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Mine, alegerile de depatafi in sfaturile populare
A A orașelor maale si nie comunelor

Mîine, milioane de cetă
țeni vor păși în fața urnelor, 
pentru a alege deputății în 
sfaturile populare ale orașe
lor raionale și ale comune
lor.

Larga participare a maselor de cetățeni la manifes
tările prilejuite de campania electorală, propunerile 
de candidați ai Frontului Democrației Populare, în- 
tîlnirile dintre candidați și alegători, adunările cetă
țenești au subliniat în chip grăitor adîncul __ demo
cratism al orînduirii noastre de stat, în care întreaga 
putere aparține oamenilor muncii de Ia orașe și sate. 
Făcînd mii și mii de propuneri chibzuite cu privire 
la activitatea sfaturilor populare, la îmbunătățirea 
continuă a muncii acestora, dezbătînd diferite 
probleme ale dezvoltării unităților agricole socialiste, 
ale bunei gospodăriri a comunelor și orașelor raio
nale, alegătorii și-au luat, totodată angajamente însu- 
flețitoare pentru ca, laolaltă cu deputății, demni re
prezentanți ai celor ce muncesc, să îndeplinească cu 
cinste sarcinile trasate de partid.

Votînd candidații Frontului Democrației Populare, 
oamenii muncii din satele, comunele și orașele raio
nale de pe tot cuprinsul țării își exprimă încrederea 
de nezdruncinat în politica înțeleaptă a partidului și 
guvernului, hotărîrea lor de a păși mai departe pe 
drumul construirii unei vieți tot mai bune, tot mai 
frumoase.

Se vor îndrepta spre centrele de vot țăranii colec
tiviști, toți oamenii muncii de la sate, cei care, de 
la un capăt Ia celălalt al patriei, muncesc cu hărni
cie pe ogorul întins și fără haturi al agriculturii so
cialiste, pe tărîmul învățămîntului, culturii și sănătă
ții. Luminos este decorul de astăzi al satului romi- 
nesc, convingătoare sînt imaginile care te întîmpină 
pretutindeni. O jumătate de milion de case noi, peste 
4 500 de sate electrificate, mii de noi săli de clase, că
mine culturale și case de nașteri — iată în
noirile care dau frumusețe și prospețime peisajului 
sătesc. în acest început de martie, cînd peste puțină 
vreme vor începe muncile agricole, harnica noastră 
țărănime colectivistă, lucrătorii din S.M.T.-uri și 
gospodăriile de stat se pregătesc să desfășoare larg, 
la timp și în condiții agrotehnice cît mai bune 
campania însămînțărilor și celelalte lucrări agri
cole de primăvară. Ei știu că de' hărnicia lor, de ■ 
calitatea lucrărilor executate depinde în măsură ho- 
tărîtoare obținerea unei recolte bogate în a- 
cest an.

Dîndu-și votul candidaților F.D.P., oamenii muncii 
din orașele raionale își manifestă hotărîrea de a lupta 
cu forțe sporite pentru îndeplinirea obiectivelor pla
nului de stat pe anul 1963, pentru gospodărirea cît 
mai bună a acestor localități, în care se înmulțesc an 
de an realizările economice și social-culturale.

Votul de mîine al alegătorilor din satele, comunele 
și orașele raionale ale patriei va exprima totodată 
hotărîrea lor de a sprijini tot mai puternic sfa
turile populare în vasta și rodnica lor activi
tate, de a munci cu însuflețire pentru înfăptuirea 
politicii partidului de ridicare continuă a nivelu
lui de trai al poporului, de înflorire a patriei 
noastre socialiste.

Viața nouă a unui vechi tîrgușor Călinești — o comună 
înfloritoare ...de copii și adulți vor fi revaccinați anul acesta împotriva poliomielitei. Din luna 

ianuarie au început să fie vaccinați copiii de la 3 luni la 1 an, iar în luna martie se revac- 
cinează populația pînă la 32 de ani.

SALONTA (coresp. „Scîn
teii''). — Acum, în ajunul 
alegerilor, Salonta, fru
mosul orășel din cîmpia 
Crișului, este pavoazat 
sărbătorește. Panouri lu
minoase, fotomontaje și 
afișe prezintă cetățenilor 
imagini ale realizărilor de 
pe cuprinsul țării, al re
giunii și din Salonta.

Spre înserat, grupuri de 
alegători, oameni ai mun
cii din întreprinderile de 
stat șt cooperativele 
meșteșugărești, colectiviș
tii celor 3 gospodării din 
raza orașului, gospodine 
se îndreptau spre casa de 
cultură din localitate 
unde urma să aibă loc 
adunarea cetățenească 
consacrată alegerilor de 
la 3 martie.

Luând. cuvîntul, Ștefan 
Szanto, membru al birou
lui comitetului regional 
de partid, a înfățișat ale
gătorilor rodnicul bilanț 
al înfăptuirilor poporului 
nostru sub conducerea 
partidului în dezvoltarea 
economiei și culturii, în 
ridicarea nivelului de trai.

în continuare, muncito
rul linior Gheorghe 
Farcuța, medicul Iosif 
Lungu, muncitorul Covaci 
Ladislau au vorbit despre 
viața nouă a orașului lor, 
în—contrast.. cu. imaginea 
din trecut a Salontei, 
tîrgușor mic, dat uitării. 
Ei au sublimat faptul că 
în unitățile și organizații
le economice, în gospodă
riile colective oamenii 
muncii romîni și maghiari 
lucrează înfrățiți pentru 
a îndeplini cu cinste 
sarcinile trasate de partid. 
Cetățenii își aduc contri
buția la gospodărirea și 
înfrumusețarea orașului 
lor. Vorbitorii au arătat 
că prin investiții de la 
stat și prin contribuția 
voluntară a cetățenilor, 
au fost pavate și moder

nizate străzi și trotuare 
în lungime totală de 
aproape 50 de kilometri, 
în ultimii ani au fost 
date în folosință 372 lo
cuințe noi. Au fost con
struite poduri noi, fîntîni 
arteziene, s-a introdus 
iluminatul fluorescent. A 
fost ridicat în anul trecut 
un cinematograf modern 
cu circa 500 de locuri, a 
luat ființă o casă de cul
tură. Toate aceste lucrări 
gospodărești-edilitare au 
făcut ca orașul Salonta să 
cîștige întrecerea pentru 
titlul de oraș fruntaș pe 
regiune.

Alegătorii au făcut nu
meroase propuneri în ca
drul întîlnirilor pe care 
le-au avut cu candidatii 
F.D.P.

Participanții la adu
narea cetățenească s-au 
angajat să sprijine munca 
deputaților, să răspundă 
și pe viitor chemărilor 
sfatului popular, pentru 
ca orașul lor să fie tot 
mai frumos, tot mai bine 
gospodărit.

PITEȘTI (coresp. „Scîn
teii“). — La căminul cul
tural din comuna Căli
nești, raionul Pitești, a 
avut loc adunarea cetățe
nească la ca, re au luat 
parte sute de alegători 
împreună cu candidații 
lor în alegeri. Directorul 
școlii de 8 ani, Victor Po
pescu, a făcut o prezen
tare a comunei din trecut 
și de azi.

— Astăzi comuna Căli
nești, gospodăria colec
tivă, viața colectiviștilor 
de aici devin mereu mai 
înfloritoare. Dar să ne 
amintim cum arăta satul 
nostru în trecut. Cei mai 
în vîrstă știu cum la cei 5 
boieri din comună slugă
rea cea mai mare parte 
din țăranii de aici. Cadrele 
didactice erau puține : 
puțini erau și cei care 
deslușeau slova cărții. în- 
tr-o statistică a școlii se 
arăta că ,într-un an 
dinainte de război, din 48 
copii înscriși pentru a ur
ma cursurile complimen-, 
tare numai unul a putut 
face acest lucru, restul, 
din lipsă de condiții ma
teriale, nu au putut urma 
școala.

In cuvîntul lor tov. Du
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mitru Mihăilă, Ion Nae, 
Aurel Coșereanu, candidați 
ai F.D.P., au arătat ce s-a 
înfăptuit în anii regimului 
nostru în această comună. 
Printre altele aici s-a rea
lizat electrificarea, la școa
la de S ani s-au construit 
încă două clase. Locuitorii 
comunei și-au adus apor
tul la construirea unor po
duri și podețe, precum și 
la ridicarea noului maga
zin universal. Gospodăria 
colectivă devine an de an 
mai bogată. Ca urmare, 
numeroși colectiviști și-au 
ridicat case noi, și-au cum
părat mobilă și aparate de 
radio. Din sectorul zooteh
nic grădina de legume și 
pomiviticultură, colecti
viștii și-au propus să ob
țină anul acesta venituri 
de circa 2,4 milioane lei.

Au vorbit și numeroși 
alegători printre care Ion 
Belchiță, Dumitru Drăgan, 
Gheorghe Vlad, Ion Oltea- 
nu. Ei au arătat că cetățe
nii din comună sînt mîndri 
de a fi contribuit la înfăp
tuirea unor lucrări de in
teres obștesc și se anga
jează ca pe viitor să-și a- 
ducă o contribuție și mai 
mare. Atît în adunare cît 
și cu ocazia întîlnirilor ce 
au avut loc între alegători 
și candidați, cetățenii au 
făcut numeroase propuneri 
pentru ridicarea continuă 
a nivelului gospodăresc 
edilitar al comunei, prin
tre care construirea unei 
noi școli în satul Gorganu, 
terminarea magazinului 
universal, ridicarea unor 
noi construcții in cadrul 
gospodăriei colective. Une
le propuneri au început să 
prindă viață : a fost intro
dus un al 3-lea fir electric 
pe Valea Călinești, s-a a- 
sigurat materialul lemnos 
pentru construirea unui 
pod și se continuă lucră
rile de terasare pentru 
plantarea a încă 30 ha cu 
viță de vie și a 12 ha pen
tru școala de viță.

Exprimîndu-și dorința 
de a participa efectiv la 
toate acțiunile inițiate de 
sfatul popular, alegătorii 
au asigurat în același timp 
pe candidații lor că în ziua 
de 3 Martie îl vor vota din 
toată inima.

Trolii mecanice
pentru încărcatul buștenilor
Specialiștii de la I.T.C.M.E.-București au proiectat 

și realizat un troliu pentru încărcatul mecanic al buș
tenilor în autocamioane, utilizabil în exploatările fo
restiere. Noul troliu se poate adapta la orice autore- 
morcă ; el poate fi ușor manevrat doar de doi oameni 
— șoferul și ajutorul său.

Prin introducerea acestui troliu în exploatările fo
restiere crește considerabil productivitatea muncii la 
operațiunea de încărcare a buștenilor. Anul acesta ex
ploatările forestiere din țara noastră vor fi dotate cu 
1 000 de asemenea trolii, ceea ce va aduce economii la 
prețul de cost de peste 7 000 000 lei.

Secție nouă 
la o școală populară de artă

La Școala populară de artă din Tg. 
Mureș a luat ființă o secție de actorie, 
unde se pregătesc instructori artistici 
pentru echipele de amatori. La această 
secție se predau cunoștințe de istoria tea- , 
trului, de tehnică a mișcării scenice, de 
dicțiune etc. Durata cursurilor este de doi 
ani. (De la Dinu loan, coresp. voluntar).

Prima serie de pui
BAIA MARE (coresp. „Scînteii”). — 

Din incubatoarele'centrului avicol regio-*-  
nal din Baia Mare a fost scoasă in aces
te zile prima serie de 18 000 pui de găină. 
După o îngrijire de 20 zile în halele cen
trului avicol, aceștia vor fi livrați gos
podăriilor colectivă din regiunea Mara
mureș.

CURSURI DE SPECIALIZARE
La Casa agronomului din Su

ceava, 100 de colectiviști urmează 
un curs de specializare în lucrări de 
protecția plantelor. Ingineri agro
nomi și alți specialiști predau lecții 
cu privire la recunoașterea diferiți- 
lor dăunători și utilizarea aparata- 
jului fitosanitar. Cursanții iac și de
monstrații practice.

Asemenea cursuri vor fi urmate de 
alți 200 de colectiviști din regiune.

Folosim cu randament mai înalt 
capacitatea laminoarelor

LA MINELE ȘOTINGA

Premieră la opera 
timișoreană

La Teatrul de operă din Timișoara 
a avut loc premiera baletului „Floa
rea roșie" de Glier. Spectacolul, re
gizat de Oprea Petrescu, s-a bucurat 
de succes. Opera timișoreană a mai 
prezentat în premieră operele „Pă
cală" de Sabin Drăgoi și „Căsătoria 
secretă” de Cimaroza.

Viitoarele spectacole care se vor- 
prezenta pe scena acestui teatru liric 
vor fi opereta „Vînzătorul de păsări“ 
de Zeller și opera „Turandot” de 
Puccini. Se va relua „Liliacul" de 
Johan Strauss.
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Pentru campania de primăvară dîn acest an, meca
nizatorii de la S.M.T. Orăștie, regiunea Hunedoara, au 
reparat 233 tractoare, 339 semănători șl alte mașini. 
In fotografie : Echipele conduse de mecanicii Dumitru 
Muscaliuc și Otto Bogdal făcînd o ultimă revizie a 
tractoarelor înainte de a fi trimise în gospodăriile 
colective.

Secția laminoare este una din 
secțiile de bază ale Uzinei „Indus
tria Sîrmei”. De aceea, ridicarea 
continuă a productivității muncii 
în această secție are o importanță 
deosebită pentru activitatea în
tregii întreprinderi. în cursul anu
lui trecut, colectivul secției noa
stre a reușit să producă, prin fo
losirea mai bună a capacității a- 
gregatelor, mal mult de 9 000 tone 
de laminate peste prevederile pla
nului. Anul acesta avem sarcini 
sporite ce vor trebui realizate în 
special pe seama ridicării produc
tivității- muncii. Pentru aceasta în 
uzină au fost luate — și se vor 
lua în continuare — un șir de mă
suri menite să asigure folosirea cu 
indici mai înalți a agregatelor.

Din proprie experiență ne-am 
convins că utilajele de bază pot 
fi folosite cu un randament mai ri
dicat prin mecanizarea unor munci 
auxiliare. Mergînd pe această linie, 
în cadrul măsurilor pentru pregă
tirea producției din acest an, la la
minorul de sîrmă am pus în func
țiune un transportor, cu ajutorul 
căruia se execută mecanizat pre
luarea colacilor de sîrmă. Intro
ducerea acestui transportor — con
struit din fondul de mică mecani
zare — a influențat în mare măsu
ră creșterea productivității muncii 
la laminorul de sîrmă.

Sigur că 
aici, am fi 
mătate. No! 
mecanizînd 
de sîrmă. se va ivi o anumită „gî- 
tuire” la descărcarea lor. Pentru 
a evita acest lucru și a spori efi
ciența mecanizării acestei opera
ții asupra creșterii productivității 
muncii la laminorul de sîrmă. am 
proiectat două dispozitive de des
cărcare automată a transportorului, 
care vor intra în funcțiune peste 
cîteva luni. Prin aceasta se va me
caniza complet operația de trans
port și depozitare a colacilor de 
sîrmă.

Măsuri de mecanizare a unor 
munci auxiliare au fost luate și la 
laminorul de profile. La operația 
de evacuare a barelor debitate „la 
rece”, și. mai ales, la preluarea a- 
cestora din fața cuțitului, munca 
se desfășura anevoios și nu ținea

dacă ne-am fi oprit 
făcut o treabă pe ju- 
ne-am dat seama că. 
transportul colacilor

pasul cu nevoile fluxului produc
ției De curînd am rezolvat acest 
neajuns. Cu mijloace proprii am 
construit un dispozitiv compus din- 
tr-un șir de role înclinate, mon
tate în fața foarfecii, care trans
portă automat barele debitate din 
fața cuțitului foarfecii.

în urma introducerii acestei me
canizări, la marea majoritate din
tre profile folosim acum numai o ■ 
singură foarfecă pentru debitare; 
în același timp, se asigură o rit
micitate mai bună a producției, 
tăierea se face fără întreruperi și 
mai precis. Toate acestea se răs- 
frîng asupra creșterii productivi
tății muncii și îmbunătățirii cali
tății produselor la laminorul de 
profile. Merită subliniată contribu
ția deosebită a maistrului Traian 
Todea și a lăcătușilor Alexandru 
Nagy și Ștefan Gyarmati, care în 
timpul execuției și la darea în ex
ploatare a dispozitivului au adus 
o serie de modificări în funcționa
rea acestuia.

Rezultatele bune pe care le-am 
obținut în urma introducerii a- 
cestei căi cu role la debitarea „la 
rece” de la laminorul de profile, 
ne-au dus la concluzia că un dis
pozitiv similar ca principiu ar pu
tea fi utilizat și la diferite ope
rațiuni de debitare „la cald” — de 
pildă a barelor din oțel aliat care 
necesită o răcire condiționată. Noi 
ne-am propus să construim un a- 
semenea dispozitiv încă în cursul 
acestui trimestru. Ca 
va mecaniza complet operația de 
debitare și stivuire a 
din oțel aliat, ceea ce 
direct creșterea ritmului de lami
nare.

Mecanizarea unor lucrări auxi
liare și-a dovedit, practic, eficien
ta asupra creșterii randamentului 
agregatelor de bază, sporirii pro
ductivității muncii și, de aceea, noi 
vom căuta să mergem în continua
re pe această cale. Totodată, co
lectivul secției noastre folosește și 
alte posibilități pentru ridicarea 
indicilor de utilizare a laminoare- 
lor. Din analizele făcute, ne-am 
dat seama că putem reduce și mai 
mult timpii de staționare a utila
jelor pentru schimbarea garnituri
lor de la laminoare.

în acest scop, am căutat să 
organizăm cît mai bine munca 
echipelor care lucrează la schim
barea cilindrilor. Rezultatele se 
văd de pe acum. Dacă înainte o 
schimbare de garnitură de la oțe
lul moale la oțelul dur — și invers 
— dura în medie două ore, în luna 
ianuarie și în prima jumătate a lunii

Ing. ION FARCAȘAN 
șeful secției laminoare de la 

Uzinele „Industria Sîrmei”- 
Cîmpia Turzii

(Continuare în pag. Jl-a)

Viteze sporite 
de inaintare 
in subteran

PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii"). — 
Pentru creșterea vitezei de avansare 
la lucrările de pregătire, la exploa
tarea carboniferă Șotînga s-au in
trodus două mașini automate de în
cărcat. Cu ajutorul acestora s-a rea
lizat o viteză de avansare de 3—4 
metri pe zi, față de 1,5—1,8 metri pe 
zi cît se obținea înainte. în diferite 
sectoare din subteran s-au luat mă
suri pentru sistematizarea transpor
tului și aerajului, care au contribuit 
la îmbunătățirea condițiilor de mun
că și la creșterea randamentului pe 
post.

O inițiativă a constructorilor
an colectivul întreprin- 
construcții nr. 3 din Ro- 

în

An de 
derii de 
man și-a îmbogățit experiența 
îndeplinirea planului la toți indicii. 
Anul trecut, productivitatea muncii 
a sporit cu 4,52 la sută față de sar
cina planificată. La obținerea a- 
cestui rezultat au contribuit într-o 
mare măsură calitatea proiectelor 
elaborate de D.S.A.P.C. Bacău, 
care au prevăzut, îndeosebi la lu
crările de locuințe, folosirea pa
nourilor mari prefabricate, sistem 
constructiv de mare productivitate, 
o serie de materiale noi, precum

în mai mare mă-

de locuințe din Roman
și mecanizarea 
sură a lucrărilor.

Pînă nu de mult noi urmăream 
factorii care influențează creșlerea 
productivității muncii și rezultatele 
obținute pe întregul obiectiv — 
adică pe bloc. După un studiu a- 
mănunțit, făcut cu sprijinul trustu
lui, ne-am dat seama că acest sis
tem nu este cel mai potrivit. în ca
drul întreprinderii noastre, la obi
ective cu caracter similar s-a în
registrat o productivitate fizică și 
valorică diferită. De asemenea, du
rata de execuție nu era asemănă
toare. Un exemplu. Blocurile 37 și 
44 — ambele cu același număr de

. apartamente avînd structura de 
zidărie portantă și planșeele din 
fîșii cu goluri — au fost terminate 
primul în 5 luni și 5 zile/ iar al 
doilea în 4 luni și 25 zile. Produc
tivitatea muncii pe muncitor a fost 
diferită.

urmare, se

laminatelor 
va influența

Modernizarea mașinilor aflate
Uzina noastră, ca de altfel 

multe alte întreprinderi din 
țară, a fost. înzestrată în ul
timii ani cu noi mașini și uti
laje moderne, de mare ran
dament. Numai anul trecut 
am primit 47 de mașini noi. 
Cu ajutorul lor. muncitorii 
lucrează mai spornic ridică 
necontenit productivitatea 
muncii.

în diferite secții avem însă 
mașini în funcțiune, cărora, 
prin modernizare sau prin a- 
daptarea unor dispozitive, 
putem să le ridicăm mult 
randamentul. Tocmai spre 
valorificarea acestei impor
tante rezerve interne de 
creștere a productivității 
muncii și-a îndreptat atenția 
grupa de modernizare din 
uzină.

Punînd la bază experiența 
anului trecut, noi vom conti-

în acțiuneaacest an

în funcțiune
noi dispozitive de rodat su
papele de motoare, pe care le 
vom adapta pe o mașină de 
găurit, mecanizînd această 
operație care, în prezent, se 
efectuează manual. Vom pro
iecta și realiza 
de măsurat din 
mers pentru 
mașinile de 
rectificat exte
rior. Prin mo
dernizarea ce
lor 6 strunguri
de frezat se va. realiza o eco
nomie de manoperă de 1 300 
ore, timp în care se vor pu
tea executa alte piese. Prin 
adaptarea dispozitivelor de 
rodat supape și a celui
măsurat din mers se va ob
ține o economie de peste 
I 000 de ore.

ri

să urmărim mai îndeaproape in
fluența folosirii timpului de lu
cru asupra creșterii productivității 
muncii, cu scopul de a stabili mă
suri concrete pentru a ridica toate 
șantierele la nivelul celor fruntașe, 
în felul acesta am putut observa 
cum își îndeplinește fiecare șantier 
în parte sarcinile de creștere a 
productivității muncii, s-ă putut 
scoate la iveală experiența bună 
în folosirea metodelor avansate și 
a materialelor noi de construcții. 
Am trecut astfel la urmărirea pro
ductivității muncii pe obiect la 
construcțiile de locuințe. Ca uni
tate de măsură s-a luat consumul 
efectiv de ore pe apartament, de
falcat pe faze de lucrări, denumită 
„consum specific de oro pe apar
tament".

în urma unei analize făcute la

Ing. V. GHERMAN 
directorul întreprinderii 

de construcții nr. 3-Roman

(Continuare în pag. Il-a)

nua și
de modernizare a unor ma
șini și utilaje — mijloc de 
seamă pentru îndeplinirea 
sarcinii planificate de crește
re a productivității muncii 
Ce vom face în mod concret ?

Ne-am propus să moderni
zăm alte 6 strunguri și o ma
șină de frezat. Vom executa

Ca muncitor tînăr îmi dau 
seama cît de important este 
să cunoști din ce în ce măi 
bine meseria. Eu am absol
vit acum doi ani o școală 
profesională si de atunci lu
crez ca strungar. Mi-au prins 

— foarte bine ce- 
e . » le învățate înScrisori de Sa Uzinele școală.

„Timpuri Noi“

un dispozitiv

și a mașinii I

de

Ing. C. DUMITRESCU 
responsabilul grupei de 

modernizare a mașinilor

Meseria noa
stră de strun
gar cere însă o 

înaltă măiestrie, cunoștințe 
teoretice și practice multiple, 
pe care nu le putem dobîndi 
decît învățînd mereu. în uzi
nă au fost create condiții pen
tru aceasta. Eu și alți strun
gari mai tineri urmăm un curs 
de ridicare a calificării, 
îmi dau seama că de cînd 
urmez cursurile, 
să muncesc mai spornic, să 
stăpînesc mai bine strungul 
la care lucrez. Acum sînt în
cadrat în categoria a 4-a de 
calificare. După ce voi ter-

Pe baza concluziilor desprinse 
din analiza desfășurării construc
ției la cele două blocuri, am început

calificării.

am început

mina cursul, sper să pot in
tra, după un examen, în ca
tegoria a 5-a.

Cred însă că, așa cum- este 
întocmită programa analiti
că a acestor cursuri, ea nu 
corespunde întru totul nece
sităților producției. în prima 
parte a cursurilor ni se pre
dau numai noțiuni de mate-

matică, algebră și altele, 
urmînd ca spre sfîrșitul lor 
să ni se predea și noțiuni de 
teoria așchierii metalelor și 
unele procedee noi care se 
aplică în domeniul așchierii. 
N-ar fi oare mai bine să se 
alterneze lecțiile, incit chiar 
de la început să ni se predea 
și noțiuni în domeniul aș
chierii? Ne-ar ajuta mult în 
munca de fiecare zi, ne-ar 
da posibilitate să cunoaș
tem cu ce cuțite și cu ce 
unghiuri să lucrăm la anu
mite piese, într-un cuvînt 
ne-ar crea condiții să putem 
aplica cu mai mult succes — 
la piesele care se pretează 
— așchierea rapidă sau in
tensivă a metalelor. în felul 
acesta, 
mai multe 
spori 
și, în 
piese

am putea prelucra 
piese, deci am 

productivitatea muncii 
plus, am realiza numai 
de bună calitate.
NICOLAE ROȘIORU 

strungar
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de cori
de călre 
vorbitori 
de viitor

ție și 4 500
fost organizate circa 9 000 informări politice. 
Au asistat zeci de mii de colectiviști.

se ridică în proiectarea și execuția locuințelor în 
orașul Bacău. Subliniind progresele realizate în îm
bunătățirea execuției și ridicarea gradului 
fort al locuințelor predate în ultima vreme 
constructorii întreprinderii nr. 2, mai mulfi 
au făcut propuneri privitoare la activitatea
a constructorilor ; totodată,, ei s-au referit, între 
altele, la necesitatea de a se intensifica munca edu
cativă în rîndurile locatarilor pentru asigurarea în
treținerii în bune condiții a noilor locuințe.

MEDIAȘ, (coresp. „Scînteii"). — Zilele aces
tea, la Uzinele „Emailul roșu“ din Mediaș a 
avut loc o plenară a comitetului de partid al 
uzinei cu activul, în care s-a analizat activita- ale politicii interne și externe a 

partidului și guvernului, despre 
obținute de poporul

un prețios

masuri
operative

< f t t 9 «~rZEEl-O.

cantitate de 
Fabrica din

„Posibilități mari

o- 
de 
vă 

și pe dvs., cu acest
să ne sprijiniți în a- 
privință".
dat urmare invitației

TEATRE : Teatrul de Operă și Balet 
al R. P. Romîne : Trandafirii Doftanei
— prezentat de Teatrul Muzical Brașov
— (orele 19,30). Teatrul de Gtat de ope
retă : Rosemarie — (orele 19,30). Teatrul 
Național „I. L. Caragiale“ (Sala Come
dia) : Febre — (orele 19,30). (Sala Stu
dio) • Mașina de scris — (orele 15,30) ; 
Fiicele — (orele 19.30). Teatrul „C. I. 
Nottara" (Sala Magheru) : Steaua polară
— (orele 19,30). (Sala Studio) : Bucătă
reasa — (orele 20). Teatrul „Lucia Sturd- 
za Bulandra" (bd. Schitu Măgureanu nr. 
1) : Copiii soarelui — (orele 19,30). (Sala

(orele 19.30). Teatrul

iubirile — (orele 20). (Sala 
Salut voios — (orele 16) ; 

lună — (orele 20). Teatrul 
C.F.R.-Giulcști : Măria sa

CLUJ, (coresp. „Scînteii"). — Recent s-a în
cheiat la Cluj cursul de instruire a instructo
rilor teritoriali ai comitetelor raionale de par
tid. Timp de 5 zile, instructorii teritoriali au 

■/audiat expunerile unor membri ai biroului co- 
«mitetului regional de partid și ale unor spe
cialiști din agricultură. Tov. Vasile Vaida, 
l.prim-secretar al comitetului regional de partid, 
7a prezentat expunerea : „Congresul al III-lea 
al P.M.R. despre sarcinile organelor și organi
zațiilor de partid privind întărirea economico- 
organizatorică a gospodăriilor colective”. Des
pre „Organizarea șl retribuirea muncii 
podăria colectivă” a vorbit tov. ing. 
Bîrsan, președintele Consiliului agricol 
nului Gherla, jar despre „Dezvolta
rea sectorului vegetal în gospodă
riile colective" — tov. ing .Ion Mu- 
reșan, vicepreședinte al consiliului 
agricol regional.

în cadrul instructajului, mai 
mulți instructori cu bogată expe
riență au vorbit despre metodele 
lor de muncă, ceea ce a prilejuit 
schimb de experiență.

în gos- 
Mircea 
al raio-

BACĂU, (coresp. „Scînteii").—în scopul ridicării 
continue a gradului de confort al noilor locuințe și 
pentru îmbunătățirea calității execuției a avut loc la 
Bacău, din inițiativa comitetului regional de partid, 
o consfătuire la care au participat specialiști din ca
drul D.S.A.P.C. și al trustului regional de construcții, 
responsabilii comitetelor de blocuri și organizatorii 
grupelor de partid din blocuri, activiști ai comisiei 
economice a comitetului regional de partid și ai 
sfaturilor populare regional și orășenesc Bacău 
etc.

Tov. ing. Vasile Buricea, vicepreședinte al Comi
tetului executiv al Sfatului popular orășenesc Bacău, 
a prezentat un referat despre unele probleme ce

tea desfășurată pentru îmbunătățirea calității 
produselor. In cadrul discuțiilor s-a arătat că 
măsurile tehnico-organizatorice aplicate în ul
timul timp, intensificarea muncii politice de 
masă, ridicarea nivelului de calificare a mun
citorilor au contribuit la obținerea unor rezul
tate în îmbunătățirea calității produselor. Vor
bitorii au relevat și unele deficiențe ; între al
tele ei au arătat că de la secția de pre
lucrare a tablei mai sînt trimise produse cu 
defecte la secția email. S-au făcut și propuneri: 
să se organizeze un concurs cu tema „Cine știe 
meserie — cîșt.igă", să se amenajeze o vitrină 
cu mostre etalon de calitate. Comitetul de 
partid a recomandat conducerii întreprinderii

întreprinderea de construcții metalico șl aparataje din Capitală. Lu. 
crînd la o mașină modernă, muncitorul Gheorghe Matei își depășește 
sistematic sarcinile de producție și realizează piese de bună calitate.

Folosim cu randament mai înalt 
laminoarelorcapacitatea

(Urmare din pag. I-a)

februarie a.c. această operație s-a 
executat într-o oră și 20 minute la 
laminorul de sîrmă ; la cel de pro
file, timpul de schimbare a garnitu
rilor s-a redus cu o oră și 12 minute. 
S-a cîștigat astfel timp prețios pen
tru producție.

Măsurile amintite, ca și altele pe 
care le-am luat pînă acum, ne-au 
dat posibilitate să punem în valoare 
rezerve însemnate de creștere a pro
ductivității muncii, de utilizare cu 
indici mai înalți a agregatelor. în 
luna ianuarie, indicele de utilizare 
la laminorul de profile a crescut cu 
6,3 la sută peste sarcina planificată, 
iar la laminorul de sîrmă — cu 8,2 
la sută. Pe baza folosirii mai bune a 
capacității de producție a agrega
telor, colectivul secției noastre a 
produs în luna ianuarie și în primeleO inițiativă a de locuințe

(Urmare din pag. I-a)

s-a

mal multe blocuri de același tip și 
a rezultatelor obținute în anul 1962, 
s-a stabilit ca numărul orelor pe un 
apartament. în funcție de sistemul 
constructiv folosit, să se încadreze 
într-o anumită limită maximă. Pen
tru sistemul constructiv „zidărie 
portantă cu planșee monolite" 
prevăzut 2 400 ore/apartament.

Urmărindu-se realizarea acestui 
consum de ore pe apartament la 
blocul 4 din cartierul „23 August"- 
Roman, s-a obținut o economie de 
19 ore pe apartament față de con
sumul prevăzut, iar productivitatea 
muncii pe muncitor a fost depășită.

Această metodă de urmărire o gă
sim bună prin faptul că deși obți
neam viteze mari de lucru paralel 
cu productivități sporite la anumite 
faze de execuție, în final acestea 
își pierdeau eficacitatea, datorită 
unor operații — în special de finisaj 
— care se lungeau nejustificat și in
fluențau negativ rezultatele activită
ții întreprinderii. Acum este urmă
rită flecare fază de execuție a cons
trucției. Rezultatele obținute pînă în 
prezent au evidențiat faptul că pen
tru sistemul constructiv luat în dis
cuție, cifra de 2 400 ore/apartament

și comitetului sindical să organizeze cursuri 
de ridicare a calificării pentru meseriile de 
emailatori și presori, cicluri de conferințe teh
nice pe tema calității produselor, să amenajeze 
biblioteci volante în secții, să inițieze consfă
tuiri între consumatori și producători.

GALAȚI, (coxeep. „Scînteii"). — Organizațiile 
de partid din satele regiunii Galați desfășoară 
o acțiune sistematică în domeniul informării 
politice a colectiviștilor. Activiști de partid, de 
stat, cadre de conducere din economie, 
cadre didactice și alți intelectuali din co
mune vorbesc colectiviștilor despre problemele 
principale

realizările
nostru în anii puterii populare, des. 
p.re probleme de economie concretă, 
despre căile întăririi economico- 
organizatorice a gospodăriilor co
lective. Numai în ultima lună, în 
cele peste 500 de puncte de agita- 
de cercuri de citit din regiune au

Bălce- 
schimb 
din în-

BUCUREȘTI. — La fabrica „Nicolae 
scu“ din Capitală a avut loc recent un 
de experiență între 200 de agitatori 
treprinderile aparținînd ramurii pielărie-cau-
ciuc. Agitatorii de la fabrica gazdă au ară
tat cum desfășoară munca politică în vederea 
antrenării muncitorilor, tehnicienilor și ingine
rilor la lupta pentru îmbunătățirea continuă a 
calității produselor și pentru realizarea de 
economii. La discuții au participat numeroși 
agitatori de la diferite întreprinderi. (De la 
Constantin Neagu, muncitor).

Noii asesori populari 

și-au început activitatea 
între 15 ianuarie și 20 februarie a 

avut loc în întreaga țară alegerea 
asesorilor populari care urmează 
să-și exercite mandatul în perioada 
1 martie 1963—1 martie 1967 la tri
bunalele raionale, orășenești și re
gionale.

La cele peste 5 000 de adunări ale 
oamenilor muncii, în cadrul cărora 
s-au făcut propuneri de candidați 
pentru a fi aleși asesori populari, 
au participat peste 700 000 de cetă
țeni.

Aceste adunări au constituit prilej 
de popularizare a rezultatelor bune 
obținute de asesorii populari și a 
contribuției lor la soluționarea cau
zelor judecate de tribunale.

Candidații propuși de oamenii 
muncii au fost aleși asesori populari 
în cadrul recentelor sesiuni ale sfa
turilor populare.

în urma centralizării rezultatelor 
alegerilor, reiese că au fost aleși 
7 390 asesori populari. Dintre aceștia, 
80 la sută sînt muncitori și țărani 
colectiviști, iar 20 la sută — intelec
tuali, funcționari, meseriași și alte 
categorii de cetățeni. 19 la sută din 
cei aleși sînt femei.

Ca răspuns la articolul in
titulat „Posibilități mari — 
măsuri operative”, apărut în 
ziarui „Scînteia” din 31.1.1963, 
Trustul minier Baia Mare ne 
comunică : „S-au intensificat 
măsurile pentru colectarea și 
predarea la I.C.M. a fierului 
vechi, existent în exploatări
le noastre. In perioada de 
iarnă și în special în lunile 
ianuarie și februarie a.c. din 
cauza zăpezilor mari, căzute 
în regiunea noastră, colecta
rea și mai ales transportul fie
rului vechi au fost mai ane
voioase. Pe măsură ce timpul 
se va îmbunătăți, rezultatele 
vor fi mai substanțiale. în pri-

a-două decade ale lunii februarie 
proape 800 tone diferite laminate 
peste plan.

Posibilitățile secției de a folosi mai 
bine capacitățile de producție ale 
laminoarelor sînt mari. întregul nos
tru colectiv este hotărît ca în acest 
an să 
pentru 
Pentru 
dicilor 
sprijinul Ministerului Metalurgiei și 
Construcțiilor de Mașini în înlocui
rea mașinilor de acționare de la am
bele linii de laminoare, întrucît a- 
cestea nu mai corespund ca pu
tere și nu asigură întrutotul re
gimul necesar de viteze de lami
nare, executarea corectă a tuturor 
sortimentelor pe care le producem. 
Aceasta ar contribui la sporirea ca
pacității de producție a secției și 
creșterea productivității muncii.

facă tot ce depinde de el 
a le valorifica cît mai bine, 
îmbunătățirea continuă a în
de utilizare solicităm însă și

constructorilordin Roman
la

este o cifră maximă, care de Ia pri
ma urmărire a realizării ei practice, 
s-a dovedit că poate fi mult îmbu
nătățită prin reducerea simțitoare a 
numărului de ore la anumite opera
ții, cum ar fi : fundații, instalații, fi
nisaje, curățenie etc. La blocul 4, 
bunăoară, singura fază de lucrări la 
care s-a depășit consumul de ore a 
fost finisajul — cu 149 ore/aparta- 
ment. De aici rezultă că la aceste lu
crări se impun încă o serie de mă
suri organizatorice: mecanizarea o- 
perațiilor de vopsitorii, spoieli, cu
rățit parchet, precum și ridicarea 
calificării muncitorilor. în acest scop 
au și fost luate unele măsuri.

Un alt avantaj important al urmă
ririi consumului de ore pe aparta
ment este acela că maiștrii, cunos- 
cînd de la începutul lucrării numă
rul 
fază de construcție, pot să organi
zeze mai judicios munca și să 
măsurile corespunzătoare pentru ca 
muncitorii să lucreze cu mai mult 
spor.

în acest an vom extinde sistemul 
de urmărire a realizării productivi
tății muncii pe obiect și vom aplica 
noi măsuri tehnico-organizatorice 
care să dea posibilitate colectivului 
întreprinderii să-și îndeplinească 
exemplar sarcinile de plan.

orelor stabilite pentru fiecare

ia

(Agerpres)
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Pe scurt
® La Palatul Culturii din Iași s-a des

chis vineri o expoziție cu tema : „lașul 
din trecut și de azi oglindit în arta plas
tică”, cuprinzînd aproape 150 de lucrări 
de pictură, gravură, acuarelă, sculptură, 
precum și reproduceri după litografii ale 
Institutului de istorie și 
lialei Iași a Academiei 
Peisajele și portretele din 
ției marchează etape ale 
din prima jumătate a secolului 19 și pînă 
în zilele noastre.

® Teatrul maghiar de stat din Satu- 
Mare a prezentat vineri seara în premie
ră piesa „Paradisul pierdut” de Imre 
Sarkadi. Aceasta este cea de-a 6-a pre
mieră din actuala stagiune. Regia spec
tacolului este semnată de Iuliu Cseresz- 
nyés, iar rolurile principale sînt inter
pretate de Ema Elekes, Paraschiva Nyi- 
redi, Andrei Csiki, Ștefan Török și Iosif 
Török.

filologie al fi- 
R. P. Romine, 
cadrul expozi- 
istoriei lațului

(Agerpres)

Calitatea nesatisfăcătoare 
a oglinzilor produse de coo-' 
perativa „Tehnica sticlei“ din 
Capitală nemulțumește de 
mult timp cumpărătorii. După 
publicarea în ziarul nostru a 
articolului „După oglindă”, 
am primit la redacție răspun
suri din partea cooperativei 
„Tehnica sticlei” și din par
tea Uniunii Centrale a Coo
perativelor Meșteșugărești.

„Cele relatate în articolul 
sus-menționat cu privire la 
calitatea oglinzilor executate 
de cooperativa „Tehnica sti
clei" sînt întemeiate — se a- 
rafă în răspunsul primit de la 
Uniunea Centrală a Coo
perativelor Meșteșugărești. 
Proasta calitate a oglinzilor

y
MĂ?

Ceferiștii din Galați au la dispoziție un spațios cu sali
de lectură, șah, de vizionare a programelor de televiziune, sală de 
balet, pentru repetiții de teatru etc. în fotografie : Cîțiva muncitori 
jucînd șah la ciub. (Foto : M. Cioc)

vința formelor de casare, 
pentru anumite utilaje, aces
tea sînt în. parte aprobate, 
iar altele sînt în curs de de
finitivare.

Sînt însă cazuri cînd nici 
organele I.C.M. nu se depla
sează la timp la foaie uni
tățile noastre, pentru prelua
rea flerului vechi pregătit, 
din lipsă de mijloace de 
transport.

Ne angajăm ca, în conti
nuare, să depunem toate e- 
forturile pentru a preda 
I.C.M. cantități sporite de fier 
vechi, în vederea realizării 
și depășirii sarcinii de plan“.

oglindă“
se daforeșfe materiel prime 
necorespunzătoare ce se li
vrează de către Fabrica de 
geamuri din Scăeni.

Pentru remedierea acestei 
situații, UCECOM prin Direc
ția aprovizionare-desfacere, 
a cerut încă în vara anului 
trecut Ministerului Industriei 
Construcțiilor să repartizeze 
de la Fabrica din Mediaș, pe 
anul 1963, o parte din canti
tatea de geamuri destinate 
Uniunii Cooperativelor Meș
teșugărești București (3 000 
m.p.) — cantitate necesară în 
mod special pentru producția 
de oglinzi și geamuri șlefuite, 
ce se execută de către coo
perativa „Tehnica sticlei”. 
Ministerul nu a dat însă curs

cererii noastre scrise și nici 
insistențelor verbale și a re
partizat întreaga 
geamuri de la 
Scăeni.

îmbunătățirea 
glinzilor fiind în funcție 
calitatea materiei prime, 
rugăm 
prilej, 
ceasta

Am
UCECOM și am sesizat Mi
nisterul Industriei Construc
țiilor, Direcția generală de 
aprovizionare și desfacere. 
Am aflat de la directorul ge
neral, tov. P. Covaci, că în
treprinderile din industria 
noastră de geamuri fac efor
turi pentru îmbunătățirea 
continuă a calității produse
lor. Este o lipsă a cooperati
vei meșteșugărești că nu dă 
dovadă de mai multă exigen
ță la recepționarea materiei 
prime pe care o primește de 
la întreprinderea din Scăeni.

In aparență și unii și cei
lalți au dreptate. In primul 
rînd, însă, nu face cinste co
lectivului de la fabrica de 
geamuri Scăeni faptul că li
vrează pentru oglinzi o sticlă 
de proastă calitate, cu va
luri, pete și bule de aer.

Deși cererea cooperației 
meșteșugărești este justifica
tă, nu putem fi de acord 
cu răspunsul primii din par
tea cooperativei „Tehnica sti
clei", deoarece nu se amin
tesc măcar, în spirit autocri
tic, lipsurile recepției care 
primea sticla cu defecte și 
ale serviciului producție, ca
re b dădea mai departe la 
prelucrare. Cît privește Mi
nisterul Industriei Construc
țiilor, se cere din partea or
ganelor 
sporită 
control 
calității
fabricile de geamuri.

acestuia o exigență 
și exercitarea unui 
mai riguros asupra 
producției în foaie

„Reparațiile
și mașini

la tractoare
agricole“

Studio — sir. Alex. Sahia nr._76) ^Mena
jeria de sticlă ___ 1
pentru tineret și copii (Sala C. Miile) : 
De n-ar fi 
libertatea) : 
O felie de 
muncitoresc _
bărbatul — (orele 19.30). Teatrul evreiesc 
de stat : Opera de trei parale — (orale 
20). Institutul de artă teatrală și cine
matografică „I. L. Caragiale“ (bd. Schitu 
Măgureanu nr. 1) Mutter Courage — 
(orele 20). Ansamblu) de cîntece și dan
suri al C.C.S. : Visuri îndrăznețe — (o- 
rele 20). Teatrul satiric muzical ,,C. Tă- 
nase“ (Sala victoriei) : Ocolul pămîntu- 
lui în 30 de melodii — (orele 20). Teatrul 
Țăndărică (Sala Academiei) : Căluțul co
coșat — (orele 16).

r ciN’eMft

„Critica adusă activității 
S.M.T.-Ștefan cel Mare, ra- 
ionu1 Piatra Neamț, în coloa
nele ziarului „Scînteia" a fost 
citită la noi cu c.ea mai mare 
atenție — se arăta în răs
punsul trimis redacției de 
conducerea S.M.T.-ului. In
tr-adevăr, nu am reușit să ne 
încadrăm în graficul stabili1 
pentru executarea reparațiilor 
la tractoare și mașini agri
cole. Această situație se da- 
to^ește, în mare măsură, fap
tului că s-au luat cu întîrziere

măsurile necesare de aprovi
zionare cu diferite piese de 
schimb. Am fost lipsiți și de 
sprijinul organelor regionale 
S.M.T. Foarte multe piese au 
fost recondiționate cu forțe 
proprii și, datorită 
mecanizatorilor, 1 
a fost recuperată și repara
tele planificate au fost ter
minate la data fixată.

Din greutățile întîmpinate 
am tras învățăminte, și pe 
viitor vom lua din timp mă
suri de aprovizionare”.

i efortului 
întîrzierea

Zilele trecute, l-am găsit pe tova
rășul Ladislau Pap, directorul gos
podăriei de stat „Scînteia”, raionul 
Criș, în biroul contabilului șef. Nu 
se refugiase aci pentru că ar fi fost 
mai cald sau dintr-o afecțiune față 
de cifre. Alta era cauza. Se făceau 
ultimele calcule la bilanțul pe 1962 
și era nerăbdător să afle exact ci
fra beneficiilor realizate de gospo
dărie.

Dar de ce atîta nerăbdare ? Doar 
încă din cursul anului se știe cum 
se stă cu activitatea financiară ! A- 
ceastă ,,curiozitate", dacă am putea-o 
numi așa, are alte motive. Anul tre
cut, o serie de cadre din gospodărie 
au fost promovate în munci mai de 
răspundere. Totul a pornit de la nu
mirea tovarășului Ion Vineș, direc
torul gospodăriei, în funcția de di
rector al Trustului Gostat Crișana. 
în locul lui a fost numit fostul in
giner șef — Ladislau Pap, în locul 
acestuia, șeful secției — ing. Lucian 
Baciu și așa mai departe. Luîndu-și 
în primire noile sarcini, fiecare din
tre ei a pornit la muncă cu hotărî- 
rea de a duce mai departe experien
ța bună a acestei gospodării, care în 
1962 a fost decorată cu „Ordinul 
Muncii“ clasa I.

Nu peste multă vreme, contabilul 
șef, Constantin Robu, a putut să 
comunice directorului cifra exactă 
a beneficiilor : 2 859 000 lei, față de 
1 274 000 lei cît se prevăzuse în plan 
Este un rezultat care dovedește că 
întregul colectiv s-a achițat cu cin
ste de sarcini. Cifrele arată nu nu
mai că realizările întrec prevederile 
planului, dar că ele sînt mult mai 
mari decît cele din anii precedenți. 
Iată cum au crescut beneficiile gos
podăriei de stat „Scînteia” în ultimii 
ani : 1959 — 1 363 000 lei ; 1960 — 
1 519 000 lei ; 1961 - 2 051 000 lei și, 
în sfîrșit, 1962 — 2 859 000 lei.

De unde provin beneficiile, cine

DIN EXPERIENȚA GOSPODĂRIILOR
DE STAT FRUNTAȘE

este nevoie 
economică 

izvorul be-

sînt realizatorii lor ? Nu 
de cine știe ce analiză 
pentru a-ți da seama că 
neficiilor constă în producțiile mari
realizate în toate sectoarele, în grija 
întregului colectiv al gospodăriei 
pentru ca aceste producții obținute 
prin aplicarea metodelor agrotehni
ce și zootehnice avansate să se rea
lizeze cu cheltuieli cît mai mici. Dar, 
să lăsăm cifrele să vorbească. La 
grîu s-au recoltat în medie la hectar 
3 613 kg, iar la porumb — 4 898 kg. 
In sectorul zootehnic, producția de 
lapte de fiecare vacă a fost în medie 
de 3 540 litri, iar de fiecare oaie s-au 
realizat, în medie, 5,8 kg lînă. Aceste 
cifre sînt, poate, mai concludente 
dacă amintim următorul fapt : în 
1958, gospodăria de stat „Scînteia” 
s-a clasat prima pe regiunea Crișana 
cu recolta de 1 885 kg de grîu la 
hectar ; acum, este tot pe același loc. 
dar cu o recoltă aproape dublă — 
3 613 kg la hectar. Și cam așa s-a 
intîmplat și cu celelalte produse.

Am arătat mai înainte că cei
flați astăzi la conducerea gospodăriei 
ocupă funcțiile respective de mai 
puțin de un an de zile. Dar ei au o 
vechime în gospodărie de 8—10 ani. . la 834 lei. față de 861 lei în 
ineît cunosc pas cu pas suprafața de 
3 200 ha a acesteia. Tov, Lucian 
Baciu, inginerul șef, era cunoscut 
înainte ca unul din cei mai buni spe
cialiști din regiune în producerea de 
semințe de legume. Intr-adevăr, sec
ția pe care o conducea în trecut era 
fruntașă. Dar iată-1 făcînd pasul 
înainte : numit inginer-șef. La în
ceput s-a codit, însă a trebuit să pri-

mească. Cunoștea bine secția în care 
lucrase, dar conducerea tehnică a 
întregii gospodării îi părea peste pu
terile lui. Faptele arată însă că s-a 
descurcat bine în toate 
Gospodăria are o treime din 1 
nisipos, iar cealaltă parte are 
freatică la suprafață. Tocmai 
aceea el se străduiește să 
gure aplicarea diferențiată a 
grotehnicii. Unde nu a ajuns să cu
noască personal bine terenul, întrea
bă pe brigadier : „Unde băltește 
apa ?” De aci trage și concluzia cum 
să facă semănatul ; și, considerînd că 
în obținerea de recolte mari o în
semnătate hotărîtoare are cunoaș
terea temeinică a terenului, tov.

situațiile, 
teren 

apă 
de 

asi- 
a-

a-

„Scînteia”
asemenea oameni care

Baciu preferă să schimbe brigadie
rilor cultura de care se ocupă, decît 
terenul. La gospodăria 
sînt mulți
muncesc cu pasiune și hărnicie. In
tre ei se numără Dogater Arcadie, 
șeful secției a IlI-a, Traian Popa, 
brigadier, Huțan Ștefan, mecanic de 
întreținere, Iosif Silinger, tracto
rist.

Tovarășul Pap Ladislau ne vor
bește despre alți factori care con
tribuie la realizarea de beneficii. La 
G.A.S. „Șcînteia” s-a încetățenit 
practica de a se urmări pe parcurs 
prețul de cost al produselor. In fe
lul acesta, atit conducerea gospodă
riei cît și șefii de secții și brigadierii 
au o evidență clară a cheltuielilor e- 
fectuate și a celor ce mai trebuie fă
cute. Iată ce spun și cifrele în ce 
privește prețul de cost al principale
lor produse ale gospodăriei :

Planificat Realizat

Grîu 558 lei tona 510 lei tona
Porumb 588 lei tona 542 lei tona
Roșii 2 282 lei tona 1 618 Iei tona
Lapte 130 lei hl 126 lei hl

CINEMATOGRAFE ; Lupenl 29 — ci
nemascop (ambele serii) : Patria (8.3<ț_i 
14; 17; 20). București (8.30; 11.30; 16.15; 
19), G. Coșbuc (J0; 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. C. Frlmu (10.30: 12,30: 
14,30; 16,30; 18,30: 20.45). Grivlța (10; 11.45:
13 30; 15.15; 17; 18.45; 20.30). Absență În
delungată ; rulează la cinematograful 
Magheru (10; 12; 15; 17; 19; 21). Povestiri 
despre revoluție : Tineretului (10: 12; 15; 
18.15; 20.30). Alex. Popov (rulează In con
tinuare de la orele 10 plnă la orele 21). 
Iile Plntille (16; 18; 20). Medicul și vra
ciul — cinemascop • Victoria (10,15: 12.15;
14 15; 16.30: 18.45: 21). Profesiunea doam
nei Warren : Lumina (rulează in conti
nuare de la orele 10 pînă la orele 14. 
după-amiază 16: 18.30: 20.30). Seara prie
tenilor filmului : V. Alecsandri (orele 
19). 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 Divorț Italian : 13 Septem
brie (1 1.30, 13.30: 16; 18.15; 20.30). 8 Mar
tie (11; 14,30; 16.45; 19: 21.15), înfrățirea 
între popoare (10.30; 15.45: 16; 20,15). V. 
Alecsandri (10; 14.30: 16.45). M. Eminescu 
(10) Program de filme documentare de 
la orele 10 pînă la orele 21 în continuare 
la cinematograful Timpuri Noi. Frumoa
sa americană : rulează la cinematograful 
Maxim Gorki (16; 18.15: 20.30). Inelele 
gloriei ; 1 Mai (10. 12; 15: 17; 19: 21). Flo- 
reasca (16: 18.15; 20,30). Alex Sabia <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-tln David
20.30) , G. Bacovia (15.30: IS, 
rlța (10: 12.15). Agentul X 25 
scop : V. Poaltă (10; 12: 16. 
Omul cu obiectivul : Unirea
Patru inimi : Flacăra (10: I 
Partea ta de vină t rulează 
tograful T. Vladimirescu 
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 :
rulează la cinematograful 
gust (19 ; 21). Haiducul
muș : 23 August (10; 12; 
birintul Inimii 
nescu (16 ; 18.15 : 20.30). Mongolii 
nemascop : Stefan cel Mare (9.30: 
14; 16.15; 18,30: 20.45) O viață : Volga (10; 
12: 15; 17: 19,- 21) Maria Candelaria : Li
bertății (10; 12: 14; 16.15; 13 30: 20.30). Dă-i 
înainte fără grijă : Luceafărul (16:
20.30) . Cursa de 
la cinematograful
20.30) . Carmela : 
19 : 21). Balada 
brie (11.30: 16; 18 15: 20,30) 
mată șl clasa a Va ; Aurel vlalcu (15; 
17; 19; 21).

TELEVIZIUNE ■ Orele 19,00 - Jurna
lul televiziunii. 19.15 — Pentru copii : 
„Albastră ca cerneala" — scenetă muzi- 
cal-satirtcă de Octav Pancu-Iași și Titi 
Acs. 19 45 •....................... .............
Cerkasov".
— P.eallzări ale poporului nostru oglin
dite în
Pagini 
Muzică 
știri.

I <15 30. 18;
20 15) MIO-

— etnema-y 
18.15: 20 80). 
(16: IS: 25).

10.15: 20.30). 
la cinema- 

(15 : 17 : 19 :

■23 
de pe 

15; 17). 
cinemascop : M.

Au- 
Cere- 

La- 
Emi- 
- ci
li.45:

IS.15: 
too kilometri : rulează 
Olga Banele (15 30: 18; 

Drumul Serii (15 : 17 : 
husarilor : 30 Decem-

A fost che-

Actori de cinema : ..Nikolai
26.55 - In fața hărții. 21.05

creația artiștilor plastici, 21.15 — 
din umorul universal. 22 00 — 
ușoară. în încheiere : Buletin de

Și acum, cîteva rînduri despre un 
indice care sintetizează întreaga ac
tivitate economică a gospodăriei. 
Este vorba cu ce cheltuieli se obține 
cantitatea de produse ce se vinde de 
către gospodărie cu 1 000 lei. Dacă 
costul acesteia întrece 1 000 lei 
înseamnă că gospodăria lucrează în 
pierdere, iar dacă este mai mic, se 
realizează beneficii. La G.A.S. „Scîn
teia” acest indice a coborît în 1962 

1961. 
la o 
s-au
aici

înseamnă deci că anul trecut, 
producție vîndută cu 1 000 lei 
cîștigat, 166 de lei. Și tocmai 
este secretul celor aproape 3 milioa
ne beneficii.

In noul an agricol, colectivul de 
muncitori și ingineri de la G.A.S. 
„Scînteia” este hotărît să facă noi 
pași înainte în ce privește produc
țiile mari și beneficiile. Și pentru a-

ceasta, totul este pregătit cu minu
țiozitate. Mașinile sînt gata repara
te, tractoriștii, înarmați cu noi cu
noștințe despre mecanică și agroteh
nică. abia așteaptă să se zvînte pă- 
mîntul ca să se avînte pe întinsul 
ogoarelor. La grădina de legume, 
sute de metri pătrați de geamuri a- 
dăpostesc răsaduri viguroase. Cei 
din sectorul zootehnic au trecut 
printr-un examen dificil. Tn condi
țiile unei ierni aspre, ei au reușit să 
mențină o producție ridicată de lap
te ; oile care au iernat bine au o 
lină cu care ciobanii Vințe, tatăl și 
fiul, se mîndresc încă de pe acum.

Sînt perspective să se obțină în 
acest an noi realizări, care se așteap
tă să fie mai mari ca cele despre 
care am relatat mai sus.

CUM E VREMEA
in țară • Vremea a fost rece, cu 
variabil mai mult noros în sudul 
A nins temporar în Muntenia și 
........................................- - j 

suflat în general 
excepting Bărăganul Dobrogea și

I. HERȚEG

Ieri 
cerul 
țării, ... _. ... _______ t
Moldova Și cu totul local în Oltenia și 
pe litoral, vîntul a 
slab exceptînd Bărăganul Dobrogea și 
sudul Moldovei, unde a suflat tare din 
sectorul nordic. Temperatura, aerului la 
ora 14 avea valori cuprinse între minus 
12 grade la Avrămem și Gheorghienl $1 
minus 1 grad la Ploiești. Pirscov șl Ju- 
rilovca. Tn București : Vremea a fost 
rece, cu cerul mal mult, noros. dimi
neața a fulgult temporar. Vîntul a su
flat slab pînă la potrivit din nord-est. 
Temperatura maximă zero grade.

Timpul probabil pentru zilele de 3, 4 
și 5 martie: Vremea se va menține în 
general rece cu cerul variabil, mai mult 
acoperit. Ninsori locale vor cădea în 
cea mal mare parte a tării fiind mai 
frecvente în sud și est. vîntul va sufla 
potrivit, temporar tare din nord și nord- 
est. Temperatura în creștere Minimele 
vor fi cuprinse între minus 4 și minus 
14 grade, local mal coborîte, iar maxi
mele între plus 2 șl minus 8 grade. In 
București: Vreme în general rece cu 
cerul variabil, mal mult noros. Vînt po
trivit, pînă ia tare din est. Temperatu
ra în creștere ușoară.
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ultimă a unei școli e

dinadinsul ceva, faci din cele 
ore orice, le întinzi ca pe-o 

te folosești de ele cum îți 
îți găsești răgaz pentru o mie 

e

poreclit
spuneam, „clubul stu- 

și așa a rămas. Povestea
echipa noastră 

orașului).
sportive

campionatul orașului). în 
meu de lectură intră Lev 

spre care se îndreaptă 
dintre scriito-

pentru că nu-i 
miște cărțile 
dintr-un loc 

ne va îne
că va da

dori ea, 
spune că 

praful într-o zi,

Programe artistice 
în cinstea alegerilor

Æ' ormoș Victor e șef de echipă, 
are 23 de ani și lucrează în 

'mină, la exploatarea „Drapelul Roșu" 
Herja, la înaintare. Vreau să stau de 

-vorbă cu el ; nu e chip, îmi face 
impresia că mă evită. îl întreb de 
vîrsta echipei (aud că-i din cale- 
afară de tînără), de ritmul de lucru, 
de inițiative. în cele din urmă, tot 
am reușit. Ridicîndu-și spre mine 
ochii albaștri, mă privește îndelung, 
mă întreabă :

— Ai văzut un om care nu-i în 
apele lui ? Află că așa sînt și eu 
acum 1 Am griji. Sînt probleme per
sonale, dar privesc într-un fel colec
tivitatea. Să-ți povestesc despre 
ce-i vorba. Uits ce mă fierbe pe 
mine, dragă tovarășe, ce nu-mi dă 
pace nici ziua, nici noaptea ; sînt 
1er, seral, fac școală medie. Am în- 
rjeput clasa a 11-a. ultima ; îneît 
gata sînt, cum s-ar zice — pe tram
bulină, mă arunc în viață deplin și 
total. Cum e și firesc, materiile s-au 
înmulțit acum, temele — incompa
rabil mai grele, studiul mai adînciț 
Dar nici măcar asta nu mă frămîntă 
atît. Clasa 
totodată și o repetiție qenerală, o 
verificare a cunoștințelor dobîndite 
de-a lungul celorlalți ani. Iar eu — 
n-ai de unde să mă cunoști — sînt 
un om plin de voință, vreau ca sări
tura în viață să-mi reușească. „Jos 
cu pălăria“, cum se spune la noi în 
Ardeal. în ce chip voi încheia a- 
cest an de învățătură ? în mine 
sînt parcă doi oameni : unul 
îmi spune : „de ce atîta neliniște ? 
Ești aqer la minte, termini anul, nici 
vorbă, cu bine, ba chiar cu foarte 
bine, cum ai terminat și în alți ani. 
Așa că, stai blind, mă Victor ; nu-ți 
face capul calendar*.  Celălalt însă, 
nu și nu : „Stai frățioare, nu-i 
chiar așa. Pune osul la muncă, 
studiază pe brîncl, fă-te tobă 
de carte, altfel seralul tău nu 
face dou.ă parale. Nu hîrtii și cer
tificate îți trebuie tie, ci învățătură, 
studiu acumulat, sprijin în viață, cu
noștințe de la înălțimea cărora să 
vezi departe, să înțelegi, să cunoști, 
să te modelezi ori remodelezi spre 
a fi cît mai de folos colectivității, 
ție însuti 1“. în asemenea condiții 
spune și dumneata, pot oare sta li
niștit cu inimă ușoară ? Dar să nu 
mă înțelegi greșit. Fie cît de greu, 
nu ne.om pierde cu firea, nici nu 
ne-om arunca în fîntînă; înțelegi 
dumneata ? zic asta la plural pentru 
că aici la 
liști".

în ceea 
demnat să 
tr-o vie dorință de întrecere. Ca și 
în producție nu-mi plac lucrurile fă
cute pur și simplu mulțumitor, nu-mi 
plac lucrurile pe jumătate. De zici 
că mă laud, întreabă pe unul, pe 
altul...'Că-s çu-'osegt ca și calul cel 
breaz. Sînt, cum s-ar spune, un pic 
de fruntaș în producție, aici, la Her
ja, șț, ç.a atare, mă port, sînt în 
ochii colectivului, nu trebuie să mă 
caute cu lămpașul ; faptele mele, 
de-s bune, de-s rele, țipă, se știu...

îmi place acest fel deschis de a 
fi al minerului tînăr, mă cucerește 
spontaneitatea fără opreliști,

mină sîntem multi „sera-

ce mă privește sînt în- 
învăt foarte bine și din-

vreau să știu cît mai multe despre 
neostoita lui sete de a învăța, de a 
cunoaște — virtute atît de caracte
ristică pentru muncitorul înaintat al 
zilelor noastre. Deci continui discu
ția pe care el a declanșat-o așa : 
îl întreb despre izvoarele pasiunii 
lui pentru studiu.

— Trebuie să știi că fac parte din 
„clubul studioșilor", cu sediul nu 
departe de mină, în blocul burlaci
lor^ la etaj, în dormitorul comun 
Sîntem șase „seraliști“, colegi în sub
teran, coleqi într-a unsprezecea ; lo
cuim și studiem împreună. Fă-ți timp 
și vino măcar pentru cinci minute la 
noi ; cărți și iar cărți, reviste, ziare, 
peste tot unelte de-ale învățăturii 
Nana Frosa. femeia de serviciu, tună 
și fulgeră numai 
dăm libertatea să 
cum ar 
într-altul ;
ca P. —. —— - - .
peste noi o boală căreia academi
cienii îi spun alergia prafului. E su
premul ei argument. Ne-a mers bu
hul că stăm aplecați asupra căr
ților, ne-au poreclit dormitorul, 
cum îți spuneam, „clubul 
dioșilor 
clubului se trage dintr-un legămînt 
colectiv, făcut cu aproape patru ani 
în urmă, la 1 iunie 1959 (țin minte ca 
azi) ; se deschideau cursurile de 
pregătire pentru clasa a 8-a. Am 
promis atunci să ne ținem cu dinții 
de carte.

(SD înt dintre colegii mei cel mai 
vîrstnic; anii noștri puși lao

laltă si împărțiți cu șase abia 
dau cifra de 21, deci asta-i vîrsta 
medie a colectivului nostru. Ne-am 
întocmit un program riguros, nu ne 
permitem vreo abatere, pentru cea 
mai mică nesocotință arătată față 
de el intri în conflict cu colectivul, 
ne judecăm fără mănuși, nu așa cum 
se întîmplă uneoTi în ședințele de 
producție. Și ziua unui seralist nu-i 
o glumă, ea presupune efort, și încă 
ce efort 1

Nu mă întreba ce-i la „clubul“ 
nostru în perioada examenelor. A- 
pucăm fiecare cîte o pătură în spi
nare și. tule-o 1, du-te în pădure, 
du-te la aer liber, Dune-ți mintea la 
bătaie. Vasile Fedorca, celular 
la Rotație, învață cu voce tare, vor
bește cu natura, îi istorisește cum e 
cu tracii și ilirii și cum ss calcu
lează rata plusvalorii. O ia de Ia ca
păt omul, repetă, pînă îi intră ideile 
în cap, le știe ca pe apă. Cazac Sa
bin se nlînge că nu-i stăpîn ne ma
terie, că nu înțelege relațiile de 
producție capitaliste. „Mi-i qreu. to
varăși, problema asta mă depășeș
te, vîrsta nu mi-a permis să cunosc 
pe viu aceste relații, e o lipsă a 
mea". R’.'j.egî de giu.rg lui, b.unăvoia 
e binevenită într-un moment cînd ți-e 
gîndul deopotrivă la ecuațiile 
algebră, la originea omului și la 
trametilbenzen. Cum s-ar zice, 
cem haz de necaz, nu ne pasă 
greutăți, sîntem tineri, 
noastră e optimismul...

— înțeleg din ceea ce îmi spui că 
timpul vostru se împarte între mină 
și școală, atît, n-aveți răgaz pentru 
alte activități, îi spun.

de 
te- 
fa- 
de 

merindea

Să nu ne pripim, îmi răspunde 
minerul cel tînăr. Cînd vrei și vrei 
cu tot 
24 de 
gumă, 
place, 
de treburi. Timpul, de fapt, nu 
nici mult, nici puțin, el trebuie orîn- 
duit bine, cu cap și voință ; numai 
așa devine el timp cu adevărat, 
adică își dobînd.ește un preț al lui. 
Altcum el se numdște lene, boală 
curată, tăiatul frunzelor la cîini. în- 
curcală și altele. Timpul e timp a- 
tunci cînd îl poți numi așa, răspicat: 
timp de lucru, timp de învățătură, 
timp de excursie, timp de odihnă ; 
nici nu-mi dau seama de ce se vor
bește uneori de „timpul liber“ al ti
nerilor ; el de fapt nu există. îl umpli 
cu cititul, cu țocul de fotbal, cu șa
hul, cu strîngerea fierului vechi, cu 
o discuție cu prietenii, ori cu som
nul, așadar nu e de fapt liber ; e ne
voie să fii un bun croitor ca să-l îm
părți chibzuit. în ce mă privește, pe 
lingă acela de muncă și învățătură 

timpul voleiului

Artiști ai Operei de stat din 
Iași s-au deplasat, în cadrul 
campaniei electorale, în diferi
te comune și sate din regiune, 
unde au prezentat programe 
artistice inspirate din viața sa
tului colectivizat. Artiștii ieșeni 
au . susținut programe intere
sante în numeroase localități 
din raioanele Iași, Pașcani, 
Hîrlău și Negrești.
Oaspeți ai colectiviștilor

Colectiviștii din comuna Dra- 
gomirești-Deal au avut de cu- 
rînd oaspeți. La o adunare au 
participat, alături de colecti
viști, și numeroși tineri din ra
ionul „16 Februarie" din Capi
tală. Pe scena căminului cultu
ral, formațiile artistice ale Ca
sei raionale de cultură a tine
retului și actori ai Teatrului 
pentru tineret și copii au pre
zentat un program artistic in
titulat : „Alegerile, sărbătoare a 
întregului ■ popor".

Fotogazete șl pliante

fis
am, de pildă,
(nu ți-am spus, pe linia acestei dis
cipline 
e în 
timpul 
Tolstoi,
preferințele mele ;
rii noștri îmi place Coșbuc. Dar 
în echipa mea mai există și altfel de 
timpi. Pe ajutorul meu îl cheamă 
Breban Emanoil, noi însă îl numim 
Spiridon : „ia treci la perforator, 
Spiridoane“, îi zic. El însă, năs
cut cu haz, își schimbă vocea 
nițel și răspunde : „Nu trec, nene, 
la nici un perforator, că nu știu 
ce-i acela ;
trache și-mi trage o 
lă soră cu 
e actor amator, 
populară de artă, i s-a încredințat 
rolul lui Spiridon din „O noapte fur
tunoasă“. Are așadar „timpul acto
riei", fără să mai pun la socoteală 
pe acela al corespondentului vo
luntar, căci Breban trimite ar
ticole la „Pentru Socialism“, zia
rul regional de partid. La timpul 
lui Mureșan, „mînzul echipei", nu 
m-aș referi ; el se află acum la 
timpul... dragostei împărtășite, s-a 
căsătorit de curînd. Vino la 
„Joile tineretului“, (de fapt, joi e un 
fel de a spune, siliți de împrejurări 
ținem aceste manifestări duminica), 
zic, deci, vino la „Joile"... noastre să 
vezi cîtor îndeletniciri utile, frumoase 
își dedică timpul minerii ; și lucrul 
acesta l-am putea numi cu o frază 
mai înqrijită dezvoltarea multilate
rală, armonioasă a omului muncii ; 
avem toate înlesnirile pentru a- 
ceasta.

¥reau să continui acest dialog 
cu minerul cel tînăr în cursul 
duj5ë-amiezii, după schimbul de lu

cru. Dai nu-i chip, planurile mele 
eșuează 3 ' 
Cormoș, 
bâta, e 
cinema, 
întîlnire
i-a îndrumat în cadrul cursurilor de 
îmbogățire a cunoștințelor tehnice. 
Așa că...

Victor a împlinit 23 de ani. Este o 
vîrstă frumoasă. Acum, după ce 
l-am lăsat la ocupațiile lui multiple, 
mă qîndesc la cele spuse de el des
pre împărțirea chibzuită a timpului.

N-am îndoieli despre minerul cel 
tînăr. I] voi reîntîlni inginer.

Succes deplin, tinere, ce porțl în 
tine generoasa neliniște a studiului 1

aude Jupîn Dumi- 
chelfănea- 

moartea”. Breban 
elev la școala

dupa, amiaza lui Victor 
cînd nu estts-lg scoală, sîm- 
ocupată. Aflu că merge Ta 
Săptămîna trecută avea o 
cu cîțiva prieteni pe care

GALAȚI (coresp. „Scînten”). 
în întîmpinarea alegerilor de 
Ia 3 martie, în regiunea Galați 
au fost editate afișe și fotoga- 
zete tematice. Astfel, fotoga- 
zeta intitulată : „Industria re
giunii Galați în plină dezvol
tare" redă în imagini creșterea 
într-un ritm susținut a indus
triei regiunii. Fotogazeta „Avîn- 
tul agriculturii socialiste în 
regiunea Galați” cuprinde, de 
asemenea, fotografii și cifre 
sugestive.

A mai fost editat un pliant 
intifulat : „Belșug în colectivă, 
belșug în casele colectiviștilor" 
care oglindește traiul nou al 
colectiviștilor.

Tot în întîmpinarea alegerilor 
au fost editate pliante în care 
sînt înfățișate realizările înfăp
tuite în anii puterii populare în 
raioanele regiunii.

La căminele culturale

CONSTANȚA (coresp. „Scîn- 
teii”). — în satele regiunii Do- 
brogea se desfășoară o vie 
activitate cultural-artistică în 
cinstea alegerilor de la 3 mar
tie. La căminele culturale au 
avut loc, pînă în prezent, a- 
proape 4 000 de manifestări 
cultural-artistice la care au 
participat peste 100 000 colecti
viști, mecanizatori etc.

,,Hai la vot“

Școala medie de arte plastice din Capitală. La ora de sculptură, elevul Mircea Constantiniu, din clasa 
a Xl-a B, lucrînd la un basorelief cu tema : „Construe toril“. (Foto : Agerpres)

Artiști străini
5

în tara noastră
9

Boris Haikin, 
poporului al 
laureat 
Stat, 
lui Mare din 
a fost oaspete 
rii noastre. înainte de a ple
ca spre patrie, dirijorul so
vietic a avut o convorbire 
cu A. Mirea, coresponden
tul „Agerpres” în regiunea 
Iași. Vorbind despre creația 
muzicală contemporană din 
țara noastră, Boris Haikin 
a relevat marea personali
tate a lui George Enescu 
și influența sa în muzica 
universală. Dirijorul sovie
tic a arătat că, ascultînd la 
București în interpretarea 
Teatrului Muzical din Bra
șov opera „Trandafirii Dof- 
tanei“, a fost plăcut impre
sionat de simplitatea și ca
racterul direct, nemijlocit 
al limbajului prin care atît 
compozitorul cît și libre- 
tistul s-au adresat sensibi
lității. m5Sf?If?r de ascijlță- 
t’ori.

artist al
R.S.F.S.R., 

al Premiului de 
dirijor al Teatru- 

Moscova, 
al ță-

PÎNĂ
Cum zic, stau la etajul 

7, scara F, str. Vasile 
Conta 7—9. După ce-au 
dat zăpezile acestui an, 
m-am pomenit în prag cu 
vecinul care stă deasupra 
apartamentului meu.

— Vecine, îmi spune, fii 
așa de bun 
te-mă

și

la

și găzduieș- 
pînă la primăvară.

— Dar ce s-a întîmplat.?
— Plouă în dormitor 

mi se distruge mobila.
— Și de ce nu te duci

I.A.L. să le spui să repare?
- Mă duc, cum să 
duc ? De doi ani 
drumurile. Mi se tri- 
comisii peste comisii...

ce să mai vorbim... 
zău

nu
tot

apa de la terasa de dea
supra.

— La I.A.L. ai fost ?
— Am fost, cum să nu... 

Din 1960 îl frecventez 
conștiincios. Nici nu-ți 
închipui ce memorii fru
moase am făcut.

— Și?
— în 1961 am primit 

hîrtia asta. Citește și dum
neata : „Lucrările de refa-

ne facem, iubiți

făcut o ședință 
și am hotărît să 

la generozitatea

FOILETON

deți ce s-a. mai întîmplat. 
A început să pătrundă apa 
și în apartamentul meu.
- Ce 

vecini ?
Am 

fulger 
apelăm
colocatarului nostru de la 
etajul 6. Om e și el. A 
acceptat. Spațiu cam puțin 
pentru 12 persoane, dar ce 
să-i faci? Ne odihnim prin 
rotație Vă mai informez 
în mod discret că de fapt 
noi am și început să. du
cem tratative cu vecinul 
de sub noi., de la etajul 5. 
Pînă la urmă ne găzduieș
te. Se lasă el greu, dar o 
să se înduplece Nu știu, 
însă, ce-o să facem 
tîrziu că la etajul 3 
garsonieră. Aici o să 
mai greu să încăpem 
toții.

cere a terasei sînt cuprinse 
în devizul contractat în 
1960 și care continuă în 
1961. Pînă la executarea 
terasei s-a dat dispoziția 
de șantier nr. 16 391 că
tre. I.R.C.R. 30 Decembrie 
de a executa lucrări pro
vizorii pentru a opri pă
trunderea apei în plafon".

” S-- ?
— Vezi, asta e. că nu s-a 

oprit. Apa nu ascultă de 
dispoziții. Trebuie repara
ție nu dispoziție.

— Asta așa e.
— Așa că, precum spu

neam, găzduiește-mă pînă 
la primăvară.

mai 
e o 
fie 
cu

mă. 
bat. 
mit 
Da’
Pînă la primăvară... 
așa...

Puteam să-l refuz ? Și-a 
cărat omul în apartamen
tul meu șifonierul, stu- 
dÏQli.l ma, rnn fontri mnbù 
la. Eram puțin înghesuiți, 
dar ce să-i faci ?

N-a trecut nici o săptă
mână și vine la mine veci
nul care stă tot deasupra, 
dar la apartamentul 
îmi spune :

— Salvează-mă.

_ ____ ;_____\

Ieri am fost la tovarășul 
Ion Pandelescu, directorul 
I.A.L.-ului din raionul 30 
Decembrie

— Tovarășe director, am 
venit la dumneavoastră 
pentru un schimb de 
locuință.

— Eu nu mă ocup cu 
schimburi de locuințe.

— Dar cu ce vă ocupați?
— Cu reparațiile.
Ca să vedeți...

Formațiile artistice ale Casei 
de oZAură a tineretului din ra
ionul „30 Decembrie" au pre
gătit un program inspirat din 
viața satului intitulat „Hai la 
vot" pe care l-au prezentat co
lectiviștilor din satul Odăile, 
comuna Otopeni, și la căminul 
cultural din Otopeni. Progra
mul va fi prezentat la 3 mar
tie, în. ziua alegerilor, în comu
ne și sate subordonate 
raionului „30 Decembrie 
Capitală.

★

Numeroși bucureșteni au 
asistat vineri seara, în sala 
Palatului R.P. Romîne, la 
primul concert de șansone- 
te ale cîntăreței franceze 
Jacqueline François. Ea a 
fost acompaniată de o for
mație ritmică condusă de 
Pierre Chaud (Franța). 
Cîntăreața franceză își va 
continua seria concertelor 
în aceeași sală pînă în ziua 
de 10 martie inclusiv.

(Agerpres)POP SIMION

'z

Stoeșești 1<563î carte
de vizită

(Desene de TRAIAN VASAI)

Satul nu se vede 
întîe două spinări

recomarl- 
Laurlanna.

*) ..Pentru a te face Iubită — 
dările unei cochete4' de ducesa

Scrie despre gos
podăria noastră 
(desenul de sus).

La casa de naș
teri din comună 
(desenul de jos).

Troienite dealuri bîrlădene... Un sat, 
o monografie...

Monografia datează din 1938. Satul — 
nu se știe de cînd. în 1750, așezarea 
ființa, se pare, în catagrafii. îi vestea 
existența și o piatră cu slove cirilice, 
scrijelată în același leat, din ruina unei 
vechi biserici. Numele îi vine de la un 
Stoe sau Stoica, boier din spița Mavro- 
gheneștilor de mai de mult, care a avut 
moșii pe aici, prin ținuturile de lîngă 
Prut. Satele purtau nume boierești ; sub 
nume — plugari anonimi. Despre sat, 
despre Stoeșești, nici o mențiune pînă 
în 1938. Locuitorii își adăugau născuții 
Și morții în cifrele anonime ale recen- 
sămintelor succesive. Pe morți Î1‘ găsim 
în cimitirul de pe coastă — un alt sat,
mutat sub pămînt, umil ca și celălalt 
sat, împrăștiat pe coline și rîpt. Pe cei 
vii |-a găsit o echipă sociologică stu
dențească, poposită în 1938 la Stoeșești 
pentru o anchetă socială, în aceeași 
stare de mizerie ca și pe vremea lui 
Mavrogheni bătrînul, în 1750.

„Micile“ erori ale unei
monografii

Echipa studențească venise în sat sub 
auspicii regale 1 Ea se și numea, de alt
minteri, „echipă regală*,  deși cei trei 
autori ai monografiei care au cercetat 
Stoeșeștii casă cu casă șl rîpă cu rîpă, 
n-au putut să nu denunțe apăsat, sub 
presiunea cumplită a faptelor existenta 
localnicilor așa cum era.

„Înfățișarea satului e dezolantă, Lo
cuințele de chirpici, învelite cu stuf, 
scunde, neîncăpătoare. înghesuite în 
ogrăzi mizere. împrejmuite cu nuiele și 
spini, din care lipsesc cele necesare unei 
bune gospodării; ulițele întortocheate și 
prăfuite, puținătatea vegetației, biserica 
de lemn. în formă de corabie, bătrînă. 
gata să cadă, și toate găurile și rosătu- 
rile atîrnînd. pe dealuri sau prelinse 
spre vîlceaua care taie satul în două. 
Singure, școala, conacul boieresc și cîte
va case mai. arătoase se desprind con
trastante acestui aspect cenușiu, la
mentabil".

Cîteva coordonate statornicite de 
. echipă, pentru anul 1938: 1 104 suflete 
împărțite în 280 gospodării, 1 226 hec
tare de pămînt reprezentînd zestrea a- 
rabilă dintre hotarele comunei, reparti
zate după cum urmează : A76 hectare,

„cel mai prost pămînt, numai rîpi și po
noare", în stăpînirea plugarilor locali 
(280 capi de familie), 750 hectare apar- 
ținînd moșierului Perticari (o singură 
familie). în 1921, „anul marii împroprie- 
tărîri", și după aceea, oamenii n-au 
putut smulge din . moșie nici o fă- 
rîmă : „Comisia a apărat moșia boieru
lui, se plîngeau studenților localnicii. 
Pe noi ne-o întunecat urît de fot“ 
(„Un număr de țărani — mărturisește 
monografia — deși erau trecuți pe ta
blou, n-au primit nimic, dar pînă în 
prezent, 1938, au fost urmăriți de per
cepție să plătească impozite pentru lo
turile ce le-au fost atribuite pe hîrtie"... 
Alții dintre „fericiți", aflăm mai de
parte, „neputîndu-și achita prețul de 
1 200 lei de hectar al terenului, s-au vă
zut siliți să-și vîndă loturile pentru a 
scăpa de urmărire".

împroprietăriți pe hîrtie, deposedați 
de pămînt prin urmărire fiscală, cele 
două alternative ale „marelui act*  din 
1921, la Stoeșești și aiurea 1... Cea de 
a treia alternativă, singura pe atunci, 
întoarcerea la condiția clăcașului. ar- 
vunirea muncii la moșie: „In această si
tuație — notează autorii monografiei — 
oamenii, firește, nu sînt mulțumiți, dar 
n-au ce să facă. Coșerul e gol, în chiler 
copiii plîng de foame iar vitei din sai
van (grajd) i se pot număra coastele, 
așa, că omul se vede forțat să alerge la 
conac..." Și mai departe: „Majoritatea 
populației nu cunoaște o existență ome
nească. Muncesc din primăvară pînă-n 
iarnă, din zori pînă-n noapte, neconte
nit, muncă aspră și istovitoare — de 
care nu sînt scutiți nici femeile și co
piii — ca niște robi ai pămîntului..."

...Dar să-l poftim mai bine pe cititor 
la masa plugarului din Stoeșești. în ori
care casă, în oricare din zilele anului 
1938. La asemenea „prînzuri“ au fost 
poftiți și cel trei membri ai echipei mo
nografice drept care ne aduc mărturie:

„Proasta odihnă e agravată de o ali
mentație mai mult decît inferioară. 
Chisălița (fiertura) de prune corcodușe 
(zarzări le zic ei) sau cireși, cu mămă
ligă, vara : struguri cu mămăligă, toam
na ; — mămăliga e alimentul comun tu
turor anotimpurilor — mămăligă pră 
jită cu sare și cu oțet, sau mămăligă cu 
usturoi visat și murături iarna : iată 
mîncărurile cele mai frecvente ale ma
jorității sătenilor din Stoeșeștilf.

Să mai aducem mărturii despre sta
rea sanitară („Tifosul exantematic, pe
lagra, febra tifoidă, malaria, conjucti- 
yita granuloasă. scarlatina fac ravagii 
în sat”), despre starea deplorabilă a 
învățămîntului („neîncălzirea localului 
iarna, muncile agricole vara și scumpe- 
tea cărților, rechizitelor școlare consti
tuind principalele cauze ale evitării 
instituției de educație"), să mai extra
gem date despre șosele, fîntîni, cons
trucții publice, cînd singura și cea mai 
apăsătoare problemă a omului era în
săși existența ?

Cineva din anturajul conacului i-ar fi 
reproșat unuia dintre echipieri omite
rea oricăror elemente de civilizație și 
bunăstare din tabloul Stoeșeștilor de pe 
atunci.

— Și unde sînt aceste elemente ? a 
întrebat la rîndu-1 cel apostrofat.

— La conac.
într-adevăr, aici existau 1... Foștii 

clăcași din Stoeșești le-au văzut cu 
ochii lor, pentru întîia oară, atunci cînd 
din conac a plecat, fără să se mai în
toarcă vreodată înapoi, și ultimul moș
tenitor al moșiei bătrînului Scarlat Ma
vrogheni. Din „cultura" existentă acolo 
au rămas în sat cîteva volume legate 
în piele violet, dintre care se mai păs
trează unul : „Pour être aimée" — con
seils d’une coguette*  — par Mme 
Duchesse Laurianne, * Paris, 1896 1

Așadar, exista și cultură...
Iată o „eroare“ a monografiei 1

„Ca și pe hartă — na avertizează ve
chea monografie — pe teren satul e 
greu de găsit’’...

Dar trebuie să dăm monografia la o 
parte, s-o închidem. Satul de azi te în- 
tîmpină cu o impunătoare grădină de 
pomi fructiferi, desfășurată într-o ali
niere de o perfectă geometrie pe toată 
coasta dealului ce mărginește drumul 
spre sfatul popular, 
încă — e ascuns 
lutoase — dar îti trimite din depărtare 
această carte de vizită, liniată apăsat 
ca un caiet de școlar plină de „sem

205.

— Cum adică să te sal- Știți ce inimă am... S-a
vez ? mutat la mine și al doilea

— Găzduiește-mă pînă vecin. Are și doi copii.
la primăvară. Mi se neno- Foarte drăguți.
roceste mobila. îmi plouă Pînă la primăvară nu
în apartament, știi, vine mai era mult. Dar să ve~ NICUȚA TÄNASE

nels de exclamare" ale merilor și cai- 
șilor tineri ce se vor umple de roade.

Nu căutați grădina pe harta vechei 
monografii, căci nu există. Și nu există 
multe din cele pomenite acolo, fapt 
care îl obligă pe noul venit la o con
fruntare severă, slovă cu slovă, pas cu 
pas.

Să pornim totuși de la această carte 
de vizită, adică de la primul pas.

— Grădina de pomi se află pe pă
mîntul „Timpurilor noi', ne spune un 
colectivist.

Pe pămîntul timpurilor noi, scandăm 
noi în gînd această metaforă înfloresc 
livezile. Zăpada ușoară, cu horbotele ei 
străvezii, anticipează florile din mai. 
Timpul nou al satului înflorește în meri 
și caiși.

— „Timpuri noi“ este numele gospo
dăriei noastre colective, precizează a- 
celași gospodar, adăugind înțelesului o 
petală.

Sădirea unui pom, ca și construcția 
unei case, exprimă bucuria și siguranța 
vieții, profilarea omului în orizontul 
timpului viitor, ca un stăpîn cu rădă
cini adînc înfipte în pămînt.

la noi, ne mai spune qhidul 
țărîna ne fugea de sub pi-

e nevoie să deschidem mono- 
De

— Aici 
local, și 
cioare.

Nu mai
qrafia ca să întărim mărturisirea. 
Iur împrejur, maluri și coline abrupte 
mărginesc orizontul, silindu-te să-ți 
odihnești ochiul numai pe coaste sau 
umeri de deal Ochiul, ca și pasul, fuqe 
la vale. Fugea la vale și pămîntul bun. 
Ti tîrau ploile și torenții sălbateci din 
primăvară, îl tîra bietul gospodar cu 
pluqul lui, scrijelind colinele de-a lun
gul și lăsînd în urmă numai lutul sterp.

Dar au venit timpurile noi. Oamenii 
au primit în stăpînire tot pămîntul mo
șiei lui Perticari, iar prin colectivizare 
au putut să treacă la adevărata lui 
gospodărire.

— Lupta cu natura potrivnică s-a pu
tut orqaniza aici la noi, ne spune pre
ședintele, tovarășul Ion Bordeianu. nu
mai prin gospodăria colectivă. Am unit 
mai întîi toate feliile, la început 106 
felii, adică 106 mici qospodării, apoi 
tot satul, apoi si celelalte două sate — 
Micleștl și Tifu — formînd anul trecut 
o singură și puternică qospodărie co
lectivă. cu 1800 hectare suprafață agri
colă. Ne-am unit sub numele „Timpuri 
noi“ și...

— Ca semn al începutului, ați răsădii 
orimul pom...

— Este doar unul din semne. Apăra
rea pămîntului bun de cultivat e o 
treabă complicată, cere știință șl teh
nică. Mai întîi arătura pe curba de ni
vel...

Desființarea haturilor le-a permit

gospodarilor din Stoeșești să treacă cu 
pluqul de-a curmezișul, oprind „fuga*  
cea veche a pămîntului. hotărîndu-i 
pentru întîia oară dărnicia. Pe coastele 
din Stoeșești au urcat tractoare cu șe
nile. remoreînd pluguri cu brăzdară 
late de otel, iar în fata lor rîpile și cră
păturile s-au tras înapoi, făcîndu-se 
una cu pămîntul. Torentii de primăvară 
s-au îmblînzit, pornind cuminte, de-a 
lungul brazdelor fertile, ca să adape 
sămînța, iar ploile n-au mai cărat la 
vale tărîna.

— Am silit pămîntul să prindă rădă
cini, adaugă plastic președintele, lă- 
murindu-ne apoi pe îndelete. Arătura 
pe curba de nivel o practicăm metodic, 
an de an, far alături de aceasta, gos
podăria colectivă si sfatul popular au 
întreprins un întreg program de îmbu
nătățiri funciare. Fiecare rîpă sau mal 
abrupt, cu pericol de extindere si sur
pare, îl plantăm. Numai anul acesta 
vom planta încă 30 hectare de meri, 
peri, cireși, caiși Practicăm, de aseme
nea, benzile fnierbate.

Livezile se vor extinde. Se va extin
de și vita de vie. Crengile cu fructe si 
corzile cu struguri vor încinge colinele 
odinioară sterpe ale Stoeșeștilor cu o 
bogată cunună.

— Pămîntul a prins rădăcini, tar noi 
ne-am așezat temeliile gospodărește, 
spune președintele.

Tncă din primul an, fără să moște
nească nimic — „nici măcar o coște- 
reață de păsări“ — colectiviștii au în
ceput construcțiile gospodărești, avînd 
ca tel să dezvolte repede si în folosul 
tuturor averea obștească. Gospodăria 
are în prezent 9 grajduri cu 500 de vite. 
2 maternități pentru scroafe. 600 de 
porci, un Incubator, un saivan pentru 
1000 de oi, cotețe de păsări, magazii. 

Este abia un început, ne previne 
președintele. Unificarea a întărit pute
rea economică a gospodăriei șl a creat 
condiții bune ca să ne dezvoltăm mai 
repede.

La Stoeșești s-au pus bazele belșu
gului S-au obținut producții bune, odi
nioară de neconceput în condițiile lo
cului. căci cine și-ar fi putut Imagina 
că se vor recolta 4000 kg de porumb 
la ha el 1600 kg de grîu la ha pe un 
nămfnt „care fugea în vale*.  Si totuși 
astfel de producții s-au dobtndit nu în 
cîmpie, ci pe colinele Bîrladulul, la 
Stoeșești. Asemenea rezultate, obținute 
deocamdată pe suprafețe mai restrînse, 
au arătat oamenilor care este drumul 
spre recolte boqate.

PAUL ANGHEL

(Continuare în pag. TV-a)



. ■

S C î N T E I A

BW-, i.SIO?

Nr. 5819

sim- 
ran- 
chi- 
deo- 
am-

Prof. TUDOR D. IONESCU
Institutul politehnic-București

•în diferite domenii de activitate 
— în industrie, agricultură, cerce
tarea științifică — începe să-și cro
iască drum o metodă nouă care 
plifică, accelerează și mărește 
dămentul a numeroase procese 
mice. Este vorba de aplicarea, 
camdată modestă încă, dar cu
ploare ereseîndă, a schimbătorilor de 
ioni.

Utilizarea schimbătorilor de ioni 
sau a ioniților, cum li se mai spune, 
se bazează pe proprietatea acestora 
de a reacționa cu soluțiile substan
țelor care în apă se descompun în 
particole încărcate cu electricitate, 
în ioni *).  Sarea de bucătărie, bună
oară, care este o clorură de sodiu, 
prin dizolvarea în apă se des
compune în ioni de clor, încărcați cu 
electricitate negativă, și ioni de so
diu. cu electricitate pozitivă. Ionii 
aflați în soluție pot fi separați cu 
ajutorul curentului electric, prin e- 
lectroliză : cei cu electricitate nega
tivă se adună la unul, cei cu elec
tricitate pozitivă la celălalt din e- 
lectrozii introduși în soluție. Mult 
mai simplă și mai economică este 
însă metoda de separare a ionilor 
din soluții cu ajutorul schimbători
lor de ioni, din care unele sorturi au 
început să fie produse și în țara 
noastră.

schimb ionic. în unele ramuri indus
triale, apele reziduale care provin 
din procese tehnologice conțin de 
multe ori diferite substanțe valoroa
se. Adeseori recuperarea lor este 
foarte dificilă sau poate chiar impo
sibilă. Din fabricarea unor mătăsuri 
artificiale, de pildă, rezultă ape rezi
duale care conțin cupru, la instala
țiile de cromare rămîn ape reziduale 
cu crom etc. Schimbătorii de ioni în
lesnesc recuperarea acestor materia
le prin procedee simnle si ieftine. Se 
pot recupera, mult mai ușor decît 
în metodele clasice si în cantităti 
mult mai mari, din soluțiile rezul
tate după extragerea prin cianurare 
a aurului și argintului din mine
reuri, și alte metale neferoase, ca 
nichelul și cobaltul de pildă. Tot 
astfel pot fi separați din soluții, din 
amestecul lor cu pămînturi rare, 
uraniul și toriul, importanți combus
tibili nucleari.

Cu ajutorul unor rășini sintetice 
schimbătoare de ioni se pot obține

Aplicarea rășinilor schimbătoare 
de ioni revoluționează multe pro
cese de producție în industria chi
mică. Cu ajutorul lor se pot obține 
o serie de produse chimice la scară 
industrială — sodă caustică, clor etc 
— la un preț de cost mult inferior 
față de cel realizat în procedeele 
tehnologice curente. în industria za
hărului, folosirea rășinilor ionice 
permite reducerea procentului de 
melasă și implicit creșterea procen
tului de zahăr cristalizabil, ceea ce 
poate însemna creșterea producției 
anuale de zahăr cu cîteva mii de va
goane. Din melasă, cu ajutorul ră
șinilor ionice, pot fi extrași' mulți 
componenți valoroși. Se poate ob
ține, între altele, în condiții econo
mice foarte avantajoase și glicerină 
pură.

Aplicații multiple
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Subsianfe cu proprietăți
deosebite

Schimbătorii de ioni sau ioniții, 
sînt substanțe care, fără a se dizol
va, au proprietatea de a ceda în di
feritele soluții ioni din propria lor 
structură chimică, primind în 
schimb, din soluția respectivă, alți 
ioni, încărcați cu același fel de e- 
lectricitate. Unii schimbători de 
ioni — cationiții — rețin din soluții 
numai ionii pozitivi, alții — anioniții 
— numai ionii negativi.

Dacă luăm aceeași soluție de clo
rură de sodiu și o tratăm întîi cu 
un anionit, acesta va reține ionii 
de clor, apoi repëtînd operația cu 

..un cationit, rezultatul va fi dispa
riția din soluție și a ionilor de so
diu, obținîndu-se o apă pură, demi
neralizată, asemănătoare cu apa dis
tilată.

Procese de schimb ionic se întîl- 
nesc frecvent în natură ; substanțe 
schimbătoare de ioni pot fi create 
însă și pe cale artificială. Acestea 
au deobicei formă de granule, peli
cule, plăci, țesături. Granulele, de 
pildă, care sînt adeseori mai mărun
te decît bobul de mei, acționează ca 
niște adevărate filtre. în diferite 
procese tehnologice, fiind introduse 
în coloane de schimb ionic, construi
te din oțel inoxidabil sau mase plas
tice, granulele permit purificarea 
unor lichide pînă la un grad foarte 
înalt.

A'*  •'oafă —x*ceuoi,u.  proprie täte a tscnimoaix/ri- 
lor de ioni este folosită pe scară 
foarte largă la epurarea apelor de 
alimentare a generatorilor de abur. 
Cu ajutorul lor se elimină ionii de 
calciu, magneziu și alte impurități, 
obținîndu-se ape moi, dedurizate, 
care pot fi transformate integral în 
abur, la presiune înaltă, cu mare 
economie de combustibil și fără nici 
un fel de depuneri minerale pe pe
reții și țevile generatorului.

Se recuperează
metale prețioase
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din anumite ape reziduale industria
le conținînd acizi minerali, prin 
tratarea lor cu amoniac, soluții con
centrate de săruri de amoniu. Se 
realizează astfel, la un preț de cost 
redus, valoroase îngrășăminte agri
cole.

Folosirea îngrășămintelor de că
tre plante reprezintă de asemenea 
un proces complex de schimb ionic, 
desfășurat însă în condiții naturale. 
S-a constatat că solurile lipsite 
sărace în schimbători de ioni 
zeoliți, alumino-silicați, acizi 
mici — dau producții slabe sau
chiar neproductive. Soluri ca acestea 
pot fi fertilizate prin adăugirea de 
schimbători de ioni artificiali obți
nuți din deșeuri vegetale, din lemn, 
turbă, ligniți, din leșiile reziduale de 
la fabricile de celuloză etc. Pe a- 
ceastă cale ar putea fi sporită, pen
tru orice fel de culturi, productivi
tatea unor terenuri agricole.

sau

hu- 
sînt

cu aparate automate

în ultimul timp, ca schimbători de 
ioni artificiali, se folosesc în mare 
măsură rășinile ionice, produse sin
tetice care au o mare capacitate de

Perspective deosebite se deschid 
aplicării substanțelor schimbătoare 
de ioni în industria chimică. Prin 
utilizarea lor se simplifică foarte 
mult metodele de identificare a ele
mentelor și de dozare a lor pentru 
diferitele combinații chimice. Re
cent au fost elaborate aparate ba
zate pe schimbători de ioni ce efec
tuează, în numai cîteva minute, a- 
nalize chimice dificile care altfel ar 
fi necesitat multe ore sau chiar zile 
de lucru. Schimbătorii de ioni per
mit purificarea rapidă și simplă a 
reactivilor chimici. Această calitate 
a lor face posibilă și obținerea sub
stanțelor foarte pure, necesare pen
tru fabricarea semiconductorilor.

Schimbătorii de ioni își găsesc a- 
plicare ereseîndă în industria ali
mentară. Mustul de struguri, sucu
rile de fructe, stabilizate prin schimb 
ionic, își mențin timp îndelungat ca
litățile lor, fără să fie nevoie de a- 
dăugirea unor substanțe conser
vante. Laptele de vacă tratat cu a- 
numite rășini sintetice devine un 
lapte asemănător celui matern, fiind 
utilizabil la hrănirea sugarilor, 
asemenea, se efectuează astăzi 
ajutorul ioniților, pe scară tot mai 
largă, extracția și purificarea 
taminelor, hormonilor, antibiotice
lor, alcaloizilor și a altor substanțe 
naturale și sintetice. O tehnică spe
cială, bazată pe schimbul ionic, per
mite obținerea unor soluții foarte 
pure de aminoacizi pentru hrănirea 
bolnavilor în anumite cazuri, prin 
injecții intravenoase. Rășinile ionice 
sînt folosite cu succes și la conser
varea sîngelui uman destinat trans
fuziilor, la separarea componenților 
serului sanguin etc. Sînt în general 
foarte numeroase posibilitățile de a- 
plicare a substanțelor schimbătoare 
de ioni în medicină. Cu ajutorul lor 
poate fi determinată aciditatea gas
trică și combătută hiperaciditatea, 
poate fi îmbunătățit regimul alimen
tar al unor bolnavi fără ca ei să fie 
nevoiți să renunțe la sare, întrucît 
schimbătorii de ioni pot reține se
diul și împiedica pătrunderea lui în 
circulația sîngelui. De asemenea, fo
losirea unor rășini ionice ca agenți 
bactericizi deschide posibilități noi 
în combaterea infecțiilor.

Printre numeroasele posibilități 
de utilizare a ioniților se găsește și 
eliminarea totală a substanțelor ra
dioactive din ape contaminate, a 
sării din apa mărilor și oceane
lor etc.

Schimbătorii de ioni oferă soluții 
tehnico-economice superioare în nu
meroase ramuri de activitate. De 
aceea, aplicarea lor se și extinde CU 
repeziciune. Posibilitățile de apli
care sînt dintre cele mai nebănuite. 
Este sarcina oamenilor de știință de 
a lărgi cercul lor de utilizare, ți- 
nînd seama de faptul că, odată cu 
simplificarea multor procese indus
triale, se reduce considerabil prețul 
de cost al produselor, deoarece 
schimbătorii de ioni sînt în general 
materiale foarte ieftine ; aceleași 
materiale pot fi utilizate de nenu
mărate ori. Se poate afirma astăzi 
pe bună dreptate că gradul de utili
zare a schimbătorilor de ioni, ca și 
al catalizatorilor, al semiconductori- 
lor, constituie o mărturie a progre
sului tehnic.

De 
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PĂLTINIȘ: Popas în fața

Păltinișul
9

iu

Sînt numeroase potecile care 
străbat munții Cibinului dînd po
sibilitate turiștilor să le cunoască 
frumusețile. Undeva, în mijlocul 
masivului, aceste poteci se adună 
intr-un nod : La Păltiniș. Printre 
codrii întinși de brazi sînt risipite 
cîteva zeci de vile și cabane: 
este cea mai înaltă stațiune a pa
triei noastre, situată la 1 450 m.

Accesul la Păltiniș este la înde
mâna oricui. Se pornește din Si
biu spre Rășinari, pe șoseaua care 
străbate frumoasa Dumbravă de 
stejari de la marginea orașului 
(cei 12 kilometri pot fi parcurși 
cu tramvaiul electric local). De la 
Rășinari o șosea urcă în serpen
tine spre culmile Vălarului, cu 
pășuni întinse, presărate cu 
țarcuri de tîrle ?i mesteceni. Sînt 
22 de kilometri de la Rășinari la 
Păltiniș, dar ei pot fi scurtați, de 
cei ce urcă pe jos, pe poteci di
recte. Doritorii de drumeție mai 
au la îndemână și un alt drum, pe 
valea Stezei. El se desparte de 
șosea chiar la cabana „Curmătu
ra Stezei" (cabană construită a- 
nul trecut, la 3 km de marginea 
comunei Rășinari), fiind marcat 
cu „bandă roșie" (3—4 ore de 
mers). Cei neobișnuiți să par
curgă distanțe mari pe jos au la 
dispoziție autobuzele I.R.T.A.

Iată dar că nu-i deloc greu să 
^uv.gi în inima munților CïhfXiù- 
lui. "Păa^u\este binec^^jscut 
și ca stațiune de spo'rturi de iar
nă. în afara pîrtiilor de concurs, 
care interesează pe competitori, 
stațiunea oferă minunate terenuri 
largi, ușoare, admirabile pentru 
învățatul schiului, și alei pentru 
excursii pînă pe vîrful Oncești, 
muntele Bătrîna sau poiana 
Găușoarei. Toate acestea, alături 
de confortul vilelor și cabanelor, 
fac din stațiune un loc de odihnă 
și recreație deosebit de plăcut.

I, C.

cabanei (stingă) ; excursie pe schiuri (dreapta)

(Urmare din pag. III-a)

Cresc și veniturile colectiviștilor. 
Oamenii își construiesc case noi 
după noile cerințe de igienă și con
fort. Nicolae Deliu și-a crescut 
cei nouă copii luînd pămînt în 
parte de la boieri. I-a crescut 
greu, dar povara de odinioară a 
celor nouă guri s-a transformat as
tăzi într-o bucurie. Toți cei nouă 
s-au realizat în anii noștri, înseni- 
nînd ochii bătrînului care muncește 
cu vrednicie și are casa îndestulată. 
Una dintre fiicele lui, Natalia, este 
învățătoare în sat, fiind o neobosită 
activistă în domeniul muncii cul
turale. Ca Nicolae Deliu sînt și alți 
colectiviști. Venituri mari au obținut 
și Ion Borș, Vasile Caminschi, Anton 
Severin, Dranga Panaghie, Barbă- 
lată Safta, ca și alți zeci și sute de 
colectiviști care muncesc cu dra
goste pentru dezvoltarea gospo
dăriei.

O casă, două, șase, zece... cîteva 
zeci de case noi. pe numai cîteva 
uliți, cu inițialele familiei vopsite pe 
fronton sau într-o latură. E și asta 
o carte de vizită a satului, ca și li
vada tînără de pe coastă, ca "j 
construcțiile de folos obștesc ^âu ca 
zecile de antene radjj. oîte aseme
nea noi cârti dg vizită s-au numă
rat în ultimii ani ?

— Veți afla, ne avertizează pre
ședintele sfatului. Satul nostru nu 
se termină aici.

Un sat înnoit și un sat nou
Stoeșeștii nu se termină... în Stoe- 

șești. Ne plimbasem prin satul 
înnoit, prin același sat care a 
constituit tristul obiect de cercetare 
al echipei sociologice din 1938. Vă
zusem case noi, arătoase, colorate 
vesel, cățărate pe colinele abrupte, 
punînd efecte de așezare muntoasă 
pe cataractele înghețate ale zăpezii^ 
Am văzut în ogrăzi—fostele „ogrăzi

mizere“ — grajduri bune și cotinețe 
cu larmă de orătănii.

— Ar' trebui să adăugați, ni se 
spune, numărul sporit de nașteri. 
Avem și casă de nașteri, nașteri — 
berechet... Și încă ceva. Stoeșeștii 
s-au dezvoltat și au dat naștere, 
fiindcă vorbim de nașteri, unui alt 
sat.

— Un sat noii ?
— Se numește 30 Decembrie. L-am 

botezat după Ziua Republicii, fiindcă 
primul nucleu al noului sat — pri
mele case — a luat ființă chiar în 
1947, cînd s-a instaurat Republica...

Pentru oamenii din Stoeșești ziua 
de 30 decembrie are deci o dublă 
și simbolică semnificație. în ziua 
alungării lui Vodă, aici, între dea
lurile bîrlădene, pe pămîntunle fos
tei moșii a lui Perticari, intrate în 
stăpînirea oamenilor, s-au pus te
meliile unui sat nou, prosper, care 
nu avea să mai cunoască nici mă
car amintirea trecutului. Nu-1 cău- 
tați în monografie, un asemenea sat 
nu putea exista în 1938, Cele 117 
case noi, construite din cărămidă, 
acoperite cu tablă sau țijlâ, aliniate 
urbanistic, înconjurate cu grădinițe 
de flori, și cele alte cîteva care se 
construiesc aici nu puteau răsări de- 
cît în anii timpurilor noi. S-au sta
bilit aici, lîngă Stoeșești, și familii 
de la Miclești și Țifu, sate din ace
eași comună. Iar acest vlăstar al lui 
30 Decembrie crește sub poala Stoe- 
șeștilor de azi, mlădiță tînără răsă
rită din vatra stinsă a vechilor clă- 
casi.

MSă veniți peste câțiva

O asemenea invitație e firească 
pe un mate șantier de construcții, 
la o uzină care se înalță, la bara
jul sau tunelul unei hidrocentrale. 
Constructorii măsoară în timp splen
doarea operei finite și, contemplînd 
cu ochii închiși clipa inaugurării, ar

*) Ioni = atomi sau grupuri de atomi 
încărcați cu electricitate.

(Desene de V. TIMOC)

Un nivel

— Al șl zile cînd nu te doare ?
— Numai duminicile •••

Scuzați, vin da la o nunta 1
— Ce coincidență... Și eu 1

Ultimul volum 
din trilogia Iui 

J- iwaszkiewlcz
Publicul cititor 

polonez a primit 
cu interes apariția 
ultimului volum al 
trilogiei lui J. 1- 
waszkiewicz „Glo
rie și laudă", în 
care sini descrise 
evenimente din anii 
ocupației hitleriste.

expozițiePrin Romînia“ 
de grafică la Moscova

La Moscova s-a bucurat de un mare succes expozifia 
de grafică a Lidiei llina, artistă emerită a R.S.S. Kirghiză, 
elevă a cunoscutului grafician sovietic Favorski. O mare 
parte a lucrărilor expuse au fost consacrate tării noastre, 
pe care Lidia llina a vizitat-o. Ea a redat în lucrările ei 
aspecte din București. Cluj, Hunedoara, Sighișoara, Brașov. 
Peisajul însorit din Romînia, cons’rucfii, oameni muncind 
și odihnindu-se — iată ce înfățișează gravurile reunite 
sub titlul „Prin Romînia".

Recent a avut loc o discujie pe marginea expoziției, la 
care au luat parte numeroși artiști plastici din capitala 
sovietică. în cuvîntui lor, cunoscuții artiști plastici sovie
tici Dementi Șmarinov, președintele organizației din Mos
cova a Uniunii artiștilor plastici, și V. Pimenov au relevat 
calitățile artistice ale lucrărilor expuse, care au reușit să 
facă cunoscute oamenilor sovietici imagini ale realităților 
romîneșfi.

Lidia llina a arăta’ în cuvîntui ei că în timpul vizitei 
în Romînia a primit un mare sprijin din partea artiștilor 
plastici romîni.

Secțiune a preistoriei"

O ecranizare 
după Petronius cu pușca la ochi

Cineastul spaniol 
Luis Bunuel, cunos
cut publicului nostru 
ca regizor al filmu
lui „Fecioara”, care 
rulează acum pe e- 
crane, va începe 
turnarea filmului 
„Satiricon”, o trans
punere modernă a 
operei cu același 
nume a scriitorului 
latin Petronius.

în peștera Madonei de la 
Praia-a-Mare (Calabria, Italia) 
a fost scoasă la lumină o a- 
devărată „secțiune a preisto
riei” — anunță Institutul de 
paleontologie umană din 
Roma. Au fost descoperite 
cioburi de vase, carbon ve
getal 
lirea 
turi),

(care va permite stabi- 
vîrstei diferitelor stra- 
oase de animale dispâ-

rute care provin din trei e- 
poci preistorice : neolitic, 
mesolitic și paleoliticul su
perior. Pînă la fundul zăcă- 
mîntului au mai rămas de 
săpat 8 metri și se crede că 
vor fi atinse straturi datînd 
din paleoliticul mijlociu. A- 
tunci peștera va prezenta un 
tablou complet al culturilor 
preistorice care s-au succedat 
fn această regiune.

Cine este 
autorul 

tablourilor ?
Două tablouri apar

țini nd muzeului din 
San Carlos, Mexic, 
vor fi supuse unei 
expertize. Ele sînt 
atribuite lui Leonar
do da Vinci. Unul 
din ele, intitulat 
„Cele șapte virtuți", 
era considerat drept 
o lucrare a pictorului 
flamand Pierre de 
Kempeneer. Celălalt 
tablou, nesemnat, 
prezintă analogii de 
stil cu „Magdalena 
care se pocăiește" 
din Catedrala din 
Burgos, atribuit de 
asemenea maestrului 
Renașterii italiene.

La München a avut loc de curînd o manifestare
artistică „originală“. Iată, pe scurt, după săptămî- 
nalul „Der Stern“, despre ce e vorba. Franțuzoaica 
Niki de Saint-Phalle și-a expus „operele“ în fața 
criticilor. Un basorelief de gips — reprezentînd un 
om umplut cu bile colorate, diverse cutii metalice, 
elastic uzat, jucării, bibelouri; ouă stricate, reci- 
_______________ ___  piente de bere și 

culori — a fost fi-

excepțional de înalt“
avut, în se-„Publicul japonez a 

zonul de concerte din acest an, pri
lejul de a asculta, într-o singură 
lună, pe trei dintre cei mai buni 
interpreți sovietici : violonistul 
Leonid Kogan, pianistul Lev Obo
rin, compozitorul și dirijorul Aram 
Haciaturian ; de asemenea, publi
cul a cunoscut-o pe violonista ja
poneză Ioka Sato, educată de școa
la muzicală sovietică. Noi am reu
șit să ne formăm o imagine atît a- 
supra măiestriei interpreților so
vietici, cît și asupra pregătirii mu
zicale pe care o transmit elevilor. 
Și trebuie spus că nivelul acesta

este excepțional de înalt“. Aceste 
aprecieri aparțin cunoscutului cri
tic muzical japonez Sigheru Kami- 
iama. Presa japoneză publică și 
alte numeroase aprecieri elogioase 
în legătură cu arta interpretativă 
a muzicienilor sovietici. Despre A- 
ram Haciaturian, criticul muzical 
al marelui ziar „Iomiuri" scrie : 
„In maniera lui Haciaturian de a 
dirija o muzică bogată în idei și 
originală, se simte coloritul națio
nal. Dacă aceasta este arta socia
listă în conținut și națională în 
formă, eu votez pentru ea cu a- 
mîndouă mâinile’.

Brecht pe scenele lumii
Cu prilejul aniversării a 65 de ani de la nașterea 

cunoscutului dramaturg și scriitor german Bertolt Brecht 
(februarie 1898 — august 1956), în multe țări ale lumii 
au avut loc manifestări consacrate acestei aniversări. Ast
fel, pieței din fața teatrului de pe Schiffbauerdamm din 
Berlin i s-a dat numele de „Piața Bertolt Brecht”. 
La Augsburg (R. F. G.), în fața casei în care s-a născut 
Brecht, au fost depuse coroane de flori. La festivitate au 
participat reprezentanți ai vieții artistice din München.

La Londra, In incinta teatrului Phoenix, a fost deschisă 
o expoziție Brecht. Premiul anual oferit de ziarul „Evening 
Standard" pentru „cea mai bună piesă a anului" a fost 
decernat piesei „Cercul de cretă caucazian".

La Théâtre National Populaire din Paris a avut loc 
premiera piesei „Viața lui Galilei".

La New Delhi, Teatrul Hindustan prezintă pentru 
prima oară în India piesa „Cercul de cretă caucazian” 
tradusă în limba urdu. A rulat, de asemenea, filmul 
„Mutter Courage".

xat pe o bucată de 
lemn alb. Cînd lu
mina reflectoare
lor a fost îndrep
tată asupra aces
tei figuri, autoa
rea a pus pușca 
la ochi și a înce
put să tragă în o- 
mul de gips. Văr
sarea berei, culo
rilor din cutii și a 
conținutului ouă- 
lor, plus diversele 
cioburi, sînt. după 
cum afirmă unii, 
o sursă de mare 
desfătare... artis
tică. După cum se
spune, comentari
ile sînt de prisos, j

dori să aibă martori abia atunci. Lo 
vine mai greu să desfășoare planul, 
cu liniile lui abstracte, pentru ne- 
inițiați, fiindu-le mai simplu să-ți a- 
rate fără cuvinte, cu un singur gest 
pilduitor, monumentul isprăvit.

Un fel de șantier este și satul 
Stoeșești, angajat în febra muncii și 
a învățăturii. Am întîlnit-o pe ingi
nera gospodăriei, tovarășa Elena 
Ungureanu, echipată de teren. Ve
nea mi se pare de pe cîmp, unde 
sînt transportate zeci de tone de în
grășăminte, sau de la fermele gos
podăriei. O aceeași nerăbdare de a 
construi, o aceeași neliniște tonică, 
anunțînd primăvara, am regăsit-o și 
la tînără ingineră, ca și la ceilalți 
colectiviști. E primul an de cînd lu
crează în gospodărie, dar a și deve
nit moldoveancă, deși e de dincolo 
de Milcov. A absolvit în schimb fa
cultatea la Inși, iar accentul moldav, 
ca și cunoștințele profesionale, și 
le-a însușit tot acolo. Un motiv în 
plus ca stoeșenii s-o prețuiască, a- 
flînd în inginera lor un prieten și un 
tovarăș de nădejde.

— Sînt hortiviticultoare, se pre
zintă inginera. Prin profilul ei, gos
podăria m-a atras de la început. 
După lucrarea do -Iplomă, am venit 
direct aici.

A intrat de-a dreptul în campania 
de primăvară, cunoscîndu-i pe oa
meni în toiul muncii, lucrînd alături 
de ei. De atunci și pînă azi puține 
răgazuri, dar nu puține satisfacții. 
Livezile s-au extins, anul viitor se 
vor planta în terase continue încă 
17 ha de pomi ; vița de vie a mai a- 
coperit cîteva coline ; s-au obținut 
rezultate îmbucurătoare și în secto
rul zootehnic. Pentru abnegația și 
perseverența ei, pentru pasiunea pe 
care a dovedit-o în muncă, tînără 
ingineră a fost recent primită în 
rîndul membrilor partidului fără 
stagiu de candidat.

A prins rădăcini pămîntul. A prins 
rădăcini gospodăria. A prins rădă
cini în sat și inginera. Cerîndu-i, to
tuși, să ne vorbească despre pers
pectivele de mîine ale Stoeșeștilor, 
inginera ne-a răspuns eliptic, invitîn- 
du-ne cu gestul unui constructor con
centrat asupra planului de creație :

— Să veniți peste cîțiva ani 1...
Profilul Stoeșeștilor de mîine se ci

tește limpede încă în satul de azi. 
Va fi, în schimb, mai greu, tot mai 
greu să citești urmele trecutului, re
fugiate toate în amintiri. Se vor topi 
și amintirile, ca și această zăpadă 
de început de martie. Va rămîne ve
chea, uitata, îngălbenită monogra
fie din 1938, ca o frunză singuratică 
din copacul durerii transformat de 
mult în cenușă. Fiindcă la Stoeșești 
yor înflori din plin livezile vieții.

Cercetări privind 
prelungirea duratei vieții
în urma unor recente cercetări 

întreprinse de specialiștii Institu
tului de geriatrie „București", s-a 
constatat existența unui important 
număr de cetățeni de 100 de ani și 
a multora care au depășit și această 
vîrstă. Așa sînt Florea Crăciun, din 
comuna Bolintin, regiunea București, 
care a împlinit 110 ani. Ana Lefter 
din comuna Chilia Veche, regiunea 
Dobrogea, de 106 ani, Petru Sima, 
din comuna Blăjenii de Jos, regiu
nea Galați, care are 100 de ani, și 
alții.

Cercetările făcute pînă în prezent 
au identificat peste 400 de persoane 
în vîrstă de 100 de ani și chiar mai 
mult și peste 2 000 de persoane a- 
vînd între 95 și 99 de ani. Cei mai 
mulți dintre aceștia trăiesc în regiu
nile de baltă (Delta Dunării) și de 
munte. S-a constatat că majoritatea 
dintre aceștia au muncit peste 60 de 
ani. iar un sfert din ei au avut o ac
tivitate neîntreruptă de 80 de ani.

Totodată, specialiștii institutului, 
pe baza anchetelor întreprinse, au 
întocmit fișe medico-sociale pentru 
un mare număr de persoane din di
ferite regiuni ale tării care au de
pășit vîrstă de 85 de ani.

Existența în țara noastră a acestui 
important număr de oameni de 
vîrstă înaintată a permis adîncirea 
cercetărilor privind prelungirea du-, 
ratei de viață.

(Agerpreajj
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Depunerea unei coroane de flori 

la Monumentul Eroilor Patriei

societățile de științe medicaleAmbasadorul extraordinar și ple
nipotențiar al R. D. Germane în R.P. 
Romînă, Anton Ruh, a depus vineri 
a amiază o coroană de flori la Mo

numentul Eroilor Patriei, cu prile
jul prezentării scrisorilor de acredi
tare.

La solemnitate au fost prezenți re
prezentanți ai Ministerului Afaceri
lor Externe, Ministerului Forțelor 
Armate și ai Sfatului popular al Ca
pitalei.

(Agerpres)

Sesiunea de referate a Institutului de cercetări 
pentru cereale și plante tehnice — Fundulea

plantelor

amelioră- 
între al-

La sesiunea anuală de referate ști- 
pțifice a Institutului de cercetări 
pșntru cereale și plante tehnice- 
Fundulea, care s-a încheiat joi în 
Capitală, cercetători din stațiunile 
experimentale, specialiști din invă- 
țămîntul agricol superior, de la 
Consiliul Superior a] Agriculturii și 
din unități de producție au prezen
tat o serie de referate sintetizînd re
zultatele unor cercetări efectuate în 
ultimii 3—5 ani în cultura 
de cîmp.

Cercetătorii din sectorul 
rii plantelor au prezentat, 
tele, noi hibrizi și soiuri valoroase 
la principalele plante agricole. Din 
datele comunicate rezultă că hibrizii 
dubli de porumb 208 și 405 creați la 
Fundulea sînt rezistenți la secetă și 
cădere dînd producții de 5000—7000 
kg boabe la hectar în cultură neiri
gată. Foarte productivi s-au dovedit 
în zonele secetoase și pe solurile să- 
răturate hibrizii de sorg pitic, care 
la stațiunile experimentale din sud- 
estul țării au dat recolte între 
5000—7000 kg boabe la hectar.

Referatele privind aplicarea în
grășămintelor la grîu. porumb și 
sfeclă o'e zahăr au scos în evidență 
posibilitățile mari existente pentru

Consfătuire 
la Ministerul Invăfămîntului

Joi și vineri a avut loc în Capi
tală o consfătuire organizată de Mi
nisterul învățămîntului, la care au 
luat parte rectori, prorectori, decani, 
șefi de catedre, profesori din toate 
centrele universitare din țară.

Despre modul cum a fost pregă
tit actualul an universitar și măsu
rile referitoare la viitorul an de în- 
vățămînt a vorbit tov. Emil Cara- 
gheorghe, director general în Minis
terul învățămîntului.

Tov. Ștefan Bălan, adjunct al mi
nistrului învățămîntului, s-a ocupat 
apoi de problemele îmbunătățirii 
conținutului învățămîntului și a pro
cesului de învățămînt, subliniind 
necesitatea ridicării exigenței și a 
calității pregătirii studenților.

în cuvîntul lor, participanții la 
discuții au analizat pe larg princi
palele probleme ridicate în consfă
tuire, au vorbit despre măsurile lua
te în institutele de învățămînt pe 
care le conduc și au făcut numeroa
se propuneri pentru îmbunătățirea 
continuă a procesului de învățămînt

In încheiere, tov. Ilie Murgulescu, 
ministrul învățămîntului, a vorbit 
despre principalele sarcini ce stau 
în fața conducerii institutelor și a 
cadrelor didactice. (Agerpres)

încheierea concursului 
republican de vinuri

Vineri s-a terminat cel de-al doi
lea concurs republican de vinuri or
ganizat de Consiliul Superior al A- 
griculturii. Concursul a constituit o 
întrecere între podgorii, unități a- 
gricole, întreprinderi de vinificație, 
precum și între viticultori și vinifi- 
catori pentru obținerea în cantități 
sporite a unor vinuri de calitate su
perioară.

Au fost prezentate 347 de vinuri 
din toate podgoriile țării, produse de 
gospodării de stat, stațiuni experi

mentale. întreprinderi de vinificație 
ale Ministerului Industriei Alimen
tare și de gospodării agricole colec
tive Au obținut diplome și medalii 
de aur 67, medalii de argint 289 și 
medalii de bronz 13 vinuri.

La concurs au fost prezentate și 
75 probe de șampanie romînească, 
vinuri spumoase, musturi, vermu
turi, rachiuri de fructe și de drojdie, 
coniacuri. Aceste băuturi au primit 
33 medalii de aur, 39 de argint și 2 
de bronz.

Juriul concursului a făcut apre
cierile potrivit normelor elaborate 
de Oficiul internațional al vinului.

La încheierea concursului a avut 
loc o consfătuire a viticultorilor și 
vinificatorilor la care s-au prezen
tat rezultatele obținute în dezvolta
rea viticulturii, a tehnologiei vini
cole și principalele concluzii des
prinse în urma concursului.

sub tipar 
săptămî-

regionale „Ui
.La 1 martie a ieșit de 

primul număr a! gazetei 
nale în limba maghiară ,,Uj Ido“, 
organ al Comitetului regional Bra
șov al P.M.R. și al sfatului popular 
regional. în paginile gazetei sint pu
blicate știri și reportaje inspirate 
din munca și viața oamenilor din 
regiune ca și informații externe. 
Semnează activiști ai organelor lo
cale de partid și de stat, numeroși 
corespondenți voluntari, oameni de 
cultură. (Agerpres)

LOTO CENTRAL
La tragerea specială Loto-central din 1 

martie 1963 au fost extrase din urnă 
următoarele numere :

Premii obișnuite în bani : 61, 38, 24, 10, 
63, 36, 27, 78, 40, 86.

Premiul special A : 27, 38, 78 i Premiul 
special B : 86, 10, 40 ; Premiul special C s 
36, 24, 61.

Premii suplimentare în obiecte șl bani : 
Extragerea I : 10, 62, 75 ; Extragerea a 
Il-a : 4, 3, 49 i Extragerea a IlI-a : 2, 36, 
63, 39 I Extragerea a IV-a : 11, 75, 37, 86 i 
Extragerea a V-a : 79, 39, 48, 15 i 

a Vl-a : 46, 26, 21, 48, 22 i 
a VII-a : 77, 19, 17, 41, 65 t 
a VlII-a : 66, 9, 77, 24, 2 i 
a IX-a : 38, 35, 23, 69, 47 t 
a X-a : 73, 61, 74, 31, 30.

Extra- 
Extra- 
Extra-
Extra- 
Extra
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gerea 
gerea 
gerea

Sosirea însărcinatului 
cu afaceri al Finlandei 

în R. P. Romînă
Vineri seara a sosit în Capitală 

Martti Johannes Salomies, însărci
natul cu afaceri al Finlandei în Re
publica Populară Romînă.

La sosire, Martti Johannes Salo
mies a fost salutat de Nlcu Șerban, 
director adjunct al Direcției Proto
colului din Ministerul Afacerilor 
Externe.

Au fost de față membri ai Lega
ției Finlandei la București și alți 
membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

sporirea producției prin aplicarea u_ 
nei îngrășări raționale în funcție de 
cerințele biologice ale plantelor și 
condițiilor pedoclimatice din zonele 
de cultură.

O contribuție însemnată pentru 
practică aduc rezultatele experien
țelor privind interacțiunea epocii de 
semănat, densității și agrofondului 
la culturile de grîu și floarea-soare- 
lui.

în domeniul agrotehnicii culturi
lor irigate au fost prezentate refe
rate privind 
hibrizilor dubli de porumb și agro
tehnica soiei pentru boabe și siloz.

Rezultate importante pentru prac
tică au fost prezentate în legătură 
cu cultura orezului, protecția plan
telor, îmbunătățirea pășunilor de 
munte, precum și cu privire la unele 
cercetări științifice. (Agerpres)

influența densității

După cum s-a mai anunțat, duminică 
seara, de la ora 20, va avea Ioc în sala 
Floreasca meciul international de box 
dintre reprezentativele R. P. Romine și 
R. P. Polone din cadrul „Cupei Euro
pei". Incepînd din |urul orei 20,30, tele
viziunea romînă va transmite aspecte 
de ia această importantă competiție pu- 
gilistică.

Fotbal
Echipa de fotbal Steaua București 

și-a început turneul în Orientul Mij
lociu, intflnind la Teheran selecționata 
de tineret a Iranului. Fotbaliștii romîni 
au cîștigat cu scorul de 2—0 (1—0).

★
Echipa bucureșteană de fotbal Pro

gresul a susținut un nou joc tn R. P. 
Bulgaria, intîlnind la Stanke Dimitrov 
echipa locală „Marek", Gazdele au cîș
tigat cu 2—1.

închipuiam cum la a- 
în așa-numita „lume 11- 
din „regii neîncoronațl 
e asaltat de gazetari.

Cu doi ani în urmă mă aflam în 
holul unui hotel din plin centrul 
Moscovei. în apropierea mea, cîtiva 
gazetari sovietici, înarmați cu apa
rate de iotografiat, se pregăteau 
pentru un interviu.

„Vreun oaspete de seamă, vreo 
personalitate politică ?“ — i-am în
trebat.

„Nu — mi-au răspuns confrații so
vietici. E crescătorul de porci Anton 
Bartulis din Letonia, Erou al muncii 
socialiste".

întîmplarea ml-a sugerat o anti
teză... îmi 
ceeași oră, 
beră", unul 
al banului" 
fotografiat șl proslăvit pentru că s-a 
priceput să stoarcă din sudoarea al
tora milioane pentru propria sa îqj 
destulare. Pe cînd aici în holul ho
telului moscovit, unul din miile de 
fruntași ai agriculturii sovielice îm
părtășea gazetarilor o experiență 
mai valoroasă decît aurul — expe
riența de a crea milioane pentru în
destularea tuturor. Două lumi, două 
tipuri de eroi...

L-am reîntîlnit pe Anton Bartulis, 
cu o lună în urmă, la el acasă, în 
sovhozul „Katenieki" din R.S.S. Le
tonă. Gazda mi-a oferit mai întîi un 
„tur de orizont" al sovhozului, m-a 
condus la serele de legume și flori, 
la grajdurile de vaci silozurile de 
beton. „Katenieki" e un sovhoz înflo
ritor cu o economie vastă, o între
prindere în care progresul tehnic pă
trunde neîncetat sub forma mașini
lor și aparatelor automate.

Colhozurile șt sovhozurile sovie
tice și-au luat, imediat după congre
sul al XXII-lea al P.C.U.S.. sarcina de 
a produce cîte 75 de chintale carne 
la 100 hectare teren agricol. „Ka
tenieki" produce de pe acum peste 
180 chintale la suta de hectare.

Pe vremea cînd Bartulis a început 
ceea ce numește el „modesta" Ba 
experiență, crescătorii din sovhoz a- 
veau în grijă cîte 100—120 de porci 
anual. Bartulis s-a angajat să creas
că 400, Inovatorul știa că nu va ff 
ușor. Nu era vorba doar de simpla

Pentru activitatea desfășurată în 
cadrul relațiilor de colaborare din
tre . , ’ . ” .
din R.S. Cehoslovacă și R. P. Romî
nă, 
„J.

Societatea științelor medicale 
E. Purkyne” din R. S. Ceho

slovacă a acordat diplome de
membru de onoare medicilor ro
mîni : prof. dr. Valeriu Bologa, om 
de știință emerit al R. P. Romîne, 
șeful catedrei de istorie a medicinei 
de la Institutul medico-farmaceu- 
tic din Cluj, prof. dr. Emil Crăciun, 
șeful catedrei de anatomie patologi
că de la Institutul medico-farmaceu- 
tic din București, prof. dr. Scar- 
lat Longhin, șeful catedrei de der-

Spectacol de gală cu filmul artistic 
brazilian „Cuvîntul dat“

Vineri seara a avut loc la cine
matograful „Republica” din Capita
lă un spectacol de gală cu filmul 
artistic brazilian „Cuvîntul dat”.

La spectacol au asistat Eduard 
Mezincescu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Virgil Florea, vi
cepreședinte al Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, Al. Buican, 
vicepreședinte al I.R.R.C.S., condu
cători ai unor instituții centrale și 
organizații obștești, oameni de artă 
și cultură, un numeros public.

Au fost de față Carlos Jacyntho 
de Barros, ministrul Braziliei în 
R.P. Romînă, și membri ai legației, 
șefii unor misiuni diplomatice acre
ditați în R.P. Romînă și alți membri 
ai corpului diplomatic.

Au luat cuvîntul Mihnea Gheor-

Vineri seara, la Salzburg, echipa se
lecționată de hochei pe gheață a R. P. 
Romine a învins cu scorul de 7—3 
(0—0; 3—2; 4—1) echipa Austriei prin 
punctele realizate de Szabo I (2), Szabo 
II, Varga, Biro, Ioanovici și Czaka.

Duminică la Viena cele două echipe 
susțin meciu, revanșă.

*
Aseară, in sala sporturilor din Con

stanța s-a disputat dubla intîlnire inter
națională (volei și baschet) dintre echi
pele Farul și Galatasaray Istanbul. Vic
toriile au fost împărțite : la volei gaz
dele au cîștigat cu scorul de 3—1, iar 
la baschet oaspeții au terminat 
gători cu 52—51.

★
La Alger, în fața a 17 000 de 

tori, s-a disputat întîlnirea de 
dintre reprezentativa Algeriei și selec-

învin-

specta- 
fotbal

La bazinul acoperit Floreasca
Federația romînă de natațle a înființat un centru de inițiere la înot pe 

timpul iernii, la bazinul Floreasca. Mulțl părinți și-au adus copiii la bazin, dor
nici ca aceștia să fie inițiați în tainele practicării acestui sport. în prima serie 
s-au înscris peste 150 de copil.

Copiii de la acest centru de inițiere sînt admiși numai după trecerea 
unul examen medical (fotografia din stingă).

Antrenorii și proiesoril do înot execută apoi programul : mișcări în afara 
bazinului (fotografia din mijloc) pentru deprinderea stilului șl — sub suprave
gherea antrenorului — primele exerciții în bazin (fotografia din dreapta);

înlocuire a vechilor norme, ci de o 
adevărată revoluție, care punea în 
mișcare mijloacele sovhozului și ca
pacitatea de muncă a lucrătorilor 
săi. Era necesar să se construiască 
adăposturi mai încăpătoare, să se 
producă mai multe furaje etc. Gos
podarii din sovhozul „Katenieki“ au 
rezolvat însă totul cu chibzuială și 
rapiditate. în apropierea vechilor 
construcții au apărut așa-numitele 
„case de paie" — un tip de adă
post pentru animale, practic, ușor Și

Ieftin — și „bucătăriile furajere", 
care au început să prepare un nu
treț hrănitor și suculent, folosind ală
turi de nutrețurile locale preparatele 
trimise de „fabrica de furaje com
binate" din Riga. în sovhoz s-au 
mărit suprafețele însămîntato cu sfe
clă și porumb

Rezultatele au fost neașteptate. Nu 
numai Bartulis, ci întreaga brigadă 
zootehnică a depășit normele con
sacrate de ani — fiecare membru al 
brigăzii a început să crească cîte 
180—200 și chiar 250 de porci. La 
maternități, numărul purceilor a 
crescut de trei ori. La sfîrșitul anu
lui numai Bartulis a predat statului 
peste patru sute de oorci, fiecare în 
greutate medie de 90 de kiloqrame.

Dar inovatorul nu s-a mulțumit cu 
atît. în Ucraina, un alt crescător de 
animale — laroslav Cij — creștea 
singur 1000 de porci, iar mișcarea 
„miiștilor” inițiată de el se răspîn- 
dea cu Iuțeală în întreaga Uniune 
Sovietică. Bartulis și-a făcut Intrarea 
în rîndurile „miiștilor" cu angaja
mentul de a crește 2000 de porci 
anual... Hotărîrea lui n-a surprins pe 
nimeni la „Katenieki". Mulțl se în
trebau totuși : „Cum se va descurca 
Anton Petrovici ? Pentru că nu e tot 
una să crești 2000 de porci sau 400. 
Va ridica oare noi adăposturi ? Și 
cu ce fonduri ? Nu s-a pripit oare 
inovatorul no3tru?"

Bartulis îșl avea însă planurile lui. 

matologie de la același institut, și 
prof. dr. Florian Ulmeanu, șeful ca
tedrei de fiziologie a Institutului de 
cultură fizică din București.

Cu prilejul înmînării acestor dis
tincții medicilor din Capitală, am
basadorul R. S. Cehoslovace la 
București, Jaroslav Sykora, a orga
nizat vineri la amiază o întîlnire 
prietenească la sediul ambasadei.

Au luat parte Sandu loan, adjunct 
al ministrului sănătății și 
rilor sociale, reprezentanți 
terului Afacerilor Externe 
nii societăților de științe 
din R-P. Romînă, medici.

(Agerpres)

prevede- 
ai Minis- 
și Uniu- 
medicale

ghiu, președintele Consiliului cine
matografiei, ministrul Carlos Ja
cyntho de Barros și producătorul 
filmului, Jean Luk Descaves.

Filmul „Cuvîntul dat”, distins cu 
marele premiu al Festivalului inter
național de la Cannes din anul 1962, 
a fost primit cu căldură de publicul 
spectator.

Informații
Vineri a părăsit Capitala îndreptîn- 

du-se spre Malmö (Suedia) acad. Horia 
Hulubei, vicepreședinte al Comitetului 
National pentru Apărarea Păcii din R. P. 
Romînă, pentru a participa la lucrările 
sesiunii Prezidiului Consiliului Mondial aț 
Păcii.

(Agerpres)

tionata olimpică a R. S. Cehoslovace. 
Fotbaliștii algerieni au obținut victoria 
cu scorul de 4—0 (0—0).

ir
Selecționata masculină de handbal a 

R. P. Romine, aflată în turneu în tarile 
scandinave, a susținut la Helsingborg un 
nou meci cu reprezentativa Suediei. 
Meciu] s-a terminat cu scorul de 16—14 
(6—7) în favoarea sportivilor suedezi.

ir
în orașul Brighton au continuat cam

pionatele internationale de tenis de 
masă ale Angliei. Competiția mascu
lină a revenit echipei Iugoslaviei, care 
în finală a dispus cu 3—1 de R.S. Ceho
slovacă. La feminin, primul loc a fost 
ocupat de echipa R.P. Ungare, învin
gătoare cu 3—0 în partida cu R.P. Ro
mînă. Astăzi se încheie și întrecerile 
individuale.

I

Sub plivirile mirate ale celorlalți 
crescători, el a început să... dărîme. 
A doborît la pămînt toate îngrăditu
rile boxelor, pe care le-a strîns gră
madă afară. Grajdul eliberat de 
„chingile" sale de lemn devenise 
dintr-o dată mai spațios, mai lumi
nos și mai aerisit. Cu un singur pa
ravan scund de lemn el a împărțit 
grajdul în două părți, pe care le-a 
numit în glumă „sufragerie" și „dor
mitor". Acolo au apărut apoi hrăni
toarele și adăpătoarele semiauto
mate confecționate de el și de cei
lalți lucrători din sovhoz. Mecanis
mele lăsau animalelor libertatea să 
mănînce și să se adape după poftă. 
Animalele au fost împărțite — 
de o parte cele viguroase, de alta 
cele plăpînde. asuora cărora cres
cătorul și-a îndreptat toată atenția. 
După o raită prin „sufragerie", ani
malele ieșeau în padocurile de 
afară, iar de aici se duceau în „dor
mitor". Așa a început Bartulis creș
terea porcilor în qrupe mari. Re
zultatul? A predat statului 2014 porci 
în qreutate vie de 2000 de chintale. 
Acest rezultat a fost posibil în con
dițiile tehnicii avansate a tării cons
tructorilor comunismului, cu gradul 
superior de mecanizare și automa
tizare specific acestor condiții.

Dar credeți că asta ba mulțumit 
pe inovatorul nostru ? Anul următor 
a crescut 3 000 de porci apoi 4 000, 
iar anul trecut el și ajutorul său 
Anatoll Iakimciuk au dat statului 
5 000 de porci. La începutul acestui 
an citeam într-un ziar moscovit noul 
său angajament — 
anual.

„Cum te descurci 
ham întrebat eu.
porci nu sînt totuna cu 2 000", Drept 
răspuns m-a condus la noile crescă
torii de porci ale sovhozului. N-am 
găsit nici „casele de paie", nici ve
chile grajduri împărțite în „sufrage
rii" șt „dormitoare" Două clădiri de 
piatră, cu acoperișurile arcuite ca 
două hangare, adăposteau cîteva 
mii de porci. înăuntru ne-au întîm- 
pinat motoarele electrice șl automa
tele — Imagine atît de caracteristică 
pentru avîntul fără precedent al teh-

6 000 de porci

Petrovici ?
6 000 de

Anton 
Totuși

TRIPOLI 1 (Agerpres). — La 28 
februarie în capitala Libiei — Tri
poli — s-a deschis cel de-al doilea 
Tîrg internațional. în fața intrării 
principale flutură drapelele a 25 de 
țări din întreaga lume. Printre ele 
se află drapele de stat ale țărilor de 
democrație populară. în prezent nu
mărul lor este mai mare ca anul 
trecut, la primul Tîrg internațional.

R. P. Romînă participă pentru 
prima oară la acest Tîrg internațio
nal cu un pavilion în care sînt ex
puse îndeosebi produse ale indus
triei constructoare de mașini : utilaj 
petrolier, mașini-unelte, aparataj 
electrotehnic, mașini agricole etc.

NOTE EXTERNE

contumacie

Răpirea de
La 26 februarie, pe la ora primu

lui, prefectura poliției din Paris ar fi 
primit de la un necunoscut o intere
santă comunicare telefonică referi
toare la colonelul Antoine Argoud. 
După cum s-a mai anunțat, Argoud 
este unul din principalii conducă
tori ai organizației fasciste O.AS. 
Despre el, care are la activ și o con
damnare la moarte în 
pentru participare la putchul de 
acum cîtiva ani din Algeria, se 
spune că s-ar fi specializat în aten
tate împotriva președintelui de 
Gaulle. Necunoscutul relata că Ar
goud „a trădat" O.A.S.-ul și în con
secință O.A.S.-iștii au hotărît să-l 
predea poliției. După care misterio
sul personaj a dat amănunte. Con
form indicațiilor primite, polițiștii 
l-au descoperit imediat pe Argoud 
într-un camion acoperit, legat de 
mîini și de picioare, în imediata 
apropiere a prefecturii poliției. 
Argoud a declarat că a fost prins în 
R. F. Germană, la München.

Asupra acestei versiuni transmise 
de radio Paris, numeroase ziare pa
riziene își exprimă însă îndoieli. 
Ele apreciază ca neverosimil că te
roriștii din O.A.S., care în cazuri de 
„trădare" obișnuiesc să se răzbune 
printr-un foc de pistol, să fi recurs 
de astă dată la o operație atît de 
riscantă ca aceea a răpirii lui 
Argoud și a trecerii lui din R.F.G. 
în Franța. Unele ziare presupun că 
prinderea căpeteniei O.A.S.-iste ar 
fi fost de fapt realizată chiar de că
tre serviciile speciale 
franceze, dar pentru a nu se crea 
neplăceri în relațiile 
(care nu prea se arată dispus să ex
trădeze asemenea elemente) răpirea 
lui Argoud de la München a fost 
prezentată în versiunea amintită.

„Dacă autoritățile vest-germane 
vor descoperi că agenți secreți fran
cezi au fost implicați în răpirea co
lonelului Argoud — relevă agenția 
„Associated Press"—se vor ivi dificul
tăți diplomatice cu Franța. Acesta 
e ultimul lucru pe care l-ar dori can
celarul Adenauer, acum, cînd noul 
tratat de cooperare franco-vest-ger
man urmează să fie ratificat de par
lament".

Anunțînd sub titluri senzaționale 
răpirea de la München, presa vest- 
germană arată că. într-adevăr. inci
dentul amenință să se transforme 
într-un mare scandal politic.

Răpirea lui Argoud — relevă „Ge
neral Anzeiger“, ziar apropiat guver
nului — „constituie o încălcare a le
gilor în vigoare și cu aceasta poate fi

ale poliției

cu Bonn-ul,

nicii în U.R.S.S, Anton Bartulis 
a apăsat pe un buton și agro

zootehnice" a 
Două mîini 

să ames-

gatul „bucătăriei 
intrat în funcțiune, 
metalice au început 
tece cu rapiditate furajele combinate 
într-un malaxor uriaș. Prînzul e 
pompat pe țevi drept „la gura" 
mîncăcioșilor. Curățenia a trecut în 
grija „măturătorilor automati", niște 
greble care alunecă de-a lungul 
unor rigole ca să strîngă gunoiul și 
să-I transporte afară. în apropierea 
grajdurilor — silozuri moderne, de
desubtul cărora se mișcă o bandă 
fără sfîrșit legată de „bucătăria 
zootehnică". Totul a fost construit 
după un proiect întocmit de Institu
tul de mecanizare și electrificare a 
agriculturii din R.S.S. Letonă.

„Desigur — pot spune unii cititori 
— cu o astfel de tehnică nu e greu 
să crești mii de porci". Intr-adevăr, 
tehnica constructorilor comunis
mului a ușurat mult munca crescă
torilor, a redus volumul lor de mun
că. a ridicat de cîteva ori producti
vitatea. întrebați-1 pe Anton Bar
tulis : ce a devenit meseria sa 
de crescător ? Mi-a destăinuit cum 
crește porcii pentru bacon. Cu 
meticulozitatea unui farmacist el 
calculează substanțele nutritive în 
hrana animalelor, astfel ca în prima 
perioadă de dezvoltare — de la 2 la 
5 luni — să predomine proteinele și 
vitaminele, apoi exclude, în a doua 
perioadă, făina de pește pentru ca 
baconul să nu prindă miros, alter
nează — după carte — cartofi și si
loz, ca să suprime în ultimele două 
săptămîni și silozul.. Totul trebuie 
făcut cu răbdare și pricepere El se 
descurcă cu ușurință în tainele fi
ziologiei și. alimentației animale, ci
tește cărți de zootehnie și medicină 
veterinară. Adeseori se consultă cu 
colaboratorii institutelor de cercetări 
științifice din Riga.

Fostul argat Anton Bartulis din 
vechea Letonie burgheză a devenit 
cu totul alt om...

Spuneam că, în felul său, Anlon 
Bartulis este și el un „milionar". In 
cei cinci ani de cînd a intrat în miș
carea „miiștilor" a predat statului 
14 000 de porci, fiecare în greutate 
de 90 de kilograme. Faceți șt dvs. 
socoteala. Asta înseamnă peste 
1 200 000 kilograme de carne.

A. MUNTEANU

La festivitatea deschiderii tîrgului 
au luat parte Muhammed Osman, 
primul ministru al Libiei, miniștri, 
reprezentanți ai cercurilor de afa
ceri, șefi ai reprezentanțelor diplo
matice, ziariști.

Pavilionul R. P. Romine a fost vi
zitat de Muhammed Osman Al-Said, 
prim-ministru, Bachir Treiche, mi
nistrul economiei naționale, Muftah 
Aregib, președintele Camerei re
prezentanților, Fadei Ben Zekri, gu
vernatorul orașului Tripoli, și alte 
persoane oficiale.

Oaspeții au apreciat produsele ro
mânești, în special cele din sectorul 
industriei constructoare de mașini.

la München
de acord numai un stat care nu-și res
pectă în suficientă măsură suverani
tatea". Ziarul arată că la dispoziția 
celor care au răpit căpetenia O.A.S.- 
iștilor a fost pusă o mașină militară 
franceză, iar asemenea mașini nu 
sînt supuse controlului la frontieră.

Ancheta organelor judiciare din 
München este în curs. Incidentul 
este, de asemenea, în atenția mini
sterelor Afacerilor Interne și al Jus
tiției din R.F.G. Se presupune însă 
că anchetei i se va pune o anumită 
„surdină", date fiind implicațiile 
politice ale acestui caz.

Un masiv serviciu de ordine in jurul Iul Argoud pentru îndepăr
tarea „curioșilor“...

1
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„O problemă națională
Toarte serioasă“

Scrisoarea unui grup de industriași englezi 
publicată în

Ziarul „Times“ din 22
sub titlul

Exporturile
următoarea

un nucleu

LONDRA 
februarie 1963 publică 
„Comerțul cu Răsăritul, 
limitate de restricții" 
scrisoare către redacție :

Vorbim astăzi despre 
permanent de șomaj. în articolul dv. 
de fond din 25 ianuarie se formu
lează avertismentul că „ținînd sea
ma de marea capacitate nefolosită a 
industriei, producția poate crește cu 
10 sau 15 la sută, fără a fi nevoie 
să se angajeze muncitori suplimen
tari“. Aceasta ridică o problemă na
țională foarte serioasă.

Dorim să atragem atenția asupra 
faptului că sînt pierdute comenzi 
pentru export prețioase în valoare 
de milioane de lire. Sovieticii cum
pără din Japonia cinci cargoboturi, 
13 cisterne, 20 de nave avînd la bord 
instalații de prelucrare a peștelui, 
iar din Iugoslavia 10 nave de 12 000 
tone pentru încărcături uscate și 15 
cisterne de 22 000 tone. Marea Bri
tanie nu construiește nimic de a- 
cest fel. Sovieticii s-au oferit, să ne
gocieze plasarea unor comenzi către 
șantierele navale britanice pentru 
patru nave cu instalații de prelucra
re ia bord și șase excavatoare în va
loare de 20 000 000 de lire sterline. 
Ei au lăsat, să se înțeleagă că con
diția este să importăm unele canti
tăți de petrol. Pînă în prezent, acest 
lucru a fost refuzat, iar un purtător 
de cuvînt al Conferinței constructo
rilor navali a declarat că dacă nu 
obținem aceste comenzi ele vor fi a- 
dresate Japoniei, Italiei sau Germa
niei.

în 1961, la expoziția comercială de 
la Moscova, sovieticii erau gata să 
adreseze comenzi pentru 10 nave 
cisternă de 50 000 de tone, cu condi
ția să acceptăm oarecari cantități de 
petrol ca parte a prețului de cumpă
rare. Maudling a respins propunerea. 
Ce nivel de șomaj în construcțiile 
navale este oare nevoie să atingem 
pentru a ne situa pe pozițiile ra
țiunii ?

Trebuie să ne amintim că totalul 
importurilor noastre de petrol crește 
cu peste 5 la sută anual și că, 
am asigura ca jumătate din 
procent anual de creștere să 
vină din U.R.S.S., aceasta ar 
mite ca exporturile noastre în 
ceastă țară să crească foarte rapid.

Sovieticii sînt acum interesați în 
a adresa mal multe comenzi Marii 
Britanii pentru instalații de prelu
crare a fibrelor sintetice, pentru 
producerea de îngrășăminte chimice, 
instalații pentru 
pentru fabricarea 
valoare totală 
35 000 000 de lire, 
credit pe un an care să poată fi ob
ținute de la firmele vest-europene. 
Pînă în prezent nu a fost încă posi
bilă negocierea unor astfel de cre
dite. Plasarea unor astfel de co
menzi ar ajuta nu numai industria 
noastră de construcții de mașini, 
care are nevoie urgentă de ele, ci în 
aceeași măsură și miile de subcon- 
tractanți mai mici. Negocierile în ve
derea unor astfel de instalații au și 
'început cu concurenții noștri, iar

dacă 
acest 
pro- 
per- 

a-

industria chimică, 
hîrtiei și altele. în 
de aproximativ 

Ei cer condiții de

RelaÇiilé sovieto-linlande?« 

constituie un model"

deciară primul ministru 
Karialainen

MOSCOVA 1 (Agerpres). — în , 
seara de 28 februarie primul minis
tru al Finlandei, Ahti Karialainen, 
a luat cuvîntul la postul de televi
ziune din Moscova.

In timpul convorbirilor cu condu
cătorii U.R.S.S. — a spus el printre 
altele — a avut loc un schimb de 
păreri asupra multor probleme pre- 
zentînd interes pentru Finlanda și 
Uniunea Sovietică. El a arătat că 
printre acestea figurează schimbul 
comercial dintre cele două țări care 
„poate fi dezvoltat în continuare".

Ocupîndu-se de relațiile dintre 
cele două țări Ahti Karialainen a 
remarcat că ele constituie un model. 
El a amintit că la 6 aprilie se îm
plinesc 15 ani de la încheierea Tra
tatului de prietenie, colaborare și a- 
sistență mutuală dintre cele două 
țări. „Sînt foarte numeroase rezul
tatele practice obținute în acești ani 
datorită politicii duse pe baza aces
tui tratat“, a subliniat el.

Primul ministru al Finlandei și-a 
exprimat speranța că vizita sa în 
U.R.S.S. va putea servi la consoli
darea coexistenței pașnice difitre 
Finlanda și U.R.S.S. în folosul celor 
două țări și popoare.

★
MOSCOVA. Guvernul U.R.S.S. a 

oferit la 1 martie, în marele Palat 
al Kremlinului, o recepție în cinstea 
primului ministru al Finlandei Ahti 
Karialainen. Din partea 
recepție au participat 
Consiliului de Miniștri 
N. S. Hrușciov, și alți 
ai statului sovietic, precum și repre
zentanți ai organizațiilor obștești.

sovietică la 
președintele 
al U.R.S.S., 
conducători

de 
de vită. Ministerul Agricul-

sanitar, dar Camera de Co- 
refuzat să permită importa-

ziarul „Times“
dacă nu se trece rapid la acțiune 
pentru îmbunătățirea condițiilor 
noastre de credit, această afacere va 
fi preluată de alții.

Romînia a fost descrisă de Comi
sia economică a O.N.U. drept una 
din țările cu economia cea mai di
namică din Europa. începînd din 
1960, Romînia a plasat comenzi în 
valoare de 28 000 000 de lire sterline 
firmelor din Anglia. Acum se dis
cută despre comenzi și mai „gigan
tice" pentru siderurgie, uzinele chi
mice și de materiale plastice, fabri
cile textile și altele, care ar urma 
să fie plasate în Marea Britanie. Ro- 
mînilor le este greu să cîștige lirele 
sterline necesare pe calea, exportu
rilor. în consecință ei au oferit să 
ne vi'ndă, de pildă, carne de vită la 
o valoare reprezentînd 3,2 la sută din 
importurile noastre totale de carne 
de vilă. Și trebuie subliniat că numai 
aproximativ 20 la sută din cantită
țile de carne de vită aflate în țara 
noastră provin din Commonwealth, 
iar restul de la alți furnizori, dintre 
care cu mulți avem o balanță comer
cială deficitară. Există mulțl cumpă
rători britanici care au nevoie 
carnea 
turii a aprobat oferta din punct de 
vedere 
merț a 
rea cărnii de vită din Romînia.

Acestea sînt numai două exemple 
de țări ale blocului răsăritean în 
care exporturile noastre sînt stinghe
rite de restricțiile create cu pro
priile noastre mîini. Pentru ce ter
giversăm noi în problema comerțu
lui Est-Vest?

Propunem ca, țiriînd seama de si
tuația actuală și indiferent de evo
luția evenimentelor în relațiile noas
tre cu Europa occidentală, guver
nul să înceapă tratative cu Uniunea 
Sovietică. China si alte țări cu eco
nomia planificată in baza unui pro
gram cincinal planificat de comerț 
bilateral cu posibilitatea de sporire 
cu cel puțin 20 la sută anual. Aceas
ta ar aduce Marii Britanii expor
turi în valoare de milioane de lire, 
de o categorie care nu numai că ar 
conveni extrem de bine întregii 
noastre capacități disponibile, ci ar 
fi totodată o mare contribuție la re
ducerea șomajului. Nu există nici un 
motiv pentru care comerțul nostru 
cu blocul răsăritean nu ar spori de 
la cifra sa actuală de aproximați^ 
120 000 000 de lire sterline la o cifr? 
de 400 000 000 de lire sterline nînx 
la 500 000 000 de lire sterline în vii 
torii trei pînă la cinci ani, dacă gu 
vernul ar ajunge la convingerea fer 
mă că avem nevoie de acest comer' 
Și sintern gata să sprijinim industria 
noastră în obținerea lui.

Cu tot respectul,
Robert W. Asquith, președinte 

și director administrativ al fir
mei „Asquith Machine Tool Cor
poration Limited” ; Wilfred 
Brown, președinte al firmei „Gla
cier Metal Company Limited” ; 
Dermot de Trafford, director ad
ministrativ al „G. H. P. Group Li
mited”: F. James Fielding, pre
ședinte adjunct al „Heenan 
Group Limited”.

I
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grupului african“
Problema interzicerii experiențelor nucleare 

in discuția Comitetului celor 1C

DUPĂ DISCUȚIILE DE LA BRUXELLES

Piața comună“ și asocierea

Yemenul s-a adresat Consiliului de Securitate
în legătură cu actele agresive împotriva teritoriului țării

NEW YORK 1 (Agerpres). — Gu
vernul Republicii Arabe Yemen a a- 
dresat președintelui Consiliului de 
Securitate o telegramă în care îi 
cere să ia măsuri imediate pentru a 
opri agresiunea britanică împotriva 
Yemenului. Reamintind faptele în le
gătură cu acțiunile agresive ale tru-

Un mesaj prezidențial despre situația 
populației de culoare în S. U. A.

să devină 
că durata 
medie cu 
unui alb,

WASHINGTON 1 (Agerpres). — 
Agențiile de presă anunță că la 28 
februarie președintele S.U.A., Ken
nedy a transmis congresului un me
saj cu privire la „condițiile de trai 
ale populației de culoare din Statele 
Unite". Rezultatele nefaste, dezas
truoase și nedrepte ale discriminării 
rasiale și segregației, se arată în 
mesaj, continuă să se manifeste în 
mod practic în toate sferele vieții 
țării, în toate părțile ei.

Președintele Kennedy amintește 
că în Statele Unite „un elev de cu
loare are astăzi șanse de două ori 
maj mici decît un tînăr alb de a-și 
completa studiile elementare și de 
trei ori mai mici de a-și completa 
studiile superioare. El riscă de două 
ori mai mult decît un alb 
șomer". Statisticile arată 
vieții unui negru este în 
7 am mai scurtă decît a 
și că în întreaga sa viață salariul 
unui negru va fi . inferior cu mai 
mult de 50 la sută față de cel al 
unui alb.

în mesajul președintelui sînt ci
tate multe cazuri cînd „pe baza dis
criminării rasiale numeroși negri a- 
mericani sînt lipsiți de fapt de drep
tul de vot”. Se întîmplă prea frec
vent că cel care încearcă să se fo
losească de drepturile sale constitu
ționale este supus intimidărilor. Cei 
care încearcă să se înscrie în listele 
de alegători sînt concediați de la lu
cru. Persoanele însărcinate cu întoc
mirea listelor de alegători sînt a- 
restate.

Din cauza persecuțiilor. pe consi-

Puternice greve oie miraeiilor
200 000 mineri greviști în Franța

PARIS 1 Corespondentul Agerpres 
transmite : La 1 martie în întreaga 
Franță a fost declarată greva gene
rală a minerilor francezi. Această 
grevă afectează toate bazinele mi
niere (de cărbune, fier și potasiu), 
cuprinzînd aproape 200 000 de mi
neri. Amenințările guvernului, de a 
recurge la rechiziționarea forțată a 
minerilor dacă aceștia nu se vor 
prezenta la lucru, nu au intimidat 
pe mineri.

Greva minerilor a fost declarată 
la chemarea 
sindicale — 
a Muncii, 
franceză a 
(C.F.T.C.) și

Tn aceeași zi

celor trei mari centrale 
Confederația Generală 
(C.G.T.), Confederația 
muncitorilor creștini 

Force Ouvrière.
au mai declarat

In umbra bogăției de
în ultima vreme, agențiile de presă 

au transmis numeroase știri despre 
Venezuela, relatînd diferite frămîn- 
tăr'i politice. La 1 februarie, o uni
tate de partizani venezuelezi a ocu
pat timp de mai multe ore orașul 
San Antonio los Altos, situat la 20 
km de capitala tării, Caracas. După 
ce s-au aprovizionat cu cele nece
sare, patrioții s-au retras în munți. 
In ziua următoare, organizațiile de 
tineret ale cîtorva partide de opo
ziție au lansat un apel către forțele 
progresiste din tară, în vederea cre
ării unui front antiimperialist și an
tifeudal. La 14 februarie, pe străzile 
capitalei s-au desfășurat puternice 
demonstrații antiguvernamentale ale 
muncitorilor și studenților; au avut 
loc puternice ciocniri cu poliția. în 
urmă cu două săptămîni, un grup 
de patrioți au capturat vasul „An- 
zoategui" declarînd că prin aceasta 
vor să atragă atenția opiniei pu
blice mondiale asupra situației din 
Venezuela. Nava s-a abătut de la 
iuta pe care urma să o parcurgă, a 
înălțat un pavilion cu inițialele FALN 
(Forțele armate de eliberare na
țională) și după numeroase peripe
ții (era urmărită de nave și avioane 
venezueleze și americane) a acostat 
în Brazilia, unde patrioților li s-a a- 
cordat azil politic. Chiar și acele 
cercuri din Occident care n-au pre
getat să-i ponegrească pe inițiatorii 
„operației Anzoategui" au calificat-o 
drept „o palmă usturătoare“ pentru 
regimul venezuelez. La 26 februarie, 
un grup de membri ai Frontului de 
eliberare națională au ocupat timp 
de 10 minute un post de radio din 
capitală, de unde au adresat popu
lației o proclamație; după această 
acțiune ei au reușit să se retragă.

Care sînt cauzele acestor răbuf
niri ale nemulțumirii populare în 
Venezuela?

Sînt- cunoscute încercările ultra- 
reaétlbnarului președinte ăl Vene- 
zuelei. Romulo Betancourt, ca și ale 
cercurilor ce-1 susțin, de a prezenta 
aceste acțiuni de luptă ale popu- 
lațișLșca rezultatul unei activități 
subversive din afară. Dar asemenea 
afirmații ou pot fi apreciate decît 
ca qî încercare de a ascunde opi- 
nieir/publice adevăratele cauze ale 
irămîntărilor politice. In realitate e 
vorbă de cu totul altceva. 

pelor engleze din Aden care au lan
sat un atac sprijinit de tancuri și 
aviație împotriva pozițiilor Yemenite 
din regiunea Harib, telegrama sub
liniază că poporul yemenit este ho- 
tărît să-și apere teritoriul metru 
metru.

cu

majoritatea popu- 
este lipsită de po-

derente rasiale 
lației de culoare 
sibilitatea de a participa la alegeri. 
O anchetă efectuată recent în cinci 
state ale S.U A„ se arată în mesaj, 
a constatat că în peste 200 de cir
cumscripții în listele de alegători au 
fost înscriși mai puțin de 15 la sută 
din cetățenii de culoare care au îm
plinit vîrsta cerută pentru a avea 
dreptul de vot.

într-o serie de state pînă in pre
zent se menține așa-zisul „impozit 
pe cap de locuitor”, prin care nu
meroși reprezentanți ai minorități
lor naționale sînt lipsiți în mod ar
bitrar de dreptul de a participa în 
alegeri. Progresul în domeniul de- 
segregației în școlile elementare și 
medii, se arată în mesaj, rămîne ca 
și pînă acum prea lent, extrem de 
lent.

Kennedy atrage în mod deosebit 
atenția asupra discriminării rasiale 
cu prilejul angajării oamenilor la 
lucru, ceea ce. după cum declară 
președintele, „duce la o pierdere u- 
riașă a resurselor umane și creează 
probleme sociale serioase".

Deși recunoaște profunzimea 
gravitatea problemei rasiale 
S.U.A., mesajul președintelui Ken
nedy nu conține nici o măsură ra
dicală pozitivă în stare să lichideze 
discriminarea rasială.

Președintele arată că „diversele 
măsuri care au fost întreprinse, sau 
care se preconizează în mesaj, 
constituie o rezolvare definitivă 
problemei discriminării rasiale 
S.U.A.“.

Și 
în

nu 
a 

în

grevă oamenii muncii din industria 
petrolului, industria chimică și a 
cauciucului, unde federațiile sindi
cale, C.G.T.. C.F.T.C. și Force 
Ouvrière au chemat la o grevă de 
24 de ore.

40 000 — In Italia

ROMA 1 (Agerpres).— La 1 mar
tie a avut loc o nouă grevă de 24 
de ore a celor 40 000 de mineri ita
lieni care luptă pentru încheierea 
unui nou contract colectiv de muncă 
pe întreaga țară. Potrivit recoman
dărilor sindicatelor lor, greviștii au 
ocupat minele și s-au baricadat în 
ele, pentru a nu admite pătrunderea 
spărgătorilor de greve, angajați de 
patroni.

lioane de locuitori. Ea se nu
mără printre țările înzestrate cu 
cele mai mari bogății naturale 
din întreaga Americă Latina. Este, 
suficient să amintim că aici se ex
trag anual circa 150 milioane tone 
de petrol (Venezuela fiind prima ex
portatoare de petrei din lume). A 
doua mare boqăție este minereul de 
fier, din care se extrag anual 20 mi
lioane de tone. Există, de aseme
nea, importante rezerve de gaze na
turale, aur, mercur, cupru, magno

însemnări despre Venezuela
ziu, diamante etc. Pe întinsele cîmpii 
fertile se cultivă trestie de zahăr, 
porumb, cartofi, grîu orez, banane, 
tutun, bumbac și altele.

Cu toate acestea. Venezuela se 
află într-o stare de accentuată îna
poiere economică, iar populația ei 
are un nivel de trai dintre cele mai 
scăzute de pe continent. Explicația 
conetă în faptul că bogățiile țării se 
află în mîinile marilor latifundiari 
autohtoni și ale monopolurilor străi
ne. Astfel, din cantitatea de petrol 
exploatată de către trusturile nord- 
americane doar o șesime îi revine 
statului venezuelez, dar și aceasta 
monopolurile străine o achită aproa
pe în întregime în dolari, pe care 
Venezuela este obligată să-i chel
tuiască în S.U.Ä., de unde cumpără 
aproape exclusiv bunuri de consum. 
Ca rezultat, o țară cu asemenea 
uriașe posibilități de dezvoltare a 
industriei petroliere, chimice, conti
nuă să fie extrem de slab industria
lizată, în acest timp, numai profitu
rile trusturilor „Standard Oil of New 
Jersey" și „Creole Petroleum Corpo
ration" depășesc anual suma enor
mă de 800 milioane dolarii

Aceeași soartă o are și minereul 
de fier — a doua mare bogăție a 
țării. Pare de-a dreptul paradoxal, ‘Se situeze la dis- 
dar este fapt că una din cele mai 
bogate țări ale lumii capitaliste în 
ce privește rezervele de minereu de 
fier nu are o industrie metalurgică 
proprie și este nevoită să importe 
metalele necesare aproape 
din S.U.A., la prețuri 
de furnizori. Politica 
echivalent cu S.U.A. 
statul, mai bipe zis 
zuelez, zeci de milioane de dolari.

numai 
dictate, firește, 
schimbului ne- 
costă anual 

poporul vena
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GENEVA 1 (Agerpres). — Vineri 
dimineața a avut loc la Palatul na
țiunilor din Geneva o nouă ședin
ță a Comitetului celor 18 state pen
tru dezarmare. S-a discutat proble
ma încetării experiențelor cu arma 
nucleară.

Primul a luat cuvîntul Kurka, re
prezentantul R.S. Cehoslovace, t—„ 
și-a exprimat regretul pentru faptul 
că situația favorabilă creată în urma 
propunerilor făcute de Uniunea So
vietică în vederea înlesnirii încheie
rii unui acord, continuă să rămînă 
nefolosită din cauza atitudinii pu
terilor occidentale.

Reprezeutantul american William 
Foster, după ce a comunicat Comi
tetului intenția sa de a se întoarce 
în S.U.A., a repetat născocirile pe
rimate privind „intransigența Uniu
nii Sovietice".

A luat apoi cuvîntul șeful delega
ției R.P. Bulgaria, Tarabanov, care 
a declarat că delegația sa este în 
favoarea propunerii ca discuțiile re
feritoare la încetarea experiențelor 
nucleare să continue în ședințele 
plenare ale comitetului pînă cînd se 
va încheia și realiza un acord asu
pra principalelor puncte ale acestei 
probleme.

ȘTIRI DIN ANGLIA
Macmillan despre problema încheierii unui pact de neagresiune 

între țările N.A.T.O. ți ale Tratatului de Ia Varșovia

LONDRA.
relatează : „Răspunzînd joi 
întrebări ce i-au fost 
în Camera Comunelor, 
rul Macmillan a declarat că 
saluta încheierea unui pact de nea
gresiune între grupurile militare de 
țări ale Tratatului de la Varșovia și 
ale Pactului Atlantic „dacă acesta ar 
fi util”.

întrebat de noul lider al partidu
lui laburist, Wilson, dacă Macmillan 
sprijină declarațiile făcute de pre
ședintele Kennedy in cadrul unui 
interviu acordat ziarului .„Izvestia” 
în legătură cu aceeași problemă, 
Macmillan a afirmat că un aseme
nea pact nu ar adăuga mult la obli
gațiile pe care țările le au în baza 
Cartei O.N.U., dar că el ar saluta to
tuși un asemenea pact.
- In legătură cu discuțiile desfășu
rate în cadrul Consiliului N.A.T.O. 
în legătură cu forța nucleară multi
laterală proiectată, Macmillan a de
clarat: „După cît știu, nu s-a pus 
problema ca puterile nenucleare să 
dețină un control asupra armelor 
nucleare”.

Agenția . „Reuter” 
unor 

adresate 
premie- 

ar

lt
Referindu-se la situația ■politică 

din Anglia, agenția U.P.I., transmite: 
„Surse guvernamentale aut or'rate 
au declarat joi că premierul. Mac
millan intenționează să amine ale
gerile generale pînă în primăvara 
anului 1964 și să conducă personal 
partidul conservator în cursul cam
paniei electorale.

Acest partid prevede cîteva noi 
înfrîngeri în viitorul imediat și pier-

Situația din agricultură se carac
terizează prin existența unor puter
nice rămășițe feudale. Pămînturile 
cultivate cuprind doar 3,1 la sută 
din suprafața țării. Descriind starea 
agriculturii venezueleze. ziarul vest- 
german „Frankfurter Rundschau“ a- 
rată că „în umbra bogăției de pe
trol aproape o treime din bunurile 
alimentare trebuie importate. Cota 
de import este surprinzător de 
mare, dacă ținem seama că circa 2 
milioane de locuitori din Venezuela 
continuă să. trăiască cu desăvîrșire 
în afara economiei pieței, neajungînd 
deci să se folosească de mărfurile 
importate. în ce privește structura 
proprietății pămîntului, partea co- 
vîrșitoare a terenului arabil apar
ține unui mic număr de mari lati
fundiari, majoritatea țăranilor lu- 
crînd în gospodării foarte mici, cu 
mijloace de producție neverosimil de 
primitive. In mod practic nu există 
țărani. Există numai mari proprie
tari. dintre care multi nu-și cunosc 
pămînturile și duc o viață de huzur, 
în timp ce un vătaf și pălmașii 
băștinași efectuează munca. Pe 
lîngă aceasta există un mare număr 
de proletari agricoli".

In conformitate 
așa-zisei „Alianțe 
pentru progres", 
în Venezuela a 
fost elaborat un 
plan de reformă 
agrară. Ce fel de 
reformă este însă 
aceasta 
din 
curs 
fost 
riti 
mii de țărani. Or, 
în total în Vene
zuela sînt circa 3 
milioane de țărani 
lipsiți de pămînt, 
ceea ce face ca 
perspectiva îm
proprietăririi lor să 

cu prevederile

se vede 
faptul că în 
de 4 ani au 
împroprietă- 

doar cîteva

fante de... secole. 
Mai trebuie men
ționat că chiar 
și pentru loturile 
preluate de la 
marii latifundiari 
statul plătește mo
șierilor despăgu
biri care depă
șesc cu mult va
loarea pămînturl-

Reprezentantul Canadei, Burns, a 
subliniat în intervenția sa necesita
tea continuării discuțiilor privind 
încetarea experiențelor nucleare.

Șeful delegației Marii Britanii, 
Godber, nu a adus nimic nou în in
tervenția sa în care a încercat să 
justifice cererile occidentale de a se 

care' discuța problemele tehnice privind 
controlul internațional, înainte de 
a se ajunge la o înțelegere' în pro
blema fundamentală — încetarea 
experiențelor cu arma nucleară.

Semion Țarapkin, reprezentantul 
Uniunii Sovietice, a dat o ripostă ho- 
tărîtă încercărilor acelor reprezen
tanți ai puterilor occidentale de a 
prezenta lucrurile ca și cum Uniu
nea Sovietică s-ar opune încheierii 
unui acord.

Reprezentantul sovietic a arătat că 
toți delegații care au luat cuvîntul 
în comitet au remarca.t cu mare 
satisfacție că Uniunea Sovietică 
a făcut propuneri importante care 
să ducă neîntîrziat la un acord 
de încetare a experiențelor cu arma 
nucleară. în prezent este clar pentru 
oricine, a spus vorbitorul, că rezol
varea problemei încetării experien
țelor nucleare depinde întrutotul 
poziția S.U.A.

de

aleden considerabile la o serie de 
geri parțiale în cursul următoarelor 
cîteva luni. Dar conducătorii parti
dului pregătesc în prezent o impor
tantă campanie pentru a combate 
lipsa de popularitate de care suferă 
în ultimul timp guvernul în urma 
cîtorva serioase înfrîngeri pe plan 
intern și extern".

*
Abordînd un all aspect al politicii 

britanice, corespondentul agenfiei U.P.I., 
K. C. ' Thaler, transmite : „Surse gu
vernamentale autorizate au afirmat 
joi că Marea Britanie va urmări revi
zuirea acordurilor sale tarifare prefe
rențiale, în ambele sensuri, încheiate 
la Ottawa cu țările independente mem
bre ale Commonwealthului.

Sursele au declarat că Marea Brifa- 
nie intenționează să objină o modifi
care a prevederilor acordurilor la o 
largă serie de mărfuri. Această acțiu
ne se încadrează în evenimentele 
care urmează eșecului recentelor trata
tive pentru aderarea Marii Britanii la 
Piața comună".

★
La Londra a avut loc un miting con

vocat din inițiativa mișcării „Anglia, 
înainte I". Președintele organizației, 
Briginshaw, a declarat că din inițiativa 
acesteia la 11 martie își va începe la 
Londra lucrările o conferință interna
țională sub lozinca „Pentru o conferin
ță economică mondială", la care vor 
lua parte reprezentanți ai țărilor Com- 
monwealfhului, ai Asociației europene 
a liberului schimb și ai unei serii de 
țări socialiste.

un 
de bolivari. Evident, a- 

se face pe spinarea po-

această situație se răs- 
nivelului de trai al

lor cedate de ei (de multe ori. 
terenuri improprii pentru agricultu
ră). Astfel, în timp ce un hectar de 
pămînt arabil valorează 200 de bo
livari, moșierii primesc pentru 
hectar 500 
cest lucru 
porului.

întreaga 
fringe asupra 
populației. In țară există aproxima
tiv 600 000 de șomeri. 40 la sută din 
populația orașelor trăiește în co
cioabe. Numai la Caracas există 
60 000 de „rancitos" — cocioabe din 
bambus, tablă de cutii de conserve 
și carton gudronat, populate de 
300 000 de oameni. în aceste cartie
re nu există nici canalizare, nici dru
muri. Acei muncitori care au de lu
cru primesc 3 pînă la 8 bolivari pen
tru o zi de trudă și plătesc de la un 
sfert pînă la jumătate din cîștigul lor 
pentru un adăpost mizer. Cifrele 
statistice arată că o mare parte a 
populației este în permanență sub
nutrită.

în ce privește situația politică din 
țară, după venirea sa la putere, în 
1958, actualul președinte, Betancourt, 
a promis restabilirea libertăților de
mocratice. In fapt, el a apucat însă 
pe un alt drum. Treptat, el a epurat 
din guvern pe toți miniștrii cu ve
deri cît de cît mai progresiste și a 
dezlănțuit o cruntă prigoană antide
mocratică. în Venezuela a devenit 
regulă practica „suspendării garan- .

O demonstrație a patrioților la Caracas reprimată de poliție cu bombe lacrimogene
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Bundesratul a aprobat tratatul 
franco-vest-german

EONN. La 1 martie, Bundesratul 
(camera lănderelor a parlamentului 
vest-german) a aprobat cu 29 voturi 
și 12 abțineri tratatul franco-vest- 
german. Votul Bundesratului are un 
caracter consultativ. Hotărîrea defi
nitivă urmează a fi luată de Bun
destag în luna aprilie. Cancelarul 
Adenauer a asistat de astă-dată 
pentru prima oară in opt ani la o 
ședință a Bundesratului cu scopul 
de a-i convinge pe membrii acestuia 
să aprobe tratatul fără rezerve. 
După cum se știe, împotriva ratifi
cării lui s-au pronunțat atît social- 
democrații, care se tem că el poate 
dăuna relațiilor americano-vest-ger- 
mane, cît și unii membri ai guver
nului Adenauer, ca vice cancelarul 
Erhard și ministrul de externe 
Schröder, care ar fi preferat o 
propiere cu Marea Britanie.

a-

TASS : „Participarea Austriei 

la C. E. E. — incompatibilă 

cu neutralitatea"

care 
tra-

și-a

MOSCOVA 1. — (Agerpres). — în 
legătură cu planurile de a include 
Austria în Piața comună, agenția 
TASS transmite că în ultima vreme 
forțele de extremă dreaptă din Aus
tria și-au intensificat acțiunile în 
sprijinul participării țării la C.E.E. 
Aceste acțiuni se bucură de sprijin 
din partea unor oficialități 
cheamă la urgentarea începerii 
tativelor Austriei cu C.E.E.

TASS subliniază că U.R.S.S.
exprimat în repetate rînduri atitu
dinea negativă față de aderarea 
Austriei la C.E.E.. a cărei activitate, 
după cum se știe, este legată strîns 
de obiectivele politice-militare ale 
blocului agresiv N.A.T.O. Participa
rea Austriei la Piața comună ar fi 
incompatibilă cu neutralitatea ei și 
ar veni, de asemenea, în contradic
ție cu obligațiile ei care decurg din 
Tratatul de stat. Participarea Aus
triei la Piața comună, în care rolul 
conducător aparține R. F. Germane, 
ar însemna de fapt stabilirea unei 
alianțe între Austria și Germania 
occidentală, care ar încălca obliga
țiile asumate de Austria. în 
cercuri sovietice competente, 
rată agenția TASS, se exprimă 
speranța că în politica externă a 
Austriei va precumpăni linia în
dreptată spre întărirea neutralității 
permanente a țării și îndeplinirea 
întocmai a Tratatului de stat.

a-

la peste 78 milioane km 
de Pămînt

MOSCOVA. în intervalul 20 fe
bruarie—1 martie s-au stabilit 
din nou legături prin radio cu 
stația interplanetară „Marte-l". 
La 1 martie distanța pînă la sta
ție a fosț de 78 843 000 de km. 
Puterea semnalelor radio, re
cepționate de la bordul stației, 
s-a micșorat intr-o oarecare mă
sură.

liilor constituționale“. Starea excep
țională constituie un element aproa
pe nelipsit al atmosferei politice ve- 
nezueleze. Mii de patrioți sînt arun
cați în închisori sau. chiar lichidați 
sub cele mai diverse pretexte. Gu
vernul a emis un decret de interzi
cere a partidului comunist și a miș
cării revoluționare de stînga, în po
fida voinței Congresului național 
(parlamentul) care s-a opu«s acestei 
măsuri arbitrare.

Tocmai ascuțirea puternică a con
tradicțiilor în domeniile economic, 
social și politic stă la baza ne
mulțumirii maselor populare, a avîn- 
tului crescînd al luptei lor. Această 
luptă capătă adeseori forme ascuți
te. Nu de mult au fost create Forțele 
armate de eliberare națională 
(FALN) ale Frontului național de 
eliberare, care cuprinde toate gru
pările de stînga ale opoziției : U- 
niunea republicană democratică, 
Mișcarea revoluționară de stînga, 
partidul comunist, fracțiunea din o- 
poziție a partidului Acțiunea demo
cratică, Federația țărănească, Con
federația oamenilor muncii din Ve
nezuela, Federația centrelor univer
sitare.

Răbufnirea nemulțumirii în pături
le de jos s-a extins și în cercuri do
minante. O parte importantă, a bur
gheziei naționale este păgubită de 
politica guvernului Betancourt și se 
alătură, mai mult sau mai puțin, ce
lor nemulțumiți. Președintele Came-

prezenta o im-

In ziarul de dreapta „Le Figaro" 
din 28 februarie, François Poncet, 
fost ambasador al Franței în Ger
mania pe timpul lui Hitler, vorbind 
despre starea relațiilor dintre pute
rile occidentale le-a caracterizat ca 
fiind de o „perfectă dezuniune“, a- 
dăugînd că, după respingerea ce
rerii Angliei de aderare la Piața co
mună, acest bloc economic și poli
ție vest-european „reîncepe să 
meargă șchiopătînd".

Aprecierea se referea la rezulta
tele sesiunii Consiliului ministerial al 
Pieței comune, ținută zilele acestea 
(respectiv la 25 și 26 februarie) la 
Bruxelles. Sesiunea 
portanță cu atît 
mai mare cu cît, 
după cum scria 
ziarul cercurilor 
economice france
ze „Les Echos“ ea 
constituia „prima 
reluare de con
tact între cei 6 după „marțea nea
gră" (29 ianuarie) cînd candidatura 
britanică la Piața comună a fost res
pinsă.

Această „reluare de contact" nu 
a fost netedă. Dezacordul ivit în le
gătură cu candidatura Angliei în
tre celelalte țări din Piața comună 
s-a menținut în tot cursul lunii fe
bruarie. Cel puțin două dintre a- 
ceste țări, și anume Olanda și Ita
lia, au avut unele manifestări osten
tative de răceală față de Franța, 
determinînd mai întîi o amînare cu 
două săptămîni a reunirii Consiliu
lui ministerial și anunțînd apoi că, 
deocamdată, nu vor semna noua 
convenție de asociere dintre țările 
Pieței comune și cele 18 țări africa
ne foste în trecut colonii franceze 
(sau, în cazul Republicii Congo, bel
giene), convenție la a cărei 
re partea franceză ținea 
deosebit.

Căci una din problemele 
de cererea de aderare a Angliei era 
aceea : pe cine își va asocia 
comună — Commonwealthul 
nie, prin intermediul Angliei, 
grupul statelor africane care 
țin legături strînse cu Franța? Fap
tul că „în spatele" celor două pu
teri stă cîte un grup de țări de peste 
mări, cu o structură economică re
lativ asemănătoare, a constituit 
unul dintre factorii divergențelor
manifestate.

Cînd cele șase delegații ale țări
lor din Piața 
25 februarie 
cat ca firele 
tranzacțiilor 
toate acestea, Olanda și Italia 
considerat necesar să-și mențină re
fuzul de a semna convenția cu sta
tele africane — lucru apreciat aci 
ca o ripostă și totodată ca un fel de 
presiune asupra Franței. „Atitudinea 
noastră, a scris în legătură cu a- 
ceasta ziarul italian „II Tempo“, este 
dictată de considerente pur politice. 
Ea constituie o replică la opoziția 
franceză față de adeziunea brita
nică la Piața comună". Agenția a- 
mericană U.P.I. consideră că, în 
urma refuzului menționat, semnarea 
convenției cu statele africane, pre
văzută inițial pentru 19 martie, va fi 
amînată cu cel puțin șase luni. După 
cum s-a anunțat la Bruxelles, ches
tiunea va fi reexaminată la 1 și 2 
aprilie, în cadrai unei noi reuniuni 

aproba- 
în mod

legate

Piața 
brita- 

sau 
între-

comună ș-au regăsit la 
la Bruxelles, s-a încer- 
rupte ale tratativelor și 
să fie reînnodale. Cu 

au

rei deputaților. Manuel Ledezma, a 
declarat că majoritatea deputaților 
„se află în opoziție față de quvern, 
deoarece consideră că acesta s-a 
abătut de la calea eliberării econo
mice a țării". La început, din parti
dul Iul Betancourt, acțiunea demo
cratică, s-a separat gruparea Miș
carea revoluționară de stînga, care 
colaborează strîns cu partidul comu
nist. Scindarea acțiunii democratice 
a avut o mare importanță, întrucît 
a înqustat mult baza politică a re- 
qimului, a lărqit și întărit rîndurile 
opoziției, schimbînd totodată rapor
tul de forje în Conqresul național 
(mai ales în Camera deputaților) în 
defavoarea actualilor quvernanți. 
Ulterior, partidul Uniunea republica
nă democratică a trecut de aseme
nea în opoziție, iar în partidul qu- 
vernamental s-a produs încă o sci
ziune. Președintele a ajuns astăzi să 
quverneze cu rămășițe din partidul 
său, în alianță cu qruparea ultra- 
reactionară — partidul social- 
creștin.

Pînă și loialitatea forțelor armate 
ale quvernului a devenit relativă. în 
ultimul an au izbucnit trei răscoale 
militare. în cursul lor numeroși deți
nuți politici au fost eliberați din în
chisori, iar populația i-a sprijinit 
activ pe militarii răsculați. Răscoa
lele militare au demonstrat profun
zimea nemulțumirii celor mai largi 
pături ale populației și armatei față 
de politica guvernului.

Pe plan extern, quvernanții Vene- 
zuelei urmează de asemenea o li
nie din cele mai reacționare. Situîn- 
du-se pe pozițiile falimentare ale 
anticomunismului și temîndu-se de 
exemplul Cubei libere, ei sînt pro
motorii celor mai reacționare poziții 
în Organizația Statelor Americane 
și manifestă un zel deosebit în slu- 
lirea monopolurilor nord-americane.

Izolat în țara sa, președintele Be
tancourt caută cu insistență sprijin 
în afară împotriva propriului popor, 
în această lumină trebuie văzute 
scopurile recentei sale călătorii în 
S.U.A., unde Betancourt a încercat 
să obțină ajutor financiar, respectiv 
o oarecare relaxare a jugului mono
polurilor pentru a calma cît de cît 
nemulțumirile păturilor largi ale 
populației, cît și sprijin politic și mi. 
litar care să-i permită să facă față 
situației explozive din țară.

Patrioți! din Venezuela luptă pen
tru crearea unui quvern democra
tic, care să asiqure dezvoltarea ță
rii pe calea progresului, libertății și 
bunăstării. Iar lupta pentru înfăptui
rea acestor aspirații cîștiqă cu fie
care zi tot mai mulți sprijinitori.

VASILE OROS 

a Consiliului ministerial 
comune.

Neclar rămîne, de asemenea, vi- 
■ ltorul raporturilor dintre Piața 
mună și Anglia. Ca și la 29 
ianuarie, delegația vest-germană, 
aflată sub conducerea vice-cance- 
larului Erhard, a întreprins — eau, 
în orice caz, a declarat că între
prinde — un nou efort de me
diere între Paris și Londra. „In 
convorbirile sale, a relatat cores
pondentul din Bruxelles al agen
ției A.F.P., Erhard a subliniat că pe 
de o parte Piața comună trebuie să 
continue să funcționeze și că pe de 
altă parte nu trebuie adîncită prr . 

pastia dintre PR ? 
-............. ța comună și Zon-

europeană a libe- 
ondenjă rului schimb con-
Paris I dusă de Marea

I Britanie".
~ Situația rămîne, 

de asemenea, ne
clară și în ce privește viitorul rela
țiilor dintre Piața comună și S.U.A. 
Luther Hodges, ministrul comerțului 
al S.U.A.. a subliniat din nou, zilele 
trecute, că „planul de taxe de im
port pe care Piața comună îl pune 
acum în aplicare ar putea să reducă 
în mod drastic vînzările americane 
de cereale, ouă, păsări și alte pro
duse agricole în Europa". „Aceasta, 
a adăuqat el. este o problemă se
rioasă atît pentru balanța noastră 
de plăți, cît și pentru fermierii a- 
mericani".

în fata Consiliului ministerial de 
la Bruxelles, Erhard a recomandat 
reduceri reciproce de tarife vamale 
între cele două blocuri economice 
vest-europene, precum și între aces
tea și S.U.A. Tocmai pentru a ne
gocia aceste reduceri s-a deplasat 
în Statele Unite, imediat după în
cheierea sesiunii Consiliului minis
terial . de la Bruxelles Hallstein, 
președintele vest-qerman al Comi
siei executive a Pieței comune.

Comentariile presei franceze în 
urma „reluării de contact*  dintre 
membrii Pieței comune susțin că 
sesiunea Consiliului ministerial a 
fost neconcludentă și că, în fond, 
fiecare dintre „cei 6“ a ră
mas pe pozițiile sale. Ziarul „La 
Nation“, oficiosul partidului guver
namental U.N.R., flutură chiar o 
amenințare la adresa „celor 5". 
„Dacă ar trebui ca micul ioc al în
țepăturilor 
scrie ziarul. Franța ar fi pe o pozi
ție de forță. încăpățînării cu privire 
la un punct, ea i-ar putea răspunde 
arătînd rea voință în privința altor 
puncte refuzînd. de pildă, să în
ceapă cu Statele Unite discuțiile ta
rifare prevăzute“. în timp ce „Com
bat" deplînqe faptul că „politica din 
ianuarie" nu a adus Franței decît o 
„singurătate de nedorit“. „Le Popu
laire" consideră că „sîntem la mi
nutul de adevăr și că generalul de 
Gaulle trebuie să spună fără echi
voc dacă obiectivul său este conti
nuarea politicii europene (adică po- 

a „inteqrării*  
dislocarea co- 

Pieței comune).

*
Situată în nordul Americli de sud. 

Venezuela are o suprafață de 
912 050 km p șl aproximativ 7 mi

T. VORNICU

reciproce să continue.

liticii de realizare 
vest-europene) sau 

munității" (adică a

SCURTE ȘTIRI
MOSCOVA. La 1 martie, secreta

rul general al Ministerului Aface
rilor Externe al Indiei, R. K. Nehru, 
a făcut o vizită lui N. S. Hrușciov. 
In timpul convorbirii prietenești au 
fost abordate probleme ale colabo
rării sovieto-indiene.

VARȘOVIA. Președintele Consi
liului de Miniștri al R. P. Polone, 
J. Cyrankiewicz, a oferit la 28 fe
bruarie o recepție în cinstea delega
țiilor armatelor țărilor participante 
la Tratatul de la Varșovia.

La recepție au participat condu
cători de partid și 
cu W. Gomulka, 
C.C. al P.M.U.P.

de stat în frunte 
prim-secretar al

invitația preșeVARȘOVIA. La 
dintelui Consiliului de Stat al R. P. 
Polone. A. Zawadzki, la 1 martie a 
sosit la Varșovia într-o vizită ofi
cială regele Laosului. Sri Savang 
Vathana. împreună cu primul mi
nistru al guvernului de coaliție Su- 
vanna Fumma si alti oameni de stat.

GENEVA. In 26 și 27 februarie au 
avut loc lucrările celei de-a 40-a se
siuni a Comitetului executiv al Bi
roului internațional de educație. Din 
partea R. P. Romîne a participat 
tovarășul Cost.in Nădejde, adjunct al 
ministrului învățământului. Sesiunea 
a adoptat ordinea de zi a conferinței 
de instrucțiune publică din 1963 cu 
privire la proiectele de chestionar în 
legătură cu alfabetizarea și învăță
mântul adulților și în legătură cu 
predarea limbilor moderne în școlile 
secundare. Delegatul romîn a pro
pus unele amendamente care au fost 
acceptate de Comitetul executiv.

NEW YORK 1 (Agerpres). — Agen
ția United Press International anunță 
că la 28 februarie Dorothy Schiff, edi
tor a1 zarulu’ newyorkez „New York 
Post' , g decla'a*  că „va relua editarea 
ziarulù său, potrivi*  prevederilor con- 
tracfulu’ colectiv expira*  >a 8 decem
brie". Aceasta înseamnă ■ că ziarul va 
începe să apară ia 4 martie, după cum 
menționează agențiile de presă, potri
vit unui acord propus da tipografii 
greviști.

Prin aceasta editorul ziarulu' „New 
York Pos»". câf-e â anunfa1 do altfel ca 
se retrage din asoc'afia editorilor new- 
yorkezî, a rup» fronfu’ asociaîiei care 
continua să se s!tueze pe o oozifie 
rigidă fafă de revendicările tipografi
lor greviști.

CARACI. Incidente violente s-au pe
trecut la 1 martie în suburbiile capi
talei Pakistanului, Caraci, în cursul că
rora poliția a atacat un mara număr 
de greviști care demonstrau în spriji
nul cererilor de mărire a salariilor. Po
liția a deschis focul, șase persoane 
fiind ucise șl numeroase alfele rănite.


