
rul „De Vaarheid", 

recent a avut loc ședința Comitetu-' 
lui Central al Partidului Comunist 
din Olanda. In cadrul ședinței a fost 
examinată situația politică actuală 
și probleme legate de campania 
electorală. C.C. al P.C. din Olanda 
a aprobat listele candidaților parti
dului comunist propuși pentru ale
gerile de deputați ai Camerei infe
rioare a parlamentului olandez și a 
examinat probleme organizatorice. 
H. Klerks a fost ales membru al se
cretariatului Comitetului Central.

La ședință a fost adoptat un apel 
în care C.C. al P.C. din Olanda 
cheamă pe membrii de partid și pe 
simpatizanții partidului să depună 
toate eforturile pentru succesul 
partidului comunist la apropiatele 
alegeri, pentru creșterea numărului 
de membri ai partidului și creșterea 
tirajului ziarului „De Vaarheid”, 
organ al partidului comunist.

C. C. al P. C. din Olanda a 
adresat o telegramă de protest gu
vernului ir.akian în legătură' cu te
roarea sîngeroasă dezlănțuită împo
triva comuniștilor irakieni.

Primiri în Partidul Unic 
al Revoluției Socialiste

HAVANA 27 (Agerpres). — In 
condițiile unui mare avînt politic, 
în toată țara are loc primirea în 
rîndurile Partidului Unic al Revo
luției Socialiste, (P.U.R.S.), se creea
ză celule de partid, se aleg organele 
conducătoare ale organizațiilor de 
bază. Partidul Unic al Revoluției So
cialiste, creat zilele acestea în Cuba, 
este partidul comuniștilor cubani al 
cărui embrion îl constituie Organi
zațiile Revoluționare Integrate.

în momentul de față, în țară s-au 
creat 1 888 organizații de bază ale 
Partidului Unic al Revoluției So
cialiste, care grupează 13 601 membri 
de partid și 1 702 candidați de 
partid.

Conferința cineaștilor 
comuniști din Japonia
TOKIO 27 (Agerpres). — La Tokio 

a avut loc o conferință a cineaștilor 
comuniști din Japonia care au discu
tat sarcinile artei cinematografice.

La conferință au luat cuvîntul 
Hakamada, membru al Prezidiului 
C.C. al P.C. Japonez, și președintele 
C.C. al P.C. Japonez, Nosaka. Ei au 
subliniat în mod deosebit rolul im
portant al lucrătorilor din cinema
tografie și l-a îndemnat să-și aducă 
contribuția la lupta pentru victoria 
Partidului Comunist Japonez în a- 
legerile locale șl în extinderea in
fluenței partidului în rîndul ma
selor.

Cuvîntarea lui /V. S. Hrușciov la adunarea 
alegătorilor circumscripției Kalinin din Moscova
Luînd cuvîntul, N. S. Hrușciov a 

reafirmat că orientarea generală a 
politicii externe a statului sovietic 
este aceea de „a apăra și consolida 
pacea, de a consolida principiile 
coexistenței pașnice în relațiile din
tre statele cu orînduiri sociale dife
rite“.

N. S. Hrușciov a declarat : „Gu
vernul sovietic este gata chiar astăzi 
să-și pună semnătura sub un tratat 
cu privire la dezarmarea generală 
și totală care să alunge spectrul 
războiului racheto-nuclear de pe 
planeta noastră“.

Caracterizînd situația internațio
nală și politica externă a Uniunii 
Sovietice, N. S. Hrușciov a subliniat 
că „programul de acțiune al guver
nului sovietic în problemele interna
ționale este clar și pe înțelesul 
tuturor. El reflectă năzuința sinceră 
a popoarelor din țara noastră spre 
pace, încrederea lor în forțele pro
prii, în capacitatea statelor iubitoare 
de pace de a apăra cauza păcii“.

Sarcina noastră, a spus vorbitorul, 
este de a obține, cu tenacitate, fără 
a da înapoi în fața greutăților, ca în 
relațiile internaționale să se stator
nicească tendința spre rezolvarea 
problemelor litigioase pe calea tra
tativelor.

„Este necesar ca toate statele, și 
în primul rînd marile puteri, să re
cunoască nu în vorbe, ci în fapte, 
că în secolul armei racheto-nuclea- 
re, politica coexistenței pașnice este 
singura politică rațională. Altfel cri
zele internaționale se vor succeda 
una după alta".

N. S. Hrușciov a subliniat că în 
pofida tuturor eforturilor Uniunii 
Sovietice, puterile imperialiste îm
piedică în fel și chip realizarea unei 
înțelegeri cu privire la dezarmare.

„Conducătorii puterilor imperia
liste sînt preocupați de creșterea for
țelor militare ale N.A.T.O. și nu de 
căutarea căilor spre dezarmare. Față 
de o asemenea abordare a proble
melor nu trebuie să ne mirăm că 
Comitetul celor 18 state pentru de
zarmare va marca în curînd împli
nirea unui an de activitate fără să 
producă bucurie popoarelor prin 
realizarea vreunui succes“.

Guvernele puterilor occidentale 
vor fi nevoite în ultima analiză să 
răspundă pe de-a întregul în fața 
popoarelor pentru politica lor în
dreptată spre zădărnicirea dezarmă
rii, spre intensificarea continuă a 
cursei înarmărilor. „Politica cursei 
înarmărilor se află demult în con
tradicție nu numai cu interesele ma
selor populare din diferite țări, ci 
și cu interesele întregii omeniri“.

Referindu-se la tratativele cu pri
vire la încetarea experiențelor cu 
arma nucleară, șeful guvernului so
vietic a spus : „Unii ar dori ca acor
dul cu privire la încetarea expe
riențelor să deschidă posibilități 
pentru ca N.A.T.O. să facă spionaj 
în țara noastră. Desigur, guvernul 
sovietic nu va admite așa ceva”. El 
a adăugat : ,;Noi am fost de acord cu 
anumite măsuri internaționale de 
control asupra încetării experiențe
lor nucleare, printre care efectuarea 
a două-trei inspecții pe an pe teri
toriul fiecărei puteri nucleare. Acea
sta este o concesie serioasă din par
tea noastră și nu trebuie să se aș
tepte mai mult de la noi”.

Subliniind că Statele Unite caută 
un mijloc de a tărăgăna rezolvarea 
problemei încetării experiențelor cu 
arma nucleară sau de a se eschiva 
în general de la rezolvarea ei, vorbi
torul a spus : „Tocmai acest lucru îl 
dovedește și reluarea de către Sta
tele Unite a experiențelor subterane 
cu arma nucleară, chiar în ajunul 
unei noi serii de tratative".

Guvernul american nu a ținut sea
ma nici de chemarea Adunării Gene
rale a O.N.U. de a se înceta toate 
experiențele nucleare incepînd de la 
1 ianuarie a.c., nici de faptul că în 
cursul tratativelor s-a ajuns la o 
considerabilă apropiere a pozițiilor. 
Guvernul S.U.A. poartă întreaga răs
pundere pentru consecințele acțiuni
lor sale care urmăresc întețirea con
tinuă a cursei înarmărilor nucleare.

„Dacă puterile occidentale doresc 
într-âdevăr să răspundă îndemnuri
lor opiniei publice mondiale și să 
facă cu adevărat un lucru bun, ele 
trebuie să renunțe la speranțele de 
a folosi acordul cu privire la înceta
rea experiențelor nucleare în scopul 
activității de spionaj pe teritoriul 
Uniunii Sovietice. Altfel nu va ieși 
nimic bun. în ceea ce-1 privește, gu
vernul Uniunii Sovietice a făcut 
totul pentru a deschide calea spre 
o înțelegere cu privire la încetarea 
pentru totdeauna a tuturor tipurilor 
de experiențe cu arma nucleară*.

Președintele Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S. a subliniat că puterile 
occidentale nu vor să accepte înche
ierea unui pact de neagresiune între 
țările participante la Tratatul de la 
Varșovia și țările membre ale 
N.A.T.O. „Un astfel de pact nu ar 
zdruncina raportul de forțe, dar ar 
constitui o victorie morală serioasă a 
popoarelor".

în legătură cu aceasta vorbitorul 
s-a referit la o declarație făcută în 
Franța care, invocînd „părerea unor 
cercuri competente", exprimă o ati
tudine negativă față de această idee.

„Cercurile competente“ din Franța, 
a spus el, consideră inacceptabilă 
consolidarea păcii, statornicirea si
tuației care s-a creat în Europa după 
război. Lor nu le convine ca pe pă- 
mîntul Germaniei să se consolideze 
două state cu orînduiri sociale dife
rite.

Dar, la ce poate duce negarea si
tuației create, negarea existenței 
R.D.G. ? Doar aceasta este platfor
ma forțelor agresive, revanșarde ale 
Germaniei occidentale, care nu au 
renunțat la intenția de a modifica 
harta Europei*.

„După cum se vede, „cercurile 
competente din Franța" nu au tras 
concluzii din lecțiile pe care mili- 
tariștil germani le-au dat Franței".

Șeful guvernului sovietic a decla
rat : „Actualele cercuri guvernan
te din Franța duc și în pre
zent aproape aceeași politică pe care 
o ducea guvernul francez înaintea 
celui de-al doilea război mondial. 
Ele fraternizează cu revanșarzii

MOSCOVA 27 (Agerpres). — TASS transmite : N. S. Hrușciov, 
prim-secretar al C.C. al P.C.U.S., președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., s-a întîlnit miercuri cu alegătorii din circumscripția Kali
nin din Moscova, unde candidează pentru alegerile de deputați în So
vietul Suprem al R.S.F.S. Ruse.'Alegerile' vor avea loc duminică 3 
martie.

în sala Palatului Congreselor din Kremlin s-au adunat șase mii de 
alegători. In prezidiul adunării electorale au luat loc N. S. Hrușciov și 
alți conducători ai partidului comunist și guvernului sovietic.

La adunare au luat cuvîntul Vitali Silantiev, maistru la Uzina me
talurgică „Secera și Ciocanul", Nadejda Komarova, lăcătuș montor la 
Uzina „Manometr“, Gheorghi Svișev, doctor în științe tehnice, învă
țătoarea Valentina Laiko, mecanicul de locomotivă Evgheni Dianov și
studenta Oksana Snpovalova.

vest-germani, îi încurajează, nu vor 
să recunoască transformările care 
au avut loc în Europa în urma zdro
birii Germaniei hitleriste*.

După ce a subliniat că „politica 
nesăbuită a revanșarzilor și a celor 
care îi sprijină poate să aducă po
poarelor nenorociri uriașe",~ N. S. 
Hrușciov a avertizat : „Dacă va fi 
declanșat un nou război, el se va 
termina pentru aceia care îl vor de
clanșa printr-o prăbușire totală, 
chiar în prima zi a războiului“.

„Sîntem convinși, a spus în con
tinuare vorbitorul, că popoarele îșj 
vor da seama cit de primejdioasă 
este încercarea de a sprijini revan- 
șismul în Germania occidentală. Re
vanșa înseamnă începutul unui 
război care se va întoarce fără doar 
și poate și împotriva Franței".

Șeful guvernului sovietic a spus 
în continuare : „încordarea în cen
trul Europei, provocată de absența 
unui tratat de pace german, submi
nează an de an speranțele omenirii 
în consolidarea păcii. Atîta timp cît 
nu va fi semnat tratatul de pace, și, 
în felul acesta, nu va fi rezolvată 
problema germană, nu va fi liniște 
în Europa și, în consecință, nici li
niște în întreaga lume".

De aceea, guvernul sovietic va 
căuta și pe viitor să convingă gu
vernele statelor foste aliate ale 
noastre de necesitatea de a pune 
capăt rămășițelor celui de-al doilea 
război mondial.

N. S. Hrușciov a subliniat că în 
urma reglementării pașnice germa
ne, Uniunea Sovietică n-ar dobîndi 
nimic care nu ar fi în folosul tutu
ror statelor.

încheierea tratatului de pace cu 
Germania și rezolvarea problemei 
Berlinului occidental ar însănătoși 
atmosfera în Europa, îmbunătățire 
în care sînt interesate nu numai 
popoarele țărilor socialiste, ci și po
poarele țărilor capitaliste.

„Atunci s-ar crea o situație care 
nu âr mai constitui o barieră, ci o 
trambulină spre realizarea acordu
rilor în probleme fundamentale care 
deschid calea spre consolidarea pă
cii generale, și, în primul .rînd, în 
problema dezarmării”.

Adversarii însănătoșirii situației 
internaționale, care nu au depus 
nicidecum armele, se opun însă a- 
cestui lucru. De exemplu, ei fac 
totul pentru a dezorganiza și mai 
mult comerțul internațional.

în această ordine de idei, vorbi
torul a amintit presiunile grosolane 
exercitate de guvernul S.U.A. asu
pra Germaniei occidentale, Japoniei, 
Suediei și altor țări pentru a zădăr
nici îndeplinirea de către ele a acor
durilor cu privire la livrarea țevilor 
de oțel către Uniunea Sovietică.

în cazul de față, a spus el, este 
vorba de amestecul S.U.A. în rela
țiile dintre Uniunea Sovietică și 
terțe țări. Ce este aceasta dacă nu 
o expresie a politicii nesăbuite a 
„războiului rece“ ! Pentru politicie
nii care raționează în mod realist 
trebuie să fie clar că Statele Unite 
se află pe o cale cu totul falsă.

Uniunea Sovietică poate să re
nunțe definitiv la importul țevilor 
cu diametru mare. U.R.S.S. însă își 
desfășoară comerțul exterior avînd 
în vedere o perioadă de mai mulți 
ani și nu intenționează să-și în
șele partenerii comerciali. N. S. 
Hrușciov a spus : „Acum, însă, fir
mele vest-germane, japoneze și fir
mele altor cîtorva țări, care sînt 
supuse presiunii din partea guver
nelor lor, și, în ultimă instanță, 
presiunii din partea S.U.A., vor tre
bui să se gîndească bine ca nu cum
va din cauza acestor țevi să dea fa
liment spre satisfacția concurenților 
lor. Nu rămîne decît să-i compăti
mești pe oamenii de afaceri din 
aceste țări”.

Amintind în continuare de criza 
periculoasă din regiunea Mării Ca
raibilor. care a fost creată de impe
rialismul american, N. S. Hrușciov 
a spus că imperialiștii americani nu 
au renunțat, după cum se vede, la 
politica agresiunilor și provocărilor, 
„în prezent cercurile americane cele 
mai agresive sau „turbații”, după 
cum îi numesc americanii, îndeamnă 
guvernul S.U.A. să invadeze Cuba 
sub pretextul că Cuba constituie o 
primejdie pentru Statele Unite”.

„Cercurile imperialiste din S.U.A. 
nu sînt mulțumite de orînduirea so- 
cial-politică din Cuba” — a decla
rat vorbitorul, adăugînd că „guver
nul Statelor Unite nu poate să nu-și 
dea seama că o invazie în Cuba, 
dacă ar fi comisă, este incompati
bilă cu angajamentele care au fost 
luate în momentul crizei din regiu
nea Mării Caraibilor”.

„Președintele Statelor Unite și-a 
luat angajamentul că nu va invada 
Cuba, iar noi am acceptat să retra
gem din Cuba rachetele strategice 
și bombardierele „IL—28” și le-am 
retras”, a spus N. S. Hrușciov.

„Aceasta nu înseamnă însă, a 
subliniat el, că vom lăsa ca eroica 
Cubă să fie înghițită de marii re
chini ai imperialismului american. 
Noi am dat poporului cuban cuvîn
tul, un cuvînt frățesc, că Uniunea 
Sovietică va veni în ajutorul Cubei 
și nu o vom lăsa în restriște“.

„Noi am dori ca să fie asigurată 
pacea, dorim să trăim în pace și 
prietenie cu toate popoarele. întin
dem o mînă prietenească poporului 
american și, așa cum noi am de
clarat în repetate rînduri, vrem ca 
între țările noastre să se stabilească 
relații bune și normale”.

Dacă însă, a declarat vorbitorul, 
imperialiștii vor încălca dreptul po

poarelor de a-și alege ele însele o- 
rînduirea social-politică ce le este 
pe plac, dacă ei vor încerca să-și 
impună popoarelor rînduielile, a- 
ceasta va duce la un război mon
dial termonuclear.

Șeful guvernului sovietic a aver
tizat : „Dacă va fi săvîrșită o agre
siune împotriva Cubei sau împo
triva Republicii Populare Chineze 
care este amenințată din direcția 
Taivanului, dacă se va comite o a- 
gresiune împotriva Republicii Popu
lare Democrate Coreene, Republicii 
Democrate Vietnam sau Republicii 
Democrate Germane, ca și împotri
va oricărei alte țări socialiste, 
Uniunea Sovietică va veni în ajuto
rul prietenilor săi și va da agreso
rilor o lovitură zdrobitoare“. ■

N. S. Hrușciov a subliniat că 
situația actuală „ne obligă să ne 
îndreptăm mereu atenția și grija 
spre necesitățile apărării noastre, 
pentru ca Uniunea Sovietică să se 
poată opune cum trebuie lagărului 
imperialist înarmat pînă în dinți”.

„Trebuie să dispunem de o astfel 
de forță. încît imperialiștii să știe 
că dacă vor dezlănțui războiul a- 
tomic, ei înșiși vor arde în vîlvă- 
tăile acestui război“.

Desigur, dacă situația internațio
nală ar fi mai bună, dacă am reuși 
să ajungem la o înțelegere și să a- 
runcăm povara înarmărilor, aceasta 
ar înmulți posibilitățile pentru 
avîntul continuu al economiei și ri
dicarea bunăstării poporului. Eco
nomia națională a Uniunii Sovietice 
crește și fără aceasta, dar atunci ar 
putea crește mult mai rapid.

Relevînd că țelul fundamental al 
Partidului Comunist al Uniunii So
vietice este de a da poporului mai 
multe bunuri, vorbitorul a spus : 
„Viața ne impune să cheltuim mij
loace uriașe pentru menținerea for
ței noastre militare la nivelul cu
venit. Aceasta, desigur, reduce, și 
nu poate să nu reducă, posibilita
tea ca poporul să obțină bunuri în 
mod nemijlocit. Dar trebuie să fa
cem acest lucru pentru a apăra cu
ceririle Revoluției din Octombrie, 
cuceririle socialismului, pentru a-i 
reține pe imperialiști de la un atac 
împotriva patriei noastre, de la 
dezlănțuirea unui război general”.

Tara noastră, a spus vorbitorul, 
asigură Armata sovietică cu arma
mentul cel mai modern. „Imperia
liștii trebuie să știe că dacă vor 
dezlănțui războiul, forțele noastre 
armate vor da dușmanului o lovi
tură zdrobitoare pentru a-1 infringe 
și a-1 zdrobi, chiar din prima zi a 
războiului”.

N. S. Hrușciov a arătat că oa
menii de știință, inginerii, munci
torii sovietici au creat pentru Ar
mata sovietică un armament minu
nat. care sporește an de an.

„In condițiile în care imperialiștii 
nu vor să accepte dezarmarea gene
rală și totală noi trebuie să re- 
înnoim mereu armamentul vechi, iar 
acest lucru necesită fonduri mari. 
Acest proces al cursei înarmărilor 
va continua, probabil, și primejdia 
războiului termonuclear se va men
ține pînă ce popoarele din țările 
imperialiste vor obține prin lupta lor 
activă și hotărîtă izolarea cercurilor 
agresive și crearea în țările lor a 
unor guverne care să înțeleagă pri
mejdia politicii agresiunii și „războ
iului rece“ și să accepte încheierea 
unui acord cu privire la dezarmarea 
generală și totală“. •

„Dacă în prezent pacea este men
ținută, aceasta se datorește în pri
mul rînd faptului că există Uniunea 
Sovietică, comunitatea țărilor socia
liste, care au o economie ce se dez
voltă rapid și sînt superioare lagă
rului imperialist în privința arma
mentului și forțelor armate*.

„Noi nu avem nevoie de război ; 
Uniunea Sovietică dorește să se în
treacă cu capitalismul pe tărîm paș
nic și să demonstreze pe calea exem
plului superioritatea teoriei noastre 
marxist-leniniste, superioritatea e- 
conomiei socialiste, a orînduirii 
noastre".

„Politica externă a Uniunii Sovie
tice se bazează pe temelia trainică 
a puterii noastre economice și mili
tare, pe forța întregii comunități so
cialiste mărețe. Nimeni nu trebuie 
să se îndoiască de hotărîrea comună 
a țărilor socialiste de a zdrobi pe 
orice agresor, de a da o ripostă ori
cărei încercări de a frîna înaintarea 
noastră spre socialism și comunism“.

Primul secretar al C.C. al P.C.U.S. 
a subliniat că dușmanii comunismu
lui, dușmanii clasei muncitoare ațî- 
ță în fel și chip divergențele între 
partidele comuniste, repetă într-una 
că aceste divergențe vor duce la 
destrămarea prieteniei frățești între 
țările socialiste, la slăbirea mișcării 
comuniste.

Imperialiștii „au mizat nu o dată 
pe fel de fel de gloabe și dé fiecare 
dată’, au înghițit un hap. Le putem 
da și acum asigurări că partidele 
çomuniste nu vor da nici un fel de 
prilej de bucurie dușmanilor lor. 
Dușmanii comunismului să nu se 
legene în iluzii în această privință*.

„Sîntem convinși că partidele fră
țești vor găsi în ele însele forțele 
pentru a lichida divergențele și li
tigiile care apar între ele. între 
partidele comuniste, între clasa 
muncitoare din toate țările va fi 
realizată o coeziune și mai mare 
sub lozinca nepieritoare : „Proletari 
din toate țările, uniți-vă !“.

„Facem și vom continua să facem 
totul pentru a întări și uni pe toate 
căile clasa muncitoare, pe oamenii 
muncii din întreaga lume, mișcarea 

comunistă internațională, sub măre
țul steag marxist-leninist".

Referindu-se la situația internă a 
țării, N. S. Hrușciov a subliniat că 
poporul sovietic îndeplinește cu suc
ces planul septenal. „Oamenii sovie
tici realizează un ritm bun în în
trecerea economică pașnică cu Sta
tele Unite ale Americii. Dacă vom 
arunca o privire asupra celor cinci 
ani care au trecut, vom vedea că 
sporul producției industriale, calcu
lat pe locuitor, a reprezentat în 
U.R.S.S. 48 la sută, iar în S.U.A. nu
mai opt la sută. Actualmente, volu
mul producției industriale a U.R.S.S. 
reprezintă aproximativ 63 la sută 
din producția S.U.A., în comparație 
cu 47 la sută în anul 1957“.

Alegerile pentru Sovietele Supre
me ale republicilor și pentru Sovie
tele locale se desfășoară în acest an 
sub semnul hotărîrilor Congresului 
al XXII-lea al P.C.U.S., al Progra
mului de construire a comunismului 
în Uniunea Sovietică. „Documentele 
Congresului, Programul partidului 
sînt ca niște faruri gigantice care ne 
permit să desfășurăm măreața ope
ră a construcției comuniste pe baza 
unui plan științific".

Referindu-se la alegerile parla
mentare în țările capitaliste și în 
special din S-U.A., vorbitorul a spus: 
La ei există într-adevăr libertate 
pentru nartidele care apără dreptu
rile capitalului monopolist de a jefui 
poporul.

„Democrația“ americană, de care 
fac atîta caz ideologii capitalului 
monopolist nu poate asigura nici 
măcar ca negrii din această țară să 
învețe împreună cu albii.

In S.U.A. partidul comunist este 
mic. El își apără convingerile, con
cepțiile despre viață. Dar acest 
partid este persecutat, iar cei care 
împărtășesc concepțiile comuniste 
despre lume sînt chiar judecați și 
ținuți în închisori.

în Uniunea Sovietică candidați! la 
funcția de deputat reprezintă un 
singur stăpîn : poporul. „La noi, 
orice om al muncii destoinic poate 
fi ales deputat. Pentru aceasta, can
didatul nu are nevoie de nici un fel 
de capital, de nici un fel de relații 
influente sau de reclamă țipătoare^: 
el trebuie să aibă calitatea de luptă
tor dîrz pentru cauza poporului”.

Primul secretar al C.C. al P.C.U.S. 
a subliniat că transformarea statu
lui dictaturii proletariatului într-un 
stat al întregului popor nu înseam
nă nicidecum că dezvoltarea demo
crației s-ar fi încheiat.

„Noi, comuniștii, avem ca obiec
tiv dezvoltarea continuă a democra
ției, care trebuie să pătrundă în 
toate verigile, în toate celulele so
cietății noastre. Partidul nostru dez
voltă și adîncește principiile demo
cratice leniniste, atît în conducerea 
statului eît și în conducerea produc
ției. Comunismul se construiește cu 
mijloacele cele mai democratice. De 
aceea, dezvoltarea multilaterală a 
activității și inițiativei creatoare a 
maselor este o chezășie temeinică a 
succeselor statului socialist”.

Referindu-se la succesele obținute 
în dezvoltarea economiei naționale 
în U.R.S.S., vorbitorul a făcut cu
noscut. între altele, că în prezent 
industria Moscovei dă în cinci zile 
o producție egală cu producția ob
ținută în întregul an 1913.

In decurs de patru ani, la Mos
cova au fost construite cu mult mal 
multe locuințe decît existau în 
Moscova prerevoluționară. în aceas
tă perioadă. 477 000 de familii, sau 
peste 1 700 000 de persoane s-au 
mutat în case noi. „Partidul șl gu
vernul fac și vor face totul pentru 
ca programul de construcții de lo
cuințe șl social-culturale să fie în
deplinit cu succes”.

N. S. Hrușciov a amintit unele re
zultate ale îndeplinirii septenalului 
în cursul ultimilor patru ani și a co
municat că producția industrială 
globală a crescut în acest răstimp cu 
45 la sută față de 39 la sută cît pre
vedea planul. S-au livrat produse 
peste plan în valoare de 28 miliarde 
de ruble. El a subliniat că reorgani
zarea conducerii economiei națio
nale de către partid după principiul 
producției va da rezultate bune.

„Și în dezvoltarea agriculturii s-au 
obținut în acest an succese. în po
fida condițiilor climatice nefavo
rabile dintr-o serie de regiuni agri
cole ale tării, recolta globală de ce
reale a însumat anul trecut 147,5 
milioane de tone. In U.R.S.S. nu s-a 
recoltat încă nici odată o asemenea 
cantitate de cereale. Producția ani
malieră a crescut".

„Rezultatele activității de anul tre
cut și perspectivele ce se deschid pe 
viitor, a spus vorbitorul, ne insuflă 
convingerea că programul prevăzut 
în domeniul dezvoltării agriculturii 
va fi înfăptuit cu succes*.

Ritmul de creștere a venitului na
țional al U.R.S.S. depășește conside
rabil ritmul de creștere a venitului 
național din țările capitaliste. în ul
timii zece ani (1953—1962) ritmul me
diu anual de creștere a venitului 
național a fost în U.R.S.S. de 9,2 la 
sută, în timp ce în S.U.A. a fost de 
numai 2,7 la sută. Veniturile reale 
ale oamenilor muncii din U.R.S.S.. 
calculate pe fiecare lucrător, au spo
rit în ultimii patru ani cu 18 la sută.

„Partidul și guvernul vor face și 
pe viitor totul pentru a ridica nive
lul de trai al oamenilor sovietici".

După ce a subliniat că Uniunea So
vietică deține în lume un loc de 
frunte în multe domenii extrem de 
importante ale științei și în do
meniul învățămîntului, N S 
Hrușciov a spus : „Partidul iuptă 
activ pentru educarea omului nou 
pentru înflorirea artei realismului- 
socialist, împotriva abstractionisms 
ui și a celorlalte elucubrații forma

liste. împotriva oricăror manifestări 
ale ideologiei burgheze în artă",

Primul secretar al C.C. al P.C.U.S. 
a chemat pe oamenii sovietici să ri
dice pe toate căile productivitatea muncii.

„înalta menire a omului sovietic 
datoria lui primordială - a spus el 
în încheiere — constă în a făuri în 
a acumula bogății pentru țară, pen
tru o viață mai bună a societății, 
pentru generațiile viitoare".
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Situația din Irak se menține încordată
de la Geneva

GENEVA 27.— Corespondentul 
Agerpres, C. Benga, transmite : în 
ședința de miercuri dimineața a Co
mitetului celor 18 state pentru 
dezarmare, prezidată de reprezen
tantul Marii Britanii, Godber, primul 
a luat cuvîntul Cavalletti, repre
zentantul Italiei, care s-a situat pe 
o poziție neconstructivă. Deși s-a 
pronunțat pentru încetarea experien
țelor cu arma nucleară, el a prezen
tat comitetului o lungă listă de a- 
mănunte tehnice, a căror discuta
re preliminară ar fi, chipurile, ne
cesară pentru a se ajunge la o în
țelegere în problema încetării ex
periențelor cu arma nucleară.

Reprezentantul Braziliei, Mello 
Franco, și-a exprimat convingerea 
că încheierea unui acord privind în
cetarea experiențelor cu arma nu
cleară este In momentul de față po
sibilă. El a expus o serie de consi
derente care, după părerea sa, ar 
ușura încheierea unul asemenea 
acord.

Șeful delegației S.U.A’., William 
Foster, în intervenția sa a acordat 
principala atenție problemei numă
rului de Inspecții la fața locului. 
Foster a sugerat ca discuțiile în a- 
ceastă problemă să continue în sub
comitetul celor trei puteri nucleare.

Conducătorul delegației Uniunii 
Sovietice, Simion Țarapkin, a sub
liniat că, întorcîndu-se de la 
Washington, Foster, șeful delegației 
americane, nu a adus vreun element 
nou, de natură să împingă tratati
vele înainte, ceea ce confirmă 
încă o dată refuzul sistematic al 
Statelor Unite de a înlesni semna
rea unul acord în privința încetării 
experiențelor cu arma nucleară. Si
mion Țarapkin a prezentat fapte 
convingătoare care atestă că cu aju
torul mijloacelor naționale de detec
tare au fost înregistrate toate expe
riențele nucleare efectuate pînă a- 
cum, indiferent de țara și mediul în 
care au avut loc. Prin urmare — a 
spus reprezentantul U.R.S.S. — in
diferent dacă se va ajunge sau nu la 
un acord, experiențele nucleare vor 
continua să fie riguros controlate cu 
ajutorul mijloacelor tehnice naționa
le, care deja se află în funcțiune. De 
aceea, a spus Țarapkin, insistînd a- 
supra discutării în cadrul comitetu
lui a detaliilor tehnice ale controlu-

lui, Statele Unite blochează de'Îă’pt 
căile care duc spre realizarea unui 
acord cu privire la interzicerea ex
periențelor nucleare. După cum se 
știe, a spus în continuare delegatul 
sovietic, în dorința de a veni în în
tâmpinarea puterilor occidentale și 
de a încheia cît mai repede un acord 
privind încetarea experiențelor nu
cleare, Uniunea Sovietică a făcut o 
serie de concesii importante, accep
tând constituirea unei comisii inter
naționale de control, a acceptat să 
se instaleze pe teritoriul său trei 
stații automate de control cu posibi
litatea ca personalul unui centru in
ternațional să le deservească. Acestei 
flexibilități în negocieri manifestată 
de Uniunea Sovietică, reprezentanții 
puterilor occidentale i-au răspuns 
însă cu noi pretenții, printre care 
sporirea numărului de stații auto
mate de control, permanentizarea 
și creșterea numărului personalului 
internațional de deservire a acestor 
stații. în încheiere, Țarapkin a sub
liniat că aceste cereri sînt nejusti
ficate și că ele nu au nimic comun 
cu controlul aplicării acordului pri
vind încetarea experiențelor cu 
arma nucleară.

Reprezentantul Marii Britanii, 
Godber, a repetat afirmațiile nefon
date despre rigiditatea Uniunii So
vietice și a lăudat în fel și chip „e- 
lasticitatea” poziției Occidentului.

Ultimul a vorbit Lall, conducăto
rul delegației Indiei, care a subli
niat că în actuala fază a tratative
lor există condiții favorabile pentru 
încheierea unui acord privind înce
tarea experiențelor nucleare. El a 
adresat puterilor nucleare un apel 
de a nu-și precupeți eforturile pen
tru a ajunge la o înțelegere în a- 
ceastă direcție. întreaga omenire, a 
subliniat Lall, așteaptă ca noi să rea
lizăm în sfîrșit un acord în această 
problemă de mare însemnătate.

■U: :

Jules Modi suLfiniaxă 
necesitatea dezarmării

PARIS 27 (Agerpres). — Pre .ovînd 
politica creării „forței de șoc atomice" 
și refuzînd să participe la tratativele 
de la Geneva cu privire la dezarmare, 
guvernul francez își asumă o grea răs
pundere, subliniază Jules Moch, cu
noscut fruntaș al Partidului socialist 
francez, înlr-un articol de fond al re
vistei „Tribune Socialiste".

Dezarmarea este unicul mijloc pen
tru izbăvirea omenirii de primejdia 
războiului termonuclear, scrie autorul. 
Pentru a objine dezarmarea va fi ne
voie, desigur, de mult timp. Dar poate 
fi acesta un motiv suficient pentru ca 
Franța să renunțe să-și joace rolul în 
acest domeniu ? In timpurile noastre, 
adevărata măreție nu constă în înarma
re, ci în aceea de a fi în primele rîn- 
duri ale luptei pentru pace și înțele
gere internațională.

La Bogota, ca
pitala Colum
biei, după de
clararea gre
vei personalu
lui companiei 
aviatice „Avi- 
anca” au avut 
loc ciocniri în
tre poliție și 
greviști. 
tografie: 
tre 
la 
lui 
de
fost Louis Vil
lar, deputat, și 
R. M. Cruz, li
der al tinere
tului din Miș
carea liberală 
revoluționară.
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Declarația
Juî Sufanuvong

"...VIENTIANE 27 (Agerpres). — Gu-
.vèrnul de coaliție a obținut succese 
.incontestabile în realizarea politicii 
de neutralitate a Laosului, a decla
rat în cadrul unei conferințe de pre
să, care a avut loc la Vientiane, 
prințul Sufanuvong, președintele 
C.C. al partidului Neo Lao Haksat.

Aceasta nu înseamnă însă că totul 
este în ordine, deoarece cercurile 
războinice din S.U.A. continuă să în
calce cele mai importante prevederi 
ale acordurilor de la Geneva din a- 
nul 1962 cu privire la Laos.

Prințul Sufanuvong a subliniat că 
S.U.A. „continuă să se amestece în 
treburile țării și împiedică reglemen
tarea multor probleme interne ale 
ei“. îndeosebi, a subliniat el, ele își 
mențin în Laos personalul militar și, 
în pofida cererilor guvernului de 
coaliție, continuă să-i aprovizioneze 
cu toate cele necesare pe „agenții 
lor plătiți“.

Referindu-se la vizita delegației de 
stat a Laosului în țările care au par
ticipat la conferința de la Geneva 
din 1962, prințul Sufanuvong și-a 
exprimat deosebita satisfacție față 
de rezultatele vizitei acestei delegații 
în Uniunea Sovietică.

Acțiune a organizației
„Femei, luptați peniru pace!"
WASHINGTON 

Activiste ale mișcării 
mei, luptați pentru pace I1 
zentaf marți la Camera 
lor Congresului S.U.A. 
încă o dată lichidarea 
misii pentru cercetarea 
americane.

Femeile au difuzat 
condamnă interogatoriile luate de că
tre membrii Comisiei participantelor la 
mișcarea „Femei, luptați pentru pace I” 
și își exprimă speranța în încheierea 
tratatului cu privire la interzicerea ar
mei nucleare și realizarea unui acord 
în problema dezarmării generale.

27 (Agerpres). — 
americane „Fe

i’1 s-au pre- 
Reprezentanfi- 

pentru a 
faimoasei 
activității

manifeste
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Presa occidentală despre manevrele
diplomației spaniole

în ultimele săptămîni, la Madrid și 
în alte capitale occidentale s-a des
fășurat o înfrigurată și complicată 
activitate pe tărîm diplomatic legată 
de Spania. Dacă, pe de o parte, 
unele grupări occidentale mizează 
fiecare, în diferitele lor combinații, 
pe „factorul spaniol“, pe de altă 
parte, folosindu-se de actualele ne
înțelegeri ivite între partenerii Pieței 
comune și ai coaliției atlantice — 
din care Spania nu face parte — 
cercurile conducătoare de la Ma
drid încearcă în mod vădit să tragă 
spuza pe turta lor. Care sînt datele 
acestui „joc“ politic în care nu toate 
cărțile au fost date pe față ?

Tauru! european și picadorii

putea fi înfrînt, se prevedea că des
chiderea granițelor vamale s-ar tra
duce în Spania printr-o invadare de 
produse manufacturate europene — 
mortală pentru industria națională“.

Eșecul tratativelor de la Bruxelles 
în legătură cu aderarea Angliei a 
schimbat întrucîtva datele proble
mei. Revista franceză citează în a- 
cest sens ziarul franchist „ABC“ care 
a scris că, acum, „ceea ce au mai 
bun de făcut Spania și ceilalți can
didați la Piața comună este să aș
tepte deznodămîntul... crizei". „A- 
ceastă așteptare — scrie mai de
parte „France Observateur 
cu atît mai ușoară cu cît exclude
rea Angliei face ca agricultura spa
niolă să-și păstreze principala sa 
piață. De fapt, exporturile în Anglia 
reprezintă mai mult de un sfert din 
totalul exporturilor spaniole. Guver
nul de la Londra se arată cu atît 
mai dispus să ajute regimul fran
chist, cu cît el speră să-l smulqă 
în felul acesta de sub influența aaul- 
listă“

Pentru săptămînalul londonez „The 
Economist", „oricare ar fi direcția în 
care fuge taurul european, pica
dorii de la Ministerul de Externe 
spaniol vor fi excepțional de ocupați 
în următoarele cîteva luni. O corridă 
confuză la Bruxelles pentru a hotărî 
soarta cererii Spaniei de a se aso
cia cu Piața comună va fi urmată de 
o confruntare cu Washingtonul care, 
speră guvernul spaniol, va duce la 
asocierea lui oficială cu alianța mi
litară occidentală“.

în ce privește „situația încurcată 
în care guvernul spaniol a fost ne
voit să bată la ușa micii Europe", re
vista franceză „France Observateur“ 
notează următoarele : „După acor
dul de la Bruxelles cu privire la 
Piața comună agricolă, Spania risca 
să vadă statele Europei continenta
le închizîndu-și treptat granițele în 
fața exporturilor sale de citrice Ho- 
tărîrea Angliei de a adera la Piața 
comună amenința să răpească agri
cultorilor spanioli principala lor pia
ță externă. „Europenizarea” devenea 
urgentă fără a fi încetat să fie pe
riculoasă. La Madrid se știa că Bel
gia sé împotrivea admiterii regimu
lui franchist. Și dacă acest obstacol odată reclamă că, din punctul

Presiuni

asupra Washingtonului

La toate acestea se adaugă 
încă un element și anume Iratativele 
viitoare de la Washington în vede
rea revizuirii acordurilor de locație 
de baze încheiate de S.U.A cu Spa
nia. ..Pactul de la Madrid — scrie 
în legătuiă cu aceasta „Economist"

vedere al Washingtonului, Spania 
este un aliat ideal, o țară anticomu
nistă, guvernată cu „mină forte“; 
„Surse spaniole informate, continuă 
„Economist", afirmă că guvernul 
spaniol intenționează să insiste pe 
lîngă Washington fie să-i acorde din 
nou ajutor economic, fie să plăteas
că o chirie substanțială pentru fo
losirea bazelor și a altor instalații. 
Guvernul spaniol exercită de ase
menea presiuni pentru admiterea 
Spaniei în N.A.T.O. sau pentru în
cheierea unei „adevărate alianțe 
americano-spaniole“. „Oficialitățile 

— este generalului Franco par să conside
re că Washingtonul este gata să 
plătească un preț mare pentru re
înnoirea contractelor de închiriere a 
bazelor spaniole".

„Dintre cele două metode prevăzu
te de pactul din 1953 — revizuirea și 
prelungirea tacită — relevă „France 
Observateur“ — Caudillo (Franco 
—n.r.) a ales prima, deoarece știa că 
schimbările intervenite în strategia 
americană ar modifica neapărat con
dițiile de utilizare a bazelor din Spa
nia. Dar dosarul revizuirii este greu 
de pledat. Cu toate că se crede la 
Madrid că unele escadrile de bom
bardiere americane vor continua să- 
staționeze în Spania... prioritatea 
dată submarinelor înzestrate cu 
rachete „Polaris" conferă în schimb 
o importanță nouă bazei navale 
de la Rota (în apropiere de Ca
dix). Dar, dacă se ține sea
ma de raza de acțiune a noilor sub- 

vale .existente sau prevăzute, se 
constată' că Rota constituie pentru 
marina americană o precauție supli
mentară și nu o escală obligatorie. 
Se pare, așadar, că este greu să se 
obțină condiții mult mai favorabile 
decît în momentul încheierii pactu
lui".

Dar, după vizitele recente ale unor 
oficialități franceze la Madrid care 
au conturat intențiile de atragere a 
Spaniei de partea așa-zisei „axe 
Paris-Bonn" în detrimentul „axei 
anglo-saxone" — „guvernul franchist 
— scrie „France Observateur" —

— semnat în septembrie 1953 râmi-' marine americane și de bazele na
ne în vigoare pînă în septembrie 
1963 și va fi reînnoit automat pe două 
perioade de cite 5 ani dacă nici unul 
din guverne nu dorește să-l pună 
capăt“. Pentru Franco bazele ame
ricane constituie „un important atu 
diplomatic și politic. De la sfîrșitul 
verii trecute, sub titluri ca „O alianță, 
care moare de bătrînețe“ — presa 
controlată de Franco a început să

1 „pregătească terenul” pentru revizui
rea pactului în sensul obținerii u- 
nor avantaje suplimentare. Purtători 
de cuvînt oficiali spanioli fac töt

ete

Noi infrîngeri pricinuite agresorilor 
de forțele republicane yemenite

BEIRUT 27 (Agerpres).— La Beirut 
a devenit cunoscut de la diferite 
persoane care au sosit din Irak că 
în toate cartierele Bagdadului situa
ția continuă să fie foarte încordată. 
Pe străzile și în piețele capitalei 
irakiene staționează subunități ale 
poliției militare, tancuri și automo
bile blindate. în diferite cartiere ale 
orașului în fiecare noapte au loc 
schimburi de focuri. Garda naționa
lă și soldații efectuează razii în car
tierele muncitorești ale Bagdadului, 
urmăresc și arestează pe oamenii cu

vederi democratice. Din ordinul au
torităților, relatează martorii oculari 
sosiți din Irak, ei confiscă bunurile, 
în special cele ale democraților.

In capitala libaneză au sosit știri 
despre arestarea mai multor frun
tași ai Partidului Comunist din 
Irak.

Numărul patrulelor partidului ul- 
tranaționalist „Al-Baas” este sporit 
îndeosebi în timpul nopții,. în cartie
rul reprezentanțelor diplomatice 
ale țărilor socialiste.

Schimburi de delegații sovieto-americane în 1963
MOSCOVA 27 (Agerpres). — Uni

unea Sovietică și S.U.A. vor face în 
1963 schimb de delegații de oameni 
de știință, ingineri și tehnicieni, spe
cialiști în domeniul agriculturii și 
medicinei.

Această înțelegere s-a realizat în 
urma întîlnirii de la Moscova a re
prezentanților Comitetului sovietic 
pentru legături culturale cu țările 
străine și Departamentului de Stat 
al S.U.A. S-au discutat problemele 
îndeplinirii acordului sovieto-ameri- 
can cu privire la relațiile din dome
niul științei, tehnicii, învățământului 
și culturii pe perioada 1962—1963. 
Ambele părți au recunoscut că în

1962 contactele din domeniul culturii 
și științei s-au desfășurat în ansam
blu în mod satisfăcător.

Anul acesta, U.R.S.S. și S.U.A. vor 
face schimb de expoziții de grafică, 
de colective de teatre de păpuși și 
de circ. In afară de aceasta, U.R.S.S. 
intenționează să trimită în S.U.A. o 
orchestră de cameră și un grup de 
balerini. Partea americană va 
examina posibilitățile de a trimite în 
U.R.S.S. colective de artiști. Se pre
vede să aibă loc o serie de manifes
tații sportive, printre care o compe
tiție între atleți sovietici și ameri
cani, care se va desfășura în U.R.S.S.

SANAA 27 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția Reuter, la 26 
februarie, forțele armate republicane 
au ocupat localitatea Maarib și în
treaga regiune din jurul acestei lo
calități aflată la 75 de mile nord- 
est de Sanaa. După cum a declarat 
la postul de radio Sanaa președin
tele As-Sallal, orașul fusese încer
cuit de soldați saudiți și mercenari 
englezi.

In acest fel, a fost tăiat ultimul 
drum prin care Arabia Saudită și 
protectoratul englez Beihan trimiteau 
pe teritoriul Republicii Arabe Yemen 
arme și muniții.

Armatele republicane au distrus, 
de asemenea, un detașament de 
mercenari care au încercat să se in
filtreze pe teritoriul yemenit pe la 
granița de nord, în raionul Harada.

La 26 februarie, anunță postul de 
radio Sanaa, a avut loc o întîlnire 
între președintele As-Sallal și mare
șalul Amer la care a fost discutată 
problema luării unor măsuri la gra
nițele Yemenului și în special cu 
privire la închiderea granițelor între 
Yemen, protectoratul englez 
și Arabia Saudită.

Agenția Reuter anunță 
șeici,.șefi ai triburilor din 
Halib, Srau alăturat forțelor 
republicane. Ei au declarat

El au asigurat guvernul republican 
că îi vor acorda tot sprijinul șl că 
vor fi gata oricînd să lupte alături 
de trupele republicane împotriva 
oricărei agresiuni.

*
NEW YORK 27 (Agerpres). — Re

publica Arabă Yemen a prezentat 
O.N.U. o plîngere în legătură cu 
acțiunile agresive împotriva Yeme
nului ale trupelor britanice din 
Aden.

în legătură cu intensificarea ac
țiunilor agresive împotriva Yemenu
lui, secretarul general al O.N.U., 
U Thant, a anunțat că 
general adjunct al O.N.U., 
Bunche, va pleca în Yemen 
a lua cunoștință de situația 
ceastă țară.

secretarul 
Ralph 

pentru 
din a-

Beihan

că opt 
raionul 
armate 
că An-

Dezbaterile din Camera Comunelor
LONDRA 27 (Agerpres), — Mem- lan a afirmat că nu poate fi vorba 

ca focoasele nucleare să fie puse la 
dispoziția puterilor care nu posedă 
arma atomică. El a declarat, de ase
menea, că planul privind crearea 
forțelor nucleare ale N.A.T.O. se află 
doar într-o fază incipientă.

Deputatul laburist Henderson a 
subliniat că Occidentul trebuie să 
facă concesii pentru a grăbi semna
rea acordului privitor la interzice
rea experiențelor nucleare. Hender
son a arătat, printre altele, că pu
terile occidentale trebuie să reducă 
numărul de inspecții pretins pe sea
ma sporirii stațiilor automate de de
tectare.

Macmillan a refuzat să comenteze 
aceste propuneri, însă și-a exprimat 
speranța în succesul tratativelor.

brii opoziției laburiste din Camera 
Comunelor și-au exprimat marți ne
liniștea în legătură cu faptul că 
realizarea planului privind crearea 
așa-numitelor forțe nucleare multi
laterale ale N.A.T.O. va duce la 
transmiterea controlului asupra ar
mei termonucleare în mîinile revan
șarzilor vest-germani. Deputatul la
burist Rankin a cerut primului mi
nistru Macmillan să dea asigurări 
că R.F.G. nu va dispune de arma nu
cleară. în legătură cu aceasta și-a 
exprimat neliniștea și H. Wilson, li
derul opoziției laburiste.

Arătînd în răspunsul său că pro
punerile privind crearea forțelor nu
cleare multilaterale ale N.A.T.O. sînt 
studiate în prezent de Consiliul blo
cului Atlanticului de nord, Macmil-

A. A. Gromîko a sosit la Oslo soțit de patru elicoptere. De-a lun
gul traseului, patrioții dominicani au 
Scris lozinci de protest împotriva vi
zitei lui Betancourt.

OSLO. Răspunzînd invitației- gu
vernului norvegian, la 27 februarie 
a sosit la Oslo A. A. Gromîko, mi
nistrul afacerilor externe al U.R.S.S., 
cu soția, și persoanele care îl în
soțesc.

SANTO DOMINGO. în capitala 
Republicii Dominicane au fost luate 
măsuri excepționale în legătură cu 
sosirea președintelui Betancourt, re
latează A.F.P. La cererea guvernului 
venezuelean, avionul președintelui a 
fost escortat de nouă avioane cu 
reacție ale forțelor armate america
ne. Cortegiul prezidențial a fost în-

poate vorbi la Washington pe un alt 
ton. Aceste perspective nu pot decît 
să îngrijoreze Washingtonul. Șl gu
vernul franchist întreține aceste alar
me... Franco se gîndește că președin
tele Kennedy va acorda un preț mai 
mare pentru bazele spaniole. Iată-1, 
așadar, pe Caudillo investit cu un 
rol de femeie ușoară care se vinde 
cui dă mai mult. Franco, mereu tă
cut și atent, nu refuză să facă un tur 
de pistă împreună cu pretendentul 
francez, dar aceasta are drept obiec
tiv să oblige Washingtonul să formu
leze în cele din urmă oferte sub
stanțiale“.

Nostalgia grandorii,..

Dar după cum spune proverbul, 
socoteala de acasă nu se potrivește 
cu cea din tîrg. Și iată de ce. „A- 
nunțînd, în timp ce secretarul de stat 
adjunct american Roswell 
Patrick era în drum spre 
chiul continent, că vizita acestuia la 
Madrid ar fi amînată — scrie zia
rul francez „Combat" — Kennedy a 
voit să arate spaniolilor că nu e3te 
deloc grăbit să prelungească acor
dul hispano-american care expiră la 
23 septembrie și că el mai are încă 
soluții de schimb care-i permit la 
nevoie să se lipsească de colabora
rea Madridului. Kennedy consideră 
că prețul stabilit de trimișii lui 
Franco pentru a continua să pună 
la dispoziția Pentagonului bazele 
aeriene și aéronavale este prea ri
dicat. Cu atît mai mult cu cît, în 
afara unei sporiri a sumelor de 
„compensație" stabilite, guvernul 
Franco cere admiterea Spaniei în 
rîndurile membrilor cu drepturi de
pline ai N.A.T.O. sau în caz de „ob
stacole neprevăzute", semnarea unei 
alianțe bilaterale cu S.U.A. ...Știrea 
anulării călătoriei lui Gilpatrick în 
Spania, anunțată brusc, a surprins 
autoritățile de la Madrid“.

Astfel stau lucrurile pentru mo
ment. Comentînd recenta deziluzie a 
diplomației franchiste săptămînalul 
„Tribune des Nations“ subliniază : 
„Desigur, guvernul spaniol joacă o 
partidă diplomatică strînsă din care 
nu lipsește nostalgia „grandorii", 
scumpă lui Franco... Riscul este însă 
probabil acela de a-și supraaprecia 
uneori posibilitățile și rolul său de 
putere*.

Gil- 
ve-

E. MIRONESCU

REDACȚIA st ADMINISTRAȚIA i București, Piața „Sclnteii" Tel. 17.60.10, 17.60.20. Abonamentele te

O faptă curajoasă
a patrioților venezuelenl

CARACAS. După cum relatează 
agenția France Presse, 
patriofi membri ai Frontului de eli
berare 
ocupat timp de 10 minute postul de 
radio „Crono Radar' din Caracas de 
unde au adresat populației o procla
mație. După acțiunea lor curajoasă, 
patriofii au reușit să se retragă fără 
a fi identificați de poliție.

un grup de

nationals din Venezuela au

SOFIA. Tenorul Ion Piso a inter
pretat pe scena Operei populare din 
Stara Zagora rolul lui Rodolfo din 
Boema și al ducelui de Mantua din 
Rigoletto. Măiestria cunoscutului so
list român a fost apreciată cu căldu
ră de publicul spectator.

HAVANA. La 25 februarie a so
sit la Havana Luis Carlos Prestes, 
secretar general al C.C. al P.C. din 
Brazilia, care face o vizită în Cuba.

ACCRA. După citrh anunță agen
ția TASS, la 26 februarie a plecat 
din Accra în prima sa cursă, pe ruta

?

Ciocniri 
la Elisabethville

glia ajută torțele reacționare din re
giunile de frontieră iar avioanele 
engleze violează în mod constant 
frontierele Republicii Arabe Yemen.

LEOPOLDVILLE. Agenția U.P.I. 
relafeazî c8 la 26 februarie au avui 
loc la Elisöbeihville ciocniri armate 
înfre unitățile congoleze dizlocate în 
capitala katangheză și jandarmi ai lui 
Chombe. Au fost ucise șapte persoane, 
dintre care patru soldați congolezi. 
Unități a'e trupelor O.N.U. au fost Tri
mise de urgență în regiunea unrfe a 
avut loc ciocnirea.

Comunicatul comun chino-cambodgian
PEKIN 27 (Agerpres).— După cum 

anunță agenția China Nouă, la 27 
februarie a fost dat publicității la 
Pekin comunicatul comun al preșe
dintelui R.P. Chineze, Liu Șao-ți, și 
șefului statului cambodgian, prințul 
Norodom Sianuk. Ambele părți con
stată, cu satisfacție că între R. P. 
Chineză și Cambodgia s-au stabilit 
relații de strînsă colaborare în do
meniul apărării păcii în regiunea 
Asiei de sud-est și al întăririi soli
darității țărilor Asiei și Africii.

în comunicat se spune că în cursul 
convorbirilor care au avut loc, cele 
două părți au avut un schimb de 
păreri în problema frontierei chino- 
indierie. Guvernul chinez declară 
din nou că poziția Chinei în proble
ma rezolvării pașnice a conflictului 
de frontieră dintre China și India 
este fermă și neabătută. în ceea ce-1 
privește, prințul Norodom Sianuk- 
consideră că măsurile luate de gu
vernul R.P. Chineze în această pro
blemă reflectă năzuința sinceră a 
Chinei spre realizarea reglementării

pașnice a problemei de frontieră 
dintre China și India.

în cursul tratativelor, cele două 
părți au avut, de asemenea, ' un 
schimb de păreri în legătură cu si
tuația din Asia de sud-est. Partea 
chineză a condamnat cu asprime a- 
tentatele imperialiștilor și acoliților 
lor la suveranitatea, independența 
și neutralitatea Cambodgiei și decla
ră că poporul chinez va sprijini cu 
hotărîre și pe viitor lupta justă a 
poporului cambodgian.

Șeful statului Cambodgia și-a ex
primat convingerea că în cele din 
urmă China își va exercita suvera
nitatea asupra Taivanului, care este 
o parte a teritoriului chinez. Cam
bodgia se pronunță împotriva obiec- 
țiunii ridicate de anumite mari 
puteri care împiedică R. P. Chineză 
să-și ocupe locul ce i se cuvine de 
drept la O.N.U, și în celelalte 
organizații internaționale. Ambele 
părți declară din nou, solemn, că 
guvernele celor două țări vor res
pecta și pe viitor cele cinci principii 
ale coexistenței pașnice și spiritul 
conferinței de la Bandung.

."1

Bamako — Tunis — Zürich — Var
șovia—Moscova, un avion ,,11-18" a- 
parținînd societății ghaneze de avia
ție „Ghana Airways LTD". Aceas
tă cursă a inaugurat comunicațiile 
aeriene directe dintre Ghana și 
Uniunea Sovietică.

ALGER. Luînd cuvîntul la postu
rile de radio, Ben Bella, președinte
le Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Algeriene, a declarat : In pre
zent lichidăm dificultățile care s-au 
ivit în cei 7 ani și jumătate de răz
boi. Primele noastre acțiuni au în
registrat succese. Situația din țară 
„în genere” s-a stabilizat. Ben Bella 
a menționat că anul acesta au fost 
lucrate în țară peste 3 000 000 ha de 
pămînt. Importante succese au fost 
obținute în domeniul învățămîntului 
public, precum și în domeniul refa
cerii satelor și așezărilor distruse de 
dușmani... Am trecut la lichidarea 
șomajului. Aceasta rămîne principa
la problemă șl rezolvarea ei va ne
cesita din partea noastră noi efor
turi timp de încă multe luni și ani.

Casa Albă. După întrevedere, von 
Hassel a declarat ziariștilor că Ger
mania occidentală „va colabora cu 
Statele Unite în eforturile acestora 
de a organiza o forță nucleară mul
tinațională a N.A.T.O.. în ciuda opo
ziției Franței".

TOKIO. Agenția Associated Press 
relatează că la 26 februarie un tri
bunal japonez din districtul Yoko
suka a condamnat doi militari ame
ricani la închisoare pentru uciderea 
unui polițist japonez. Unul , din mi
litari a fost condamnat la zece ani, 
iar celălalt la un an închisoare.

Săptămînă de luptă 
revendicativă în Franța

Declarația lui von Hassel

WASHINGTON. La 27 februarie, 
Kai Uwe von Hassel, ministrul de 
război al R.F.G., a avut o întrevedere 
cu președintele S.U.A., Kennedy, la

PARIS. în Franța se desfășoară 
importante acțiuni revendicative ale 
oamenilor muncii. începînd de luni 
25 februarie, peste 400 000 de oameni 
ai muncii din industria textilă a 
Franței, la chemarea comună a fe
derațiilor sindicale, C.G.T. și C.F.T.C., 
au început o săptămînă de luptă re
vendicativă. într-o serie de locali
tăți, îndeosebi în întreprinderile tex
tile „Radioseta" din Lyon, această 
inițiativă a fost sprijinită și de orga
nizațiile sindicale afiliate la Force 
Ouvrière.

T1EÆT1R1E • (S3aa®aaam • ‘Te/eviz/une■
TEATRE : Teatrul de Operă și Balet 

al R. P. Romîne : Lacul lebedelor — (o- 
rele 19,30). Teatrul de 
Mam-zelle Nltouche — 
trata — (orele 19,30). 
„I. L. Caragiale“ (Sala 
în infern — (orele 19,30). (Sala Studio) : 
Siciliana — (orele 19,30). (Sala Palatului 
R. P. Romîne) : Mașina de scris — (o- 
rele 19,30). Teatrul „C. I. Nottara“ (Sala 
Magheru) ; Ziua de naștere a Tereziei
— (orele 19.30). (Sala Studio) : Patru sub 
un acoperiș — (orele 20). Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (bd. Schitu Măgurea- 
nu nr. 1) : Menajeria de sticlă — (orele 
19.30). (Sala Studio — str. Alex. Sahia 
nr. 76) : Moartea unui comis voiajor — 
(orele 19,30). Teatrul pentru tineret și 
copii (Sala C. Miile) : Pigulete plus cinci 
fete — (orele 20). (Sala Libertatea) : Mis
terul cizmei — (orele 19) : O felie de 
lună — (orele 20). Teatrul muncitoresc 
C.F.R.-Giulești : Băiat bun, dar... cu lip 
suri — (orele 19,30). Teatrul evreiesc de 
stat : Cu cîntec spre stele — (orele 20) 
Institutul de artă teatrală și cinemato 
grafică „I. L. Caragiale“ (bd. Schitu Mă- 
gureanu nr. 1) : Ascensiunea lui Arturo 
Ui poate fi oprită — (orele 20). Ansam 
biul de cîntece și dansuri al C.C.S. ■■ 
Drag ml-i cîntecul și jocul ! — (orele 20) 
Teatrul satiric muzica] „C. Tănase" (Sal.-. 
Victoriei) : Ocolul pămintului în 30 de 
melodii — (orele 20). Teatrul Țăndărică 
(Sala Academiei) : Căluțul cocoșat — (o 
rele 16).

CINEMATOGRAFE : Lupeni 29 — ci 
nemascop (ambele serii) • Patria (8,30; 
14; 17; 20), București (8,30; 11,30; 16,15: 
19), G. Coșbuc (10; 13; 17; 20), Camelia : 
Republica (9,45: 11.45; 14; 16,30; 18,45; 21) 
Elena Pavel (9.45, 12; 14,15; 16,30; 18,45: 
21). Cinci oameni la drum: rulează la 
cinematografele I. O. Frimu (10,30, 12,30: 
14,30; 16,30: 18,30; 20,45), Grivlța (10; 11.45, 
1130; 15,15; 17; 18,45, 20,30); Povestiri des 
pre revoluție : Tineretului (10; 12; 16, 
18,15; 20,30), Alex. Popov (rulează în con
tinuare de la orele 10 pînă la orele 21), 
Ilie Pintllie (16; 18, 20). Medicii] șl vraciul
— cinemascop : Victoria (10115; 12,15: 14,15;

stat de operetă : 
(orele 15) ; Lysis- 
Teatrul Național 
Comedia) : Orfeu

16,30; 18,45: 21). Profesiunea doamnei
Warren.; Lumina (rulează în continuare 
de la orele 10 pînă la orele 14, după- 
amiază (16; 18,30; 20,30). Baronul de
Münchhausen : Central (10,30; 12,30: 14,30,- 
16,30; 18,30: 20,30), Arta (11: 16,30; 18.30; 
20 30). Barbu Delavrancea (11; 16; 18; 20). 
Program special pentru copil — orele 
10 la cinematograful 13 Septembrie. Di
vorț Italian : 13 Septembrie (11,30: 13.30; 
16; 18,15; 20 30), 8 Martie (11: 14,30: 16,45: 
19, 21,15) înfrățirea între popoare (10,30; 
15.45; 18: 20.15). V. Alecsandri (10; 12,15: 
14.30; 16.45; 19; 21,15). M. Eminescu (10) 
Program de filme documentare de Ia o- 
rele 10 pînă la orele 21 în continuare la 
cinematograful Timpuri Noi. Frumoasa 
americană : rulează la cinematograful 
Maxim Gorki (16; 18,15; 20,30). Inelele
gloriei : 1 Mal (10; 12: 15; 17; 19: 21). Flo- 
reasca (16, 18,15; 20,30). Alex. Sahia (10; 
12; 16; 18,15; 20,30). Strada mezinului : 
Cultural (15; 17; 19; 21). Fecioara rulează 
la cinematograful Gh. Doja (10; 12: 15; 
17; 19: 21). Marile speranțe rulează la 
cinematografele C-tin David (15.30; 18;
20.30) , G. Bacovla (15.30: 18; 20.15). Mio
rița (10: 12.15). Agentul X 25 - cinema
scop : V. Roaită (10: 12; 16: 18.15: 20.30). 
Omul cu obiectivul : Unirea (16; 18: 20) 
Patru inimi : Flacăra (16; 18.15: 20.30) 
Partea ta de vină : rulează la cinema
tograful T. Vladimirescu (15;' 17; 19:
20,45). Moartea în insula de zahăr : Mio
rița (16; 18 15; 20,30). Drum de încercare : 
Munca (16: 18.15; 20,30). Marile familii : 
Popular (15; 17; 19; 21). Lizzie Mac Kay : 
Moșilor (16; 18; 20). Stolul captiv : 23 
August (19; 21). Haiducul de pe Cere- 
muș : 23 August (10; 12.- 15: 17). La
birintul inimii — cinemascop : M. Eml 
nescu (16: 18,15; 20,30). Mongolii - ci
nemascop : Stefan cel Mare (9,30: 11.45: 
14; 16,15; 18,30; 20.45). O viață : Volga (10: 
12; 15: 17: 19: 21). Maria Candelaria : Li 
bertățil (10; 12; 14: 16,15; 18,30; 20,30). Dă-I 
Înainte fără grijă ; Luceafărul (16; 18.15:
20.30) . Cursa de 100 kilometri : rulează
la cinematograful Olga Banele (15 30: 18; 
20.30). Carmela : Drumul-Serii (15: 17; 
19; 21) Balada husarilor : 30 Decern-

brie (11,30, 16; 18,15; 20,30). A fost
chemată și clasa a V-a : Aurel Vlalcu 
(15, 17; 19; 21).

TELEVIZIUNE : Orele 18,30 - Univer
sitatea tehnică la televiziune : ..Fabri
carea coloranților“, de conf, unlv. Hipo- 
lit Sanielevici, șef de secție la ICECHIM. 
19,00 — Jurnalul televiziunii. 19,15 — 
Pentru copii : „Căpitanul Val-Vîrtej pri
mește un semnal S.O.S.“ 19,40 — Emi
siune de teatru : Unchiul Vania, de 
'A. p. Cehov. Interpretează colectivul 
Teatrului Național din Cluj. In pauză 
filmul documentar : „Bună ziua, ocean.“. 
In încheiere : Buletin de știri.

CUM E VREMEA?
Ieri în țară : vremea a fost friguroasă 

cu cerul variabil în nordul țării și mai 
mult acoperit în rest. A nins temporar 
în sudul Transilvaniei. Oltenia șl Mun
tenia și cu caracter local în celelalte re
giuni. Vîntul a suflat potrivit din Tran
silvania șl cu Intensificări pînă la tare și 
în rafale în restul țării, unde local a 
spulberat zăpada. Temperatura aerului là 
ora 14 înregistra valori' cuprinse între 
minus 3 grade la Tg. Jiu și minus 16 
grade la Avrămeni.

In București' vremea ă fost friguroa
sa cu cerul variabil. Temporar a ful- 
guit. Vîntul a suflat potrivit cu Inten
sificări pînă la tare. Temperatura maxi
mă a fost minus 3 grade.

Pentru zilele de 1, 2, 3 martie vremea 
se va menține rece, cu cerul variabil, 
mal mult noros în jumătatea de sud a 
țării, unde va ninge mai abundent că
tre sfîrșitul intervalului, vîntul va su
fla potrivit. temporar pînă la tare din 
sectorul estic. Temperatura în general 
staționară. Minimele vor fi cuprinse în
tre minus 6 și minus 16 grade mal cobo- 
nte în jumătatea de nord a țării Iar 
maximele între plus 3 si minus 7 grade.

In București vreme rece, cu cerul va
riabil mal mult noros. Temporar ninsoa
re. Vînt potrivit cu intensificări pînă 
la tare, Temperatura staționară.
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