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COMU NIC AT
!n zilele de 5—8 martie 1963 a avut loc 

ședința plenară a Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn.

La plenară au luat parte membrii și 
membrii supleanți ai Comitetului Central, 
membrii guvernului, primii secretari ai 
comitetelor regionale de partid, șefii sec
țiilor Comitetului Central al P.M.R.

Plenara a ascultat informarea cu privire 
la ședința Comitetului Executiv C.A.E.R. 
din februarie a.c., făcută de reprezentantul 
Republicii Populare Rornîne în acest or
gan, tovarășul Alexandru Bîrlădeanu, 
membru supleant al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R., vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri. Plenara a aprobat în una
nimitate directivele date de conducerea de 
partid și de stat reprezentantului R. P. 
Rornîne, cît și activitatea pe care el a des
fășurat-o.

Plenara și-a reafirmat acordul deplin cu 
„Principiile fundamentale ale diviziunii

internaționale socialiste a muncii” adop
tate de Consfătuirea reprezentanților 
partidelor comuniste și muncitorești ale 
țărilor participante la C.A.E.R., din iunie 
1962, potrivit cărora principalul mijloc de 
dezvoltare cu succes și de adîncire a divi
ziunii internaționale socialiste a muncii 
este coordonarea planurilor economiei na
ționale, în spiritul principiilor proclamate 
de Declarația de la Moscova din 1960, de 
respectare a independenței și suveranității 
naționale, de egalitate deplină în drepturi, 
întrajutorare tovărășească și avantaj re
ciproc.

Plenara apreciază că aceste principii 
fundamentale și-au dovedit în întregime 
valabilitatea, constituind și pentru viitor 
baza trainică a adîncirii relațiilor econo
mice, în vederea dezvoltării fiecărei țări 
socialiste, reducerii treptate a deosebirilor 
în nivelurile lor de dezvoltare, avîntului 
general al întregului lagăr socialist.

Un laborator 
de agrochimie 

la Suceava

Consfătuire a proiectanților 
și constructorilor

Toată

a

atenția lucrărilor de îngrijire 
semănăturilor de toamnă !

Sporirea producției la grîu și la celelalte cereale păioase de toamnă este de mare însemnătate pentru economia țării. în semănatul griului, s-a făcut în condiții agrotehnice mai bune decît în ceilalți ani. Aceasta se datorește faptului că semănatul s-a executat pentru prima dată în cadrul unei agriculturi complet colectivizate, în condițiile reorganizării conducerii agriculturii cînd în fiecare gospodărie colectivă lucrează ingineri agronomi, care, pe baza cunoașterii condițiilor locale pedoclimatice și tehnico-economice, pot să aplice o agrotehnică diferențiată. De asemenea, agricultura dispune de un număr sporit de tractoare și mașini agricole, s-au asigurat cantități mari soiuri productive chimice.In luna august, secției de cereale a Consiliului Superior al Agriculturii privind cultura griului, cît și a consfătuirilor organizate la regiuni s-au făcut recomandări valoroase privind agrotehnica acestei culturi și soiurile care trebuie folosite. Suprafețe întinse au fost însămîn- țate cu grîu în arături adînci de vară sub care s-au aplicat cantități însemnate de îngrășăminte. De asemenea, la însămînțările de toamnă s-au folosit soiuri de înaltă productivitate, corespunzătoare condițiilor locale. Prin munca harnică a oamenilor muncii din agricultură s-a reușit ca 80 la sută din suprafețele cu grîu și orz să se însămînțeze în epoca optimă, adică pînă la 20 octombrie. Datorită acestei preocupări, precum și faptului că în toamnă, cu excepția zonelor din vestul țării și a unei părți din cîmpia Transilvaniei, condițiile climatice au fost favorabile, semănăturile au răsărit bine. In cursul lunii noiembrie, vremea a fost umedă și caldă, fapt care a favorizat o bună germinare și înfrățire a grîului. în majoritatea re
giunilor plantele au intrat în iarnă 
bine dezvoltate, ceea ce le-a permis 
să reziste mai bine la temperaturile 
scăzute.Condițiile din această iarnă au fost favorabile pentru cultura grîului. în majoritatea regiunilor au căzut precipitații sub formă de zăpadă încă înainte de sosirea gerurilor. Stratul de zăpadă a fost destul de gros, variind între 20 și 50 cm. Spulberările de zăpadă care s-au produs în partea de sud-est a țării n-au atins decît suprafețe mici, sub 10 la sută. Deși temperaturile înregistrate au fost foarte scăzute, minus 30—35 de grade, datorită stratului gros de zăpadă semănăturile au fost puse la adăpost și au rezistat bine. în urma acestor condiții semănăturile tie 
toamnă se află în momentul de față în stare bună și, din cercetările făcute în întreaga țară, rezultă că, pierderile provocate de ger sînt mici, iar densitatea normală a plantelor 
este asigurata în toate zonele agri-

Recomandările Institutului central 
de cercetări agricoletoamna trecută, orzului și secarei

de Șiîn și
sămînță din îngrășăminteurma ședinței plante tehnice

cole. Chiar și orzul de toamnă, care : este mai puțin rezistent la ger decît grîul și secara, a avut puțin de suferit, iar puterea lui mare de înfrățire din primăvară va compensa micile pierderi din timpul iernii și i se vor putea obține recolte bune. iPrecipitațiile căzute la sfîrșitul toamnei și în iarnă au mărit în toate ; regiunile rezerva de apă din sol. Ast- . . fel, în majoritatea regiunilor, cantitățile totale de precipitații căzute , în ' .toamnă și iarnă totalizează 150—250 mm și chiar mai mult. în < cîmpia de vest, cantitatea de precipitații este de 210—250 mm, în Muntenia și Moldova de 200—250 mm, iar în Transilvania de 150—200 mm. Arăturile adînci de vară și de toamnă au asigurat o grabnică infiltrare i a apei în stratul arat și o înmagazi- i nare în adîncime a unor cantități mari din precipitațiile căzute. A- ceastă mare rezervă de apă păstrată în sol cu chibzuință va asigura recolte bogate de grîu, orz, secară chiar dacă precipitațiile care vor cade pînă la recoltare vor fi mai reduse. Deși în regiunile sudice zăpada : s-a topit la sfîrșitul lunii februarie, ; iar oscilațiile de temperatură au , fost mari, după datele furnizate de stațiunile experimentale nu s-au înregistrat pierderi la cultura grîului. Pentru obținerea unor recolte 
mari, este necesar ca acum să se 
dea cea mai mare atenție lucrărilor 
de îngrijire a semănăturilor. Ele tre
buie aplicate în mod diferențiat, 
ținîndu-se seama de felul cum s-a 
făcut semănatul, iernarea semănă
turilor și de condițiile climatice 
cale din această primăvară.

lo-

BRAȘOV (coresp. „Scînteii“). — La Brașov a avut loc o consfătuire pe tema îmbunătățirii calității proiectelor și a construcțiilor de locuințe, la care au participat arhitecți și proiectanți de la D.S.A.P.C.-Brașov, ingineri, maiștri și tehnicieni de pe șantierele Trustului nr. 5 Construcții și T.R.C.-Brașov.La consfătuire s-au prezentat referatele : „Unele aspecte ale construcțiilor de locuințe din regiunea Brașov" și „îmbunătățirea confortului în apartamente — sarcină principală a proiectanților și constructorilor“. Pe marginea acestor referate s-au purtat discuții. Au fost subliniate cu acest prilej succesele obținute de către proiectanții și constructorii brașoveni, care au reușit să realizeze apartamente confortabile într-un termen scurt, folosind procedee industriale. S-a arătat că la Brașov se construiesc locuințe moderne din panouri mari prefabricate, utilizîndu-se o serie de materiale de construcție noi.Pe baza referatelor și discuțiilor purtate s-a adoptat apoi un plan de măsuri.

La Suceava a 
luat ființă un la
borator de agro
chimie, înzestrat 
cu utilaje mo
derne. Aici se e- 
fectuează analize 
agrochimice șt 
pedologice pen
tru determinarea 
substanțelor nu
tritive din sol. 
Specialiștii au șt 
început activita
tea recoltînd pro
be de sol din di
ferite zone ale 
regiunii pe care 
le supun analize- 

(Agerpres)

Pregătiri
In stațiunile balneo-cli- 

matice Sinaia, Bușteni, 
Poiana Țapului și altele 
de pe Valea Prahovei se 
fac intense pregătiri în ve
derea deschiderii sezonu
lui balnear. Pentru ame
najarea vilelor și dotarea 
lor cu mobilierul necesar, 
se cheltuie în acest an a- 
proape 3 milioane de lei. 
Prin grija sfatului popu
lar regional și a între
prinderii regionale de or
ganizare a stațiunilor au

în stațiunile de odihna

Schimb de
La Bălcești, raionul Ol- 

tețu, a avut loc; din ini
țiativa Consiliului agri
col raional, o consfătuire 
cu crescătoarele de păsări 
din cele 37 de gospodării 
colective din raion. Au 
participat 160 de colecti
viste, medici și tehnicieni 
veterinari, brigadieri din

Magazine noi
fost reparate 
iar la Sinaia 
s-au amenajat noi 
căperi.

Amenajările și lucră
rile de dezvoltare ce se 
fac în pitoreștile stațiuni 
de pe Valea Prahovei 
sporesc capacitatea de 
cazare a acestora cu 20 
la sută. Numai în vilele 
de la Sinaia vor putea fi 
cazate, în plus față de a- 
nul trecut, circa 8 000 de 
persoane. (Agerpres)

toate vilele, 
și Bușteni 

în-

experiență
G.A.C. etc. Colectivistele 
fruntașe Ana Trușcă, Va
lentina Ciobănescu, Flo- 
rica Papală, de la gospo
dăriile colective din Di- 
culești, Zătreni și Laloșu 
au împărtășit din expe
riența lor. (De la Marin 
Gh. Marin, coresp. 
luntar).

ORADEA (coresp. „Scînteii”). — La Oradea s-a deschis un nou magazin modern pentru desfacerea tricotajelor. Magazinul este dotat cu mobilier și utilaje comerciale elegante, iar în vitrine este expus un sortiment bogat de produse.Un alt magazin modern se va deschide zilele acestea pe B-dul Republicii, profilat pentru desfacerea încălțămintei.

a femeii

este cea mai eficace măsură pentru întărirea plantelor. în condițiile concrete ale acestui an, trebuie să se acorde o atenție deosebită acestei măsuri. Ea trebuie aplicată cu mult discernămînt, în mod diferențiat de la o tarla la alta, ținîndu-se seama de nivelul îngrășării în trecut, de planta premergătoare, adîn- cimea arăturii, soiul cultivat și cantitățile de îngrășăminte pe care le au la dispoziție unitățile agricole.In primăvara aceasta întîrziată, umedă și răcoroasă se simte în mod deosebit o mare nevoie de azot pentru a avea o bună înfrățire și a a- sigura densitatea lanului. Un adaos 
de azot prin îngrășăminte ușor so
lubile date devreme. în primăvară, 
cînd încă nu s-a început procesul de 
nitrificare, contribuie foarte mult la 
întărirea plantelor. Aplicat chiar în doze mici, stimulativ, azotul aduce însemnate sporuri de producție. Dintre îngrășămintele azotate, azo
tatul de amoniu poate fi aplicat în 
primăvară peste semănăturile de 
toamnă pe toate tipurile de sol. Experiențele au arătat că, pe terenurile îngrășate din toamnă, doza optimă în primăvară este de 100 kg azotat de amoniu la hectar. Această cantitate se poate reduce însă la 50 kg, deoarece se obțin sporuri mai mari pe unitatea de îngră- șămînt cu azot cînd se dau doze mai mici și se fertilizează suprafețe mai mari de grîu, avînd astfel eficacitate, economică mai mare. Nitrocalcarul este indicat să se dea pe solurile acide, pe podzoluri și solurile de pădure podzolite. Prin calciul ce îl conține, nitrocalcarul contribuie la corijarea reacției acestor soluri.

Gospodăriile colective șl de stat 
dispun de cantități însemnate de 
mraniță pe care o folosesc cu mult 
succes la îngrășarea grîului prin 
răspîndirea ei peste semănături, pri
măvara devreme. Este o măsură foarte bună care trebuie generalizată. Rezultatele cele mai bune se obțin cînd se dau doze de 3000-5000 mraniță la hectar. Mranița

Adunare festiva cu prilejul
Zilei internaționaleCu prilejul zilei de 8 Martie — Ziua internațională a femeii, vineri seara a avut loc. în sala Teatrului de O- peră și Balet, adunarea festivă organizată de Consiliul Național al Femeilor din R. P. Romînă și Comitetul o- rășenesc București al Femeilor.Au luat parte numeroase femei din întreprinderile și instituțiile bucureștene, din unitățile agricole din comunei« învecinate orașului, lucrătoare pe tărîmul științei, artei și culturii, activiste ale organizațiilor de partid și obștești. Au asistat conducători ai instituțiilor centrale și ai organizațiilor oamenilor muncii.A luat cuvîntul prof. Ing. Suzana Gîdea, președinta Consiliului Național al Femeilor din R. P. Romînă.Sărbătorim Ziua internațională a femeii — a spus vorbitoarea — în condițiile puternicului avînt în muncă al întregului nostru popor în toate domeniile construcției socialiste, al entuziasmului cu care se înfăptuiesc măre-

țele sarcini trasate de cel de-al III-lea Congres al Partidului Muncitoresc Romîn pentru desăvîrșirea construcției socialiste în patria noastră. Noi, femeile, trăim un sentiment de puternică mîn- drie, izvorit din conștiința că în minunatele, realizări ale poporului este cuprinsă și munca plină de avînt a milioane de femei de la orașe și sate.Partidul șl guvernul au creat femeilor din patria noastră posibilități nelimitate de dezvoltare și afirmare a aptitudinilor și capacității lor creatoare, de a păși pe cele mai înalte trepte ale vieții politice, economice și de stat. Răspunzînd încrederii șl grijii pe care le-o poartă Partidul Muncitoresc Romîn, milioane de femei de la orașe și sate muncesc cu hărnicie și entuziasm, alături de toți oamenii muncii, pentru continua înflorire a patriei noastre socialiste. Sute de mii de muncitoare, tehniciene și inginere din întreprinderi aduc o contribuție valoroasă la îndeplinirea planurilor de pro-

ductie, iau parte la întrecerea socialistă, fac numeroase propuneri de inovații și raționalizări.Colectivistele muncesc cu dragoste pentru sporirea producției vegetale și animale, pentru continua creștere a avuției obștești, pentru dezvoltarea multilaterală și întărirea economico-organiza- torică a gospodăriilor colective. Miile de intelectuale din patria noastră își dăruiesc cunoștințele înfloririi științei, literaturii și artei romînești, ocrotirii sănătății populației, educării multilaterale a tinerei generații, răspîndirii culturii în masele largi ale poporului. Cu hărnicia și priceperea lor, femeile participă la conducerea treburilor obștești, la înfrumusețarea și buna gospodărire a orașelor și satelor ; ele aduc o contribuție prețioasă la ridicarea construcțiilor social-culturale și la redarea de noi terenuri agriculturii.
(Continuare în pag. Il-a)

Lecțiile s-au terminat. Șl totuși elovil clasei I A 
de la Școala medie nr. 34 „C. A. Rosetti“ din Capitală 
nu se grăbesc să plece acasă. De 8 Martie au pre
gătit o serbare pentru mame și prima lor învățătoare 
— Virginia Banciu. Cîteva flori și, cu ele, felicitări din 
partea întregii clase.

(Foto : Gh. Vlnțilă)

SISTEMUL CIRCULATOR^ 
ORAȘELOR - ----- -

aducfiune. Aici se va con
strui o stafie de tratare a a- 
pei : decanioare, filtre rapide, 
rezervoare, stafie de pom
pare. încă în acest an se vor 
executa lucrările la sursă și o 
parte din conducta de aduc- 
fiune.

în Capitală va continua ex
tinderea stafiei de filtrare a

mă-
u-

Ca- Re-acestea, din plecat spre Oțelul roșu un marșrut compus
Spre oțelării

(Continuare în

Satu-Mare

în centrul o-

va trebui să 
Sibiului un

Colectiviștii din Cobadin, regiunea Dobrogoa, utmâtesc starea de vegetație a semâ. 
naturilor. In fotografie : se stabilește densitatea firelor de grîu.

EVACUAREA APELOR 
DE PE SEMĂNATURIPrima șf cea mai de seamă sură care trebuie luată în primăvară este evacuarea apei de pe semănături. Aceasta se face prin orice mijloace — șanțuri de scurgere, pu

țuri absorbante etc. Eliminarea apei care băltește este necesară pentru a permite accesul oxigenului de care plantele au întotdeauna nevoie, chiar și în timpul Iernii cînd funcțiile lor vitale sînt încetinite și cu atît mai primăvara, cînd căldura le teaptă la viață. înghețurile timele zile au făcut ca în locuri pericolul de asfixiere
mult redeș- din ul- multe a plantelor să fie mai mare, deoarece la suprafața solului s-a format un strat de gheață. Gheața trebuie spar

tă prin trecerea cu tăvălugi stelați 
ori. dacă scoarța de gheață este 
groasă, cu tăvălugi inelați.

APLICAREA 
ÎNGRĂȘĂMINTELORPentru întărirea semănăturilor ieșite mai slab din iarnă, este necesar să se administreze îngrășăminte azotate ușor solubile. Aceasta

Pe ogoarele raionului
SATU-MARE (co

resp. ..Scînteii"). — La 
indicația consiliului a- 
gricol raional Satu- 
Mare. inginerii agro
nomi și brigadierii din 
gospodăriile colective 
din cuprinsul raionului 
controlează zilnic sta
rea semănăturilor de 
toamnă. La Agriș. Bo- 
tiz. Cărășeu. Lazuri și in alte comune, odată 
cu topirea zăpezii, pe

unele tarlale semănate 
cu grîu începuse să băl
tească apa. Imediat co
lectiviștii au ieșit pe 
cîmp, au săpat canale 
și șanțuri de scurgere a 
apelor. La Ar dud, Ră- 
tești, Beltiug. Halmeu și în alte comune, co
lectiviștii au spart crus
ta de gheață formată 
deasupra semănături
lor.

In multe gospodărit

colective din raionul 
Satu-Mare se aplică în 
aceste zile îngrășămin
te suplimentare și a- 
mendamente calcaroase 
semănăturilor de toam
nă. Pînă în prezent, în 
întregul raion s-au îm
prăștiat îngrășăminte 
minerale și amenda
mente calcaroase pe o 
suprafață de peste 
2 500 ha.

Zilele pitală a șița și tren din 45 de vagoane încărcate cu fier vechi.în ultimele zile, zinele „Grivița Roșie“, „Republica“ și Uzina de pompe și mașini agricole din București au colectat circa 70 tone de metal vechi. Un volum mare

de fier vechi au trimis oțelăriilor și tinerii la „Semănătoarea“ „Timpuri Noi“ din tală, Combinatul rurgic Hunedoara la întreprinderile lurgice din Reșița.In total, de la începutul anului întreprinderile siderurgice au primit 235 000 tone de fier vechi. (Agerpres)
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Un oraș e asemuit deseori 
cu o fiintS vie. Ca orice orga
nism, un oraș „respiră”, se ali
mentează. Asemeni unui vast 
sistem circulator, subteranele 
orașelor sînt străbătute de re
țele complicate de conducte 
și canale de apă. Vă pre
zentăm astăzi unul din cele 
mar importante elemente ale 
lucrărilor hidroedilitare : ali
mentarea cu apă.

Orașele noastre au tost și 
sînt înzestrate cu rețele de 
apă și canalizare corespunză
toare ritmului viu al dezvol
tării lor. în 1962, refeaua de 
alimentare cu apă s-a exfins 
cu circa 300 de km, iar cea 
de canalizare cu peste 150 
de km. Anul acesta, lucră
rile hidroedilitare continuă 
intens. în întreaga tară vor 
fi date în folosință re)ele de 
distribuire a apei cu o lun
gime loială de 333 km și a!)i 
200 km re)ele de canalizare.

Oradea își va mări rețeaua 
de distribuire a apel pe o 
lungime de 7 km. Au fost fo
rate o serie de pufuri în lun
ca Crișului, iar stafia de pom
pare va fi reulilală. Noua ar
teră va străpunge orașul prin 
partea de răsărit, legîndu-se 
cu restul refelei 
rașului.

Apa Cibinului 
dea anul viitor
spor de apă de 50 000 mc pe 
zi. Va fi construit un baraj 
d'n beton, de unde apa va 
coborî prlntr-o conductă de

va cuprinde o

ma
Un

apei de la Arcuda. In aces' 
an, Bucureș'iui va prim: în 
plus circa 60 000 mc de apă 
pe zi. Noua stafie, în curs de 
construire,
mare hală de zid pe schele’ 
de belon. prevăzută cu 
multe bazine filtrante.
strat de n'sip de 80 cm gro
sime va refine țoale 'mpuri- 
tăfile ape' înainte de a-i da 
„cale liberă” spre conductele 
orașului. în 
ferite cartiere 
vor efectua

a
o lungime de 
km. Cea mal 
acestor lucrări

1963, în di- 
bucureștene se 
lucrări de ex- 
rețelei subte- 

circa 
mare 
este 
din

tindere 
rane pe
30 de 
parte a
destinată noilor cartiere 
șos. Giurgiului, străpungerea 
MărățeșF — Piafa Unirii, Ol- 
tenifei. Balta Albă etc.

Lucrăr de Introducere ți

se vor
de 

adauge 
h'dro 

Lucră’ 
o Iun 

f e

de extindere a refelei de ali
mentare cu apă continuă în 
1963 și la Dorohoi, Sighel și 
stafiunea balneară Amara. De 
asemenea, vo’ f' efectuate lu
crări similare la Constan
ta și în alte stafiun' de pe 
litoral, precum și în nu
meroase ai'e orașe din regiu- 
n'le Banal, București. Cluj 
Hunedoara. Suceava, Ploieș*  
etc.

Çe; 200 km de re|ea 
canalizare
în acest an lucrărilor 
edilitare existente, 
de canalizare, oe 
g'me de 30 km, vor 
xecu'ate în București. Ele ur
mează în parale1 cursu1 no'lc 
conducte de apă șl vo' de
servi, ca și acestea cartierele 
oroaspă*  cons'ruite. Med>așu 
va f s'răbătu' în aces’ an 
de o refea de canai'zare care 
va porn d'n centru orașulu 
și va ’rece prin cartierul gă
rii, înd'eptîndu-se spre Tîr- 
nava. De la Cîmpinifa spre 
riul Doftana, va ’rece o refea 
de cana'izare de 7 km. cjes’i- 
nafă orașului Cîmpina. lașul 
își va mări și el ’efeaua de 
canalizare cu 8 km. Lucrări 
de extindere a refelei vor fi 
efectuate de asemenea ta 
Piatra Neamț, Reșița, Predeal, 
Turda, Deva, Hunedoara, 
Constanta, Pitești și în alte 
orașe ale tării.

D. MINCULESCU
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Din experiența muncii de _ 
- --------— a propagandiștilor —

ire
I

La cabinetul raional 
de partid

BRÄILA-(coresp. „Scînteii“). Comitetul raional de partid Brăila se preocupă continuu de buna desiășu- rare a îuvățămîntului de partid, de legarea acestuia de practica construcției socialiste. Baza o constituie pregătirea lectorilor și a propagandiștilor. La cabinetul de partid au fost ținute mai multe expuneri privitoare la documentele Congresului al Ill-lea al P.M.R., ale plenarei C.C. al P.M.R. din aprilie 1962, la raportul prezentat de tovarășul Gh. Gheorgh'iu-Dej la sesiunea extraordinară a Marii Adunări Naționale.Lunar, la cabinet se organizează expuneri teoretice pentru toți propagandiștii. Intre acestea se numără „Victoria definitivă a sociar lismului în R. P. Romînă''. „In-

diștilor din comună, inclusiv a celor de la învățămîntul politic U.T.M. Cu acest prilej s-a discutat despre modul de întocmire a expunerilor ținute de propagandiști în fața cursanților, despre conducerea convorbirilor etc.
Atenție deosebită 

principalelor probleme 
din programul de învățămînt

TG. MUREȘ (coresp. „Scînteii“), — 
In vederea ridicării continue a nive
lului de pregătire al propagandiștilor, 
Comitetul orășenesc de partid Tg. 
Mureș a întocmit un plan anual, pe 
baza căruia se organizează sistematic 
expuneri, seminarii și consultații la 
cabinetul regional de partid.

Locul central în activitatea de pre
gătire a- propagandiștilor revine ex

terne ale vieții de partid, ale con
strucției socialiste, sau de cultură 
generală, menite să lărgească orizon
tul propagandiștilor. în ultimul timp, 
de pi'dă, propagandiștii au audiat 
conferințe despre formarea limbii și 
a poporului romîn, noua hartă eco
nomică a patriei, oglindirea vieții noi 
în literatura contemporană romînă, 
politica externă a R; P. Romîne etc.

Pregătirea conducătorilor 
de seminarii

CLUJ (de la red. ziarului„Fă
clia”)—Cabinetul regional de. par
tid Cluj acordă o deosebită atenție 
perfecționării metodelor folosite 
de conducătorii seminariilor cu 
propagandiștii.

Din colectivul de conducători de 
seminarii de pe lingă cabinetul 
regional' fac parte 38 de tovarășivățătura marxlst-leninistă despre partid“, „Principiile organizatorice ale partidului de tip nou“, „Știință și religie".Stabilirea la timp a tematicilor și bibliografiilor pentru lecțiile ce urmează să fie elaborate, discutarea acestora în colectiv, schimburile de experiență între lectori și propagandiști — iată alte cîteva din metodele folosite de cabinetul de partid pentru îmbunătățirea muncii propagandiștilor. In ultimele două luni, au fost analizate mai multe lecții elaborate la cabinetul raional de partid. Analizele s-au făcut în grupe de cîte 5—6 lectori, pe specialități, lecțiile fiind apoi mult îmbunătățite.Un rodnic schimb de experiență între propagandiști îl prilejuiesc consfătuirile metodice organizate lunar, în care se prezintă planuri de seminar, alcătuite de propagandiști, se discută ô'despre cele mai bune metode folosite în legarea în- vățămîntului de viață.Pe lîngă aceste consfătuiri melodice la nivel raional, se organizează și schimburi de experiență pe centre de comune. Astfel de schimburi de experiență au avut loc în comunele Viziru și Movila Miresii, cu participarea tuturor propagan-

punerilor urmate de seminarii pe pro
blemele cuprinse în programul de în
vățămînt. Desigur, aceste expuneri și 
seminarii nu-și propun să trateze toa
te subiectele prevăzute în program, ci 
pe cele mai importante, pentru a-i a- 
juta pe propagandiști să le aprofun
deze, să-și însușească în mod cît mai 
temeinic ideile și aprecierile cuprinse 
în documentele de partid, să-și com
pleteze cunoștințele dobîndite prin 
studierea manualelor cu ceea ce a 
intervenit nou înfr-o problemă sau 
alta. Astfel, în fața propagandiștilor 
de la cercurile de economie politică 
s-au ținut expuneri despre industria
lizarea socialistă, despre productivi
tatea muncii, căile progresului tehnic; 
în fața propagandiștilor cercurilor de 
studiere a Istoriei P.M.R. — expuneri 
despre eroicele lupte ale ceferiștilor 
și petroliștilor din februarie 1933, 
despre insurecția armată din august 
1944. Pe lîngă aceste expuneri, axate 
pe programul de învățămînt, se or
ganizează unele conferințe pe

n
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Pentru a-șl îmbogăți cunoștințele propagandistul Gheorghe Dobre, de Ia Uzinele de tablă sub
țire Galați, conducătorul unul cerc de studiere a istoriei partidului, vizitează adesea Muzeul de 
istorie din oraș. Iată-1 la muzeu, împreună cu cursanțil cercului, ascultlnd explicațiile date de 
tov. Uta Alexlu, din activul obștesc al cabinetului, In legătură cu eroicele lupte ale ceferiștilor 
șl petroliștilor din februarie 1933.

cu temeinică pregătire politico- 
ideologică, în majoritate cadre di
dactice de la catedrele de științe 
sociale ale institutelor de invăță- 
mînt superior. Ei participă la dez
baterea planurilor de expuneri și 
seminarii pe diferite forme de în
vățămînt. La îmbunătățirea conti
nuă a pregătirii lor contribuie ex
punerile ținute de activiști ai co
mitetelor regional și orășenesc de 
partid privind probleme actuale ale 
politicii partidului. In ultimul timp, 
conducătorii de seminarii au audiat 
expuneri ținute de secretari ai co
mitetului regional de partid despre: 
victoria definitivă a socialismului 
în R.P. Romînă, statul nostru de
mocrat-popular și evoluția func
țiilor sale, sarcinile muncii de par
tid în industrie și agricultură, pro
bleme actuale ale muncii ideologice.

Pregătirea conducătorilor grupe
lor de seminarii cu propagandiștii 
este axată pe principalele teme din 
programul formei respective de în
vățămînt. Aceasta este desigur 

bine. Ar trebui 
însă ca paralel 
cu discutarea a- 
cestor teme să fie 
organizate și dez
bateri în vederea 
aprofundării pro
blemelor teoreti
ce. In felul aces
ta conducătorii de 
seminarii ar primi 
un ajutor și mai 
eficient în dez
voltarea pregătirii 
lor ideologice.

Vizite 
în întreprinderiTIMIȘOARA (coresp. „Scînteii"). — Pentru a-i ajuta pe propagandiști să-și însușească temeinic cunoștințe econo_ mice și a-i orienta spre o cît mai strînsă legătură a

învățămîntului cu viața, Comitetul raional de partid Oravița a organizat o serie de vizite ale propagandiștilor la întreprinderi industriale și unități socialiste din agricultură. Astfel, la sfîrșitul lunii ianuarie, după expunerea, lecției „Industrializarea socialistă a țării“, 119 propagandiști de la diferite cercuri de învățămînt de partid s-au deplasat la Reșița, upde au vizitat combinatul siderurgic și uzina constructoare de mașini. Aci, tovarășii din conducerea combinatului și a uzinei au prezentat referate cu privire la căile creșterii productivității muncii, îmbunătățirii calității produselor și reducerii prețului de cost, arătînd, la fața locului, unele din . măsurile care, .au , fost luate pentru realizarea acestor obiective. De asemenea, a fost organizată o vizită la S.M.T.-Oravița, unde tov. Florian Dumitrescu, directorul stațiunii, le-a vorbit propagandiștilor despre importanța mecanizării muncilor agricole și rolul ei în creșterea producției vegetale și animaliere. Aceste vizite au fost pline de învățăminte pentru propagandiști.
în sprâjjinul 

pregătirii metodiceBRAȘOV (coresp. „Scînteii"). —O metodă folosită cu bune rezultate de Cabinetul regional de partid Brașov. în pregătirea metodică a propagandiștilor este și aceea a inter- asistenței. Această metodă a , fost aplicată mai întîi pentru propagandiștii cercurilor de economie concretă. Aceștia au fost împățțiți în prealabil. în 6 grupe, potrivit specificului locului de muncă unde funcționează cercurile : 4 în industria grea, una în transporturi și una în industria textilă. S-au ales apoi propagandiști bine pregătiți pentru fiecare grupă, care au predat lecții și au ținut convorbiri în cercurile lor, în prezența celorlalți propagandiști din grupa, respectivă. Recent, la seminarul cu tema : „Productivitatea muncii și căile creșterii ei" cît și la predarea lecției „Introducerea tehnicii noi în întreprinderile industriale" ținute de propagandiștii : inginer David Stelian și Silviu Bașca, de la Uzinele „Steagul roșu“ — Brașov, Constantin Sasu și Alexandru Teo- dorescu de la Uzinele de tractoare, Cota Romulus de la Nodul C.F.R.-Brașov și Pintilie Moțoc de lg Fabrica „Partizanul roșu“ au participat și propagandiștii din cele 6 grupe.După ținerea seminarului și pre-. darea lecției, s-au pus întrebări- și s-au purtat discuții în legătură, cu conținutul de idei, metodele de predare și de conducere a seminarului.Dată fiind eficacitatea acestei metode de rășpîndire a experienței bune în munca propagandiștilor, cabinetul de partid și-a propus să o extindă șl la alte forme de învățămînt.

Ö sursă importantă de valorificare mai bună 
a fiecărei tone de țițeibună măsură pierderile de rafinare, neutralizare și redistilare. S-au înlocuit aparatele de măsură și control cu altele noi, moderne la unele dintre instalațiile tehnologice ; s-au organizat cursuri pentru ridicarea calificării încărcătorilor și altele.Calculele făcute arată că prin a- plicarea planului de măsuri tehnico- organizatorice, colectivul rafinăriei noastre va reduce .anul acesta pierderile de țiței și produse petroliere cu peste 1 300 tone“.

ION PESCARII 
secretarul comite
tului de partid 

la rafinăria 
Cîmpina

In Directivele C.C. al P.M.R. cu privire la criteriile principale ale 
întrecerii socialiste se arată că unul din obiectivele importante care 
trebuie să preocupe colectivele de muncă din unitățile industriei pe
troliere este reducerea pierderilor admisibile de țiței, și de produse 
petroliere în schele, rafinării, bazele de desfacere și unitățile de trans
port. Micșorarea continuă a- acestor pierderi este o sursă sigură pen
tru reducerea prețului de cost al produselor petroliere.

Pentru a cunoaște realizările petroliștilor din regiunea Ploiești în 
lupta pentru micșorarea pierderilor de țiței și produse, posibilitățile 
și rezervele interne care mai există în această privință, redăm mai 
jos cuvîntul următorilor tovarăși:

Ing. GHEORGHE -La noi, pier- 
rnMÄNTSCTi 'derile au fost COMANBblU reduse în ultj_ 

rafinăria Teleajen mul an cu 955 000 lej față de plan. Printre măsurile care au contribuit mai mult la obținerea acestui rezultat se află : cuplarea instalațiilor de desalinare electrică cu cele de distilație atmosferică și în vid, desființarea rezervoarelor intermediare de produse petroliere, perfecționarea separatoarelor prin montarea de fascicole de laminare și altele.In rafinăria noastră ca și în celelalte unități de prelucrare a țițeiului se produc pierderi însemnate din cauza gudroanelor acide rezultate în procesul de rafinare a produselor petroliere. Recuperarea masei organice din aceste gudroane reprezintă o importantă sursă pentru valorificarea superioară a materiei prime.Noi aplicăm de cîțiva ani procedeul de utilizare a gudroanelor acide drept combustibil tehnologic prin spălare cu apă și diluare cu motorină. în acest feb valorificăm doar o mică cantitate din reziduuri, 200—250 tone lunar ; peste 5Oo tone pe lună se aruncă și acum în batale. Ar fi bine ca Direcția generală a prelucrării țițeiului să urgenteze experimentările care se fac la rafinăria nr. 2 Ploiești pentru recuperarea masei organice din gudroanele acide în scopul fabricării asfaltului, Se pare a fi cel mai bun procedeu pentru valorificarea reziduurilor acide și va : vaporare trebui extins și în celelalte rafină- rii. Se pot recupera astfel anual zeci de mii de tone de produse petroliere.De curînd, în secția distilație II s-au Introdus două vase pentru recuperarea țițeiului din apa reziduală de la desalinarea electrică. Și in

celelalte secții se iau măsuri pentru micșorarea pierderilor. Va trebui să fim sprijiniți mai îndeaproape de laboratorul de cercetări al rafinăriei pentru perfecționarea instalațiilor de distilație atmosferică și în vid, unde au loc încă pierderi de produse petroliere".

„In rafinăria noastră, organizațiile de bază din secțiile de producție și de la depozit-expe- diție desfășoară muncă politică vie în rîndul mun-
de

GHEORGHE 
CONSTANTI-

NESCU 
tehnician, rafină

ria Ploiești

„Recent, în toate secțiile rafinăriei noastre au avut loc, din inițiativa comitetului de partid, producție. S-auconsfătuiri de dezbătut posibilitățile de reducere a pierderilor în procesul de fabricație și în timpul transportului și depozitării produselor. Numeroși distila- tori, rafinori, lăcătuși, au arătat cu acest prilej1 că în unele secții, îndeosebi la distilația primară a țițeiului și la distilația în vid a păcu- rii, la depozit-expediție, se face încă risipă de materie primă , și produse. La. instalațiile tehnologice nu s-a a- cordat suficientă atenție întreținerii în bune condiții a utilajului pentru a se evita scurgerile de produse pricinuite de neetanșeitatea conductelor, pompelor, echipamentului de răcire și condensare. Deși s-au făcut diferite încercări pentru îmbunătățirea sistemului de încărcare a produselor în cisterne, nu- s-a trecut încă la adoptarea unui procedeu care să împiedice pierderile prin e- ----------, sau çjih cauza umplerii peste nivelul maxim.Pe baza propunerilor s-au întocmit planuri de măsuri pentru înlăturarea deficiențălor semnalate. linele au și fost puse în practică. Se aplică o nouă tehnologie la' fabricarea uleiurilor care elimină

anul 1959, deși în această perioadă s-au construit Instalații noi, care a- dîncesc procesele de prelucrare secundară.Rezultatele obținute dovedesc justețea concluziei la care a ajuns comitetul regional de partid în anul 1959 analizînd posibilitățile de reducere a pierderilor. Au fost combătute părerile unor specialiști și s-a arătat atunci că pierderile de produse în rafinării pot fi încă simțitor reduse.Rezervele de reducere a pierderilor nu au fost nici pe departe epuizate. Considerăm că s-a făcut încă prea puțin în ce privește introducerea unor procedee avansate cu o e- ficacitate mare — ecranele plutitoare, separatoarele moderne, cuplarea de instalații etc. La rafinăria nr. 2, nici pînă acum nu s-au cuplat instalațiile de distilație atmosferică cu cele de distilație în vid și de cracare termică. Cuplarea ar contribui la eliminarea unor pierderi și la micșorarea consumului specific de combustibil. La această rafinărie, ca și la rafinăria Ploiești, nu au fost desființate toate rezervoarele intermediare dintre instalațiile tehnologice și depozit.La rezervoarele cu produse ușor volatile se produc pierderi de obicei prin evaporări. Pentru a micșora a- ceste pierderi, la întreprinderea de transport și desfacere produse petroliere s-au introdus cu succes, încă din anul 1961, ecrane plutitoare din mase plastice. Ne-am propus să extindem procedeul și în rafinării. A- nul acesta vor fi construite 35 asemenea ecrane. Conducerile rafinăriilor vor trebui să urgenteze întocmirea documentației tehnice pentru obținerea creditelor de mică mecanizare necesare.în prezent la rafinăriile din Ploiești și' Cîmpina se pierd cantități însemnate, de produse petroliere

9 citorilor pentru înlăturarea risipei. Agitatorii au fost instruiți de către tehnicieni și ingineri cu o bună pregătire în problemele privind importanța reducerii continue a pierderilor de țiței și produse. La fiecare loc de muncă au fost afișate panouri cu lozinci în legătură cu sarcinile ce revin colectivului rafinăriei în a- ceastă direcție, precum și grafice comparative care arată, pe bază de calcule, ce economii se obțin prin eliminarea deficiențelor la pompe, conducte etc. Munca politică desfășurată a dat roade. Anul trecut colectivul rafinăriei noastre a redus pierderile cu 1 378 tone.Comitetul de partid își propune să îmbunătățească formele muncii politice pentru economisirea materiei prime și valorificarea ei superioară. In această acțiune vom atrage mal mult activul fără de partid al organizațiilor de bază și pe agitatori. Organizațiile de bază de la fabricația secundară și de la depo- zit-expediție — secții cu rezerve importante de micșorare a pierderilor prin antrenarea motorinei în apa de — vor dezbate în adunări generale la condensatoarele barometrice ale cu activul posibilitățile de punere în instalațiilor de distilație în vid. Cap- valoare a acestor rezerve". tarea motorinei direct în instalațiileultimii tehnologice ar face posibilă redu-Ing. ION BONCOI 
din Direcția gene
rală a prelucrării 

țițeiului petroliere au fost în continuă scădere. A- nul trecut pierderile au fost cu, a- într-o proape 27 la sută : mai mici față de

„în ____ ■ani, în rafinării- • cerea simțitoare a pierderilor la inie din regiunea Ploiești pierderile de țiței și produse stalațiile respective. Serviciul tehnic al direcției generale, împreună cu conducerile rafinăriilor, vor studia problema șl vor propune măsurile cele mai. eficace, care, să elimine pierderile produse pe această cale“.

Știați unde se fabrică firmele luminoase care împodobesc toi mai mult ora
șele țării ? La întreprinderea „Electrofar” din Capitală. Iată, în fotografie, pe doi 
dintre realizatorii acestor firme — șeful de brigadă Marin Mlnea șl sticlarul mode
lor Ion Toma — împreună cu controlorul tehnic de calitate Marieta Mlhăileanu, 
consultîndu-se asupra unor noi modele de litere pentru firme luminoase.

(Foto : M. Andreescu)

Adunare festivă cu prilejul 
Zilei internaționale a femeii

(Urmare din pag. I-a)Vorbitoarea a arătat în continuare că femeile din lumea întreagă sărbătoresc anul acesta Ziua internațională a femeii în condițiile creșterii forțelor progresului și păcii.Socialismul, care întruchipează progresul și viitorul întregii omeniri, înregistrează victorii hotărî- toare în toate ■ domeniile de activitate, în viața economică, politică, culturală.Cauzei nobile a apărării păcii, a preîntîmpinărli unui nou război mondial, care constituie problema cea mai arzătoare a zilelor noastre, îi închină activitatea milioane de oameni .— bărbați și femei — de pe întregul glob pămîntesc.Referindu-se în continuare la situația internațională, vorbitoarea a subliniat că mișcarea de femei din Republica Populară Romînă, susți- nînd cu hotărîre politica, de pace și coexistență pașnică, a statului nostru, dezvoltă continuu relațiile de prietenie cu femeile din celelalte' țări ale lumii. Ea aduce o contribuție importantă la activitatea Federației Democrate Internaționale a Femeilor — pentru întărirea unității mișcării de femei din toată lumea.Intr-o atmosferă entuziastă, participantele la adunare au adoptat în unanimitate textul unei telegrame de salut adresate Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn.Ne exprimăm dragostea și recunoștința profundă față de partidul

nostru drag — se arată printre altele în telegramă — pentru viața noastră demnă și fericită, pentru condițiile create de a fi părtașe la întreaga activitate economică, politică și culturală a țării, pentru grija părintească cu care sînt înconjurați copiii noștri și minunatele posibilități de învățătură asigurate tinerei generații.Ne angajăm în fața partidului. ca împreună cu întregul popor să muncim cu toată energia și capacitatea noastră pentru realizarea cu succes a mărețelor sarcini stabilite de Congresul al III-lea al P.M.R. privind dezvoltarea continuă a industriei și agriculturii socialiste, îmbogățirea culturii,. a științei și creșterea bunăstării celor ce muncesc in scumpa noastră patrie.S-a trimis, de asemenea, o telegramă Federației Democrate Internaționale a Femeilor în care se spune printre altele :. „Militante .active pentru, înfăptuirea nobilelor țeluri ale F.D.I.F., femeile din R. P. Romînă sînt hotărîte să-și aducă și mai mult contribuția la întărirea unității de luptă a femeilor de pretutindeni, pentru statornicirea unei păci trainice în lume, cucerirea și apărarea drepturilor femeilor, ocrotirea vieții și viitorul fericit al copiilor“.In încheierea adunării a fost prezentat un program artistic.
★Adunări festive consacrate zilei de 8 Martie — Ziua internațională a femeii — au avut loc și în alte localități din țară. (Agerpres)

DIN TOATĂ tĂR<PREZENTAREA DE NOI MODE
LE. In localul restaurantului „Tran
silvania“ din Oradea a fost organi
zată recent o paradă a modei. Au 
fost prezentate peste 100 de modele 
noi de confecții, tricotaje, și încăl
țăminte care au fost puse în vî.nzare 
prin unitățile comerciale din oraș. .

Ibl INDUSTRIA LOCALĂ PRODUSE 
TOT MAI MULTE. Paralel cu sporirea 
producjiei, colectivele întreprinderilor 
de industrie locală din regiunea Galafi 
introduc în fabricajie produse și sorti
mente noi. Astfel, de la începutul a- 
cestu' an au fost fabricate' 10 sorti
mente noi. Printre acestea se num? * 
băncile școlare rabatabilei numărlj 
pentru școlari și diferite obiecte 
casnic. In trimestrul al fl-lea al x J1 
vor fi Introduse In fabricajie alte 6S"de 
noi sortimente.

SPECTACOLE LA SATE. Două 
colective de artiști de la secțup de 
estradă a Teatrului de stat din Plo
iești întreprind un turneu prin raioa
nele Euzău și Rm. Sărat: cu specta
colul în premieră „Holde de aur". 
In ultimele zile, artiștii ploieșteni au 
fost oaspeții colectiviștilor din Cer- 
nătești și Joseni, raionul Buzău, 
Böldu, Știubepși Dumitrești, raionul 
Rm. Sărat.EXTIND SUPRAFEȚELE IRIGATE. Gospodăria colectivă „Someșul’’ din Satu-Mare are cea mai mare parte din teren situat în lunca Someșului. Pentru a obține recolte mai mari de cereale și plante tehnice,. colectiviștii au început de pe acum pregătirile pentru irigarea în acest, an a unei suprafețe de circa .300 ha. Față: de anul trecut, gospodăriile colective din raionul Satu- Mare. situate ■. pe. valea Someșului, vor spori în acest an suprafețele irigate cu peste 800 de hectare.

locuințe Pentru inginerii a- 
■GRÖNOMI. In comunele Cerna, Peci- 
neaga, Tra>an și Filimon -Sîrbu: din re
giunea Dobrogäa au- începui -încă de 
anul trecut lucrările de construcfie a 
locuinjelor pentru ingineri agronomi. 
Constructorii se străduiesc sa le dea în 
folosință cît mai curînd. Anul acesta, 
în Dobrogea se vor construi locuinfe 
pentru 142 de ingineri agronomi. Nu
mai ir. raionul Negru Vodă sînt prevă
zute 42 locuințe.. ...........

SCHIMB DE EXPERIENȚĂ ÏN MUNCA 
SINDICALĂ. Comitetul orășenesc de 
partid Galați “a oi*țfânizat ‘ zilele trecute 
la întreprinderile textila wi schimb de 
experiență-pe tema : -„‘îflibifhătătireă mun
cii organizatorice a sindicatului — în 
centrul atenției preocupărilor comitetului 
de partid”. Au luat parte secretarii 
comitetelor de partid și organizațiilor de 
bază, și președinții comitetelor sindicate
lor din Întreprinderile din oraș. în cadrul 
consfătuirii s-a analizat experiența' do- 
bîndită de comitetul de partid de la în
treprinderile textile în conducerea și' în
drumarea; muncii, sindicale, în ; organiza
rea întrecerii socialiste și a .consfătuirilor 
de producție, pentru .îndeplinirea sarci
nilor de plan și îmbunătățirea continuă- 
a calității produselor.

STUDIOUL CINEAȘTILOR AMATORI. 
La clubul Uzinelor de tractoare din Bra
șov a fost amenajat zilele acestea un 
studio cinematografic" de amatori, dotat 
cu aparate șl instalații moderne.' Aici, 
membrii'cineclubului „Cutezătorii” — lă
cătuși, stTungari, montori;' laborant! — 
vor realiză în condiții mai bune - noile 
filme despré muncitorii întreprinderii lor. 
Ei au început dé pe acum pregătirile 
pentru turnarea unui film de propagandă 
tehnică. De asemenea, s-a prevăzut reali
zarea tîrior jurnale de actualitate din 
activitatea uzinei.
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Aspect exterior al halei de prelucrări mecanice, de la Uzinele de mașini-unelte „înfrățirea“ din Oradea, 
intrată în funcțiune anul trecut. (Foto : A. Cartojan)

u T1E ÄT1R1E 9 <£ □
TEATRE : Teatrul de Operă șl Balet al 

R.P. Romîne: Nunta lui Figaro — (orele
19.30) . Teatrul de stat de operetă : Vă
duva veselă — (orele 19,30). Filarmonica 
de stat „George Enéscu” (Ateneul R. P. 
Romine): Concert simfonic — (orele 20). 
Teatrul Național „I. L. Caragiale" (Sala 
Comedia): Vizita bătrînei doamne — (o 
rele 19,30). (Sala Studio): Mașina de 
scris — (orele 15.30); Bolnavul închipuit
— (orele 19,30) Teatrul „C. I. Nottara" 
(Sala Magheru) : Cînd înfloresc migdalii
— (orele 19,30). (Sala Studio): Casa cu 
două intrări — (orele 20). Teatrul „Lu
cia Sturdza Bulandra” (bd. Schitu Măgu 
reanu nr. 1): Cum vă .place — (orele
19.30) , (Sala Studio — str. Alex. Sahia 
nr. 76): Menajeria de sticlă — (orele 19.30), 
Teatrul pentru tineret și copii (Sala C 
Miile): Oceanul — (orele 20). (Sala Liber
tatea) : O felie de lună — (orele 20). Tea
trul muncitoresc C.F.R.-GiuleștI: Vecini 
de apartament — (orele 19,30). Teatrul E- 
vreiesc de Stat: Opera de trei parale — 
(orele 20). Ansamblul de cîntece și dan
suri al C.C.S.: Visuri îndrăznețe — (o- 
rele 20). Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase" (Sala Savoy): Ca la revistă — (o- 
rele 20). (Sala victoriei): Ocolul pămîn- 
tulul in 30 de melodii — (orele 20). In
stitutul de .artă teatrală șl cinematogra
fică „L L. Caragiale” (bd. Schitu Măgu- 
reanu 1): Mutter Courage- — (orele 20). 
O.S.T.Ä. (Sala Palatului R. P. Romîne) : 
Jacqueline François — concert extraor
dinar de șansonete — (orele 20). Circul 
de stat: Spectacol prezentat de Circul 
„Slavla" din Praga — (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Lupenl 29 —
cinemascop (ambele serii): Alex, Sahia 
(9.30; 12,15; 17,15: 20), Drumul Serii (16,
18.30) . O călătorie spre centrul pămîn-
tului — cinemascop (ambele serii): Pa
tria (8.45: 12; 15; 18,10; 21.15), București 
(9; 12; 15; 18; 21). Festival Chaplin : Re
publica (9,30; 11,45; 14,00; 16,30; 19,00; 21.15) 
Elena Pavel (9,15; 11,30; 13.45; 16: 18,30: 
21), 1 Mai (10,15; 12,45; 15,15; 17,45; 20,15), 
Gh. Doja (9; 11,30; 14-, 16,30; 19; 21.30). G. 
Coșbuc (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18.45; 21).
Cîinele sălbatic Dingo : ^rulează la cine
matograful Magheru (9; 11,15; 13,30; 16 ;
18.30; 21). Tineretului (9; 11.20; 13,40; 16; 
18,25; 20,50), Ștefan cel Mare (10; 12; 15.30; 
13; 20,30), Libertății (10; 12,30-, 15,30; 18:
20.30) . Șapte dădace : rulează la cinema
tografele V.Alecsandri (14,30; 16,30; 18,30-
20.30) ,- I. C. Frirnu (10,' |1,45; 13,30: 15.15;
17; 19; 20,45), Grivița (10; 12; 15; 17; 19: 21) 
Floreasca (16; 18,15; 20,30). Moartea în 
insula de zahăr: Victoria (9,45; 12; 14,15; 
16,30; 18,45> 21), Fecioara: Central (10; 12; 
14; 16,10; 18,20; 20,30). Unirea (16: 18; 20) 
Flacăra (16; 18,15; 20,30), Pedro pleacă în 

■Sierra: Lumina (rulează în continuare de 
la orele 10 pînă la orele 14, după-amla- 
ză 16; 18,15; 20,30). Program speci.il pen
tru copii: 13 Septembrie (orele 10). Ba
ronul de Münchhausen : 13 Septembrie 
(11,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30), G. Baco- 
vla (15,30; 18; 20,15). Puștiul - rulează la 
cinematograful Maxim Gorki (16; 18; 20). 
Camelia: înfrățirea întré popoare (10,30; 
15,45; 18; 20,15), 23 August (9,45; 11,45 ; 14; 
16.30; 18.45; 21). Stolul captiv : Cultural718: 
18,15, 20.30). Balada husarilor : Cultural 
(10; 12). Aurel Vlaicu (15; 17; 19; 21).
Alo !... ați greșit numărul — Lizzie Mac

Kay : Atex. Popov (rulează în continuare, 
de la orele 10 pînă la orele 21). Ultima 
repriză: 8,Martie (15; 17; 19; 21). Partea 
ta de vină : rulează la cinematograful 
C-tin David (16; 18.15; 20,30). Cartouche
— cinemascop: V. Roaită (10; 12; 14; 16.15; 
18,30; 20,45), 16 Februarie (15; 17; 19; 21). 
D,l-i înainte fără grijă : rulează la cinema
tograful T. Vladimirescu (15; 17-, 1.9: 20.45). 
Cinci oameni Ia drum: Volga (10; 12; 15,30; 
17; 18,45; 20.30), Luceafărul (15; 17;' 19; 21).

TELEVIZIUNE : Orete 19,00 — Jurnalul 
țcleviziunit 19 15 - Pentru copil filmele; 
..Umbre' și ..Marea lui Slavka", lS.35 — 
In fața harții. 19 45 — Mozatc.de scurt 
metraje 20,30 - Program de ctntpce șl. 
dansuri populate romîhești. Dirijori: 
Victor Pfedescu. artist emerit Alois Ho
nig și lori (Mărgean 21,35 — Sonete. 21.55
— Muzică ușoară. Tn încheiere ; Buletin 
de știri.

CUM E VREMEA 1
Timpuj probabil pentru zilele de 10, 11 

șl 12 martie. In țara : Vreme relativ căl
duroasă la început, apoi in: răcire ușoa- 

, .ră. începînd din nordul țării. Cer schim
bător. Precipitați: izolate. Vînt slab pînă 
la potrivit. -.Temperatura staționară la 
Început, apoi. în scădere. Minimele vor 
fi cuprinse între minus 5 grade și plus 
5 grade, mai coborite,in. nordul țării, iar 
maximele între plus 2 grade și 12 grade. 
In București : Vreme relativ călduroasă 
la început, apoi în răcire ușoară, cu cer 
schimbător, vînt slab pînă Ia potrivit. 
Temperatura în scădere qșoară în a 
doua parte a intervalului,

speci.il
Mozatc.de
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Constanța mă primește cu ploaie torențială și furtună. Ploaia e rece, furtuna veninddinspre marea agitată pătrunde la oase. E jumătatea lui februarie. La București ningea liniștit. Rafalele ploii răzbat repede prin palton. Iau seama că multă lume care a coborît din accelerat este străină de localitate — bărbați de to—te vîrstele, preocupați, grăbin- du-se să ajungă într-un anumit loc. Aflu că au venit la un sfat al mecanizatorilor din agricultură, organizat de comitetul regional de partid. Un sfat care se (ine în Palatul Sporturilor și la care participă vreo mie cinci sute de tractoriști, tehnicieni, ingineri, conducători de unități agricole, colectiviști. Prin urmare, zboruri mari, primăvăratice, se simț în toată Dobrogea și, ca aproape întotdeauna — tractoriștii, mecaniza- jrii sînt primele stoluri vestitoare și înfruntînd primele toane ale iernii.Va trebui să-mi chibzuiesc bine timpul, pentru ca să mă pot împărți între celelalte treburi și să iau totuși parte și la această consfătuire a mecanizatorilor, la care voi putea afla pulsul agriculturii acestei regiuni. Privind lumea aceasta de bărbați grăbindu-se prin șuvoaiele ploii, să ajungă la Palatul Sporturilor — ploaia și furtuna nu mi se mai par așa de vrăjmașe și neprimitoare, iar in învolburarea văzduhului și a mării simt ceva cu adevărat primăvă- ratic. Și abia a- cum, ridieîndu-mi privirile, descopăr șiruri lungi de blocuri îneît a- proape nu mal recunosc locul. Constanța construiește. Prin octombrie, pe locul șiruri de blocuri înălțate în fața mării răvășite de furtună, nu era încă nimic, sau poate văzusem vreun excavator îniigîndu-și fălcile în malurile de lut galben. Repede au crescut aceste șiruri de blocuri ! Din loc în loc, alte excavatoare abia se văd din săpături și răscoliri adînci, printre căsuțele vechi. începe să se contureze puternică imaginea unei perspective mărețe de la palatul gării tru, profilată viguros pe supra portului maritim.

acestortemerar

TRAIAN COȘOVEI
acum rezultatele unei asemenea consfătuiri. începe să mi se arate tulburător, demn și de nădejde profilul de om bine calificat, specializat al tractoristului, al mecanizatorului și al brigadierului colectivist.Toți acei care trec la tribună își rostesc cu fermitate și solemn sarcinile, angajamentele lor, în acest an — angajamente exprimate pînă la urmă în cifre pentru toate mintite lucrări tode, operații, tehnice înaintate, sisteme de mecanizare ; sînt amintite cantități mari de îngrășăminte chimice și naturale. Și toți, preocupați să arate toate asemenea lucruri cu care vor să-și dovedească de pe acum reușita angajamentelor — au uitat parcă să pomenească fie cel puțin și numai în treacăt, că sînt și ploi și vînturi și arșițe. Ei își expun acțiunile, planurile lor de muncă, sarcinile și angajamentele lor — ca pe un plan uriaș de acțiune numai al lor, al oamenilor și depinzînd în cea mai mare măsură numai de ei-Acesta mi s-a părut la un moment dat, și a rămas și după aceea pentru mine lucrul cel mai mare și mai nou : în dezbaterile mecanizatorilor

de plan, în tone. Și acestea sînt rea- tehnice speciale, me- aejiuni, măsuri agro-

nu atît pentru noi și pentru această excursie a noastră — pentru că excursie o socotesc — ci, mai ales, pentru satele spre care mergem. Simțim că legătura lor cu centrul, cu Constanța, este reală și puternică ; simțim că, oricît de lung ar fi drumul pînă la aceste sate, ele sînt și se simt totuși aproape de orașul lor puternic. Distanțele acelea care, străbătute înotînd prin glod, însemnau cîteva zile de chin, de frig, cu căruța, prin viscol sau prin ploi nemiloase — distanțele acelea pot fi străbătute în două ceasuri și nu mai au nimic rău și înfiorător în ele.Pe un uriaș disc de pămînt, care coboară ușor spre toate zările, la Adamclisi, am privit tăcuți ruinele monumentului străvechi — Tro- paeum Trajani — și am aflat că monumentul va fi în curînd restaurat în întregime. Dar privirile și atenția mi-au fost mereu atrase de un alt monument, mal discret, dar uriaș în desfășurarea lui. Anume, tot pieptul acela de platouri înălțate spre cer erau acoperite de imense arături negre și lanuri de grîu aburind în verde. Și mă gîndesc că, de primăvară și pînă toamna, la strînsul tuturor recoltelor, acest uriaș monument al agriculturii Dobrogei trebuie

lui. Dar unele din
tre aceste mari în
trupări albe nu 
sînt zăpezi, 
sînt saivane,

ci ca niște potcoave uriașe de argint pe coastele dealurilor. E adevărat, zăpezi mari s-au strîns și asupra lor, însă acum zăpezile s-au topit și au ieșit la iveală, de sub nămeți, ca niște pajiști de ghiocel, cîrduri mari de oi și miei. De jur împrejur se văd lumini electrice, tre- murînd, clipind în șiruri lungi sau în grămăjoare, ca niște pumni de semințe sau ca niște puișori galbeni, strînși grămadă. în partea aceasta a Dobrogei luminile electrice au intrat mai demult și par firești și de cînd lumea în peisajul locurilor — și nu s-ar putea spune că nu au farmecul și frumusețea lor. Semnificativ mi se pare însă pe acest drum nesfîrșit autobuzul cu acești scriitori și poeți constănțeni într-o seară de duminică, dueîndu-se întrun sat îndepărtat să stea de vorbă cu oameni de acolo, să le citească din lucrările, din poeziile lor, eă stea la o șezătoare literară. Oricît aș insista lepetînd acest fapt simplu — simt că nu-i pot exprima toată noblețea și toată bogăția de semnificații.Sînt de fapt două sate—Valea Rea și Cetatea, aproape legate între ele, amîndouă pe albia unei văi închisă la un capăt, iar drumul care coboară în sat e așa fel îneît simți că acolo e capătul lui, acolo e capătul lumii. O mare

regiunea Dobrogea.Comuna 23 August,„Dacă, de sau dacă și tot
spre zare cen- dea-
mecaniza- lucrează în agri- iau parte la la jumătatea preajma marii un fel de veri-

mie cinci sute de tori, care, cultura Dobrogei consfătuire. Asta, lui februcrie. în campanii — caficare a țațelor, înaintea lansării lor în teren. Ia tribună urcă, pe rînd, de dimineața pînă seara, tractoriști, șefi de bigadă, ingineri mecanici, mecanici,combineri, președinți de gospodări, directori de stațiuni, directori gospodării de stat, iarăși tractoiișL șefi de brigadă. Expunînd pe scur concentrat ce au făcut, cum au făot anul trecut și ce au realizat, tfC și raportează ce au pregătit, c*n  s-au pregătit pentru primă- varacare, afară, varsă primele șu- voaJ aspre, înviorătoare.ții sînt familiare și dragi aseme- .ne consfătuiri ale agricultorilor n<jtri moderni, ale mecanizatorilor : pit consfătuiri pline de farmec, evo- atoare, trezind mii de fapte și în- .împlări și situații de tot felul. Ei aduc, vie și impetuoasă în această sală mare, viața zbuciumată și frumoasă a întregii regiuni. încă nu s-a scris destul despre frumusețea, bogăția de idei și de sentimente, despre poezia, robustețea și forța răscolitoare a acestor ample consfătuiri agricole și ale mecanizatorilor — consfătuiri care amintesc și tulbură prin aceea că ele seamănă cu zborurile mari și rotate și liniștite ale păsărilor, înaintea Îndrăznețelor lor călătorii; Ei realizează aici o înțelegere, stabilesc un angajament și o punere la punct a întregii experiențe și a tuturor pregătirilor — astfel ca acțiunea lor să se desfășoare uniform, să se desfășoare la același nivel înalt ; ei pun la punct în această consfătuire un uriaș și splendid angrenaj care va trebui să acționeze în chip armonios și desă- vîrșit, în întreaga Dobroge.Ascult cu atenție și dintr-o înclinație pentru poezie, expunerile dele- gaților, pline de termeni și expfèsii tehnice sau exprimînd procedee, acțiuni tehnice, cifre. Atrag atenția, în primul rînd, competența, nivelul de pregătire și calificarea la care își spun ceea ce au de spus tractoriștii, brigadierii, colectiviștii. Luările de cuvînt scurte, concise, bine și exact formulate nu se deosebesc de expunerile tehnicienilor și ale inginerilor. Consfătuirea are o ținută deosebită. Acest nivel ridicat și competent care îi dă prestigiu și un aer de mîndrle face să se simtă de pe

nu exista nici un dacă, exemplu, vom avea ploi nu vor fi vînturi arzătoare acel cortegiu cu „dacă" și cu îndoieli care au chinuit mult mintea țăranilor. Ei scoteau munca lor, cîmpul lor de acțiune — agricultura — de sub imperiul fenomenelor oarbe și întîmplătoare ale naturii. Acesta era lucrul uriaș, bun și tulburător pe care mecanizatorii îl exprimau la această consfătuire. Desigur, acolo, la locul lor de muncă, ei toți își puneau și problema arșițelor și a vînturilor, dar tot așa, în spirit științific, luînd măsuri, preîn- tîmpinînd pericolele și calculînd totul în așa fel, îneît orice eventual capriciu al naturii să fie stăvilit sau compensat în timpul optim, cu o pricepere și cu o elasticitate și cu o strategie vrednice de admirație.Foarte limpede — acolo, în sala de la Constanta, prin mesajele sau toasturile tractoriștilor (pentru că așa mi-au sunat în inimă scurtele lor cuvîntări) am văzut agricultura socialistă eliberată, pe cale de a fi scoasă de sub legile capricioase ale naturii și devenită o știință foarte complexă și o strategie, o luptă îndrăzneață, ingenioasă și sigură de victoriile ei.Această biruință și acest optimism duceau cu ei, a doua zi, prin ploaie si prin furtună tractoriștii, mecanizatorii, ca niște zboruri de cocori, în toată Dobrogea — primii cocori vă- zuți ai acestei primăveri...

să fie de o mare strălucire și forță— așa cum doriseră și conducătorii romani să fie monumentul lor : să poată fi văzut de departe și de peste tot și să slujească de exemplu. Să intimideze popoarele meniseră cuceritorii romani meniul lor ; acesta, al lanuri nu intimidează ziasmează, tulbură sentiment de forță.Adamclisi este o comună mare, puternică, răspîndită pe dealuri mari, mușcate de torenți. Case aspectuoase, noi, străzi pietruite, gri- lajuri în culori vii, străzi electrificate, difuzoare prinse în stîlpi, la răscruci și difuzoare menilor. Așezarea cerul devenit din nou— are ceva arzător culorile satului,

— așa monu- imensității de însă, ci entu- și inspiră un

în casele oa- aceasta, sub vînăt și aspru și aprig, prinamintind locurile îndrăgite și tablourile arzătoare ale lui Van Gogh. Cred că numai hărnicia și munca și iscusința oamenilor reușesc să acopere și să liniștească, aici, sub priveliștile blinde ale lanurilor locuri foarte foarte sever.entru
și plantațiilor, niște aprige și un climat

MJ9 entru ca prea mult ne ducem la stabilit, brigada

— Vedeți ?. Aici e Bucureștiul

Carnet cultural FOILETON

CONCEDIU LA TARÂsingurătate împresoară pe departe aceste două sătucuri și privind coclauri! din jur, te gîndești unde vine acesta Rea". Văd bișnuite, mal vechi, altele a oi și chipeșe, altele în construcție ; ferestre luminate, becuri prin ogrăzi. Valea satului este dominată de zidurile roșii, ridicate pînă la jumătate, ale unei construcții mari. Aflăm îndată că este căminul cultural. Căminul funcționează în prezent într-o coșmelie care va fi fost pe timpuri circiuma vreunui chiabur : nu-i deloc arătos și nici încăpător, se vede înghesuială acolo, se aude un radio, dar oamenii ne iau repede și ne conduc dincolo, în Cetate, unde este un cămin mai mare, tot într-o clădire veche renovată de oameni.Căminul cultural încă de schele ; în grrjite, un magazin lectrice pe drumuri șoseaua bună. Se află acolo o stațiune de mașini și tractoare, între cele două sate. Valea Rea nu arată a fi un loc rău. De ce i s-o fi spus așa ? 1 La Valea Rea șoseaua-i bună, la Valea Rea lumina-i bună, la Valea Rea și la Cetate — se construiește în roșu o cetate.Poate am stat zece minute așa, privind satul, zece minute de la sosire și căminul se umpluse cu lume, îneît oamenii stăteau în picioare pe lîngă pereți și afară la ușă.Eram cu toții vădit tulburați, ne simțeam asaltați du această lume dornică de a ne asculta, copleșiți de interesul pe care îl arăta — și am trecut să ne desfășurăm șezătoarea. Unul după altul, poeții au început să citească poeziile lor. Citeau poezii însuflețite, pline de căldură, pagini sincere și frumoase.Sala dreptunghiulară șl destul de lungă era luminată de becuri care atîrnau din tavan peste capetele mulțimii înaintînd pînă la marginea

La Biblioteca Academiei 
R. P. Romînede numele „Valea case o- unele

este împrejmuit jur, căsuțe în- mare, lumini e- și prin ogrăzi.

sub „In- din I într-un cu-

M-am uitat foarte in
trigat la amicul meu. 
Eram încă pe strada 
Hoitului din Bacău, co
muna Letea Veche e la însurățeii, e drept, lo- 
5 km de aici. Atunci?!.., cuiesc amîndoi in Ba

cău. Sînt chiar ve
cini. Dar la Bacău, 
ofițerul stării civile nu 
le-a făcut formele pe 
motiv că mirele nu a- 
parține de oraș. Cîțiva 
metri buclucași i-au 
costat kilometri.

Pe strada Hoitului, 39 
de locuitori sînt orășeni 
șl aparțin de Bacău. 
R.estul de 65 aparțin de 
Letea Veche, comună 
aflată, la cinci km...

— îți place la tară? 
mă întreabă nea Nicu. 

doare

dusese să facă formele 
de căsătorie tocmai la 
ofițerul stării civile din 
comuna Letea Veche.

5 km de aici. Atunci?!..,
— Nea Nicule ce e 

cu dumneata?
Nu mi-a răspuns. Am 

intrat în curte, am așe
zat bagajul pe prispă, 
în bucătărie, nevastă-sa 
ne aștepta cu două stră. 
chini cu lapte aburind, 
cu mămăliguță.

— Uite ce-i, mi-a zis 
nea Nicu. Poate ești flă
mând de la drum. Min- 
căm camera

Sînt băcăoan. Conce
diul de anul trecut l-am 
făcut la mare. Anul 
ăsta, ce mi-am zis: ia 
să-l petrec la țară. E 
frumos acolo, acum, în 
prag de primăvară, cînd 
se topesc zăpezile și pe 
cîmpii adie un vînticel 
blind. îmi place să aud 
foșnetul copacilor, cli
pocitul apelor, măcăitul 
rațelor
vînt, îmi place la țară.. Tocmai îi spuneam 
toate astea amicului 
meu, nea Nicu Șuștac. 
Locuiește cu cîteva case 
mai încolo, pe aceeași 
stradă cu mine — stra
da Hoitului din Bacău, 
dacă vă interesează.

— Aha, vrei concediu 
la țară! — se bucură el, 
freeîndu-și mâinile cu o 
ciudată satisfacție. Te 
duc eu la mine, la țară. 
Mîine vin să te iau.

Intram în concediu 
chiar a doua zi, așa că 
m-am apucat să 
pregătesc. Mi-am 
bocanci, rucsac și 
mos, ca să colind 
coclauri — mă 
m-am aprovizionat 
tot ce trebuie pentru un 
concediu la țară.

A doua zi, cu noap- 
tea-n cap, nea Nicu era 
cu o trăsură la poartă. 
Am-mai-aruncat o pri
vire prin casă, am con
trolat dacă am închis 
bine poarta, și m-am 
su.it. Nea Nieu a dat bice 
și caii au luat-o la trap. 
Dar la a patra casă, pe 
dreapta de locuința 
mea, pe la vreo 15 pași, 
amicul a tras de hățuri 
atît de brusc 
gata-gata să 
trăsură.

— Ce s-a

în cadrul Bibliotecii Academiei R. P. Romîne a fost elaborat cel de-al doilea număr al Caietului selectiv de informare asupra creșterii colecțiilor sale. Caietul cuprinde lista cărților străine, noile achiziții de cărți vechi romînești ri cărți rare, de documente, corespondență, stampe, desene, hărți, atlase, manuscrise muzicale etc. intrate în fondul bibliotecii.A ieșit, de asemenea, de tipar numărul 15 al lucrării dicator selectiv de articoleperiodicele marxiste recente", care cuprinde circa 2 000 de indicații bibliografice de articole publicate în periodicele marxiste din toate țările. Lucrarea prezintă interes pentru cercetătorii institutelor de științe sociale ale Academiei R. P. Romîne, pentru lucrătorii din domeniul ideologic din țara noastră.
Teatru de amatori 

cu stagiune permanentăBAIA MARE (coresp. „Scîn- teii“). — Pe lîngă Casa de cultură a sindicatelor din Baia Mare a luat de curînd ființă un teatru de amatori cu stagiune permanentă. Colectivul teatrului este alcătuit din aproape 50 de actori amatori care activează în formațiile de teatru ale cluburilor din întreprinderile și instituțiile orașului. Stagiunea permanentă a teatrului de amatori băimărean s-a deschis cu prezentarea comediei în trei acte „Fata cu pistrui“" de Andrei Uspenski.
Concerte simfoniceConcertele Orchestrei simfonice de stat din Galați se bucură de popularitate. în repertoriul său figurează lucrări muzicale ale compozitorilor clasici și contemporani. Recent, orchestra a înscris în programele ei și lucrări aparținând unor tineri compozitori din localitate. Oamenii muncii din Galați și din alte orașe participă cu interes și la concertele simfonice populare destinate celor ce doresc să-și însușească cunoștințe Asemenea de curînd Focșani.

mă 
luat 
ter- 
prin 
rog, 

cu

asta. Dar să știi: 
ți-am spus tot adevărul. 
Camera asta, pînă aici 
lîngă sobă (și trase o li
nie imaginară cu codi- 
rișca biciului) aparține 
de oraș. După ce mă
nânci, te duci dincolo să 
te odihnești. Acolo ești 
la țară.

Am mîncat și după a- 
ceeă m-am duș Ic. poar
tă să privesc strada. 
Nea Nicu a venit după 
mine.

— Spuneai că vrei să 
te odihnești la țară.

— Așa e.
— Dacă-i așa,

nu

cam
mă simt toc-

înhamă iar

la 
am

— Mă 
capul. Nu 
mai bine.

Amicul 
caii la trăsură.

— Hai să te duc 
dispensar. Că și eu 
de făcut un consult.

— Păi dispensarul nu 
e colea? Uite-l! Niai 
șase sute de metri nu 
sînt pînă ac.olo. Ce tre
buie trăsură?

Dar bunul meu amic 
nu s-a lăsat contrazis. 
M-a suit ,pe capră si 
m-a dus cinci kilometri, 
pînă la dispensarul din 
Letea Veche. Aici medi
cul Î-'ă" consultât pe nea 
Nicu. Pe mâne m-a re
fuzat.

— .Păi sînt vecin cu 
nea Nicu. Doar patru 
case ne despart. Pe el îl 
consultați și pe mine 
nu?

— Mută-te două case 
mai încolo și te consult.

...Apropo de dispen
sar. Poate că, cine știe, 
se găsește vreun leac 
și pentru ciudățeniile 
Pe care le-am văzut cu 
prilejul concediului meu 
la

ce 
cauți aici! Aici ești tot 
la oraș. Treci în partea 
cealaltă a gardului. A- 
colo ești la țară.

Am trecut de partea 
cealaltă, și m-am întâl
nit cu nea Rugină, ve
cinul lui nea Nicu. îmi 
spune că feciorul lui, 
Vasile, întors de curînd 
din armată, se însoară 
mîine. Mireasa însă, 
cam necăjită. Vasile o

să nu întîrziem și pentru ca să capăt programul de desparte în două : i mine la căminul Adamclisi și altă mai departe, cu autobuzul, în celelalte sate, mai îndepărtate, la Șipotele și la Valea Rea. La Valea Rea va fi capătul drumului nostru. Nu știu cum arată Valea Rea, dar numele îmi furișează în inimă curiozitatea. Cineva ne-a prevenit că nu vom putea pătrunde cu autobuzul nostru pînă în localitate. In mintea mea, eatul acesta devine aruncat undeva cine știe unde, peste dealuri cu neputință de trecut și neliniștea și curiozitatea mea cresc. Șoseaua e bună, însă nu mai e asfaltată, dar e pîetruită bine și autobuzul urcă și coboară printre dealuri tăcute, noian de pămînt tăcut, cu care nu te poți măsura și care se întunecă și se posomorăște treptat o dată cu furișarea rece a serii. Nu mai întîl- nim nici camioane, nici căruțe, nici oameni și din loc în loc trecem printre maluri înalte de zăpadă murdară care șuroiește încet, stînd încă mărturie a înzăpezirilor și a viscolelor care au fost pe aici.In înserarea care vine de peste tot, prind să se vadă bine și capătă contururi precise mari petice de zăpadă, rămășițe din întroieniri mari, culcate pe coastele dealurilor și prin văi, ca niște întrupări mari, albe. In umbra serii, albul zăpezii devine și mai alb, un alb fosforescent și ciudat aruncat în toate părțile, de jur împrejur, pe culmi și văi. Aceste petice de zăpadă par niște păsări mari, albe, zburînd agitate în stoluri mari, tăcute pe deasupra ținutu-

scriitori o echipă cultural echipă pornim
se

lin pe

Dialog... (Foto : Gh. Vlnțllă)

TjL intrat în bunele obiceiuri ■^■^■ale Casei regionale de creație Constanța, ca în fiecare duminică scriitori și poeți din Constanța să se urce într-un autobuz special și să colinde satele Dobrogei. Este o acțiune culturală cu care satele Dobrogei s-au obișnuit și o așteaptă întotdeauna cu bucurie.Dimineața de duminică este senină, însorită, negura și sloata șivîn- tul ursuz, de ieri, s-au uitat și lumea umblă mai sprintenă. Marea strălucește, departe, obosită. Plecăm într-un autobuz vreo douăzeci de scriitori cu un itinerar bine stabilit, pe șoseaua Constanța-Băneasa, la căminele culturale de la Adamclisi, Deleni, Șipotele, Valea Rea. Totdeauna aceste șosele asfaltate drepte și elegante mi-au dat un fior de bucurie și de putere, poate pentru că știu că sub luciul de bandă de magnetofon al acestor șosele suple se află închise pe vecie acele hîrtoape fantastice, pe care cu greu, și numai la mare ananghie, se aventura cineva, mai cu seamă pe vreme de iarnă și la desfundatul noroaielor. Acum zburăm, lunecămdeasupra și ne îneîntăm de priveliști și simțim biruința și puterea asupra distanțelor și noroaielor. Bucuria e ceva mai, adîncă și

de cultură muzicală, concerte au avut loc la Brăila, Tecuci și

îneît era 
zbor din

întîmplat, 
nea Nicule? Vreo pană? 

Nea Nicu a coborît 
zîmbind pe sub mus
tață. și-a dat căciula pe 
ceafă, și mi-a răspuns: 

— Nici o pană. Am a- 
juns. Dă-te jos... Asta-i 
comuna Letea Veche.(Continuare în pag. IV-a)

Festival Chaplin
în istoria filmului, Charlie Chaplin o- 

cupă un loc de primă mărime, unanim 
recunoscut. Intrată definitiv în patrimo
niul clasic al celei de-a șaptea arte, 
opera sa continuă și azi să bucure și 
să emoționeze milioane de spectatori, 
în pofida trecerii anilor, ea își păstrea
ză neștirbită prospețimea, chiar cînd e 
vorba de asemenea scurte filme mufe 
datînd din anii 1916—1917, ca cele 
reunite în antologia prezentată acum 
pe ecranele noastre. în fața acestor 
creații de tinerețe — veritabile neste
mate cinematografice — ne putem da 
seama odată mai mult de importanța 
artei lui Chaplin, de forța geniului său.

lafă-l din nou înaintea noastră pe 
faimosul Chariot — omulețul caraghios 
și firav, cu mustăcioară, pălărie tare, 
baston și ghete scîlciafe — cucerind 
inimile cu inima lui de aur, sfîrnind ho
hote de rîs cu verva și inventivitatea 
lui sclipitoare. în „Vagabondul“ ne în
duioșează candoarea 
amărîfuiui violonist, gata să înfrunte 
orice riscuri pentru a salva fata de care 
s-a îndrăgostit. în „Aventurierul“ ne 
amuză copios peripețiile evadatului 
care găsește mereu alte mijloace ca să 
scape de urmărirea polițiștilor, cărora 
le joacă festă după festă, cu ingeniozi
tate și dezinvoltură. în „Charlie poli
țist“ ne simfim solidari că măruntul

părător al celor umili și năpăstuiți, care 
nu se sfiește să se opună legii celui 
mai puternic, izbîndind asupra forței 
brutale a matahalei care teroriza un 
întreg cartier cu nelegiuirile sale. Pus 
de fiecare dafă în altă ipostază, eroul 
își dezvăluie în cele șase filme care 
alcătuiesc acest Festival Chaplin ace
leași admirabile însușiri umane. E cu
rajos în ciuda aparenței lui ridicole ; 
își apără demnitatea pînă și în cele 
mai nefavorabile împrejurări ; se do
vedește inteligent 
dacă pare ușor de

Arta lui Chaplin 
investigarea atentă 
realității, din bogăția ideilor umaniste 
exprimate consecvent de-a lungul unei 
întregi vieți de creație. Filmele lui — 
faptul e evident și în antologia de față 
— unesc precizia observației, realismul 
ambianței, tipurilor și gesturilor cu fan
tezia comică inepuizabilă. Umorul său 

și cavalerismul cunoaște o îneîntătoare diversitate de 
tonuri și nuanțe, de la ironia amară din 
„Emigrantul" pînă la burlescul situații
lor ilariante din „La băi", de la accen
tele tragicomice care lasă să se între
vadă lacrima dincolo de zîmbeful 
sei, pînă la virtuozitatea gagurilor, 
municînd pregnant ideea satirică 
mărită de artist, înfr-o succesiune 
mică riguros dirijată, ca un balet.

și V. Frid) cu vervă și inventivitate. 
Hazul înfîmplărilor la care asistăm este 
dublat de portretizarea spirituală a e- 
roilor, a căror mișcare psihologică de
loc liniară, nuanțat urmărită de regizor, 
sporește farmecul filmului. In plus, un 
autentic filon liric 
punctînd cîteva 
episoade, cum 
ilustrare a lecției 
radio cu 
moscovit 
Viktor și

străbate acțiunea, 
din cele mai reușite 

ar fi acea admirabilă 
de gimnastică de la 
ale peisajului citadinimagini

sau explicația din pod dintre 
Afanasi, cînd pentru prima

a-

„Șapte
Sfudiourile sovietice ne-au oferit 

ultimii doi-trei ani o seamă de amu
zante comedii pentru tineret, pe teme 
de actualitate (să amintim, de exemplu, 
„Tnfîlnire pe cablu" sau „Fetele"), măr
turisind o preocupare constantă în a- 
ceastă direcție și ducînd mai departe 
tradițiile create de comediile cinema
tografice ale lui Grigori Alexandrov și 
Ivan Pîriev. Pe același făgaș se înscrie 
și noua realizare în culori „Șapte dă
dace“, care consacră debutul ca regi
zor de cinema at actorului Rolan Bîkov, 
neuitatul protagonist din „Mantaua“, e- 
cranizarea după Gogol.

Cine sînt cele șapte dădace ? Sînt ti
nerii unei brigăzi de la o fabrică de 
ceasornice, care — plini de bune in
tenții — își asumă responsabilitatea de 
a face om întreg dintr-un delicvent ml-

în

și spiritual, chiar 
înșelat.
își frage seva din 
și pătrunzătoare a

țară.
P. DANILA

(Pe baza unei scrisori 
trimise redacției de un 
grup de locuitori de pe 
strada Hoitului).

dafă se simtă Intr-adevăr că puștiul as
cunde un suflet sensibil sub imperti
nența sa obișnuită.

Cu toate că acțiunea filmului nu este, 
uneori, perfect închegată, „Șapte dă
dace" cîșfigă pe merit adeziunea publi
cului, găsind un larg ecou îndeosebi în 
rîndul tinerilor spectatori — semn că 
ținta sa educativă a fost atinsă. Regi
zorul Rolan Bîkov știe să ne mențină 
mereu trează atenția printr-un ritm an
trenant, prin poante comice excelente 
(cele trei momente de la duș ale lui 
Afanasi de pildă), printr-o bună valori
ficare a jocului tinerilor inferpreți, din 
rîndul cărora se detașează net Senia 
Morozov, în rolul lui Afanasi.

„Lanterna cu amintiri“
In septembrie 1962 s-au împlinit 50 

de an' d,e la aparifia pe ecrane a pri
mului film romînesc „Războiul inde
pendentei". Cu acest prilej, o echipă 
a Studioului cinematografic 
hia",
gescu, a realizat o culegere din vechi 
filme romînești, care se găsesc la Ar
hiva nafională de filme.

Intitulat „Lanterna cu amintiri", filmul 
este închinat acelor pionieri a: cine-

„Alex. Sa- 
condusă de regizorul Jean Geor-

matografie1 romînești — regizori, ac
tori, operatori — care, între anii 1912 
și 1944, au muncit cu pasiune înfruntînd 
nepăsarea regimului burghez și au 
creat primele producții ale cinemato
grafiei naționale.

Pe ecran vor reapare figurile unora 
dintre marii noștr actor : Constantin 
Nollara, Maria Ciucurescu, Romald 
Bulfinski, C. Tănase, Tony Bulandra, G. 
Timică și alții.

dadace

M. POP

O scenă din filmul „Visul unei nopți de iarnă“, după piesa lui 
Tudor Mușatescu, film evocat în „Lanterna cu amintiri". De la stingă la 
dreapta : Radu Beligan, Maria Filoti, Ana Colda, Mișu Fotino și Doina 
Florentina»

nor, scos de la colonia de reeducare 
și adus să lucreze alături de ei. Numai 
că în practică, lucrurile se vor dovedi 
mult mai complicate decîf și-au imagi
nat băieții și fetele în elanul lor inițial. 
Micul golan nu se lasă cîfuși de puțin 
lesne îmblînzit. Nu degeaba era soco
tit cel mai îndărătnic element din co
lonie. în consecință, fot ce-l interesea
ză la început este să profite de ama
bilitatea noilor săi educatori, pe care 
îi duce /la exasperare cu șiretlicurile 
sale, cu minciunile debitate fără să cli
pească, cu isprăvile sale.

Opoziția dinfre aspirațiile comsomo- 
liștilor, care fac fotul pentru a trăi și 
a munci în chip comunist, și nepăsarea 
insolentă a recalcitrantului Afanasi, ge
nerează intriga comică, dezvoltată de 
autori (scenariul e semnat de I. Dunsld

i
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Din activitatea științifica
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sudarea rotoa- 
con-

autobuzul pe deasu- furtună și adîncit în
locuri.
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junior expune...

marii

dinei luni pe nanaLa 23 noiembrie 1962 nava „Viteaz“ a aruncat din nou ancora la Vladivostok. Se încheiase, după cinci luni, cea de a 35-a expediție oceanografică a navei, ultima din cele trei expediții dedicate studierii Oceanului Indian în cadrul unui plan internațional de cercetări coordonat de U.N.E.S.C.O.Dintre cele patru oceane mondiale, Oceanul Indian a fost studiat cel mai puțin pînă astăzi. Spre apele lui, cu resurse piscicole enorme, dar încă insuficient explorate, își îndreaptă atenția mulți specialiști. în același timp cu „Viteaz" au brăzdat apele Oceanului Indian, făcînd diferite cercetări, și alte vase : „Diamantina“ și „Gascon" sub pavilion australian, „Argo" și „Horrizont“, aparținînd S.U.A., cîteva pescadoare japoneze etc.Aș vrea să împărtășesc acum cititorilor „Scînteii*  cîteva din rezultatele acestei expediții. în cele 153 de zile cît s-a aflat în larg, „Viteaz" a parcurs 38 540 km din care 28 350 km în Oceanul Indian, iar în acest timp au fost înfruntate de cîteva ori furtuni de gradul 10-11 (maximul este de gradul 12). In drumul ei, nava s-a oprit de multe ori în oceanul deschis, rămînînd în același loc chiar și 24 de ore.Din cîteva date sintetice prezentate mai jos, cititorul își poate forma o imagine despre activitatea științifică intensă desfășurată de expediția noastră. Bunăoară, pentru a se descifra relieful de la fundul oceanului au fost înregistrate apei pe o distanță de S-au ridicat coloane de de peste 70 m. înălțime, cercetările seismicetuate 248 de explozii. Au fost luate 50 de probe de fund s-a fotografiat fundul oceanului, s-au făcut peste 11 000 de analize chimice, 137 de analize de radioactivitate, numeroase analize spectroscopice cantitative, hidrooptice, măsurători acti- nometrice. S-au luat numeroase probe cu vietățile care populează apa oceanului, dintre care 22 de la mari adîncimi. A fost măsurată în 92 de locuri producția primară a fitoplanctonului, s-a studiat biolumi- niscența planct.onică și bioluminis- cența apei. De asemenea au fost lansate de la bordul navei 186 de baloane-sondă pentru studii meteorologice pînă la înălțimea de 28 km. In această călătorie s-au făcut, pentru prima dată la bordul unei nave oceanografice, observații de natură fiziologică asupra animalelor planctonice și bentonice.Cercetările efectuate pe nava „Viteaz" au făcut posibilă descoperirea unor curenți marini situați de ambele părți ale Ecuatorului, în re-

giunea vînturilor alizee, tar la nord de Ecuator — a unui curent de adîn. cime vest-est care compensează parțial curentul de suprafață, de sens invers, provocat de rotația Pă- mîntului. Cunoașterea acestor cu- renți prezintă o însemnătate deosebită pentru navigația de suprafață și cea submarină.Măsurătorile termice și chimice întreprinse în timpul expediției au arătat că masele de apă ale Oceanului Indian se deplasează din regiunea Mării Arabiei spre est, ajungînd chiar pînă în dreptul coastelor Indoneziei și Australiei de vest. Cercetările efectuate cu ecolotul ne-au dat posibilitatea să descoperim pe fundul oceanului, în partea vestică, o nouă creastă de munți subacvatici care se întinde de la sud la nord, precum și numeroase vîrfuri ale unor munți subacvatici, majoritatea fiind formațiuni vulcanice mai recente. Studiul compoziției chimice a apei a arătat că ea conține lavă bazaltică, cu o serie de elemente caracteristice, dovadă că erupțiile continuă. Crestele munților subacvatici împart bazinul Oceanului Indian în mai multe „ac- vatorii“. fiecare avînd caracteristicile sale hidrografice, hidrologice și biologice.Studiile geologice și seismice au adus date noi despre sedimentele aflate la fund, despre structura lor. Grosimea acestor depozite este în unele zone de 3-4 km. Absența sedimentelor în anumite zone demonstrează existența unor curenți puternici de apă care spală tot ce s-ar putea depune. Structura sedimentelor poate da indicații despre clima unor epoci îndepărtate, despre ridicarea sau scufundarea cu sute sau chiar cu mii de metri a fundului oceanului în locul respectiv, despre natura vegetației țărmurilor înconjurătoare.Pe baza cercetărilor au fost determinați numeroși curenți verticali care antrenează spre suprafață sărurile nutritive de care au nevoie algele planctonice. Totodată, s-a constatat că producția primară a fitoplanctonului este mai mare în apele din vestul Oceanului Indian, fapt care explică abundența de pește în această parte a oceanului. Am întîlnit aici numeroase bancuri de pești — toni, corifeni etc — dar și rechini, delfini, cașaloți care se hrănesc cu pești.Cercetările fiziologice efectuate mi-au permis să constat că în Oceanul Indian condițiile de mediu —

„^Viteaz“salinitate, conținut de oxigen, temperatură etc. — sînt identice cu cele care au existat în vremuri îndepărtate. Toate animalele planctonice sînt extrem de sensibile față de orice schimbare a acestor condiții, ceea ce denotă o adaptare a lor de lungă durată la ape în care acești factori nu variază. Numai organismele pleistonice, adică cele care trăiesc la suprafața apei, pot suporta variații ale mediului. Studiile fiziologice asupra animalelor oceanice explică de ce unele specii sînt răs- pîndite la suprafața apelor, iar altele în adîncul lor. Aceste studii înlesnesc, între altele, cunoașterea fenomenelor care determină toxicitatea sau imunitatea unor specii, transformarea energetică a rezervelor lor interne, mișcarea lor.Participarea la expediția vel sovietice „Viteaz*  ml-a posibilitatea să acumulez o anumita experiență în domeniul cercetărilor oceanografice, să studiez activitatea diferitelor laboratoare, manevrarea instalațiilor de bord și a aparatelor de cercetare, să urmăresc modul de interpretare a rezultatelor obținute, ridicareă pe această bază de hărți ale fundului oceanic, curenților, ale răspîndirii masei vii etc.Cercetarea oceanelor cunoaște în zilele noastre o amploare tot mal mare, deoarece în apele lor se află bogate rezerve alimentare — pești, raci, alge, plancton etc. — cu posibilități de producție aproape nelimitate. Algele pot deveni în viitor o sursă de proteine, grăsimi și glucide de mare însemnătate pentru a- limentația oamenilor. De altminteri, acestea sînt cercetate astăzi pe scară tot mai largă în laboratoarele de fiziologie vegetală pentru a se smulge naturii secretul procesului de fo- tosinteză în vederea reproducerii lui pe cale artificială. La rîndul lor, sărurile conținute de apele marine pot să găsească numeroase utilizări în industria chimică. Acestea sînt doar cîteva din posibilitățile pe care le deschid cercetările oceanografice, iar rezultatele vor fi cu atît mai valoroase cu cît oamenii de știință din diferite țări vor contribui, în cadrul unei colaborări rodnice, la rezolvarea în comun a multiplelor probleme ce le stau în față.

Ansamblu sovietic 
la LondraAnsamblul de cîntece și dansuri al armatei sovietice, condus de artistul poporului B. A. Aleksandrov, întreprinde în prezent un turneu în Anglia. Primul spectacol din cadrul turneului, care a avut loc în marea sală de concerte „Albert- Hall“ din Londra, s-a bucurat de un deosebit succes în fața celor 6000 de spectatori. La sfîrșitul spectacolului, artistul poporului B. A. Aleksandrov și membrii ansamblului condus de el au fost lung aplaudați și au primit din partea armatei engleze, neul artiștilor sovietici vadouă luni, în care timp ei vor prezenta peste 50 de concerte.

înde- flori Tur- dura
întemnițat în august 1960, marele 

pictor mexican David Alfaro Siquei
ros, eminent militant progresist, șl-a 
continuat în închisoare activitatea 
artistică. De cîtva timp, lui Siquei
ros 1 s-a interzis să mai picteze. Fo
tografia îl înfățișează pe artist, în 
fața unei lucrări realizate înainte de 
interdicție.

Expoziție 
a îemeilor- 

artiste

Penlru 
premiul
Oscar

bèrline- 
i" este in- 

expoziția, 
intre 2-31 
la Berlin. 
Deutsche 

în-

„Femei 
ze-artiste! 
titulată 
deschisă 
martie 
în sala 
Bücherstube, 
chinată zilei inter
nationale a femeii 
— 8 Martie. Ea 
prinde lucrări 
pictură, grafică și 
plastică executate 
de artiste berli- 
neze.

cu-
de

„0 altă țară

La New York a 
apărut recent un 
nou roman al scrii
torului negru 
mes Arthur 
dwin, intitulat 
altă Iară".

în romanul 
Baldwin slnt Înfă
țișați oameni aduși 
la disperare de a- 
suprirea și Înjosi
rile pe care le șu
ieră oameni talen
tat!, a căror dem
nitate este călcată 

in picioare. Baldwin 
visează să alun
gă timpurile cînd 
S.U.A. vor deveni 
„o altă tară*,  In 
care toii oamenii 
care o populează, 
indiferent de culoa
rea pielei, vor li e- 
gali In drepturi.

„Operațiunea 
Kalimantan“

Coproducția cehoslovaco-indone- 
ziană „Operațiunea Kalimantan“ este 
un film în culori pe ecran lat, la baza 
căruia se află evenimente reale din 
lupta curajosului popor indonezian 
pentru independența patriei sale. In 
anul 1947, pe insula Kalimantan (sau 
Borneo cum îi spuneau cotropitorii 
olandezi) în timpul unor lupte înver
șunate, treisprezece ostași indonezieni 
efectuează o operație militară secretă 
înfăptuind adevărate fapte de eroism.

22 de povestiri ale unor 
scriitori chilieni sînt in
cluse în antologia editată 
de Universitatea din San
tiago, sub titlul „Poves
tirea realistă chiliană 
contemporană". în pre
fața cărții, Yerco Moretic, 
filolog și critic literar, 
subliniază că antologia 
constituie 0 încercare de

a arunca o privire asupra 
literaturii chiliene con
temporane, în special 
asupra celei realiste, de 
pe pozițiile marxismului. 
Autorul prefeței face de 
asemenea un studiu cri
tic asupra literaturii rea
liste chiliene din secolul 
al XX-lea.

Zboruri de primăvară

Ziarul
York Herald 
bune” anunță 
pentru premiu) 
car — cel mai 
re premiu
S.U.A. pentru pro
ducția cinemato
grafică — a fost 
propus, printre alte, 
filme, și „Divorț 
italian”. Pentru in
terpretare au fost 
propuși actorii Burt 
Lancaster, Marcel
lo Mastroianni, 
Bette Davis, Kat
herine Hepburn.

3
Compozitor 

precoce

Cadrele didactice de 
la Institutul politehnic 
din Brașov își aduc con- 
tribuția la rezolva
rea unor probleme 
tehnice din uzinele con
structoare de mașini 
'din regiune. Cu spriji
nul unui colectiv de 
cadre didactice, con
structorii de la Uzina 
de tractoare au introdus

în producție o metodă 
modernă de durificare 
a sculelor. Această me
todă. bazată pe utiliza
rea seînteilor electrice, 
contribuie la creșterea 
durabilității sculelor cu 
60 la sută. Pentru tur
nătoria de oțel a uzinei 
cadrele didactice 
institut au realizat 
dispozitiv special 
captare a prafului.

Printre problemele teh
nice rezolvate se numă
ră, de asemenea, calcu
larea și proiectarea u- 
nor relee electronice 
oentru Uzinele „Steagul 
roșu“,
relor folosite în 
strucția turbosuflante- 
lor de 350 și 700 C.P. 
pentru Uzinele „Hidro
mecanica", și altele.

scenei. Dar lumina nu mi se părea prea puternică. Și cum citeau poeții din versurile lor — deodată am început să iau seama cum chipurile oamenilor îndreptate spre noi se luminau, se deschideau parcă și se aprindeau de la o lumină dinlăuntru.Tulburat și copleșit încă de cîtă dragoste și cîtă nerăbdare și cîtă sete dovediseră oamenii acela pentru poezie, pentru frumos, l-am mustrat în gînd pe tovarășii mei poeți pentru că nu se străduiau destul să aducă acestor oameni poezii și mai frumoase, pagini mai luminoase pe măsura acelei lumini care se prindea în ei.Ne apucase noaptea pe drum,urmă ; la Valea Rea și la Cetate străluceau vesele lumini ; în depărtări clipoceau de asemeni felurite constelații mai mici și mai mari. In întuneric, la lumina farurilor vedeam săltînd și diâpărînd în pilcuri de pădure căprioare grațioase, mai mult jucîndu-se decît speriate. Simții iarăși frumusețea aspră și mare a acestor locuri și, în mijlocul el, dîndu-i strălucire, umanizînd-o — cealaltă frumusețe, nobilă, generată de prezența și de forța și de înțelepciunea oamenilor care trăiau demni și puternici și luminoși în mijlocul acestor
Un colectiv de cadre 

didactice de la Institu
tul ■politehnic din Ga
lați a efectuat studii 
pentru folosirea unor 
mijloace tehnice mai 
eficiente în combaterea 
vibrațiilor și zgomotu
lui la motoarele de 
propulsie și motoarele

auxiliare ale navelor. 
Pentru cargourile de 
4 500 de tone, bună
oară, care se construiesc 
la șantierele navale din 
localitate, a fost deter
minat nivelul fonic în 
compartimentul mași
nilor și în celelalte 
compartimente înveci-

nate. Prin aplicarea so
luției propuse de insti
tut, sistemul de izolare 
fonică va fi perfecțio
nat, asigurîndu-se e- 
chipajului navei condi
ții bune de lucru, iar 
durata de exploatare a 
vasului va crește simți
tor.

Seara rece și repede, odatâ ploaie și crivățul dinspre întinderile Deltei și de pe dealuri. Mă uit cu melancolie spre Dunăre, m-aș lăsa puțin în Deltă — dar Dunărea este

acum ea singură, numai ea — lăsată să se lupte cu colosul de ghețuri. Dunărea poartă sloiuri — se spune. Pe fața ei este o mișcare înceată, abia observată, dar în adîncul ei simți că se încleștează forțe potrivnice uriașe. Și furtuna și ploaia nemiloasă și malurile care s-au retras parcă pentru a face loc acestei lupte — toată natura și oamenii pun un umăr să ajute fluviului să se elibereze,Nu pot pleca în Deltă și cu gîn- dul la oamenii de acolo care s-au pregătit vitejește să trăiască acest eveniment al limpezirii fluviului, aștept autobuzul care să mă ducă la Somova. Acest autobuz întîrzie acuma, pentru că plouă și e irig. Dar acest autobuz între Tulcea — Cîșla— Somova face șase drumuri pe zi, pe o șosea peste dealuri și care, mai demult, așteptai zile tregi să treacă vreo „ocazie".Cît timp aștept în stație, aflu la oameni că la Somova brigada de pescari a pescuit cu năvoadele și au realizat planul și pe luna a- prilie ; la Parcheș, colectiviștii au început munca la terase și la gropi pentru plantațiile de primăvară. Și somovenii au de finisat și de plantat 15 ha de vie în terase. Ca o ciudățenie, mai aflu că la Somova— dar numai la Somova — la 18 februarie, cu două zile în urmă, a fost o ploaie mare, cu fulgere trăznete, ca în iulie. Și a nins...Abia ne depărtăm cu și urcăm primele dealuri pra bălților frămîntate de pe deasupra fluviului

uriașa luf luptă — și în fața noastră, în noaptea asta aspră se deschid niște priveliști care înviorează. Ar trebui să oprim acest autobuz și să coborîm, 3ă privim mult împrejur, să ne îneîntăm și să ne desfă- tăm destul de aceste priveliști răsărite atît de neașteptat. E ca și cum au năvălit pe neașteptate și primăvăratece pe deasupra întregului ținut, ample și luminoase stoluri de cocori, șiruri lungi de cocori strălucitori, cîrduri mari de pescăruși și egrete și de tot felul de păsări albe, planînd liniștite, nestingherite de vremea aspră și însuflețind locurile, alungind singurătățile și frigul și întunericul. Nu mai e frig, nu mai e urît — nu mai e iarnă, oricît ai sufla crivățul 1Am înaintea mea cea mai fru»pe moașa. cea mai tulburătoare priîn mavarä Și cele mai strălucitoa-re și mai vesele stoluri și și-de ruri de cocori din cîte am văzutvreodată 1 Satele acestea, de la Cîșla, Somova și mai departe, spre Niculițel și toată partea aceasta de nord a Dobrogei eînț în acest februarie cu toane locul de popas al unor mari stoluri de cocori de aur.
Electrificarea 1 înalta tensiune 1 — spun oamenii pe scurt și își impun să arate obișnuiți ; dar îi simt tulburați și foarte mîndri de acest mare și primăvăratec miracol al luminii revărsate peste locurile lor. 

înalta tensiune 1 Racordarea la sis
temul energetic republican.înaintăm emoționați și tăcuți printre aceste mari stoluri aurite, strălucitoare — ca printi-o țară nouă, necunoscută și plină de farmec.

C» O« turistului CLĂBUCETUL TAURULUI

„Marele premiu 
cinematografic pen
tru tineret’’ este 
decernat anual u- 
nul regizor francez 
pentru realizarea 
unui film destinat 
tineretului. In pe
rioada 1962—1963 
acest premiu a fost 
atribuit lui Robert 
Dhéry șl Pierre 
Tchernia, realiza
torii filmului „Fru
moasa americană”, 
care a rulat și pe 
ecranele cinemato
grafelor noastre. 
In fotografie : Re
alizatorii filmului 
prezentîndu-șl 
plomele.

Recent a avut 
Ioc la Sofia primul 
concert al tinărulul 
compozitor Simeon 
Țonkov, fn vîrstă 
de numai 17 
autor a peste 200 
de lucrări. La 
sta de 6 ani, 
meon Țonkov

vlr-
Si-

a 
început să învețe 
pianul și, după șa
se luni, a creat 
primele sale lu
crări : două piese 
„Joc de copii” 
„Sonatina”. în ur
mătorii cinci 
el a compus 
meroase lucrări de 
proporții mici, 
printre care cinci 
concertina' pentru 
pian. La vîrsta de 
14 ani a scris pri
ma sa operă „Doi 
tineri din Verona” 
după Shakespeare.

Galeria O'Hana din-Londra va 
găzdui în curînd prima expoziție de 
pictură a lui Emile Gauguin, fiul na
tural al celebrului pictor francez Paul 
Gauguin. Emile a urmat fîrziu voca
ția paternă : a început să picteze ia 
vîrsta de 60 de ani. Din insulele 
Tahiti, unde Emile s-a născut și unde 
și-a petrecut pînă acum viata, vor 
sosi la Londra 40 de pînze.

Utilajul electronic 
modern permite ca in 
structura si funcțiile 
sistemului nervos să fie 
dezvăluite numeroase 
aspecte noi. Pe baza lu
crărilor de înregistrare 
a proceselor electrice 
din diferite regiuni ale 
creierului efectuate în 
ultimul timp la Institu
tul de neurologie al 
'Academiei R. P. Romî
ne, au fost puse în evi
dență unele relații ana
tomice și funcționale 
dintre aceste regiuni. 
De asemenea, s-a con
statat că centrii senzo
riali corticall, adică zo
nele de proiecție a

simțurilor pe scoarța 
cerebrală, sînt mult mai 
puțin localizați decît se 
considera înainte, supra- 
punîndu-se în zone cu 
funcții complexe. Acea
sta ar putea să ex
plice asocierea diferite
lor simțuri. Fenomenul, 
întrevăzut de I. P. Pav
lov. a fost studiat în 
institut prin analiza 
fiziologică a răspunsu
rilor electrice ale cre
ierului la excitanți 
senzoriali. Analiza aces
tor răspunsuri în dife
rite stări de excitabili
tate a creierului (somn și

veghe) permite să se 
tragă unele concluzii 
'privind procesele psi
hice.

Metodele moderne de
analiză a proceselor 
bioelectrice ale sistemu
lui nervos se aplică și 
la studierea cauzelor 
unor stări patologice, 
între altele au fost puse 
în evidență, în cadrul 
cercetărilor întreprin
se în institut, ritmuri 
electrice particulare în 
diferite forme de epi
lepsie, precum și rolul 
unor structuri cerebrale 
în declanșarea și opri
rea accesului epileptic.

Specialiștii de la Sta
țiunea marină de cerce
tări piscicole din Ma
maia însoțesc deseori 
pescarii în cursele de 
coastă și din largul Mă
rii Negre. Ei efectuea
ză cercetări de biologie 
marină și tehnică a pes
cuitului marin pentru a 
cunoaște mai bine con
dițiile hidrologice și 
hidrochlmice ale apelor 
mării, resursele de hra-

nă a peștilor, dinamica 
bancurilor de pești din 
mare etc.

Pe baza cercetărilor 
întreprinse, laboratorul 
de tehnica pescuitului și economie piscicolă a 
experimentat șl a pro
pus introducerea în 
producție a unul talian 
suspendat utilizabil la 
adincimi mai mari și 
mai economic decît alte

tipuri. De asemenea, 
au fost efectuate lu
crări privind utiliza
rea de fire, plase și 
fringhii din materiale 
sintetice, confecționarea 
de noi unelte pescărești, 
practicarea — mai ales 
în sudul litoralului —a 
pescuitului cu becuri 
electrice fluorescente la 
talian, a pescuitului cu 
setei de calcan colorate 
etc.

Spre sud. Predealul este străjuit de 
o culme a munților Baiului — cul
mea Gîrbovei, cum i se mai spune.

Culmea este acoperită de o pădure 
compactă de molid, care doar în 
două locuri lipsește : pe vîrful mun
telui, cu care ea se sfîrșește spre 
Valea Prahovei, și pe o fîșie largă ce 
coboară din acest vîrf spre Predeal.

Acestui munte, numit „Clăbucef" 
tocmai datorită vîrfului său golaș, i 
s-a adăugat — cine știe de cînd — 
numele de „al Taurului", spre a-l 
deosebi de celelalte numeroase clă- 
bucefe din jur în special de Clăbuce- 
ful Azuglt. dinspre est, și de Clăbu
cetul Baiului, dinspre vest.

Dacă vîrful lui este golaș, pădurea 
neîndrăznind aici să urce peste alti
tudinea de 1 400 metri — fîșia largă 
amintită este o defrișare făcută pen
tru schiori i pirtla Clăbucetului.

De la prima zăpadă șl pînă fîrziu

în primăvară, această pîrtle cunoaște 
o animație deosebită, duminica deve
nind chiar aglomerată. Tineri și vîrst- 
nici, venlți pentru o zi din București, 
Ploiești, Cîmpina și Brașov, sau oa
meni ai muncii de pe toate meleagu
rile țării aflați la odihnă la vilele din 
Predeal urcă și coboară continuu pe 
această pîrfie. Desigur, cei mai mulți 
o fac de dragul „alunecărilor" pe 
schiuri. Sînt însă mulți și cei care, 
necunoscînd acest sport al iernii, se 
mulțumesc să urce pentru a admira 
de pe vîrfuriie Clăbucefulul minunata 
panoramă ce se deschide spre toate 
punctele cardinale. Impresionantă 
este în special priveliștea Bucegilor, 
care își arată spectaculosul abrupt 
prahovean de la Vîrful cu Dor pînă la 
culmea Țigăneștilor. Caraimanul și 
Coștila, Acela AAorarului șl Bucșoiul 
oferă turiștilor. Imaginea .unei hărți în 
relief, el putînd recunoaște ușor toate

văile, tancurile și toți pereții aceste! 
zone a Bucegilor.

Sînt zile cînd Bucegli își ridică me
terezele din vălătucii ca de vată ai 
norilor ce se deplasează ușor pe 
fundul Văii Prahovei. Proiectați pe 
albastrul cerului, ei au o măreție care 
răsplătește cu prisosință efortul urcu
șului. De altfel, acest urcuș nu durea
ză mai mult de o oră și este acce
sibil tuturor. Sus, pe vîrful nordic al 
Clăbucefulul Taurului, o mică și co
chetă cabană (Clăbucef-plecare) stă 
la dispoziția turiștilor, Iar o a doua 
(Gîrbova) se află la o jumătate de 
oră mai departe, în șaua uriașă dintre 
cele două vîrfurl gemene.

Acesta este Clăbucetul Taurului. Un 
munte mic, care privit de departe nu 
spune mare lucru, dar care oferă 
amatorilor de piesaje frumoase și 
schiorilor sat'sfacțll deosebite.

I. CEBBU
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z



Nr. 5826 S C î N T E I A Pag. 5
e rassrctawar

Vedere de pe podul Grand din Capitală.

Toată atenția lucrărilor de îngrijire 
a semănăturilor de toamnă!

(Urmare din pag. I-a)astfel de cantități nu numai că aprovizionează griul cu elementele nutritive necesare, dar îl și apără de acțiunea oscilațiilor de temperatură din primăvară care survin după topirea zăpezii și, de multe ori, sînt cele mai dăunătoare. Mranița poate fi amestecată cu cantități mici de îngrășăminte minerale, 25 kg azotat de amoniu și 100 kg superfosfat la hectar, pentru â-i mări puterea de fertilizare.Pe care terenuri trebuie aplicate îngrășămintele ?Se recomandă ca în primul rînd 
să fie fertilizate semănăturile care 
au urmat după porumb și floarea 
soarelui, culturi care după cum se știe părăsesc terenul tîrziu și-1 lasă secătuit de apă și nitrați.In toamnă, pe unele terenuri, pentru a nu se scoate bulgări la suprafață a fost necesar să se are la o a- dîncime mai mică. Posibilitățile de mobilizare a azotului din rezerva naturală sînt reduse pe terenurile astfel lucrate, Cînd asemenea terenuri n-au fost bine fertilizate în toamnă ele trebuie să fie preferate în primăvară la îngrășarea cu azot.Pe porțiunile depresionale, pe locurile pe care s-au adunat cantități mari de zăpadă, apa în exces duce nitrații în profunzimea solului, dincolo de zona activă a rădăcinilor. După înlăturarea excesului de apă, plantele- rămîn galbene, firave dovedind lipsa azotului din sol. Pe astfel de terenuri, pentru a se redresa plaptele trebuie dat azotat de amoniu.în unele gospodării de stat și colective s-au aplicat la cultura griului cantități însemnate de superfosfat. în pămînt s-au acumulat însemnate rezerve de fosfor. Experiența a arătat că: aceste rezerve aduc sporuri însemnate de producție cînd sînt echilibrate și cu doze corespunzătoare de îngrășăminte a- zotoase. Pe asemenea terenuri se recomandă să se aplice primăvara devreme 50-75 kg azotat de amoniu la hectar, ceea ce aduce sigur un spor de producție de 400-500 kg boabe la hectar.Soiurile de grîu intensive, rezistente la cădere, sînt cele mai recunoscătoare la azot. Ele trebuie preferate la îngrășare.
LUCRĂRILE DE ÎNTREȚINERE 

A TERENULUI""Oscilațiile mari de temperatură care au existat la sfîrșitul lunii

Tenis tie masă

După primai zi 
a campionatelor 

internaționale 
ale R« P» RomineIeri, în sala Sporturilor de la Flo- reasca, au început întrecerile campionatelor internationale de tenis de masă ale tării noastre la care participă jucători și jucătoare din 8 țări. Competiția a programat primele meciuri pe echipe. La masculin, echipa R. P. D. Coreene a reușit să învingă cu 5—3 echipa R. P. Ungare și cu 5—0 echipa R. P. Bulgaria. In meciul cu reprezentativa maghiară, Coing Kil Hua a învins cu 2—0 pe Fëldi și Șandor. Alte rezultate mai importante : masculin : R. P. F. Iugoslavia — R. P. Bulgaria 5—1 ; R. S. Cehoslovacă — R. D. Germană 5—1 ; R. P. Romînă (A) — R. P. Romînă (tineret) 5—0 ; R. D. Germană — R. P. Polonă 5—2 ; feminin : R. P. Polonă — R. P. D. Coreeană 3—0 ; R. P. F. Iugoslavia — R. P. Bulgaria 3—1 ; R. D. Germană — R. P. Romînă (tineret) 3—1 ; R. D. Germană — R. S. Cehoslovacă 3—1 ; R. P. Romînă (B) — R. P. Bulgaria 3—0.Campionatele continuă astăzi de la orele 9 și 17 cu probele pe 

j echipe.
Baschet feminin

Daugava-Rapid 56-42
Aseară,- în sala Sluțești s-a dispu

tat meciul retur din cadrul sferturi
lor de finală ale „Cupei campionilor 
europeni“ la baschet feminin între 
echipele T.T.T. Daugava-Riga și Ra
pid București.

Meciul a luat sfîrșit cu victoria 
echipei campioane a Uniunii Sovie
tice, cu scorul de 56—42 (28—25). 

februarie și în primele zile ale lunii martie a acestui an au provocat succesiv îngheț și dezgheț. Din această cauză multe rădăcini se rup, plantele sînt „des
călțate”, scoase din masa solului. în astfel de situații semănăturile tre
buie tăvălugite cu tăvălugi netezi 
spre a se stabili contactul strîns al 
rădăcinilor cu pămîntul.Datorită vînturilor puternice de la începutul primăverii se formează repede o crustă care duce la pierderi mari de apă și stînjenește creșterea plantelor tinere. Spargerea 
crustei, primăvara devreme, se face 
cel mai bine cu grapa stelată. Lucrarea se execută în direcția rîndu- rilor semănăturilor. Grapa stelată sparge scoarța fără să dezrădăcineze plantele sau să le acopere cu pămînt.Cînd semănăturile de toamnă sînt dese și foarte bine înfrățite și înrădăcinate din toamnă și dacă se alege bine momentul, cînd solul este reavăn, se obțin rezultate bune și prin folosirea grapelor cu colți, mai ales pe solurile bătătorite și cu structura puțin stabilă. Se obțin rezultate bune și cu sapele rotative cu colți întorși, cînd plantele sînt bine crescute. Grăpatul trebuie aplicat cu mult discernămînt mai ales în zonele de stepă, cînd semănăturile au ieșit slabe din iarnă, și numai cînd este nevoie. Cînd pămîntul este bine structurat și afinat în urma gerurilor, nu mai este nevoie să se grăpeze semănăturile.

COMBATEREA 
DĂUNĂTORILOR 

ȘI A BURUIENILORCombaterea dăunătorilor, cu deosebire a gîndacului ghebos, trebuie să preocupe îndeaproape pe inginerii agronomi și conducerile unităților agricole socialiste. Cînd apare atacul acestui dăunător, trebuie să se facă prăfuirl cu Hexatox 3 la

INFOR
® în sala mare a Casei Universitari

lor din Cluj a avut loc vineri seara un 
recital extraordinar dat de violonista so
vietică Nina Beilina, acompaniată la pian 
de Taisia Merkulova. Programul a cuprins 
Sonata nr, 12 in mi bemol major de Mo
zart, Serenada melancolică de Ceaikovski 
si altele,

(Agerpres)
•. Formația Italiană de muzică de ca

meră aflată în tara noastră a prezentat

De pretutindeni

„Mondialele
R. P. ROMÎNĂ — ANGLIA 8-1

STOCKHOLM 8 (Agerpres). — 
Reprezentativa de hochei pe gheață 
a R. P. Romine a repurtat a doua 
victorie la campionatele mondiale 
din Suedia, învingând vineri seară 
cu 8—1 (2—0. 3—1, 3—0) selecționata 
Angliei. Scorul, după cum transmite 
corespondentul Agenției France 
Presse, reflectă foarte bine superio
ritatea hocheiștilor romîni care s-au 
dovedit mai buni patinatori și deo
sebit de combativi. Atacurile echi
pei romîne, scrie același comentator, 
s-au ținut lanț aproape tot timpul 
partidei. Portarul englez, Derek 
Metcalfe, a trebuit să facă eforturi 
serioase pentru a salva echipa sa de 
la o înfrîngere și mai categorică. Li
niile de atac ale echipei romîne au 
produs o puternică impresie prin 
jocul lor presărat cu multe subtilități 
tehnice. S-au remarcat Vacar, Pană 
și Varga. Cele opt goluri ale echipei 
romîne au fost marcate de I. Szabo 
(2), G. Szabo, Calamar, Varga, Pană, 
loanovici și Takacs. Anglia a înscris 
punctul de onoare prin Jan Dobsson.

Astăzi, echipa noastră are zi liberă, iar mîine dimineață susține 
primul său meci’ dificil cu reprezen
tativa Elveției, fostă campioană a 
Europei.

Intr-un alt meci pentru grupa B, 
Norvegia a întrecut Franța cu 8—2 
(1—1, l—o, 6—1).

★
Meciurile disputate aseară, în ca

drul primei grupe a campionatului 
mondial de hochei pe gheață, s-au 
încheiat cu următoarele rezultate : 
Finlanda-S.U.A. 11—3 (3—1, 6—1, 
2—1) ; Canada-R.F, Germană 6—0 
(2—0, 1—0, 3—0) ; Suedia—U.R.S.S. 
2—1 (0—1, 2—0, 0—0).

■ir
Joi seara s-au disputat alte 4 întîl- 

niri în campionatul mondial și eu- 

sută în cantitate de 25—30 kg Ia hectar. Unde atacul este izolat, se va pră'fui numai vatra cu o margine de siguranță de 5 m. Se poate folosi și Hexatox de 1,5 la sută în cantitate de 30—35 kg la hectar și Aldrin — 15—20 kg la hectar. Păstrarea lanului curat de buruieni este de mare însemnătate pentru obținerea de recolte mari. La stîrpirea bu
ruienilor trebuie folosite orice mij
loace — de Ia plivitul manual pînă 
Ia cel chimic prin stropiri cu ierbici- 
dul 2,4 D.Odată cu sosirea primăverii, o 
mare atenție trebuie acordată îngri
jirii ogoarelor de toamnă pentru a se 
preveni pierderea apei prin evapo
rare. O lucrare care trebuie făcută grabnic în primăvară, imediat ce stratul de sol de la suprafață s-a zvîntat este grăparea energică a a- 
răturilor de toaimnă. Prin această lucrare se sfărîmă scoarța formată după topirea zăpezii, se afinează solul, ceea ce ajută ia încălzirea lui, la distrugerea buruienilor care au germinat. Grăpătul se execută după ce se zvîntă solul pe o ’grosime mai mare pentru a se evita bătătorirea din cauza greutății tractorului.Inginerii agronomi din gospodăriile de stat și colective, specialiștii din cadrul consiliilor agricole și de la stațiunile experimentale sînt chemați să urmărească în permanență mersul vegetației și să verifice densitatea plantelor și, în funcție de acestea, să stabilească modul cum trebuie aplicate aceste recomandări. în acest scop, este necesar să se ia probe din teren pentru a se stabili precis numărul de plante la metrul pătrat, procentul de pierderi și stadiul de vegetație. în felul a- cesta se vor putea aplica în mod științific măsurile agrotehnice care să ducă la obținerea de recolte mari.
M A J I I
vineri seara în sala Ateneului R. P, Ro- 
mîne primul său concert în Capitală. 
Formația este alcătuită din soprana An
gelica Tuccari, care ne-a mai vizitat tara 
cu prilejul turneului formației „I Menes
trelii”, flautistul Conrad Klemm și pia
nista Loredana Franceschini.

în programul trlo-ului italian au figu
rat piese de Scarlatti, Telemann, Vinci, 
Verdi, Bellini, Donizetti, Dutilleux, Cor- 
tese, Tocchi, (Agerpres)

" de hochei
ropean de hochei pe gheață. In 
grupa A, R. S. Cehoslovacă a învins 
cu 10—1 (5—0 ; 3—1 ; 2—0) selecțio
nata R. F. Germane, iar Suedia a în
trecut cu 5—1 (2—1 ; 0—0 ; 3—0) pe 
R. D. Germană. Cel mai mare scor 
de pînă acum a fost realizat de 
echipa R. P. Ungare (grupa C), care 
a dispus cu 25—1 (10—0 ; 8—0 ; 7—1) 
de echipa Belgiei. Rozgony a mar
cat 8 goluri. Tot în grupa C. a debu
tat cu o victorie la un scor conclu
dent echipa Austriei, care a dispus 
cu 13—2 (5—0 ; 3—2 ; 5—0) de Da
nemarca.In ci te va

In turul trei al probei de simplu din 
cadrul turneului international de tenis de 
cîmp de la Cairo, campionul romîn Ion 
Tiriac l-a învins cu 6-2 i 2-6 î 6-3 pe cam
pionul vest-german Bungert.

*
Tradiționalul concurs de haltere „Pre

miul orașului Moscova” se va desfășura 
anul acesta între 15 și 17 martie și va 
reuni sportivi din 17 țări, printre care 
Japonia, S.U.A., R.P. Ungară, R.P. Ro
mînă, Austria, R.P. Polonă, Iran, R.S. 
Cehoslovacă etc. Lotul U.R.S.S. cuprinde 
30 de halterofili. Dintre ei lipsește însă 
recordmanul mondial Iuri Vlasov, care a 
hotărît să-și consacre toată atenția pre
gătirii sale pentru campionatele mondiale 
și Jocurile Olimpice.

★
In orașul Kiel s-a disputat întîlnirea 

internațională de handbal dintre echipele 
selecționate ale R.F. Germane șl R.P. Ro
mîne. Meciul s-a terminat cu scorul de 
18—12 (11—6) fn favoarea handbaliștilor 
germani.

■ir
A fost stabilit programul competițiilor 

pe echipe pbntru cupele „Corbillon” (fe
mei) și „Swaythling” (bărbați) din cadrul 
campionatelor mondiale de tenis de masă, 
care vor Începe la 5 aprilie la Praga. 
Echipa feminină a R.P. Romîne, care

Sesiuni tehnico- 
stiintifice
•i * *

în Berlinul occidental un nu
măr de 79 de copii s-au născut cu
anomalii din cauză că mamele 
lor au folosit ca somnifer prepa
ratul „Contergan". O cincime din 
acești noi născuți au murit, de
oarece malformațiile organelor 
lor interne erau atît de pronun
țate îneît copiii s-au dovedit ne
viabili. Datele au fost anunțate 
de Clinica universitară din Berli
nul occidental, care se ocupă cu 
cercetarea cazurilor de îmbolnă
vire cu „Contergan".

Vineri seara s-au încheiat lucrările celei de-a IlI-a sesiuni tehnico- științifice a Institutului de studii și proiectări energetice din Capitală.La lucrările sesiunii au participat reprezentanți ai Ministerului Minelor și Energiei Electrice, C.S.C.A.S., Comitetului de Stat al Apelor, cercetători științifici și specialiști de la institutele de cercetări din ramura energiei electrice, cadre didactice de la Institutele politehnice ,din București și Iași, reprezentanți ai întreprinderilor regionale de energie electrică, delegați ai uzinelor de echipament energetic „Electroputere" Craiova, ,,Electroaparataj“-București.Timp de două zile sesiunea a dezbătut în cadrul celor cinci secții de lucru 86 de referate șl comunicări.Sesiunea a făcut cunoscute lucrătorilor din acest sector cele mai bune rezultate obținute în activitatea de proiectări, studii și cercetări energetice de la ultima sesiune (1962) și pînă acum, precum și măsurile necesare în vederea introducerii tehnicii noi în instalațiile energetice.
*Vineri după-amiază s-a deschis în Capitală cea de-a opta sesiune de comunicări științifice a cadrelor didactice din Institutul de petrol, gaze și geologie. Cuvîntul de deschidere a fost rostit de rectorul institutului, prof. dr. Nicolae Petrulian, membru corespondent al Academiei R. P. Ro- mîne.Acad. Alexandru Codarcea, președintele Comitetului geologic, a prezentat apoi referatul „Cercetări geologice pentru asigurarea bazei de materii prime industriei noastre socialiste”.în continuarea lucrărilor sesiunii au loc comunicări privind probleme de geologie și geofizică, exploatarea zăcămintelor'de țiței și gaze, tehnologia și chimizarea țițeiului și gazelor, mașini și utilaj petrolier, probleme de matematică aplicată etc.(Agerpres)

R. P. Romînă prezentă ia tîrguri 

internaționale de peste hotareTîrgurile internaționale de. la Leipzig, Londra și Tripoli sînt primele din acest an la care participă R. P. Romînă. Prezența țării noastre la aceste tîrguri s-a bucurat de un deosebit succes. Aprecieri pozitive au întrunit și produsele industriale, îndeosebi cele realizate de industria constructoare de mașini, prezentate la expoziția comercială permanentă romînească de la Rangoon (Birmania). Astfel de expoziții permanente sînt deschise în prezent la Alep (Siria) și Khartum (Sudan).In primul semestru al acestui an întreprinderile romînești de stat pentru comerțul exterior vor fi prezente la tîrgurile de la Milano, Tokio, Bruxelles, Götteborg, Barcelona, cu produsele pe care le exportă în mod curent. în afară de aceste pavilioane șl standuri vor fi organizate în aceeași perioadă oficii de informații comerciale, unele ex- punînd și diverse produse, la tîrgurile internaționale de la Casablanca, Budapesta, Padova, Poznan.(Agerpres)
Loto Central

La tragerea Loto-Central din 8 mar
tie 1963 au fost extrase din urnă urmă
toarele numere :
23 25 59 44 21 86 65 5 62 75

Premiul special A : 5 21 44. Premiul 
special B : 25 59 65. Premiul special C t 
23 75 86.

Fond de premii : 825 878 lei.

Mîine Ia volei

Rapid București — 
P. U. C ParisCampionii de volei ai R. P. Romîne și Franței — voleibaliștii de la Rapid-București și P.U.C.-Pa- ris — se vor întîlni mîine seară, de la ora 18,30, în sala Dinamo din Capitală, în primul lor meci din cadrul sferturilor de finală ale „Cupei campionilor europeni”. întrecerea este așteptată cu interes de publicul sportiv bucureștean, întrucît în ambele formații figurează numeroși voleibaliști de valoare.Meciul revanșă se va disputa la 17 martie la Paris.r î n d u r £

joacă în grupa A, va întîlni la 5 aprilie 
echipa Greciei, la 6 aprilie echipele Da
nemarcei, Austriei, S.U.A., la 7 aprilie 
echipele Singapore și R.P. Polone, iar la 
8 aprilie echipele Scoției și R.S. Ceho
slovace.

Reprezentativa masculină a R.P. Ro
mîne, repartizată în grupa B, va juca la 
6 aprilie cu Brazilia și R.F. Germană, 
la 7 aprilie cu R.P. Ungară, Franța și 
Australia și la 8 aprilie cu R.P.D. Co
reeană.

★
Vineri au început la Chamonix întrece

rile concursului international de schi 
pentru premiul „Kandahar”. Proba femi
nină de coborîre a fost ciștigată de An
nie Famose (Franța) care a realizat 
timpul de l’59”22/100. Edith Zimmerman 
(Austria) s-a clasat pe locul doi cu 
l'59”57/100, urmată de Christi Haas (Aus
tria) — l'59”61/100.

★
La Varșovia s-au disputat două me

ciuri contînd pentru „Cupa campionilor 
europeni” la baschet. Echipa masculină 
„Wisla” — Cracovia a învins cu scorul 
de 75-72 pe Ț.S.K.A. Moscova, iar 
echipa feminină A.Z.S. Varșovia a între
cut cu 57-56 pe Slavia Sofia. Meciurile 
retur vor avea loc la Moscova șl res
pectiv Sofia. (Agerpres)

încheierea consfătuirii reprezentanților partidelor 
comuniste din țările Pieței comune

? 9BRUXELLES 8 (Agerpres). — între 4 și 6 martie a avut loc la Bruxelles consfătuirea reprezentanților partidelor comuniste din țările participante la Comunitatea Economică Europeană. La consfătuire a asistat, de asemenea, un reprezentant al Partidului Comunist din Marea Britanie.După cum se spune în comunicatul publicat joi, participanții la consfătuire au ascultat raportul prezentat de Pierre Joie, reprezentantul Partidului Comunist din Belgia, despre problemele Pieței comune și au avut un schimb de păreri în legătură cu situația din țările lor, din Piața comună, precum și în legătură cu problemele care se ivesc în fața tuturor forțelor democratice și iubitoare de pace ca urmare a creării „axei Paris-Bonn”.Ținînd seama de seriozitatea situației create, se spune în comuni
Proteste în Grecia împotriva persecutării

ziaruluiATENA 8 (Agerpres). La tribunalul penal din Atena începe la 9 martie procesul intentat directorului ziarului „Avghi", Paraske- vopulos, pentru publicarea în ziar a hotărîrilor plenarei a IV-a a C.C. al P.C. din Grecia. In a- ceste zile, delegații de oameni ai muncii, de tineri, studenți, de
Un interviu al lui Walter UlbrichtBERLIN 8 (Agerpres). — De cî- teva zile W. Ulbricht, prim-secretar al C.C. al P.S.U.G., președintele Consiliului de Stat al R.D.G., se află la Leipzig cu prilejul Tîrgului internațional de primăvară din acest oraș.într-un interviu acordat corespondenților agenției A.D.N., W. Ulbricht a subliniat că în cursul vizitării tîrgului el a avut un schimb de păreri cu oaspeți din Uniunea Sovietică și din alte țări socialiste, cu reprezentanți ai lumii capitaliste, inclusiv cu parlamentari și reprezentanți ai cercurilor de afaceri din Anglia. în cursul schimbului de păreri s-a manifestat năzuința unanimă spre un

Recunoașteri semnificative în legătură 
cu agresiunea de la Playa GironNEW YORK 8 (Agerpres). — în ultimele zile oficialități din S.U.A. au făcut declarații, iar mai multe ziare au publicat știri despre participarea militarilor americani la a- gresiunea din aprilie 1961 în Cuba. La 7 martie, ziarul „Chicago American" a publicat o informație semnată de Albert C. Persons, un fost participant la invazie, care a arătat că 18 piloți americani au fost recrutați în vederea acestei acțiuni, și s-au aflat sub comanda generalului american Reid Doster, pe atunci comandantul unității a 9-a a forței a- eriene tactice a S.U.A, Persons a a- dăugat că, potrivit planului inițial, avioane avînd semnele distinctive ale forțelor aeriene cubane urmau să bombardeze baza americană de la Guantanamo, ceea ce ar fi constituit pretextul pentru o intervenție deschisă a S.U.A. în Cuba.Potrivit agenției U.P.I., fostul superior al generalului Doster, generalul David Hutchinson, a declarat la rîndul lui că Doster l-a anunțat că a primit ordinul să plece în Guatemala pentru a conduce operațiile aeriene tactice în cursul invaziei. El a adăugat că piloții americani re-

DUPĂ 18 ANI...
Ziarul francez „Combat" a dat 

publicității un raport al profeso
rului Stuart Finch de la Universi
tatea din Yale (S.U.A.), care a stu
diat timp de doi ani în Japonia 
consecințele bombardamentelor 
atomice săvârșite de S.U.A. acum 
18 ani asupra orașelor japoneze 
Hiroșima și Nagasaki. Potrivit 
datelor prezentate, s-a stabilit că 
în urma bombardamentelor ato
mice radiațiile nucleare au pro
vocat în rîndul populației celor 
două orașe japoneze o creștere 
considerabilă a leucemiei (de la 
30 la 50 de ori mai mare decît 
fusese anterior bombardamentu
lui), precum și o creștere a ca
zurilor de cancer al glandei ti
roide.

Profesorul Finch a ajuns la a- 
ceste concluzii după ce a exami
nat 20 000 de persoane care au 
fost expuse radiațiilor nucleare.

O DISPUTĂMinistrul securității publice al Republicii Costa Rica, Mario Quitos Sasso, a fost rănit la 6 martie în picior în cursul unul... duel cu pistolul susținut cu fostul ministru al educației Fernando Runnenbaum Quiros. Duelul a a- vut loc ca urmare a unei dispute între cei doi politicieni în timpul unei recepții,
VICTIMELE CONTERGANULUI 

cat, delegații au adoptat hotărîrea privind stabilirea unor contacte mai strînse între partidele comuniste în scopul intensificării luptei lor comune împotriva politicii monopolurilor — care transformă Europa în- tr-un bastion al războiului rece și al reacțiunii — precum și a luptei comune pentru transformarea țărilor lor în forțe ale păcii și progresului.Delegațiile au recunoscut în unanimitate că în prezent au apărut noi posibilități de acțiuni ale forțelor care caută să opună „axei Paris- Bonn” și încordării internaționale perspectivele democrației și păcii.Delegațiile au căzut de acord asupra necesității ca cele mai largi forțe democratice din țările capitaliste ale Europei să desfășoare acțiuni comune.Participanții la consfătuire au a- doptat, de asemenea, textul unei declarații.
„Avghi"simpli locuitori din Atena și Pireu vin la redacțiile ziarelor pentru a protesta împotriva acestei acțiuni a autorităților. Proteste împotriva persecutării ziarului „Avghi“ sosesc din partea uniunilor ziariștilor, juriștilor și altor organizații obștești din diferite țări ale lumii.
comerț liber în condițiile coexistenței pașnice.în această ordine de idei, W. Ulbricht a relevat posibilitățile lărgirii comerțului R. D. Germane cu țările lumii capitaliste. El a subliniat, de asemenea, că neparticiparea la Tîr- gul de la Leipzig a reprezentanților concernelor industriale din Germania occidentală se datorește măsurilor discriminatorii luate de autoritățile de la Bonn, care încearcă să boicoteze Tîrgul de la Leipzig. A- ceste acțiuni, a declarat W. Ulbricht, sînt legate de lipsa de dorință de a contribui la destinderea încordării și la dezvoltarea comerțului mondial. Ele nu duc decît la autoizolare.

cruțați au fost plătiți de către Agenția Centrală de Investigații a S.U.A.După cum transmite agenția Associated Press, guvernatorul statului Arkansas, Orval Faubus, a declarat că 12 membri ai gărzii naționale a statului Arkansas au fost recrutați de guvernul american și unii dintre ei au efectuat misiuni de luptă la Playa Giton. El a adăugat că autoritățile americane au cerut acestor persoane „să păstreze cel mai strict secret și le-au spus că vor executa misiuni periculoase în cursul cărora s-ar putea efectua schimburi de focuri, dar toate acestea se fac în interes național". Faubus a declarat, de asemenea, că autoritățile americane au folosit în cursul invaziei din Cuba un avion al gărzii naționale din statul Arkansas, care a fost do- borît.
Faptele dovedesc contrariul!

BONN 8 (Agerpres). — Ministrul 
afacerilor interne al R.F. Germane, 
Hoecherl, a făcut o nouă încercare 
de a dovedi opiniei publice vest- 
germane că organizațiile neonaziste, 
care acționează în Germania occi
dentală, ar fi „lipsite de orice in
fluență“.

Cifrele și faptele reproduse de 
Hoecherl în buletinul de presă gu
vernamental dovedesc însă contra
riul.

Potrivit acestor date, numărul or
ganizațiilor neofasciste din R.F.G. a 
crescut de la sfîrșitul anului 1961 
pînă la sfîrșitul lui 1962 de la 86 la 
112. Aceste organizații care acțio
nează pe o bază absolut legală, gru
pează 27 000 de oameni.

Cine l-a predat pe Argoud?
După cum am anun

țat recent, fostul colo
nel Argoud, șeful „re
țelei metropolitane" a 
organizației teroriste 
O.A.S., a căzut în mâi
nile poliției franceze, 
în urma unui denunț 
anonim, polițiștii l-au 
găsit într-adevăr, cum 
relata anunțul telefo
nic pe care l-au pri
mit, legat de mîini și 
de picioare într-o ca
mionetă ce staționa în 
apropierea Prefecturii 
de poliție la Paris.

în legătură cu acti
vitatea lui Argoud, 
săptămânalul parizian 
..France Observateur“ 
scrie că acestuia i se 
dăduse de urmă și 
se știa că avusese cu 
puțin timp înainte 
convorbiri cu șefii 
O.A.S. aflați în Spa
nia și Portugalia. El a 
fost de asemenea în 
Elveția, în Austria și apoi în R. F. Germană 
(de unde se pare că a 
fost răpit șl transpor
tat la Paris de agenți ai serviciului secret 
francez).

„Se știe — relatează 
în continuare „France 
Observateur" — ce

fel de contacte urmă
rea să aibă Argoud. 
Dorind tot timpul să 
lege acțiunea clandes
tină de marea politi
că, el s-a decis să ex
ploateze conjunctura 
internațională. El se 
mai gîndea încă la 
conversațiile pe care 
le angajase cu puțin 
timp înainte de 22 a- 
prilie 1961, cu cîțiva 
oameni aparținînd ser
viciilor speciale ame
ricane. El a rămas 
absolut convins că o 
cădere a regimului... 
i-ar interesa pe ame
ricani. Fără îndoială, 
intoxicat de atmosfera 
cu totul specială a 
vieții, clandestine, el 
credea că o acțiune 
reușită ar putea să-i 
asigure rapid un spri
jin esențial.

în ultimele săptă 
mîni Argoud — după 
informațiile noastre a 
reînnodat firele între, 
rupte ale dialogului 
cu anumiți interlo
cutori americani Două 
ipoteze se nasc. Sau, 
jenate de un contact, 
foarte compromițător, 
serviciile americane 
„la o treaptă mai

Președintele Nkrumah 
despre politica externă 

a GhaneiACCRA 8 (Agerpres). — Luînd cuvîntul la un dejun oferit în cinstea diplomaților străini, Kwame Nkrumah, președintele Ghanei, a declarat : „Astăzi există o Africă nouă și africani care nu vor să dea ascultare vorbelor mieroase ale imperialiștilor, colonialiștilor și neocolonialiștilor și resping orice politică ostilă inte-*  raselor popoarelor africane”. Subliniind că Ghana promovează o politică de neutralitate pozitivă și de neparticipare la blocuri, Nkrumah a declarat că politica Ghanei în Africa este de a sprijini prin’ toate mijloacele legale țările care mai luptă încă pentru a se elibera’ de sub jugul colonialist.
Tratativele anglo«stteddçôLONDRA 8 (Agerpres). In comu< nicatul cu privire la tratativele dinj tre primul ministru al Angliei, Mac-< millan și primul ministru al Sue-i diei, Erlander, se spune că ei con-< tinuă activitatea în interesul „colaborării economice europene“, în pofida recentelor eșecuri pe care le-au înregistrat tratativele în a- ceastă privință. Macmillan și Erlander au examinat problemele legate de dezarmare. Prim-miniștrii au scos în evidență marea însemnătate a realizării unui acord cu privire la încetarea experiențelor nucleare, ca măsură îndreptată spre restrîn- gerea cursei înarmărilor și preveni-*  rea răspîndirii pe viitor a armei nucleare.
Complot antiguvernamental descoperit 

in Argentina
BUENOS AIRES. La 7 martie s-ä anunțat descoperirea unui complot pus la cale de mai mulți ofițeri superiori șl civili în scopul răsturnării actualului guvern argentinean. Complotiștii s-au organizat în orașul La Plata, unde se află o importantă bază navală și însemnate forțe militare. Știri neoficiale indică printre fruntașii complotului pe șeful adjunct al serviciului de spionaj al armatei din provincia Buend^ Aires.Potrivit agenției, complotiștii intenționau, printre altele, asasinarea fostului președinte al Argentinei, Frondizi, în prezent deportat în sudul țării.
0. A. s. amenință dcputațl

engleziLONDRA 8 (Agerpres). — Conții nuîndu-șl activitatea teroristă și de intimidare la Londra, organizația ui- tracolonialistă franceză O.A.S. a a*  dresat amenințări unul alt deputat britanic. După fruntașa laburistă Alice Bacon, liderul laburist de stingă Fenner Brockway a primit în dimineața de 7 martie un telefon în care i s-a adus la cunoștință că este trecut „pe lista O.A.S.". „Sînteți un prieten al negrilor — i-a spus o voce pe care deputatul laburist a caracterizat-o drept avînd un accent străin. O.A.S.-ul v-a luat la ochi șl nu mai aveți mult de trăit".Ca și în cazul deputatei Alice Bacon, Scotland-Yard-ul a intervenit, detașînd unități de poliție pentru a păzi locuința lui F. Brockway.
Potrivit recunoașterilor lui Hoe

cherl. în Germania occidentală apar 
acum cu regularitate 49 de ziare și 
reviste de orientare neonazistă. Ti
rajul lor general a crescut de la 
160 000 exemplare la sfîrșitul anului 
1961, la 192 000 exemplare la sfîrșitul 
anului 1962. Hoecherl recunoaște, de 
asemenea, că liderii profasciști din 
R.F.G. au numeroși ocrotitori care 
finanțează activitatea lor, îndeosebi 
editarea ziarelor și revistelor.

Materialele publicate în buletinul 
guvernamental dovedesc încă o dată 
că în timp ce organizațiile progre
siste din R.F.G. sînt. supuse unor 
crunte persecuții polițienești, naziștii 
declarați dispun de posibilități largi 
de acțiune.

înaltă" au hotărît să 
pună capăt acestui 
dialog și au însărcinat 
cîțiva oameni să-l 
predea pe Argoud ; 
sau, ofițeri gaulliști ai 
armatei franceze din 
Germania^ la curent 
cu ceea ce urmărea 
fostul colonel, au ho
tărît să pună capăt 
activității acestuia".

La Washington, C.i.A. 
(serviciul de spionaj 
american) a dezmințit 
— după cum infor
mează „Le Monde" — 
că ar fi avut intenția 
să-l aducă în S.U.A. 
pe fostul colonel Ar
goud. Agenția Asso- 

, elated Press a preci
zat că dezmințirea a 
fost dată relativ „la 
unele zvonuri care au 
circulat. în Europa și 
după care Argoud ar 
fi fost invitat în 
S.U.A. acum cîtva 
timp de către C.I.A".

„Dar această dez
mințire — subliniază 
„Le Monde“ — nu 
are legătură cu zvo
nurile care au circulat 
și al căror ecou s-a 
făcut „France Ob
servateur" în articolul 
intitulat „Cine l-a pre
dat pe Argoud ?".



Nr. 5823

Lovitură de stat militară 
în SiriaDAMASC 8 ■ (Agerpres). — Postul de radio Damasc anunță că la 8 martie în Siria a avut loc o lovitură de stat și că puterea a fost preluată de „Consiliul revoluționar național sirian“. In țară a fost decretată starea excepțională. Toate frontierele, porturile și aeroporturile au fost închise. Legăturile telegrafice și telefonice dintre Siria și străinătate au fost întrerupte.Această lovitură de stat, anunță postul de radio Damasc, a fost înfăptuită de forțele armate și de cî- teva persoane civile care „au încredere în unitatea arabă“.Imediat după preluarea puterii, Consiliul revoluționar național sirian, anunță postul de radio Damasc, a dat publicității o declarație în care se arată că „Siria nu va mai trăi în izolare și va ridica sus steagul ara- bismului". Declarația, relevă agenția Associated Press, „condamnă retragerea Siriei din Republica Arabă Unită, fără însă a preciza dacă Siria se va reuni cu R.A.U.“. Siria, arată declarația, va promova o politică de neutralitate pozitivă, va respecta a- . cordurile internaționale și Carta O.N.U. și va colabora cu toate țările pe bază de egalitate.Referindu-se la poziția R.A.U. Irakului față de evenimentele din Siria, agenția U.P.I. anunță că potrivit unei declarații date publicității de ministrul culturii și informațiilor al R.A.U., orice agresiune din afară • împotriva Siriei va fi considerată ca o agresiune împotriva R.A.U. Republica Arabă Unită, a spus el, va sprijini cu toate forțele sale revoluția din Siria. Hatem a subliniat că forțele armate ale R.A.U. au fost puse în stare de alarmă și sînt pe deplin pregătite pentru a sprijini Siria.In același timp, după cum transmite postul de radio Bagdad, mandamentul suprem al

dat publicității un comunicat în care se spune că unitățile armatei irakiene au primit ordinul „de a fL gata să intervină în cazul vreunui atentat la revoluția din Siria frățească“. Totodată, agenția U.P.I., citind postul de radio Bagdad, anunță că „guvernul irakian a declarat că unități ale armatei sale au fost dislocate la granița cu Siria și se află la dispoziția Consiliului revoluționar național sirian".în ce privește soarta guvernului răsturnat de la putere, agenția Associated Press anunță că principalii lideri ai fostului guvern sirian, inclusiv primul ministru, s-au refugiat la ambasada Turciei din Damasc.

Și
Abdel Kader Hatem,

CO-Irakului a
Agențiile de presa

relatează : a subliniatAgenția France Presse„Postul de radio Damasc în una din primele sale emisiuni că această acțiune :s-ă pfödus exact la o lună după lovitura de stat de la Bagdad, care a răsturnat regimul Kassem.Postul de radio al Siriei a afirmat că separarea Siriei de Egipt, în septembrie 1961, a fost „o crimă intolerabilă". Consiliul național al revoluției siriene a anunțat prin radio că „prejudiciile aduse țării prin separatism vor fi reparate“.
Aceeași agenție ' adaugă că „pînă în prezent, mișcarea se desfășoară în anonimatul total al tuturor șefilor săi și toate proclamațiile ca și hotărîrile publicate sînt semnate : Comandamentul național al revoluției siriene".

■k
'Agenția americană Associated 

Press relatează :„Diplomați occidentali au relatat de la Damasc că, pînă la mijlocul di-
La Bagdad a începutBAGDAD 8 (Agerpres). — Corespondentul din Bagdad al agenției France Presse anunță că la 6 martie completul întîi de judecată al tribunalului militar din Bagdad, prezidat de generalul Samsuddin Abullî, a început judecarea primului

Documente adoptate de Prezidiul 
Consiliului Mondial al Păcii

STOCKHOLM 8 (Agerpres). 
Prezidiul Consiliului 
Păcii, întrunit în ședință la 2 și- 3 
martie la Molmö (Suedia) a adoptat 
un mesaj de salut adresat Congre
sului de solidaritate cu Cuba, care 
urmează să aibă loc în curînd. în 
mesaj se adresează un apel cetățeni
lor, organizațiilor și mișcărilor de 
luptă pentru pace din America La
tină și din celelalte regiuni ale glo
bului pentru a-și aduce contribuția 
la organizarea și reușita acestui con
gres.

In mesaj se cere încetarea politicii 
de discriminare și amenințări din 
partea S.U.A. împotriva Cubei și în
tărirea vigilenței și mișcării de so
lidaritate a forțelor iubitoare 
pace cu lupta poporului caban.

Intr-un alt document adoptat, 
Prezidiul Consiliului Mondial al 
Păcii își exprimă satisfacția în legă
tură cu succesul celei de-a treia 
Conferințe de solidaritate a po
poarelor Asiei și Africii. desfășurată 
între 4 și 11 februarie la Moshi (Tan- 
ganika). în acest document se subli
niază că aprobarea unanimă a

clarației și rezoluțiilor conferinței 
Mondial al exprimă aspirațiile milioanelor de 

oameni din aceste două continente 
spre eliberarea națională, dezarmare 
generală și pace.

Prezidiul Consiliului Mondial al 
Păcii, se spune în document, salută 
cu toată căldura rezoluția conferin
ței cu privire la pregătirea si convo
carea conferinței celor trei continen
te ■— Asiei, Africii și Americii La
tine, cu participarea și sprijinul or
ganizațiilor și mișcărilor care luptă 
împotriva imperialismului, colonia
lismului și neocolonialismului, pen
tru independența națională deplină, 
pace și progresul popoarelor acestor 
trei continente.

Prezidiul Consiliului Mondial al 
Păcii sprijină, de asemenea, hotă- 
rîrea Conferinței de la Moshi de a 
declara 17 aprilie zi a solidarită
ții internaționale cu Cuba și cheamă 
comitetele naționale să participe la 
această manifestație.

Un reprezentant al N. A. S. A. 
despre superioritatea U. R. S. S.

In cucerirea spațiului cosmic

din cadrul N.A.S.A.,
Holmes, a declarat 

în fața subcomitetului 
Reprezentanților pentru

U.R.S.S. se

de

WASHINGTON — (A. P.). — 
Directorul Oficiului pentru zbo
rurile în spațiul cosmic cu un om 
la bord, 
Brainard 
miercuri 
Camerei
spațiul cosmic, că 
află încă mult înaintea S.U.A. în 
ce privește lansarea de sarcini 
utile grele și plasarea lor pe or
bită. U.R.S.S., a spus el, a început 
„cu mult înaintea noastră" să 
perfecționeze proiectilele mari. 
In următorii cîțiva ani este de 
așteptat, a spus Holmes, ca sovie
ticii să prezinte realizări încă și 
mai impresionante în unele do
menii, ca zborurile de lungă du
rată și fixarea cu precizie a mo
mentului lansării în zboruri spa
țiale cu un om la bord.

GENEVA 8. — Trimisul special Agerpres, C. Benga, transmite :La 8 martie a avut loc, sub președinția lui Milko Tarabanov, șeful delegației R. P. Bulgaria, a 106-a ședință a Comitetului celor 18 state pentru dezarmare, în cadrul căreia au luat cuvîntul : reprezentantul Italiei, F. -Cavalletti, P. Mason, din partea delegației Angliei, Simion Țarapkin, șeful delegației U.R.S.S., Ch. Stelle, reprezentantul S.U.A.Șeful delegației Italiei, Cavalletti, s-a pronunțat pentru continuarea discuțiilor în problema încetării experiențelor cu arma nucleară pînă ce se va ajunge la un acord, dar a cerut noi concesii Uniunii Sovietice.Reprezentantul Marii Britanii, P. Mason, a încercat încă o dată să justifice cererile occidentale de a se discuta problemele tehnice privind controlul internațional, înainte de a se realiza o înțelegere în problema numărului inspecțiilor la fața locului și a stațiilor seismice automate.Reprezentantul U.R.S.S., S. K. Țarapkin, a analizat în mod amănunțit rezultatele dezbaterilor din Comitet.

De patru ani, a spus el, rea', tarea unui acord în domeniul interzicerii experiențelor cu arma nucleară a fost împiedicată de poziția S.U.A., care, după cum recunoaște în prezent, partea americană, a fost clădită pe greșeli sau, mai bine spus, pe o denaturare conștientă a faptelor. In prezent, pierdem din nou timp lă- sînd să ne scape posibilitatea de a realiza un acord, din cauza aceleiași poziții a Statelor Unite.Delegația sovietică, a spus S. K. Țarapkin, consideră că există toate posibilitățile pentru realizarea unui acord, însă aceste posibilități pot să dispară. Uniunea Sovietică este interesată în încheierea unui acord privind încetarea experiențelor nu arma nucleară, dar desigbr pt bază reciproc acceptabilă.Ultimul a luat cuvîntul Ch. Stelle, reprezentantul S.U.A., care a fost de acord cu Țarapkin, că posibilitățile de realizare a unui acord sînt mai apropiate ca oricînd, dar a declarat că în problema inspecțiilor la fața locului poziția S.U.A. a rămas neschimbată.
Greva continuă în toate bazinele miniere 

ale Franței(Corespondentul Ager-PARIS 8preș transmite) : —- Greva minerilor francezi, care a intrat în cea de-a șaptea zi, continuă să fie totală în toate bazinele miniere ale Franței în
Situată pe litoralul de est al Mării Me- 

diterane, Siria se învecinează cu Turcia, 
Irak, Iordania, Izrael și Liban. Are o su
prafață de 184 479 km.p. și 4 839 273 de 
locuitori, în majoritate arabi.

Din 1920 pînă în 1944 Siria a fost sub 
dominație franceză. în 1944, în urma 
luptei de eliberare dusă de poporul si
rian, Franța a fost nevoită să-i acorde 
independența. Trupele de ocupație au fost 
retrase definitiv în 1946, cînd Siria a de
venit republică independentă.

Intre 1 ianuarie 1958 și 29 septembrie 
1961 a format, împreună cu Egiptul, Re
publica Arabă Unită.

La 29 septembrie 1961, a ieșit din uni
une șl s-a proclamat stat suveran, denu- 
mindu-se Republica Arabă Siria.

occidentale transmit:mineții, în capitala Siriei nu se constatase nici o mișcare de rezistentă împotriva loviturii de stat și că au loc demonstrații de stradă în sprijinul armatei".
*„După cum se subliniază în cercurile bine informate — arată agenția 

France Presse — lovitura de stat de la Damasc, survenită la o. lună după cea de la Bagdad, prezintă aceeași caracteristică : Baas“. influența partidului*
France Presse anunță că, „potrivit postului de radio Damasc, colonelul Louai El Atassi a fost avansat general și numit comandant suprem al armatei siriene. El Atassi damnat la moarte în pentru că a condus la 28 răscoala garnizoanei din voarea readucerii Siriei cu Egiptul".

fusese con- contumacie martie 1962 Alep în fa- în uniunea
procesul unor militariproces, în care figurează un ofițer și șapte soldați, învinuiți de insurecție armată împotriva „mișcării revoluționare de la 14 ramadan” (a- dică împotriva loviturii de stat care a avut loc în Irak la 8 februarie).

Cauzele eșecului de la Bruxelles analizate 
într-un raport al Comisiei Bieții comuneLONDRA 8 (Agerpres). — A fost dat publicității raportul Comisiei Pieței comune cu privire la cauzele eșecului tratativelor de la Bruxelles, în cadru] cărora a fost examinată problema aderării Angliei la Comunitatea economică europeană. Analiza tratativelor infructuoase, care au durat 18 luni, făcută de comisie, atestă că Anglia nu a rămas nicidecum în afara Pieței comune numai datorită „acțiunilor lipsite de răspundere“ ale Franței. Raportul scoate la iveală contradicțiile adinei în multe probleme principale care au existat de la începutul pînă la sfîr- șitu] tratativelor, nu numai între Anglia și țările Pieței comune, dar și în sinul blocului Comunității economice europene.Din concluziile comisiei rezultă că divergențele economice care au ieșit la iveală în cursul tratativelor sînt mult mai numeroase decît problemele asupra cărora Anglia și țările Pieței comune au reușit să găsească un limbaj comun. Viitorul „Asocia- . ției europene a comerțului liber“ și a tradiționalelor relații engleze cu țările Commonwealth-ului, a continuat să rămînă pînă la urmă un obstacol la tratativele de la Bruxelles. Anglia și țările Pieței comune n-au reușit, de asemenea, să găsească puncte de vedere comune nici în problemele agriculturii.Publicarea raportului a provocat o vădită derută la Londra.Reține atenția faptul că guvernul englez intenționează în continuare să-și croiască drum spre Piața comună. La 7 martie lordul'Sigiliului Privat, Heath, a început tratative cu reprezentanții guvernelor Olandei și Belgiei. Aceste țări, scrie ziarul „Daily Mirror“, au elaborat up plan

prin care urmăresc să stabilească cel puțin relații vremelnice între Anglia și Piața comună, pînă ce Anglia va fi primită definitiv în Comunitatea economică europeană.

dezarmării, 
oamenii 

se teamă

După pă- 
muncii nu 

că dezar-

cuvintul recent In fața stu- 
clin Liverpool, liderul laburist

femei, împotriva te- 
„Demonstrăm peniiu

La New York, în fața sediului O.N.U., s-a desfășurat recent o 
demonstrație . la care au participat numeroase 
luării de către S.U.A. a experiențelor nucleare.
ca aerul și pămîntul să fie curate“, „încetați experiențele 1" — și alte 
asemenea lozinci erau scrise pe pancartele manifestanților.

,,Obstacolele 
calea dezarmării 
sînt de neînvins"

H. Wilson ! 
în 

nu

Luînd 
dentilor 
englez Harold WiJson s-a referit Ia 
problemele 
rerea sa, 
trebuie să 
marea generală i-ar lăsa fără lucru. 
Ei ar putea fi angajați la lucrări de 
construcție pașnică. „De ce nu s-ar 
folosi pentru cercetări civile sistemul 
de contracte utilizat pînă acum în 
scopuri mililare ?”, a întrebat el. Wil
son a subliniat marile avantaje ale 
unor programe de cercetări în dome
niul dezvoltării marinei comerciale, 
industriei textile, electronicii și mo
dernizării mașinilor agricole. El a a- 
rătat că atit Anglia cit și întreaga 
lume sînt interesate în a opri răs-, 
pindirea armelor nucleare. „După pă
rerea partidului laburist, obstacolele 
care, stau în calea dezarmării gene
rale nu sînf de neînvins’’.

pofida ordinului de rechlzlție emis de autorități. In. jurul minelor continuă să facă de gardă zi și noapte pichete de greviști și cei însărcinați cu securitatea minelor. în semn de solidaritate cu minerii, vineri dimineață au declarat o grevă generală de două ore oamenii muncii de la uzinele de electricitate din întreaga Franță. Numeroase jizine, metroul din Paris și trenurile electrice au încetat să mai funcționeze din lipsă de curent electric. Greva de 48 de ore a oamenilor muncii de la societatea națională de gaz care alimentează sud-vestul țării și o parte din regiunea pariziană, trebuia să se termine sîmbătă dar ea a fost prelungită cu încă 48 de ore. Prelungirea grevei a fost hotărîtă ca urmare a rechiziționării a 15 greviști. Toate organizațiile sindicale siderurgiștilor au lansat o la greva generală de 24 de tru ziua de 12 martie.
★

PARIS. Biroul Politic al lui Comunist Francez a dat publicității o declarație în care salută lupta curajoasă a ‘minerilor francezi.

ale chemare ore pen-
Pàrtidu-

Frederick al Ma- o con- zile de intere-

„Trebuie să căutăm 
noi posibilități de exporturi

Conferința de piesă a ministrului englez al comerțuluiWASHINGTON — Agenția Associated Press transmite : Erroll, ministrul comerțuluirii Britanii, a ținut miercuri ferință de presă, după două „convorbiri neoficiale, dar sânte și prietenești“ la Washington, cînd a discutat „diversele probleme și posibilități pe care le prezintă comerțul în anul 1963 și situația creată în urma eșecului tratativelor cu Piața comună“.El a afirmat că Marea Britanie așteaptă ca Piața comună să facă primul pas și să prezinte propuneri cu privire la modul în care Marea Britanie ar putea să se alăture Comunității europene.Erroll a subliniat că Marea Brita-
P recitările lui HallsteinBRUXELLES 8 (Agerpres). — In cadrul unei conferințe de presă ținută la 7 martie la Bruxelles, Walter Hallstein, președintele comisiei Pieței comune, a subliniat că „pentru moment nu există nici o șansă” de reluare a tratativelor în vederea aderării Angliei la această organizație.Cît privește o eventuală asociere între Marea Britanie și Piața comună, a spus Hallstein, este lipsit de sens să se vorbească despre ceva în momentul de față.

nie trebuie „să fie mai eficientă mai competitivă și să caute noi posibilități de exporturi“ pentru a contrabalansa veto-ul opus intrării ei în Comunitatea europeană.Erroll a declarat că Marea Britanie va examina o ofertă sovietică care va permite importul de petrol sovietic, dacă U.R.S.S. va comanda vapoare. „Noi vom considera această propunere în funcție de avantajele sale, chiar dacă ea implică importul unei cantități limitate de petrol sovietic“, a spus Erroll, care a adăugat că guvernul său crede că trebuie să se facă comerț cu țările socialiste și că „politica nu are nimic de-a face cu aceasta".Marea Britanie nu poate să nu țină seama de oferta menționată, avînd în vedere că șantierele sale navale nu lucrează cu întreaga lor capacitate de producție și că în această industrie există șomaj și a adăugat că Japonia, ca și țările Europei occidentale, importă petrol sovietic.

Adenauer insistă asupra înarmării 
atomice a Bundeswehrului(Agerpres). —- Cancelarul peni", cancelarul a recunoscut exis- occid'entale, Adenauer, a tența crizei provocate de eșecul trata- o serie de întrebări ceBONN 8 Germaniei răspuns la i-au fost adresate de corespondenții de presă în legătură cu problemele politicii externe a guvernului de la Bonn. Referindu-se în primul rînd la înarmarea atomică a Germaniei federale, Adenauer s-a pronunțat din nou în favoarea înzestrării Bundes- wehrului cu arma atomică, ținînd să precizeze că constituirea „forței nucleare multilaterale", dirijată de S.U.A. în cadrul N.A.T.O., „nu reprezintă o soluție a problemei“. Adenauer a subliniat că el este în favoarea aducerii de noi proiectile te- leghidate americane pe teritoriul „linia politică a guvernului federal R.F.G., precum și a extinderii dreptului de control asupra acestor arme și pentru guvernul vest-german.în ce privește relațiile Germaniei occidentale cu ceilalți^.aliați vest-euro-

tivelor pentru aderarea Angliei la Piața comună. El și-a exprimat părerea că „s-au comis acțiuni stupide“—ceea ce, după cum subliniază comentatorul agenției Reuter, a fost interpretat de ziariști drept „un atac împotriva guvernului francez“. Pe de altă parte însă, Adenauer s-a pronunțat împotriva extinderii „necondiționate“ a Pieței comune, întrucît, a spus el, Germania federală trebuie să-și apere și propriile sale interese în fața concurenței străine.In general. în problemele de politică externă, a adăugat Adenauerrămîne aceeași", dovedind prin a- ceasta că el nu intenționează să renunțe la rigiditatea manifestată de guvernul său în principalele probleme internaționale.
«•]

așa
întîlnire la Kremlin cu oameni

de litere și de artă
câni și înrăutățirea într-o măsură și mai mare a situației oamenilor muncii de la orașe și sate.

Pesimismul lordului HomeLONDRA 8 (Agerpres). — Ministrul afacerilor externe al Angliei, lordul Home, a făcut o declarație cu prilejul dezbaterilor de politică externă din Camera Lorzilor, criticînd politica Franței în alianța atlantică și organismele vest-europene „de integrare”. Ministrul britanic a declarat că „lupta împotriva concepției franceze trebuie desfășurată atît în

în cadrul Comunității Economice Europene”. El s-a referit, în special, la opoziția guvernului francez față' de încercările Angliei de a adera la Piața comună și și-a exprimat pesimismul în ce privește eventuale noi tratative în această privință, întrucît, a spus el, „nu există indicii că guvernul de la Paris și-a schimbat atitudinea”.

MOSCOVA. In zilele de 7 și8 martie conducători ai P.C.U.S. și ai guvernului sovietic s-au în- tîlnit la Kremlin cu oameni de litere și de artă. Au luat cuvîn- tul cunoscuți oameni de litere și de artă. In încheierea discuțiilor, N. S. ■ Hrușciov a expus sarcinile în domeniul muncii ideologice, al dezvoltării literaturii și artei realismului socialist,’în condițiile construcției’des- fășurate a

GENEVA. Constantin Ungureanu, 
însărcinatul cu problemele de pj-esă 
al delegației R. P. Romîne la Confe
rința Comitetului celor ÎS state pen
tru dezarmare, a oferit un cocteil 
pentru ziariștii străini și elvețieni 
acreditați la Geneva.

O nouă înirîngere

tele Consiliului de Securitate își continuă consultările cu membrii consiliului și că nu a fost fixată încă o dată pentru ședința cerută de Ghana.
VARȘOVIA. Intre R. P. Polonă și R. F. Germană a fost semnat un a- cord comercial pe anii 1963—1965. Noul acord prevede o sporire considerabilă a volumului schimburilor de mărfuri.

comunismului. a agresorilor în Yemen

a-alianței atlantice, cit șicadrul

împotriva unei demonstrații studențești la Louvin (Belgia), poliția 
folosește mijloace „modeme“ — mașini speciale, cu jeturi puternice 
de apă.

DE MEXICO. Potrivit dintre J. Cyrankiewicz,CIUDAD înțelegerii președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Polone, și A. Lopez Mateos, președintele Mexicului, acesta va sosi în Polonia la 1 aprilie 1963 într-o vizită oficială de trei zile la invitația lui A. Zawadzki. ședințele Consiliului de Stat al Polone. pre- R.P.pu-TOKIO. Ziarul „Akahata” a blicat apelul lui Nosaka, președintele C.C. al P.C. din Japonia, în legătură cu alegerile de la sfîrșitul lunii martie, în organele administrației locale. Cabinetul Ikeda, se arată în apel, promovează în prezent o politică foarte periculoasă, ducînd cu autoritățile sud-coreene tratative îndreptate spre crearea unui bloc militar în Asia de nordest.Politica economică a cabinetului Ikeda urmărește sporirea profiturilor capitaliștilor japonezi și amerl-

SANAA. După cum transmite genția Reuter, forțele armate republicane yemenite împreună cu forțe armate ale R.A.U. au ocupat la 7 martie orașul Harib, ultimul punct de sprijin al mercenarilor yemeniți și agresorilor saudito-iordanieni de pe teritoriul Yemenului. Acest oraș este situat în imediata apropiere a frontierei Yemenului cu protectoratul britanic Beihan.

NEW YORK. Secretarul general al 
O.N.U., U Thant, a anunțat convoca
rea unei sesiuni extraordinare a A- 
dunării Generale a O.N.U. la 14 mai 
pentru „examinarea situației finan
ciare a organizației".

CAPE CANAVERAL. Agenția 
U.P.I. transmite că la 7 martie a 
eșuat lansarea unei rachete „Pola
ris“ de pe bordul unui submarin 
aflat în imersiune. Racheta a deviat 
de la traiectoria ei și a căzut la o 
mică distanță de locul lansării.

NEW YORK. Ministerul de Externe congolez a adresat președintelui Consiliului de Securitate o telegramă în care se pronunță împotriva convocării Consiliului de Securitate în vederea examinării raportului Comisiei O.N.U. care a cercetat împrejurările în care a fost ucis Patrice Lumumba și ceilalți tovarăși ai săi.. Convocarea Consiliului de Securitate a fost cerută recent de Ghana. Raportul Comisiei O.N.U. a stabilit modul în care au fost uciși patrioții congolezi și persoanele care poartă răspunderea asasinatului. La New York s-a anunțat că președin-

ROMA. După 21 de zile, miercuri seara, la Milano a încetat greva celor 450 de studenți de la Facultatea de arhitectură, după ce forurile academice au acceptat formarea unei comisii din care fac parte reprezentanții studenților și rectorul universității, pentru a discuta modalitățile rezolvării doleanțelor studenților.
DJAKARTA. In Filipine a sosit o delegație a guvernului Indonezian condusă de ministrul de externe Subandrio, pentru a duce tratative cu guvernul filipinez în legătură cu

Un prim succes 
al tipografilor newyorkezi
NEW YORK 8 (Agerpres). — In cea 

de-a 91-a zi a greve' tipografilor din 
New York, primarul orașulu; New York, 
Robert Wagner, a anunfat că patronii 
ziarelor newyorkeze afectate de aceas
tă grevă, precum și sindicatul tipogra
filor au accepta1 formula de med'ere 
propusă de autorități pentru a pune 
capăt „celei mai lung' și cosfisiloare 
greve a tipografilor din . istoria ora
șului" (Associated Press).

Potrivit formule' de mediere, în scurt 
timp va fi semnat un contract colectiv 
pe termen de doi ani, prevăzînd mă
rirea salariilor și reducerea săpfămînil 
de lucru a tipografilor, Ast.fpl, tipogra
fii din New York au obfinut o primă 
și importanlă izbîndă,

Agenjia F'ance Presse menfionează 
că nu se cunoaște . încă 
cînd ziarele

ziua exactă 
vor începe să reapară. 

Data intrării în vigoare a contractului 
colectiv, propus de autorități, este le
gată de reapariția ziarelor.

Creșterea șomajului 
în S. U. A.

NEW YORK. în luna februarie, numărul șomerilor a crescut în Statele Unite cu 246 000 ajungînd lr 4 918 000 persoane, ceea ce reprezintă 6,1 la sută din întreaga forță de muncă din țară. Acesta este cel mai înalt nivel al șbmajului din ultimele 18 luni, a anunțat Ministerul. Muncii al S.U.A.

propunerea acestuia de a se convoca o conferință a șefilor de state șl de guverne ai Indoneziei, Filipine- lor, Malayei și Tailandei în problema divergențelor provocate de proiectul constituirii Federației malaye- ze. Postul de radio Djakarta a subliniat că Indonezia va saluta orice propunere care urmărește amînarea constituirii Federației malayeze prevăzută pentru luna august 1963,
ATENA. Primul ministru Karamanlis și ministrul de externe Ave- roff s-au înapoiat la Atena, după vizita făcută în Franța, Olanda și Luxemburg. După cum subliniază presa greacă, discuțiile lui Karamanlis la Paris s-au referit, printre altele, la probleme internaționale privind alianța atlantică și crearea așa-numitelor forțe atomice multilaterale. S-a discutat, de asemenea, asupra vizitei pe care o va face de Gaulle în Grecia, precum și probleme legate de asocierea Greciei la Piața comună.

Chombe s-a îmbolnăvit subit...

PARIS. După cum relatează agen
ția Reuter, șeful secesioniștilor ka- 
tanghezi, 
ultimul
Katanga sub motivul „îmbolnăvirii 
sale subite". El anunțase că va pă
răsi la 7 martie Franța, unde s-a 
aflat. în ultima vreme, pentru a se 
reîntoarce la Elisabethville. Chombe 
a pretins că prezența sa în Congo 
„este indispensabilă“.

Chombe, și-a amînat în 
moment reîntoarcerea în
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