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Munca de concepție 
nivelul sarcinilor actuale

In secția de cazangerie a uzi
nelor „Independența“ Sibiu. In io. 
togralie, în prim plan, cazangiii 
Alexandru Imecs șl Mihai Gref, 
discutind planul de asamblare a 
unui rezervor dupâ o tehnologie 
nouă.

satele raionului 
Botoșani, profesorii și 
învățătorii din brigăzile 
științifice dau explicații 
colectiviștilor asupra a- 
pariției vieții pe pă- 
mînt, originii omului, ro
lului vitaminelor în ali
mentație etc. Asemenea 
brigăzi au alcătuit și 
cadrele didactice din 
satele raionului Do- 
rohoi, pentru a lămuri 
colectiviștilor o serie de 

■ noțiuni din diferite do
menii ale științei. Ele au 
ținut și conferințe pe 
teme ca : „Dezvoltarea 
și apărarea avutului ob
ștesc în G.A.C.“, „Cul
tura — bun al întregu
lui popor' etc. învăță
torii și profesorii din 
satele raionului Rm. 
Sărat țin conferințe pe

teme agrozootehnice, or
ganizează seri literare, 
recenzii asupra unor 
cărți beletristice etc. 
„Vitrina cu noutăți“ este 
una din acțiunile orga
nizate de cadrele di
dactice din comuna Vii- 
șoara, raionul Turda, 
pentru popularizarea 
cărții în rîndurile 
rănilor colectiviști, 
numeroase cercuri 
citit, profesorii de 
prezintă cele 
volume de literatură po
litică, beletristică și a- 
grozootehnică.

O rodnică activitate 
cultural-artistlcă desfă
șoară și cadrele didac
tice din satele regiuni
lor București, Bacău, 
Hunedoara și altele.

(Agerpres)

TECUCI (coresp. „Scînteii"). — 
Pe scena clubului intersindical din 
Tecuci s-a prezentat în fața publi
cului o nouă formație artistică — 
orchestra semisimfonică. Alcătuită 
din medici, cadre didactice, juriști, 
elevi — iubitori ai muzicii — or

Uzinele „Independența” Sibiu echi
pează cu utilaje și mașini diferite 
ramuri ale industriei noastre. Mar
ca uzinei noastre poate fi în
tâlnită pe multe utilaje și instalații 
cu care sînt înzestrate continuu în
treprinderile. întregul nostru colec
tiv se străduiește să producă mașini 
și utilaje la un înalt nivel calitativ, 
cu caracteristici tehnice și perfor
manțe funcționale superioare.

O verigă importantă în activitatea 
uzinei este servi
ciul constructor- 
șef care, după cum 
se știe, asigură 
proiectarea,' tipi
zarea, moderniza
rea și omologarea 
produselor fabri
cate în uzină. Acest sector de con
cepție, atît de important în crește
rea productivității muncii și realiza
rea unor produse de calitate, a exe
cutat anul trecut proiecte pentru 
63,5 la sută din totalul mașinilor, u- 
tilajelor și aparatelor executate în 
uzină. între altele, a fost moderni
zat granulatorul giratoric cu diame
trul de 900 mm, s-au proiectat noi 
tipuri de unelte pneumatice. Toate 
aceste utilaje și mașini dau rezul
tate bune în exploatare, beneficiarii 
fiind mulțumiți.

Sarcinile de plan pe 1963 sînt spo
rite față de anul trecut. Proiectanții 
uzinei au de asigurat în acest an cu 
proiecte proprii peste 70 la sută din 
întregul volum de fabricație. O sar
cină deloc ușoară, pe care ne-am 
angajat să o îndeplinim cît mai bine. 
Și, în acest scop, ne-am îngrijit să

ăm măsurile necesare încă de anul 
.șcut. Ce s-a întreprins în mod con- 

Jy i în uzină pentru ca serviciul 
co’nstructor-șef să-și desfășoare cît 
mai bine activitatea ?

în primul rînd, ne-am ocupat de 
întărirea acestui serviciu cu noi ca
dre de proiectanți, ingineri și teh
nicieni. Cum din afară nu avem de 
unde să aducem asemenea cadre, 
ne-am întors privirea spre sectoa
rele de fabricație, unde se aflau in
gineri și tehnicieni, oameni cu o 
bună pregătire și aptitudini în munca 
de concepție. Avînd experiența mun
cii din sectoarele de fabricație, 
aceste cadre au început să lucreze 
cu entuziasm pentru ca proiectele 
executate de ei și sub îndrumarea 
lor să fie de bună calitate. Nimeni 
nu și-a închipuit că la început n-o 
să avem unele greutăți, izvorîte mai 
ales din necesitatea adaptării oa
menilor la noul specific de muncă. 
Dar rînd pe rînd am învins aceste 
greutăți. In același timp, conduce
rea uzinei s-a îngrijit de întărirea 
rolului și competenței maiștrilor din 
sectoare pentru ca producția să nu 
sufere ; aceștia își îndeplinesc as
tăzi în mai bune condiții atribuțiile 
ce le revin ca organizatori ai pro
ducției la locul de muncă.

Preocuparea pentru întărirea sec
torului constructor-șef cu noi cadre 
S-a împletit cu grija pentru pregăti-

Din experiența serviciului 
constructor-șef de Ia Uzinele 

„Independența“-Sibiu

rea și calificarea absolvenților șco
lii de proiectanți, care a luat ființă 
pe lîngă uzina noastră. Ingineri cu 
experiență cum ar fi tovarășii Niko- 
lae Akly, Ion Țichindeleanu, Ștefan 
Maier și alții s-au angajat să se 
ocupe de ridicarea pregătirii tehnice 
și profesionale a unui număr de ti
neri proiectanți, îneît aceștia să-și 
completeze în scurt timp anumite 
goluri în cunoștințele lor. Anul tre
cut, la propunerea comitetului de 

partid, în serviciul 
nostru s-au des
chis și cursuri de 
ridicare a califică
rii tehnicienilor și, 
separat, pentru 
desenatori. La a- 
ceste cursuri; care 

funcționează și în acest an, predau 
și țin seminarii cei mai pregătiți in
gineri și specialiști în domeniul pro
iectării.

Se știe că și în domeniul proiec
tării o bună organizare a lucrului 
are ca urmare creșterea simțitoare 
a productivității muncii, ridicarea 
nivelului calitativ al proiectelor. 
Pornind de la această premiză am 
trecut la reorganizarea serviciului 
pe principii noi. Astfel pentru pro
iectarea transportoarelor cu benzi 
elicoidale și cu racleți, care cere un 
volum mare de muncă, am creat un 
atelier special unde lucrează cadre 
corespunzătoare. în acest atelier 
s-a reușit să se reducă timpul ne
cesar de proiectare pe reper de la 
5 ore la 3,5 ore convenționale, reali- 
zîndu-se totodată prețioase unificări 
și tipizări de elemente și suban- 
samble. La fel s-a procedat șl cu 
utilajul chimic, unde au luat ființă 
un atelier și o grupă de verificare a 
proiectelor venite 
ajutor mare l-am 
conducerii uzinei, 
rat peste 500 mp 
înzestrîndu-le cu 
mente de desen necesare.

în scopul îmbunătățirii calității 
proiectelor s-a organizat o grupă de 
standarde, norme interne și tipizări. 
Pentru ca să asigurăm o mare ope
rativitate și ritmicitate în munca de 
concepție, ne-am gîndit să formăm 
grupe tehnice pe lîngă secțiile im
portante de producție. O asemenea 
grupă specializată a luat ființă pe 
lîngă secția unelte-pneumatice și 
lanțuri cu role.

Merită subliniat că întotdeauna 
cînd am pornit la o reorganizare în 
cadrul serviciului ne-am gîndit la 
cadrele care vor lucra într-un do
meniu sau altul, căutîndu-le locul 
de muncă cel mai potrivit în raport 
cu aptitudinile, talentul șl pricepe
rea lor. Am căutat ca la toate locu-

din exterior. Un 
primit din partea 
care ne-a asigu- 

săli de proiectare, 
planșe și instru-

Ing. GELU OȘANU 
constructor-șef 

Uzinele „Independența”-Sibiu

(Continuare în pag. V-a)

Operele lui Karl Marx — larg răspîndite 
în tara

3
noastră

X
(Foto : Agerpres)

Tehnologia de grup — 
metodă de înaltă 

productivitate
TIMIȘOARA (coresp. „Scînteii“). 

— La secția motoare Diesel, de la 
Uzinele constructoare de mașini Re
șița, a început să se aplice recent 
tehnologia prelucrării de grup. A- 
plicarea acestei metode la un mare 
număr de piese va contribui la fo
losirea mai bună a capacității mași
nilor din secție, la sporirea produc
tivității muncii cu 40 la sută.

La cabinetul tehnic al uzinei
La Uzinele „Strungul" din Arad 

a fost inițiată o nouă formă de do
cumentare tehnico-științifică a ingi
nerilor și tehnicienilor, cu scopul a- 
plicării în producție a procedeelor 
tehnicii moderne. Săptămânal, la '•ca
binetul tehnic al uzinei, se organi
zează „ziua inginerului și a tehni
cianului". în care specialiști cu o te
meinică pregătire în construcția de 
mașini țin conferințe, expuneri, dau

consultații tehnice. Această for
mă de îmbogățire a cunoștințelor 
tehnice-profesionale 
specialiști a permis 
zinei „Strungul“ să 
roase procedee de lucru moderne.

Cu bune rezultate se organizează 
„ziua inginerului și a tehnicianului" 
și la fabrica de mobilă, Uzinele ■ 
textile „30 Decembrie" și Întreprin
derea „Teba" Arad. (Agerpres)

ale cadrelor de 
colectivului u- 
extindă. nume-

Fiecare al treilea locuitor al regiunii 
cititor la bibliotecă

La Biblioteca regiona
lă Iași s-a încheiat re
cent analiza activității 
desfășurate de bibliote
cile din regiune în ca
drul concursului bienal 
„Biblioteca în slujba 
construcției socialiste“. 
A reieșit că în 1962 s-au 
citit în biblioteci aproa
pe 2 760 000 de cărți, 
față de 1 854 000 în 1960. 
Numărul cititorilor a 
sporit de la 223 500 în

1960 la peste 300 000 în 
1962, cea mai mare par
te dintre ei fiind mun
citori și țărani colecti
viști. Fiecare al treilea 
locuitor al regiunii este 
cititor al unei biblioteci.

Anul trecut, Bibliote
ca regională, precum și 
cele șase biblioteci raio
nale și-au înoit întreg 
mobilierul, creindu-se 
pretutindeni o ambianță
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RITM SUSȚINUT, NIVEL 
AGROTEHNIC ÎNALT!

plăcută pentru lectură. 
S-a răspîndit larg me
toda „accesului liber la 
raft", care înlesnește 
mult deservirea cititori
lor. La majoritatea bi
bliotecilor din regiune 
popularizarea cărții se 
face în cele mai variate 
șl atractive forme — re
cenzii, simpozioane, con
sfătuiri cu cititorii, pro
cese literare.

Noi unități comerciale
ți coope- 
are acum 
mai mult 

Multa din

Operele genialului dascăl și con
ducător al proletariatului mondial, 
Karl Marx, au cunoscut în anii pu
terii populare o largă răspîndire în 
țara noastră.

Dintre lucrările lui Karl Marx ti
părite în volume separate mențio
năm : „Capitalul“. „Contribuții la 
critica economiei politice“. „Critica 
programului de la Gotha“, „Luptele 
de clasă în Franța“ (1848—1850), 
.^Manifestul constitutiv al asociației 
internaționale a muncitorilor". „Mi
zeria filozofiei", „Muncă salariată și 
capital", „Optsprezece Brumar al lui 
Ludovic Bonaparte“, „Războiul civil 
din Franța“, „Scrieri alese".

Au mai văzut de asemenea lumina 
tiparului lucrările scrise împreună 
pu F. Engels : „Manifestul Partidului

Comunist", „Despre 
tură". „Despre religie“, _____
germană", „Revoluția de la 1848“, 
„Marx și Engels despre prusacismul 
reacționar“, „Despre sindicate“, ș. a.

Prin grija partidului, a început, 
din anul 1957, tipărirea, în tradu
cere romînească, după originalul în 
limba germană completat cu unele 
note din ediția rusă din 1955, a Ope
relor lui Karl Marx și F. Engels. 
Din zecile de volume în care va 
apare bogatul tezaur al teoriei re
voluționare cu adevărat științifice, 
pînă în prezent au fost publicate 13.

Tirajul lucrărilor lui Karl Marx și 
al celor elaborate împreună cu F. 
Engels, apărut în țara noastră, în
sumează aproape 1 700 000 de exem
plare.

artă și litera- 
„Ideologia

„Rapid“ — un nou și elegant magazin cu autoser
vire la Hunedoara.

Rețeaua comerțului de «tat 
ratist din regiunea Hunedoara 
140 de unități de desfacere 
dectt In martie anul trecut,
unitățile noi au fost înființate la parte
rul blocurilor de locuințe construite în 
centrele muncitorești din Valea Jiului, 
Hunedoara ți Călan. La Orățtie s-a des
chis de curlnd un 
na Teiuț, raionul

lacto-bar, iar In comu- 
Alba, o cofetărie mo

dernă. Au fost crea
te, de asemenea, o 
serie de alte condi
ții care să permită 
deservirea cit mai 
bună a populației. 
S-a introdus, la 110 
unități, orarul do 
funcționare In două 
schimburi. La mai 
mult de Jumătate din 
numărul magazinelor 
de desfacere plata 
se face direct la v!n- 
zător. In numeroase 
localități funcționea
ză magazine alimen
tare cu autoservire 
țl magazine cu expu
nere directă a măr
furilor,

mari a procedeului

■M
Pe Drumul Taberei din Capitală s-a deschis un nou șantier. Blo

cul nr. 2, în lungime de 175 m, va avea 218 apartamente. In fotogra
fie : Se execută armăturile pentru turnarea planșeulul la etajul I.

(Foto : M. Cioc)

Recent, la salina Ocna Mureș a fost dat în exploa
tare un nou grup de sende, care asigură întreaga 
cantitate de sare sub formă de saramură, necesară 
uzinei de produse sodice din localitate. Asemenea 
sonde au mai fost înălțate în ultimele luni la sali
nele Ocnele Mari și Cacica.

In prezent se fac pregătiri pentru instalarea unor 
noi sonde care să asigure necesarul sporit de mate
rie primă Combinatului chimic de la Borzești.

Datorită eficienței economice 
de extragere a 
sării sub formă 
de saramură cu 
ajutorul sondelor, 
toate uzinele de 
produse sodice 
din țară — care 
lucrează pe baza 
sistemului amo- 
niacal — sînt 
provizionate 
materie primă 
această cale.

(Agerpres)

chestra a interpretat în cadrul pri
mului concert suita românească nr. 
1 de Iuliu Mureșan, Balada lui Ci- 
prian Porumbescu, un fragment 
din „Spărgătorul de nuci“ de 
Ceaikovski, o arie din opereta 
„Vînzătorul de păsări" și altele.

în aceste zile întreprinderile in
dustriei ușoare au contractat cu 
comerțul primele cantități de tri
cotaje (30 000 bucăți) destinate li
toralului, Este vorba de noi mo
dele de costume de baie, slipuri, 
cămăși, bluze, scampolouri etc. din 
bumbac și fire sintetice.

Cinematografe la sate
BRAȘOV (coresp. „Scînteii“), — 

în regiunea Brașov se dezvoltă în- 
tr-un ritm rapid rețeaua cinemato
grafică la sate. în acest an au fost 
deschise alte 4 cinematografe să
tești în comunele Dăișoara și Drău- 
șeni din raionul Rupea, în comuna 
Sohodel, aparținătoare orașului 
Brașov și în satul Leț, din raionul 
Tg. Secuiesc.

Cu acestea, numărul cinemato
grafelor sătești din regiunea Bra
șov s-a ridicat la 219. îa prezent, 
întreprinderea cinematografică re
gională Brașov, posefdă aparatele 
necesare dotării a încă 6 cinema
tografe sătești.

Calendarul și ter
mometrul s-au pus 
de acord : timpul 'i 
rece ne pără
sește. Am fost însă zilele acestea 
oaspeții unui colectiv care se stră
duiește din toate puterile să păstre
ze... frigul atît de necesar pe timpul 
caniculei, fie în depozite mari (cum 
sînt camerele frigorifice), fie în mi
cile și îmbietoarele vitrine prezente 
în fiecare restaurant și magazin ali
mentar. Numele întreprinderii este el 
însuși semnificativ : „Frigocom*. 
Frig pentru cerințele comerțului.

întreprinderea s-a dezvoltat aim-

Expoziții aie artiștilor 
amatori

In sala de cultură a secției pre
să de la Uzinele de tractoare din 
Brașov s-a deschis o expoziție de 
pictură a frezorului Lucian Zaharia. 
Expoziția cuprinde lucrări realizate 
de pictorul muncitor în timpul celor 
trei ani cît a fost elev al școlii popu
lare de artă din Brașov. Cea mai 
mare parte din tablouri înfățișea
ză aspecte din activitatea uzinei de 
tractoare și imagini din noul car
tier muncitoresc. Asemenea expo
ziții a mai deschis în cadrul uzinei 
și muncitorul Ion Olteanu, precum 
și ceilalți membri ai cercului de ar
tă plastică „Tractorul“.

Din fibre sintetice
Firele șl fibrele sintetice reali

zate de industria chimică au căpă
tat în ultimul timp o largă utiliza
re la confecționarea uneltelor 
pescărești. Pe baza soluțiilor date 
de Institutul de cercetări și proiec
tări piscicole se produc din fibre de 
relon un. mare număr de năvoade, 
setei marine și alte unelte. Anul a- 
cesta, întreprinderile de plase și u- 
nelte pescărești dezvoltă și mal

mult producția și sortimentele de 
unelte pescărești din fire sintetice. 
Printre altele, se vor realiza taliene 
de mare și de apă dulce, vintire, 
ave de crapi și setei de mare.

După calculele făcute, de specia
liști folosirea fibrelor sintetice în 
fabricarea uneltelor pescărești va 
aduce in acest an o economie, prin 
înlocuirea altor materiale mai 
scumpe, de circa 10 milioane lei.

BW

Printre gazdele... frigului
țltor în ultimii ani, țlnînd pas cu dez
voltarea rețelei comerciale. Creș
terea consumului alimentar și exi. 
gența sporită a publicului au impus 
ca unitățile comerciale să fie do
tate cu utilaj frigorific modern.

Dlntr-un mia atelier, „Frigocomul“ 
a devenit astăzi o unitate industria
lă, în stare să producă în serie cele 
mal variate tipuri de Instalații frigo
rifice : dulapuri, vitrine, camere fri
gorifice ; utilajele sînt și ele de cele

« mai variate capa- 
7 citați : de la 1 000 

litri, la 14 000 de 
litri (cele între 7 

șl 14 000 litri sînt camerele frigori
fice).

Li ee adaugă șl „mesele calde"— 
Instalații pentru păstrarea la cald a 
mîncăxurllor din unitățile cu auto
servire. Pentru toate acestea, sec
țiile „Frigocomului“ construiesc șl 
agregate frigorifice. Șl tot aici se 
lucrează așa-zlsul mobilier frigori
fic comercial, pe care îl puteți ve
dea în unitățile comerciale modeme 
cum sînt Comalimentul nr. 1, lacto- 
bar Dorna, cofetăria Scala, barul 
Ambasador șl Lldo din Capitală, 
complexele comerciale de la 
mala, restaurantul noii gări 
Brașov șl altele.

Producția utilajului frigorific 
mercial va crește în acest an sim
țitor. In 1963 se vor produce 1400 
dulapuri și vitrine față de 450 cîte 
s-au realizat în 1962. Producția de 
agregate va spori și ea de la 2 200 
la circa 2 600. Vor fi executate de 
asemenea aproximativ 30 000 de 
piese de schimb.

In acest an vor intra în producție 
noi tipuri de instalații frigorifice. Bu
fetele șl restaurantele vor primi un 
nou tip de bar pentru răcitul sticle
lor, care poate răci peste 100 de 
sticle în 40 de minute. Se va con
strui, de asemenea, un nou tip de 
vitrină pentru păstrarea produselor 
congelate destinat unităților cu 
autoservire, și care asigură o tem? 
peratură de minus 18 grade.

D. MINCULESCU

Mo
dln

CO'

In fotografie : So montează un 
nou lot de vitrine frigorifice care 
vor lua drumul unităților alimentare 
cu autoservire.

In trecuta primăvară ?“*> 
mîini harnice de tineri 
din cuprinsul Bărăga
nului au sădit peste 425 000 
pomi fructiferi și arbori fo
restieri pe coastele roase de 
șuvoaie ori în livezile colective
lor, de-a lungul drumurilor, în 
parcuri. Cînd au privit trun
chiurile mlădioase ale caișilor 
și merilor, tinerii aceștia ini
moși au gîndit de bună sea
mă că frumoasa lor acțiune 
patriotică e de folos nu numai 
pentru viața economică a regiu
nii, știut fiind ce mare impor
tanță are extinderea plantării 
de pomi ; ea va face mai plină 
de prospețime și de frumuse
țe viața satelor lor, transfor- 
mîndu-le în adevărate grădini. 
Dacă ar fi cu putință, Drapelul 
Roșu al Comitetului Central 
U.T.M. cu care a fost distinsă 
anul trecut organizația regio
nală U.T.M. București, pentru 
bunele rezultate în această ac
țiune, ar trebui să fluture in

dintre sutele decasa fiecăruia 
mii de tineri și tinere, care au 
luat cu asalt costișele și grădi
nile, sădind cu dragoste micii 
puieți. Oricum însă, drapelul 
roșu le aparține deopotrivă tu
turor.

Sate și grădini. Asocierea 
ceasta este atît de 
firească! Satele noas- J—
tre devin an de an / m 
tot mai înfloritoare. I •

Povestea 
Constantin 
secretarul organizației U.T.M. 
din gospodăria colectivă din 
comuna Gheorghe Lazăr: „La 
noi, pe lingă acțiunea tutu
ror tinerilor de a sădi pomi pe 
dealuri, s-a încetățenit obiceiul 
ca fiecare pereche de tineri că
sătoriți să-și facă o grădină. In 
ziua nunții, prietenii tinerilor 
soți le aduc în dar acestora pu-

tînărul 
Gavrilă,

a-

ieți de pomi fructiferi care, să
diți în grădina proaspăt înteme
iată, înfloresc și rodesc an de 
an, bucurînd viața noii familii". 

Pe la sfirșitul lui februarie, 
la București a avut loc — în 
cadrul unei consfătuiri a tinere
tului din regiunea București — 

un pasionant dialog 
7--------- ? despre primăvară șiÎOIlSPff grădini. mai pre- 

c’s despre viitoarele 
-plantații care vor îm
podobi satele regiunii. 

Anul acesta vor fi plantate 500 ha 
de pomi fructiferi si 300 ha viță 
devie, vor fi redate producției 
196 ha prin terasarea terenurilor 
în pantă. Aceasta înseamnă deci 
peste 1 200 000 pomi fructiferi, 
peste 200 000 duzi. Vorbind de la 
tribuna consfătuirii tineretului 
din regiunea București, ingine
rul C. Constantinescu, secretarul

U.T.M.-ului 'din Făcă* 
ienl, raionul Fetești. 
Florea Deliu, din Pe- 

raionul Roșiori, și mulțirelu, 
alții, arătau cu însuflețire cum 
vor arăta comunele lor peste 
cîțiva ani, subliniind ce mare 
importanță economică are plan
tarea de noi pomi fructiferi.

Umplînd de larma glasurilor,, 
lor pline de voioșie pantele, te
renurile din preajma satelor, uli
țele, tinerii din satele patriei 
plantează mii de pomi fructiferii 
extind plantațiile de vii. O fac cu 
inimile pline de bucurie, gîndin- 
du-se că satul lor va arăta ca cf 
adevărată grădină.

■iM
'Acțiuni asemănătoare celei a 

tinerilor din comunele regiunii 
București se desfășoară și în alte 
regiuni ale țării. Tineretul sătesc 
participă cu entuziasm la aceas
tă importantă acțiune patriotică!

ION MÄRGINEANU
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80 DE AN! DE LA MOARTEA LV! KARL MARK
Se împlinesc astăzi 80 de ani de cînd a încetat 

să bată inima unuia din cele mai mari genii din is
toria omenirii, întemeietorul comunismului științi
fic, primul organizator și conducător al proletaria
tului mondial — KarJ Marx.

Imense sînt meritele Iui Marx față de proletaria
tul internațional, față de întreaga omenire. împre
ună cu prietenul și tovarășul său de luptă, Engels. 
Marx a creat materialismul dialectic și istoric, con
cepția despre lume și societate a proletariatului 
revoluționar, a elaborat teoria comunismului ști
ințific, călăuza sigură a proletariatului în lupta 
împotriva exploatării și asupririi, pentru triumful 
socialismului și comunismului.

După cum a arătat Engels, știința era pentru 
Marx o forță motrice a istoriei, o forță revoluțio
nară. „Să contribuie... la răsturnarea societății capi
taliste și a rînduielilor de stat create de ea, să con
tribuie la eliberarea proletariatului modern, căruia 
el îi dăduse cel dinții conștiința propriei sale situa
ții și a necesităților sale, conștiința condițiilor 
emancipării sale — iată care era adevărata lui vo
cație”. Prin crearea Internaționalei I-a, Marx a pus 
temelia organizării și unirii forțelor clasei munci
toare din toate țările în vederea luptei revolu
ționare pentru socialism.

învățătura Iui Marx a fost continuată de Lenin, 
care a dezvoltat-o în mod creator potrivit noilor 
condiții istorice, îmbogățind-o cu teze de o imensă 
însemnătate teoretică și practică,

întreaga dezvoltare istorică a arătat că marxism- 
Ieninismul este expresia științifică a necesităților 
evoluției istorice a umanității, singura teorie în mă
sură să răspundă marilor întrebări pe care această 
evoluție Ie pune în fața fiecărui popor, a omenirii, 
să arate celor ce muncesc calea izbăvirii de exploa
tare și mizerie, de robie și războaie.

Triumful orînduirii noi, socialiste pe un uriaș te
ritoriu reprezentînd o pătrime din suprafața glo
bului pămîntesc, dezvoltarea mișcării comuniste 
mondiale, devenită cea mai influentă forță politică 
a timpului nostru, prăbușirea sistemului colonial, 
adîncirea crizei generale a capitalismului constituie 
o confirmare strălucită a justeței și valabilității 
universale a marxism-leninismului.

Generalizînd experiența luptei revoluționare a 
clasei muncitoare, a maselor largi populare, parti
dele comuniste și muncitorești îmbogățesc învăță
tura marxist-lcninistă în condițiile epocii contem
porane ; o strălucită expresie a marxismului crea
tor sînt Declarațiile Consfătuirilor de la Moscova 
din 1957 și 1960, steagul de luptă al comuniștilor 
din întreaga lume.

Izvorul forței țărilor socialiste și partidelor co
muniste și muncitorești din lumea întreagă îl con
stituie fidelitatea față de teoria marxist-leninistă. 
unitatea lor pe baza principiilor marxism-leninis
mului și ale internaționalismului proletar.

Partidul nostru se călăuzește neabătut în întrea
ga sa activitate după învățătura lui Marx, Engels, 
Lenin și o aplică în mod creator, văzînd în aceasta 
chezășia înaintării victorioase pe calea socialismu
lui și comunismului. El militează consecvent pen
tru întărirea unității internaționaliste a țărilor so
cialiste și partidelor comuniste și muncitorești, 
pentru apărarea purității teoriei marxist-leniniste.

Marxismul este în epoca noastră steaua călăuzi
toare a clasei muncitoare, a oamenilor muncii din 
lumea întreagă în lupta lor pentru pace, indepen
dență națională, democrație și socialism. Cauza lui 
Marx, Engels, Lenin, cauza socialismului și păcii 
este de neînvins !

Amintiri despre Marx
Pe Marx l-am văzut pentru întîia 

oară în februarie 1865...
Pe atunci aveam 24 de ani ; cit 

voi trăi, n-am să uit impresia pe 
care a făcut-o asupra mea această 
primă vizită ; Marx era pe atunci 
suferind și lucra la primul volum al 
„Capitalului“, care a apărut abia cu 
doi ani mai tîrziu, în 1867 ; îi era 
teamă că nu-și va putea termina 
opera și primea tineretul cu plăcere, 
pentru că, zicea el, „trebuie să-i 
cresc pe cei care să continue după 
mine propaganda 
comunistă“...

Deși era de pă
rere că fiecare ști
ință trebuie culti
vată pentru ea 
însăși și că într-o 
cercetare științifi
că nu trebuie 
să-ți pese de even
tualele consecințe, 
în același timp el 
susținea că savan
tul trebuie în per
manență să parti
cipe activ la viața 
publică, că unui 
Savant, dacă nu 
vrea să-și scadă 
singur din valoare, 
nu-i este îngăduit 
să se închidă, ca 
viermele în brîn- 
ză, în camera sa 
sau în laborator și 
să rămină depar
te de viața și de 
luptele sociale și 
politice ale con
temporanilor săi...

Marx nu și-a 
limitat activitatea 
la tara în care se 
născuse : ..Eu sînt 
un cetățean al lu
mii — spunea el— 
și lucrez acolo un
de mă aflu". In
tr-adevăr, în toate țările pe unde 
l-au dus evenimentele și prigonirile 
politice, în Franța, Belgia, Anglia, 
el a fost un participant proeminent 
la toate mișcările revoluționare care 
s-au desfășurat acblo.

Dar nu ca agitator socialist ne
asemuit și neobosit, ci ca savant 
mi-a apărut Marx, prima oară, în 
camera sa de lucru din Maitland 
Park Road, către care se îndreptau 
tovarășii de partid din toate părțile 
lumii civilizate pentru a-1 consulta 
pe maestru] ideii socialiste. Această 
cameră de lucru a devenit istorică 
și trebuie să o cunoști dacă vrei să 
pătrunzi aspectul intim al vieții

PAUL LAFARGUE

spirituale a lui Marx. Era o cameră 
la etajul întîi, iar fereastra largă 
prin care lumina inunda încăperea 
dădea spre parc. In stînga și în 
dreapta căminului și la peretele din 
fața ferestrei se aflau dulapuri pline 
de cărți, deasupra cărora se ridicau 
pînă în tavan pachete cu ziare și 
cu manuscrise. în fața căminului și

numai să ia masa, iar searș, dacă ; 
timpul era favorabil, pentru a-și 
face plimbarea obișnuită la Hamp
stead Heath. Peste zi dormea o oră, 
două, pe canapea. în tinerețe obiș
nuia să vegheze, lucrînd nopți de-a 
rîndul. Munca devenise pentru Marx 
o adevărată pasiune ; îl absorbea în 
așa măsură, îneît adesea uita și de 
mîncare...

*
Ani de-a rîndul l-am însoțit seara 

în plimbările sa
le la Hampstead 
Heath. Cu ocazia 
acestor plimbări 
peste eîmpii el 
mi-a făcut edu
cația economică. 
Fără să-și dea 
seama, mi-a ex
pus treptat între
gul conținut al 
Volumului I al 
„Capitalului”, pe 
măsură ce-1 scria. 
Cînd mă întor
ceam acasă, no
tam întotdeauna 
cît mă pricepeam 
mai bine cele au
zite ; la început 
mi-a fost foarte 
greu să urmă
resc raționamen
tul profund și 
complex al lui 
Marx. Din păcate 
am pierdut aceste 
notițe prețioase ; 
după Comună, po
liția mi-a devas
tat și mi-a jefuit 
hîrtiile la Paris și 
la Bordeaux. Re
gret mai ales pier
derea notițelor pe 
care le-am făcut 
într-o seară cînd 
Marx îmi expusese,

cu acea bogăție de argumente și ra
ționamente care îl caracteriza, ge
niala șa teorie a dezvoltării socie
tății omenești. Parcă mi se luase un 
văl de pe ochi. Pentru prima oară 
am înțeles limpede logica istoriei 
universale, pentru prima oară 
rni-am putut explica fenomenele 
dezvoltării societății și a ideilor, în 
aparență atît de contradictorii, prin 
cauzele lor materiale. Eram uluit, 
și de-a lungul anilor am păstrat a- 
mintirea acestei impresii.

(Din volumul „Amintiri despre 
Karl Marx" — Editura Politică 
1956).

M TOATA TTABIA
CURSURI DE RIDICARE A CA

LIFICĂRII. Uzinele Chimice Romîne 
din Capitală au fost înzestrate în ul
tima vreme cu utilaje moderne de 
mare randament. Pentru însușirea 
tehnicii mânuirii unor asemenea a- 
gregate au fost deschise în uzină zi
lele acestea cinci cursuri de ridica
re a calificării urmate de 220 de 
muncitori. Lecțiile sint predate de 
două ori pe săptămână de către ingi
neri și maiștri ai uzinei. (De la VA
SILE CHIRILĂ, coresp. voluntar).

ARTICOLE NOI DE ARTIZANAT. 
Meșteșugarii suceveni au realizat pes
te 200 de articole noi de artizanat in
spirate din arta populară. In secțiile 
de artizanat ale cooperativelor din 
Cîmpulung Moldovenesc, Gura Humo
rului, Rădăuți și Botoșani se lucrează 
în prezent covoare și carpete cu mo
tive populare, frumoaso costume na
tionale specifice nordului Moldovei, 
bondije împodobite cu mărgele și 
blană, chimire din piele, vase de ce
ramică neagră și colorată etc.

PARADĂ A MODEI DE PRIMĂ
VARĂ. O.C.L. Produse Industriale 
și întreprinderea comerțului cu ridi
cata^ pentru produse textile și în
călțăminte Craiova au organizat re
cent o paradă a modei de primă
vară. S-au prezentat peste 120 mo
dele de confecții pentru femei, băr
bați și copii, tricotaje, încălțăminte 
și articole de galanterie.

UN NOU SORTIMENT DE TALPĂ 
DE CAUCIUC. Recent, specialiștii In
stitutului de cercetări pielărie-cau- 
ciuc au realizat un nou sortiment de 
talpă din cauciuc. La realizarea lui 
s-au folosit ingrediente active (tal
pa devenind astfel mai rezistentă la 
uzură) și praf de celuloză, care îi 
dă o flexibilitate similară tălpii de 
piele și proprietatea de a nu alu
neca pe solul umed.

LOCUINȚE NOI. — De curînd, pe 
strada Păcii din Tulcea au fost date 
în folosință 3 blocuri noi cu 120 de 
apartamente. Pe strada Isaccea, alte 
6 blocuri cu 200 de apartamente 
sînt în curs de construire. Tot în 
acest an, aici vor începe lucrările 
de construcție la încă 8 blocuri.

Numărul apartamentelor ce vor 
fi date în folosința oamenilor mun
cii din orașul Tulcea în cursul anu
lui 1963 va fi de aproape 400.

I

I

Măsuri eficace pentru calificarea muncitorilor
încă din anul 1962, cînd problema 

calității producției de prefabricate 
la întreprinderea noastră a fost ana
lizată mai amănunțit — trăgîndu-se, 
în urma acestei analize, o seamă de 
concluzii practice — comitetul sin
dicatului, împreună cu , conducerea 
întreprinderii, au întocmit un plan 
de măsuri în vederea ridicării ni
velului de cunoștințe profesionale 
ale cadrelor de muncitori și tehni
cieni din fabrică. Pe această bază, 
la jumătatea lunii decembrie, s-au 
organizat în întreprindere cursuri 
de calificare și specializare 
a muncitorilor.

Cursurile au fost împărțite 
în două grupe — de califi
care și de specializare — 
pentru a evita unele greutăți 
de care ne-am lovit în anii 
trecuți, cînd la cursuri parti
cipau muncitori cu diverse nivele de 
pregătire. In prezent aceste cursuri 
sînt urmate de circa 550 muncitori 
din meseriile : bstoniști, lucrători 
precornprimate beton, fierari beto- 
nlști, mecanici utilaje, lucrători spe
cializați în confecționarea tuburilor 
precomprimate, laboranti etc.

Programul cursurilor a fost alcă
tuit în așa fel îneît dă posibilitate 
tuturor celor înscriși să fie prezenți 
la lecții. Lectorii sînt în cea mai 
mare parte ingineri cu experiență. 
Ingineri ca Iordan Iulius, Paraschiv 
Titus, Dante Cristofaru, Mihai Stoe- 
nescu și alții depun mult interes în 
această muncă, străduindu-se să-și 
pregătească cît mai bine lecțiile, ur
mărind felul cum elevii își însușesc 
cele predate. Lecțiile sînt strîns le
gate de unele aspecte concrete ale 
producției din întreprindere.

Elevii au început să aplice în pro
ducție multe din cunoștințele căpă
tate. Poate fi evidențiată activitatea 
meritorie a cursantilor Preda Aure
lian, Curelea Ion, Voicu Ion, Cos- 
mescu Ion, Mihalache Ștefan, Ga
vrila Ion și alții.

Au fost, ce-i drept, și unii munci
tori — ca Vișan Anghel și Dinu Ion, 
elevi la cursul de specializare-lu- 
crători tuburi precomprimate și cen
trifugale — Staicu Didina, de la

7fj

cursurile de calificare flerari-beto- 
niști, sau Tanache Ion de la cursul 
de betoniști — care își făcuseră un 
obicei, la început, de a întîrzia și 
absenta nedînd atenția cuvenită 
cursurilor. Comitetul sindicatului, 
sesizat de acest fapt, a luat legă
tură cu conducerile secțiilor și gru
pelor sindicale respective și. îm
preună, au stat de vorbă cu cei 
care nu respectau disciplina cursu
rilor. Rezultatul î Acum tov. Staicu 
Didina este una din cele mai sîr- 
guincioase cursante.
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In fabrica noastră sînt folosite 
larg și alte forme de ridicare a ca
lificării muncitorilor. încă de la în
ceputul anului, muncitorii cu rezul
tate mai slabe în producție au fost 
încadrați în formații unde lucrează 
fruntași în producție, pentru a în
văța nemijlocit din experiența aces
tora. Această „școlarizare* practică 
a celor rămași în urmă se face u- 
neori și cu ajutorul elevilor de la 
cursurile de specializare, care, la 
rîndul lor, își desăvîrșesc pe locul 
de producție noțiunile teoretice în
vățate la cursuri.

Zainea Costea și Ciulei Marin lu
crează în același atelier. Nu de o 
lună, două — ci de vreo 5 ani. Au 
devenit prieteni buni de cînd frun
tașul în producție Zainea Costea s-a 
angajat să-1 ajute pe Ciulei Marin 
să se ridice la nivelul fruntașilor 
din secție. Și, într-adevăr, sfaturile 
lui Zainea i-au dat aripi lui Ciulei. 
El a găsit în Zainea nu numai pe 
cel care îl ajută să cunoască mai 
în amănunt tainele meseriei ci șl pe 
sfătuitorul, pe prietenul mai în vîrs- 
tă, mai cu experiență, în problemele 
de muncă și de viață. Ciulei 
este acum unul din cei mai har
nici și pricepuți fierari-betoniști din 
atelier. într-o consfătuire de produc
ție tovarășii din grupa sindicală au

arătat succesele pe care Ie-a obți« 
nut în ultimul timp tînărul fierar șl 
au propus să fie confirmat ca frun
taș în întrecerea socialistă. La fel 
se poate vorbi despre prietenia din
tre M. Dumitru, șef de brigadă, șl 
Fiorea Bitoleanu, muncitor betonist, 
sau dintre mecanicii Constantin Ior- 
dache și Radu Rotaru, dintre Dumi
tru Vlad și Dumitru Ghețu.

A fost o vreme cînd la panourile 
mari, executate de muncitorii din 
brigăzile de la linia a II-a din hală, 

productivitatea era relativ 
scăzută iar calitatea nu era 
întotdeauna cea mai cores
punzătoare. Cauza ? Brîgr 
zile care lucrau aici nu fo
loseau cele mai potrivite 
metode de muncă. La pro
punerea comitetului sindica- 

conducerea secției a hotărîttulul
ca șeful unei brigăzi fruntașe să lu
creze un timp aici și să împărtă
șească din experiența sa brigă
zilor 
cinat
Stelian Bîstîrîgă, președintele co
mitetului de secție, fruntaș 
creșterea productivității muncii și 
în obținerea unor panouri 
bună calitate. Pe rînd, betoniștil lui 
Cristache Ion, Sandu 
rilov Foca au avut ca 
Bîstîrîgă, învățînd din 
metodele lui.

Planul de calificare 
dere

cu pricina. A fost însăj- 
să facă acest lucru tov.

în

de

Stan ‘ și Chi- 
oaspe pe tov. 
experiența și

pe întreprin
se îndeplinește punct cu 

punct. întregul colectiv al întreprin
derii este hotărît ca anul 1963 să 
însemne un an de însemnate suc
cese în creșterea productivității 
muncii, în îmbunătățirea calității 
produselor.

MIHAI PATRU, președintele co
mitetului sindicatului — ION 
FIERARU — muncitor, din pos
tul de corespondenți voluntari ai 
„Scînteii” de Ia întreprinderea 
de prefabricate „Progresul” — 

București

TEATRE

„Din experiența noastră in folosirea rațională 
a capacităților de proiectare1“

de o parte a ferestrei se aflau doua 
mese pline cu hîrtii, cu cărți și cu 
ziare; în mijlocul încăperii, în locul 
cel mai bine luminat, se afla o masă 
de lucru foarte mică și foarte sim
plă (lungă de trei picioare, lată de 
două) și fotoliul de lemn ’• între 
dulapul cu cărți și jilț, îți fața fe
restrei. era o sofa de piele, pe care 
Marx se întindea din cînd în cînd 
ca să se odihnească...

Cu toate că se culca întotdeauna 
foarte tîrziu, era în fiecare zi în 
picioare între orele 8 și 9 dimineața, 
și după ce lua o cafea neagră și-și 
citea ziarul, se ducea în camera sa 
de lucru, unde lucra pînă la orele 
2 sau 3 din noapte. Se întrerupea

După apariția articolului cu ti
tlul de mai sus, în care era expusă 
experiența Institutului de studii și 
proiectări forestiere, am primit 
din partea Comitetului de Stat al 
Planificării un răspuns în care tov. 
ing. Em. Florescu, prim vicepreșe
dinte al C.S.P., ne face cunoscut 
următoarele :

„Comitetul de Stat al Planifică
rii apreciază că articolul susmen
ționat tratează probleme intere
sante și juste. în ce privește 
propunerile pentru îmbunătățirea 
muncii de proiectare și sprijinul 
solicitat, direcția de specialitate 
din C.S.P. le-a aplicat în anii an
teriori astfel :

încă din anul 1961, s-a luat mă
sura ca pentru principalele obiec
tive forestiere să se trimită un de
legat care, împreună cu organele 
Ministerului Economiei Forestiere 
și proiectanții, să stabilească încă 
din faza de studiu amplasamentul 
optim. Această metodă se practică 
în mod curent, documentațiile fiind 
avizate numai după o preala-

bilă recunoaștere și documenta
re pe teren.

De asemenea, s-a stabilit lista 
principalilor indicatori tehnico-e- 
conomici pentru aprecierea obiec
tivă a eficacității economice a in
vestițiilor necesare instalațiilor de 
transport forestiere, listă ce a fost 
transmisă Ministerului Economiei 
Forestiere. Pentru viitor ne propu
nem a stabili limitele în care se 
vor încadra acești indicatori.

Menționăm că pentru o mai 
mare operativitate, lucrătorii di
recției de specialitate din C.S.P. 
mențin o legătură permanentă, atît 
cu organele ministerului, cît și cu 
proiectanții, discutînd pe parcursul 
întocmirii documentației toate pro
blemele apărute.

Prin aplicarea acestor măsuri a- 
vizele la documentațiile tehnice 
pentru construcții de drumuri fo
restiere și de întreprinderi de pre
lucrare a lemnului sînt mult mai 
temeinic fundamentate și, în ulti
mul an, nu s-au mai înregistrat 
depășiri ale termenelor legale de 
avizare din vina lucrătorilor Comi
tetului de Stat al Planificării".

'de proiectare și execuție, eu preo
cuparea permanentă de a se realiza 
cît mai urgent.

Articolul publicat ajută atît uzi
nele constructoare de utilaj petro
lier, cît și organele tutelare de 
resort din minister în rezolvarea 
unor importante probleme de ridi
carea nivelului tehnic al produc
ției".

Pe ssn ti erele
■> ■ _______

de construcții

începuturile Internaționalei
La cîteva săptămîni după moartea 

lui Lassalle, s-a întemeiat la Lon
dra, la un mare miting ținut la 28 
septembrie 1364, în St. Martins Hall, 
Asociația Internațională a Muncito
rilor...

Marx avea o idee destul de înaltă 
despre munca șa științifică pentru a 
o pune mai presus de orice joc de-a 
asociația, care de la început apărea 
lipsit de perspectivă, dar lăsa bucu
ros pe planul al doilea munca știin
țifică cînd era de făcut o muncă 
utilă pentru proletariat. De data a- 
ceasta el și-a dat seama că erau în 
joc „forțe reale“... Marx a sesizat că 
_,are loc, evident, un nou avînt al 
clasei muncitoare1!, și e] socotea 
drept suprema sa datorie să-i cro
iască noile drumuri...

După constituirea sa, comite
tul a instituit un subcomitet, care 
urma să întocmească proiectul pro
gramului șj al Statutului.

în acest subcomitet fu ales și 
Marx... între timp, maiorul Wolf, 
secretarul particular al lui Mazzini, 
(revoluționar jtalian — n. r.) en
glezul Weston și francezul Le Lu- 
bez se ocupaseră zadarnic cu solu
ționarea problemei puse în fata sub
comitetului. Oricît de popular era pe 
atunci Mazzini printre muncitorii 
englezi, el cunoștea totuși mult prea 
puțin mișcarea muncitorească con
temporană pentru a se putea impu
ne cu proiectul său unor trade-unio- 
niști cu experiență. El nu înțelegea 
lupta de clasă a proletariatului și,
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de aceea> o ura. Programul său s-a 
ridicat cel mult pînă la o oarecare 
frazeologie socialistă, pe care, la în
ceputul celui de-al 7-lea deceniu, 
proletariatul o depășise de mult. Tot 
astfel și proiectul său de Statut era 
conceput în spiritul unor timpuri 
apuse...

Astfel, toată treaba apucase pe un 
drum greșit, cînd Marx a luat-o în 
mină. El era hotărît, dacă-i va sta în 
puteri, „să nu păstreze nici un rînd 
din tot ce se scrisese“, și pentru a se 

' putea elibera complet de cele scrise 
a conceput — lucru ce nu fusese 
prevăzut la mitingul din St. Martins 
Hall — un Manifest adresat clasei 
muncitoare, un fel de privire retro
spectivă asupra destinelor ei de la 
1848 încoace, pentru a formula după 
aceea Statutul cu atît mai clar și 
mai scurt..,

Despre Manifestul constitutiv 
Beesly, (om politic și istoric englez 
— n.r.), a spus mai tîrziu că este 
probabil cea mai grandioasă și con
vingătoare expunere a cauzei mun
citorilor în lupta lor împotriva bur
gheziei care a fost vreodată înghe
suită în nu mai mult de douăspre
zece pagini...

Statutul începea cu o expunere de 
motive care se rezumă la următoa
rele teze: Eliberarea clasei munci
toare trebuie să fie înfăptuită de

muncitorii înșiși. Lupta pentru a- 
ceaștă eliberare nu este o luptă pen
tru noi privilegii de clasă, ci pentru 
desființarea oricărei dominații de 
clasă. Aservirea economică a mun
citorului de către proprietarul mij
loacelor de producție, adică al iz
voarelor vieții, stă la baza sclaviei 
în toate formele ei, la baza mizeriei 
sociale, a degradării intelectuale și 
dependenței politice. Eliberarea eco
nomică a clasei muncitoare este deci 
marele țel căruia trebuie să-i fie su
bordonată ca mijloc orice mișcare 
politică. Toate încercările îndreptate 
șpre atingerea acestui țel au eșuat 
pînă acum din pricina lipsei de unire 
între diferitele grupuri de muncitori 
din fiecare țară și între clasele mun
citoare din diferite țări...

Deși este fals să se spună că In
ternaționala a fost invenția unei 
„minți mari", a fost totuși norocul 
ei că la nașterea ei s-a găsit o minte 
mare care a scutit-o de lungi rătă
ciri, arătînd drumul cel just... In
comparabila măiestrie a Manifestu
lui, ca și a Statutului său a constat 
tocmai în faptul că au pornit con
secvent de la situația reală actuală 
și au cuprins, cu toate acestea — 
așa cum a spus odată foarte bine 
Liebknecht — ultimele consecințe 
ale comunismului, în măsură nu mai 
mică decît „Manifestul Comunist".

(Din volumul „Karl Marx 
Istoria vieții sale" de Franz 
Mehring, Editura Politică, Bucu
rești 1959).

„Intre uzinele constructoare de utilaj 
petrolier o colaborare mai strînsă“

In legătură cu cele cuprinse în 
articolul cu titlul de mai sus sem
nat de ing. C. Răchitan, secretar al 
Comitetului regional P.M.R.-Plo- 
iești, in care se semnalează diferite 
aspecte legate de îmbunătățirea co
laborării între uzinele constructoa
re de utilaj petrolier din regiune, 
Direcția generală utilaj chimic pe
trolier, miner din Ministerul Me
talurgiei și Construcțiilor de Ma
șini ne răspunde:

„Este adevărat că în ultimii ani 
s-a trecut fabricația unor piese și 
utilaje de la o uzină la alta, avînd 
în vedere profilul stabilit pentru 
fiecare uzină în parte.

In această situație se găsesc și si
tele vibratorii, care sînt transferate 
de la Uzinele de utilaj petrolier 
Tîrgoviște la Uzina „24 Ianuarie" 
Ploiești. Fabricația de site vibra
toare la Uzina „Unio"— Satu-Mare 
este temporară și a fost cedată nu

mai pentru a acoperi un gol de lu
cru la această uzină în trimestrul 
IV 1962. Acest subansamblu de la 
instalația de foraj nu este complex 
și asimilarea lui de Uzina „Unio" 
s-a făcut foarte repede.

In problema organizării muncii 
de concepție. ministerul a luat, în 
primul rînd, măsura de a trece în 
etape, circa 50 la sută din totalul 
personalului ingineresc din uzină în 
cadrul serviciului proiectare, teh
nologic, metalurgic și sculer-șef. 
Concomitent cu întărirea serviciilor 
de concepție s-au reorganizat a- 
ceste servicii pentru a corespunde 
importantelor sarcini ce le sînt tra
sate.

Problema înzestrării uzinelor cu 
standuri de probă corespunzătoare 
este în centrul atenției conducerii 
ministerului. La uzinele de utilaj 
petrolier toate standurile ce mai 
sînt necesare sînt în faze diferite

în aiticolul „Iarna — pe șantie
rele de construcții din Capitală“ 
publicat în „Scînteia“ nr. 5 764, 
se arăta, printre altele, situa
ția nesatisfăcătoare care exista 
cu cîteva săptămîni în urmă 
pe șantierul de construcții din 
str. Toporași. Din cauză că gos
podarii acestui șantier nu lua
seră din vreme măsuri corespun
zătoare pentru a asigura o desfă
șurare no-rmală a lucrului pe timp 
de iarnă, ritmul lucrărilor pe șan
tier devenise necorespunzător.

Referindu-se la starea de lucruri 
semnalată de ziar, conducerea în
treprinderii de Construcții-Montaj 
nr. 4, de care ține șantierul din str. 
Toporași, ne răspunde urmă
toarele :

„Colectivul de ingineri, tehnicieni 
și muncitori, precum și lucrătorii 
din cadrul resortului de aprovizio
nare al întreprinderii noastre și de 
pe șantierul Toporași a analizat cu 
deosebită atenție critica făcută în 
ziar. Lipsurile scoase în evidență 
cu acest prilej arată că noi nu am 
făcut tot ce se putea face pentru 
asigurarea unei perfecte continui
tăți a lucrărilor pe șantierul res
pectiv.

Apreciind ca Justă critica făcută, 
întreprinderea noastră a luat ur
mătoarele măsuri : s-au asigurat 
condiții pentru continuitatea lucră
rilor și pe timp mai rece, prin în
călzirea spațiilor închise (unde de 
obicei se execută lucrări de fini
saj), s-au luat măsuri pentru a se 
executa la blocul nr. 11 branșa
mentul și instalațiile necesare de 
încălzire, s-au procurat o serie de 
materiale care permit accelerarea 
ritmului lucrărilor pe șantier“.

Ca urmare a măsurilor luate, o 
mare parte din rămînerea în urmă 
a fost recuperată.

TEATRE : Teatrul de Operă șt Balet 
al R. P. Romîne : Simfonia fantastică, 
Bolero șl Șeherazada — (orele 19,30). Tea
trul de stat de operetă : Rosemarie — 
(orele 19,30). Teatrul Național „I. L. Ca- 
ragiale" (Sala Comedia) : Orfeu în in
fern — (orele 19,30). (Sala Studio) : Ma
șina de scris — (orele 19,30). Teatrul 
„C. I. Nottara" (Sala Magheru) : Steaua 
polară — (orele 19,30). (Sala Studio) : Bu
cătăreasa — (orele 19,30). Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra“ (bd. Schitu Măgurea- 
nu nr. 1) : Sfînta Ioana — (orele 19,30). 
(Sala Studio — 6tr. Alex. Sahia nr. 76) : 
Cred în tine — (orele 19,30). Teatrul 
muncitoresc C.F.R.-Glulcști : Băiat bun, 
dar... cu lipsuri — (orele 19,30). Teatrul 
pentru tineret șl copii (Sala C. Miile) : 
Oceanul — (orele 20). (Sala Libertatea) : 
Salut voios — (orele 16) ; O felie de lună 
— (orele 20). Teatrul evreiesc de stat : 
Un proces neterminat — (orele 20). In
stitutul de artă teatrală șl cinematogra
fica „I.X. caragiale» (bd. Schitu Măgu- 
reanu nr. 1) : Unchiul Vania — (orele 
20). Ansamblul de cîntece și dansuri al 
C.C.S. : Visuri îndrăznețe — (orele 20). 
Teatrul satiric muzical „C. Tănase“ (Sala 
Savoy) ; Ca la revistă — (orele 20). (Sala 
Victoriei) : Ocolul pămîntului în 30 de 
melodii — (orele 20). Teatrul țăndărică 
(Sala Orfeu) ; Micul Muck — (orele 16). 
(Sala Academiei) : Alfabet împărat — (o- 
rele 16). Circul de stat : Spectacol pre
zentat do Circul „Slavia“ din Fraga —i 
(orele 20).

întreprinderea d© material didactic din Capitală este dotată cu secții de proiectare, strungărie, tur
nătorie, montaj. Aici sa produc materiale didactice pentru școli. în fotograiie : Pictorița Carmen Peia lu- 
crind la finisarea unei hărți în relief.

CINEMATOGRAFE : O călătorie spre 
centrul pămîntului — cinemascop (am
bele serii) : Patria (8,4Sj 12; 15; 18,10; 
21,15), București (9; 12; 15; 18; 21), Alex. 
Sahia (10; 13; 16,30| 19,30), 1 Mai (se
ria l-a — orele 10; 12; 14; 16; 18; 20), 
Gh. Doja (seria I-a — orele 9; 1J; 13; 15; 
17; 19; 21). Bunica Sabella : Republica 
(9; 11; 13; 15; 17; 10; 21,15), I. C. Frimu 
(9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30; 21,45), Grivlța, 
(9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), Ștefan cel 
Mare (10; 12; 15; 17; 19; 21), Olga Band 
(15 ; 17; 19; 21), Ille Plntilie (11.-
Dosarul furat : Magheru (10 ; •. i©
14,15 ; 16,30 ; 18,45 ; 21), Elena 8; »-v
vel (10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), 23 Au
gust (9,45; 11,45; 14; 16,30; 18,15; 21), Flacă
ra (16; 18,15; 20,30), G. Coșbuc (10; 12; 15; 
17; 19; 21), Camelia ; rulează la cinema
tografele V. Alecsandri (9,45; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21) șl Volga (10; 12; 14; 16,15; 
18.45; 21). Festivalul Chaplin : Floreasca 
(10,30: 16: 18,20; 20,45). Drumul Serii
(14,15: 16,30; 18,45; 21). Din Argentina în 
Mexic : Tineretului (10,30; 12,30; 14.30;
16,30: 18,30; 20,30). Divorț italian : Victo
ria (10: 12,15; 14,30; 16,45; 19] 21,15), Din 
toamnă pînă în primăvară : Central 
(10.30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30). Po
vestea unei nopți stranii : Lumina (ru
lează în continuare de la orele 9,45 pînă 
la orele 14, după-amiază 16,15; 18,30;
20.45) , Miorița (10,30; 12,30; 14,30; 16,30). 
Arta (16; 18,15; 20.30). Program special 
pentru copii orele 10 la cinematograful' 
13 Septembrie. Marile Speranțe : 13 Sep
tembrie (11,15; 13,30; 16; 18,30; 21), Cultu- 
ral (10,30; 13: 15,30; 10; 20,30), M. Emi- 
nescu (16; 18,30; 21). Omul amfible : Tim
puri Noi (9,30; 11,30; 13,30; 15,30; 17,30; 
19,30; 21,30). Meșter la toate rulează la 
cinematografele Maxim Gorki (16; 18,15i 
20,30), 8 Martie (15,30; 18; 20,30). Lupenl 
29 — cinemascop (ambele serii) : înfră
țirea între popoare (10,30; 16,30; 19,30). 
Minciunile baronului de Miinchausen 3 
rulează la cinematografele Alex. Popov 
(în continuare de la orele 10 pînă la ore
le 21), Popular (16; 18,15; 20,30). Stolul 
captiv : rulează la cinematograful C-tin 
David (16; 18,15; 20,30). Șapte dădace : 
rulează la cinematografele V. Roaită (10; 
12; 14,30; 16,30; 18,30: 20,30), 16 Februarie 
(16; 18; 20), Luceafărul (15; 17: 19; 21). 
Patru inimi: Unirea (16; 18; 20). Lizzie 
Mac Kay : T. Vladimlrescu (15; 17; 19;
20.45) . Bala — cinemascop — Spania I860
(Goya) : Miorița (18,30; 20,30). Sub cupola 
albastră : Munca (16; 18,15; 20,30). Maria 
Candelaria : Moșilor (16; 18,15; 20,30).
Moara diavolului : rulează la cinemato
graful Iile Pintllie (16; 18; 20). Miracolul 
lupilor — cinemascop : Libertății <9,30; 
11,45; 14; 16,15: 18,30; 20,45). Fecioara ț.ru-, 
lează la cinematograful G. Bacovla <15: 
17; 19; 21). Cîinele sălbatic Dingo.'ț'^JO 
Decembrie (18; 18,15; 20,30). Hamlet : ru
lează la cinematograful Aurel Vlaicu 
(15; 18; 21). Balada husarilor : rulează la 
cinematograful B. Delavrancea (16; 18; 
20). . •

TELEVIZIUNE : Orele 18.30 - Univer
sitatea tehnică la televiziune. 19.0,0 — 
Jurnalul televiziunii. 19,15 — Pentru co
pii. 19,40 — Discuție despre repcțrtșj. 
20,10 — Recitalul violonistului Igor Bez- 
rodnîl (U.R.S.S.). 20,30 - Filmul artistic : 
„Telefonista". 21,50 — Soliști și formații 
ale Școlii populare de artă din Bucu
rești. In încheiere : Buletin de știri.

XvicȘ
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•«WCUM VA FI VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 15, 18 

șl 17 martie. In țară : Vreme schimbă- 
toare, cu cerul temporar noros. Izolat —■< 
precipitații. Vint slab pînă la .potrivit. 
Temperatura în scădere la început., apoi 
staționară. Minimele vor fi cuprinse în- 
tre minus 5 șl plus 5 grade, iar maxi- 
mele între 3 și 13 grade. In Bugurești: 
Vreme schimbătoare, cu cerul variabil. 
Ploaie de scurtă durată. Vînt slab pînă 
la potrivit. Temperatura în scădere.
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Să fie grăbit semănatul 
culturilor din prima epocă

se rea- 
condiții 
pentru 

care se 
timpu-

Veștile sosite 
din regiunile din 
vestul și sudul 
țării arată că au 
început lucrările 
agricole de pri
măvară și că în 
unele locuri se 
însămînțează de 
zor. Nu peste
multă vreme, însămînțările se vor 
.cesfășura în întreaga tară. Execu- 

1 tarea acestor lucrări la timp și la 
ün nivel agrotehnic înalt este o 
sarcină de cea mai mare răspunde
re care stă acum in fata oamenilor 
muncii din agricultură, a consilii
lor agricole regionale și raionale 
și de care depinde în mare măsu
ră obținerea unor recolte bogate.

însămînțările din primăvara a- 
cestui an se fac în condiții clima
terice deosebite. Iama s-a prelun
git mult și cu toate că vremea s-a 
încălzit, zăpada se topește destul 
de încet, iar pămîntul este îmbi
bat cu apă. Acest lucru a împie
dicat începerea mai devreme a 
semănatului. Din această cauză, 
într-un timp scurt va trebui să se 
facă un mare volum de lucrări.

începând din aceste zile, pe mă
sură ce vremea se încălzește, va 
trebui să se treacă cu toate forțele 
la lucru. Să nu se piardă din vedere 
că în această primă perioadă se 
însămînțează majoritatea culturi
lor agricole, în afară de porumb. 
Respectarea timpului optim prevă
zut pentru fiecare plantă, așa cum 
s-a stabilit în ședințele consiliilor 
agricole și cum prevăd recomandă
rile Institutului central de cerce
tări agricole, este una din cele mai 
importante sarcini. Ce trebuie fă
cut în aceste zile ?

In primul rînd, cea mal mare 
atenție trebuie acordată lucrărilor 
de pregătire a terenului pentru a 
se asigura un bun pat germina
tiv. Cînd semănatul urmează să se 
facă în arături de toamnă care nu 
sînt tasate, este suficient ca ime
diat ce se poate ieși la lucru în 
cîmp să se execute o grăpare ener
gică, perpendiculară sau în dia
gonală pe direcția arăturii. Aceas
ta asigură o bună nivelare a tere
nului. Acolo unde terenurile ies 
bătătorite din iarnă, vor trebui lu
crate cu discuitorul sau cultivato
rul și grăpate imediat. Terenurile 
pe care nu s-au făcut ogoare de 
toamnă se ară acum în primăvară 
la 15—18 cm în agregat cu grapa 
stelată.

Odată cu aplicarea lucrărilor de 
pregătire a solului se pot aplica 
îngrășămintele azotoase și potasice 
cînd acestea există în gospodărie. 
Mai economic este ca aceste îngră
șăminte să fie încorporate în doze 
moderate pe terenurile care n-au 
fost fertilitate cu gunoi în toamnă 
sau pe terenurile care au fost în
grășate în toamnă numai cu îngră
șăminte fosfatice. In felul acesta

vor putea fi fer
tilizate suprafe
țe mai mari, ceea 
ce este mult mai 
economic.

în aceste zile în 
giunilor s-a realizat în sol tempe
ratura necesară pentru însămînța- 
rea culturilor din prima epocă. De 
aceea consiliile agricole și condu
cerile gospodăriilor de stat și co
lective trebuie să urmărească ca, 
printr-o bună folosire a tractoare
lor și mașinilor agricole, toate cul
turile de primăvară să fie semă
nate în timpul optim. Bineînțeles 
că făcînd acest lucru, trebuie să 
se țină seama de principalele ce
rințe ale plantelor față de condi
țiile pedoclimatice care influen
țează dezvoltarea lor în cursul ve
getației. Astfel, trebuie avut în 
vedere că timpul de semănat al 
plantelor se diferențiază în funcție 
de temperatura și umiditatea din 
sol. în funcție de acești factori, 
toate culturile trebuie semănate 
primăvara timpuriu, cînd se rea
lizează în sol temperatura optimă, 
specifică fiecărei plante, iar umi
ditatea din sol 
tul semințelor.

Pentru unele 
coincide tocmai 
trebuie să se însămînțeze mazărea, 
măzărichea, orzul, orzoaica, ovăzul, 
gramineeie de nutreț, lucerna, tri
foiul, sparceta, grîul de primăvară, 
muștarul, macul și unele legume. 
Aceste culturi se însămînțează cînd 
în sol, la adîncimea de îngropare a 
seminței, se realizează o tempera
tură de 1—2 grade, iar către sfîr- 
șitul epocii 3—4 grade. în aceste 
zile, în regiunile din sudul și par
tea de vest a țării s-a realizat a- 
ceastă temperatură și deci se poa
te trece cu toate forțele la lucru.

Pe măsură ce se topește zăpada 
și pămîntul se zvîntă la suprafață 
trebuie să se treacă la semănatul 
mazării. Pentru obținerea unor re
colte bogate este necesar ca aceas
tă lucrare să înceapă neîntârziat, 
îndată ce pămîntul s-a zvîntat la 
suprafață. Experiența gospodăriilor 
de stat și a gospodăriilor colective 
fruntașe a arătat că mazărea în- 
sămînț'ată în primele zile de la to
pirea zăpezii dă recolte sigure de 
peste 2 000 kg boabe la hectar. 
Dacă această lucrare îritîrzie, plan
tele cresc anevoie, sînt copleșite de 
buruieni și suferă din lipsă de apă, 
iar recolta este micșorată cu 20— 
50 la sută.

Cînd vremea se încălzește mal

Ing. N. IONESCU 
vicepreședinte al Consiliului 

Superior al Agriculturii

majoritatea re-

mult și în sol 
se realizează o 
temperatură de 
3—5 grade tre
buie să încea- 
sfeclei de za-

să asigure încolți-

plante, acest timp 
cu aceste zile cînd

pă semănatul 
hăr, una din principalele plante 
industriale din țara noastră care 
ocupă o însemnată suprafață de te
ren. Ședința lărgită a secției de 
cereale și plante tehnice a Consi
liului Superior al Agriculturii care 
a avut loc la Tg. Mureș a fost con
sacrată generalizării în producție a 
celor mai noi realizări ale științei 
la această valoroasă plantă de cul
tură și răspîndirii experienței îna
intate a unităților care obțin pro
ducții mari. Cu acest prilej s-a re
comandat ca în momentul cînd în 
sol se realizează temperatura po
trivită, să se treacă neîntîrziat la 
semănat.

Tot în această perioadă se sea
mănă inul de fuior și de ulei, se 
plantează cartofii, sfecla butași, 
arpagicul, usturoiul iar cînd în sol 
temperatura are tendință de creș
tere se seamănă cînepa, bobul, lu- 
pinul și floarea-soarelui.

Pentru obținerea unor recolte 
mari la plantele care se însămîn
țează în această epocă este necesar 
să se dea atenție asigurării densi
tății potrivite la unitatea de supra
față. Pentru aceasta, inginerii agro
nomi trebuie să calculeze cantitatea 
de sămînță la hectar în funcție de 
valoarea culturală stabilită prin bu
letinele de analiză. Cantitățile de 
sămînță date în plus, constituie ri
sipă, dar în același timp, economia 
rău înțeleasă, micșorează densita
tea culturilor și diminuează simți
tor recolta.

Calitatea semănatului trebuie 
supravegheată zi de zi de către ca
drele tehnice. Sînt create condiții 
ca această lucrare să se execute 
în întregime numai cu semănă
toarea. Intrucît majoritatea cul
turilor din această epocă se sea
mănă la 2—6 cm este necesar să 
se controleze îngroparea în sol a 
semințelor la adîncimea stabilită. 
După semănat, pentru a grăbi în- 
colțirea semințelor, trebuie ca te
renul să fie tăvălugit șl apoi gră
pat cu grape ușoare.

Executarea la timp a tuturor a- 
cestor lucrări presupune o bună 
organizare a muncii. Conducerile 
unităților agricole socialiste, ca
drele de ingineri agronomi trebuie 
să aibă în vedere că în acest an, 
spre deosebire de anii normali, din 
cauza prelungirii iernii vom avea

o primăvară în
târziată, iar tim
pul cînd 
lizează 
optime 
culturile 
seamănă
riu va fi foarte 
scurt. Culturile 
din prima epo

că dacă nu sînt semănate în acest 
timp, nu folosesc umiditatea din 
sol care există din abundență 
în primele zile de primăvară, 
încolțesc greu, iar o parte din 
plăntuțe pier 
înăbușite de 
negative ale 
tului sînt și 
zonele secetoase, unde odată 
venirea primăverii, 
din ploi sînt puține, în 
temperatura din sol crește foarte 
repede. Ele se pot înlătura prin 
concentrarea lucrărilor de semă
nat în primele zile ale epocii, 
pentru a folosi condițiile optime 
de umiditate și temperatură din 
sol.

Aceasta cere din partea condu
cerilor unităților agricole și a ca
drelor tehnice o temeinică organi
zare a muncii și cunoaștere a tere
nului. In acest scop, zilnic trebuie 
să fie vizitat cîmpul și, imediat ce 
sînt create condiții de lucru, chiar 
pe porțiuni de teren mai mici, să 
se .înceapă executarea lucrărilor de 
pregătire a patului germinativ și 
semănatul culturilor.

Pentru grăbirea lucrărilor agri
cole de primăvară și executarea 
lor la un nivel agrotehnic înalt, 
este necesar ca, operativ, consiliile 
agricole regionale și raionale să 
ajute S.M.T.-urile să repartizeze 
rațional tractoarele și mașinile a- 
gricole necesare în toate gospodă
riile.

Consiliile agricole regionale și 
raionale, toți inginerii agronomi 
din gospodăriile colective și de 
stat sînt chemați ca în aceste zile 
să muncească cu cea mai mare 
răspundere pentru ca semănatul 
culturilor de primăvară să se poată 
termina în timp scurt și la un ni
vel agrotehnic înalt.

și culturile sînt 
buruieni. Efectele 
întîrzierii semăna- 
mai accentuate în 

cu 
precipitațiile 

schimb

Gospodăria colectivă din Brazl-Ploieștl. In fotografie : tov. Gheorghe 
Miu, șeful brigăzii de tractoare, dînd indicații mecanizatorului Cons
tantin Cucu în timpul semănatului.

(Foto : Gh. Vințilă)

OGOARS LA ÎNCÊPUTDÊ
Mari suprafețe însămînțate

în Banat
în

FJ, A MUNCII
Brigada noastră de tractoare a 

început de două zile munca pG o- 
goarele gospodăriilor colective din 
Bărcănești și Brazi.

Pentru a putea executa bine și la 
timp toate lucrările, ne-am pregătit 
din vreme. Cele 10 tractoare pe care 
le avem, precum și celelalte mașini 
agricole, au fost reparate cu qrijă 
în timpul iernii. Acum ele se găsesc 
în gospodării în perfectă stare de 
funcționare. Totodată, împreună cu 
conducerea gospodăriilor, am stabi
lit precis toate lucrările agricole pe 
care trebuie să le facem și terme
nele de execuție.

Acum ne preocupăm de grăbirea 
acestor lucrări. Iată de ce noi dăm 
o mare atenție bunei organizări a 
muncii. In fiecare seară, eu și pon- 
tatorul brigăzii, participăm la șe
dințele de lucru care se tin în cele 
două gospodării. Aici se stabilește 
precis ce trebuie făcut a doua zi. 
Pe această bază repartizăm sarcini 
fiecărui tractorist.

Important este și faptul că în fie
care gospodărie ni s-a pus la dis
poziție cite o căruță cu care adu
cem combustibilul de la sediul bri
găzii, la tractoare, piesele de schimb 
necesare înlăturării eventualelor de
fecțiuni, 
riile se 
să aibă

Odată
proună cu conducerile 
gospodării, cu inginerii și brigadie
rii eu controlez îndeaproape felul 
cum muncesc tractoriștii, calitatea 
lucrărilor executate. Multă atenție 
dăm îndeosebi semănatului. De fie
care dată cînd începem semănatul 
unei noi culturi, controlăm cu cea 
mai mare atenție dacă se asigură 
cantitatea de sămînță necesară la 
hectar, dacă boabele sînt îngropate 
la adîncimea stabilită etc.

Muncind în felul acesta la G.A.C. 
Brazi am terminat de semănat ovă
zul, iar la G.A.C. Bărcănești mază
rea. De asemenea am grăpat 140 
ha ogoare de toamnă și discuit alte 
peste 40 hectare.

GHEORGHE MIU
șeful brigăzii a 3-a de tractoare 
de la S.M.T. Bărcănești-Ploiești

hrana și apa. că gospodă- 
preocupă ca mecanizatorii 
asigurate semințele etc. 
începută activitatea, îm- 

celor două

PRIMĂVARĂ

Intr-o gospodărie de stat fruntașă
Culoarea verzuie care 

domină pe echița a- 
șezată pe biroul ingineru- 

lui-șef Gheorghe Cotîrlă de 
la G.A.S. Jimbolia, regiunea 
Banat, indică tarlalele 

“unde sînt amplasate cul
turile de porumb. în jurul 
mesei au luat loc Dumitru 
Gardev, directorul gospo
dăriei, Adalbert Feher, 
secretarul organizației de 
bază, mai mulți brigadieri 
- tractoriști. Oamenii își 

n părerea despre pre- 
gXj'ile pentru cultura po
rumbului care va ocupa a- 
nul acesta 1 811 ha — su
prafață dublă față de anul 
trecut. Din discuțiile lor re. 
zultă că țin mult la cinstea 
de gospodărie fruntașă în 
cultura porumbului. Anul 
trecut G.A.S. Jimbolia a 
obținut peste 5 900 kg de 
porumb boabe la ha.

Acum, la început de pri
măvară, se face un fel de 
bilanț al pregătirilor pentru 
viitoarea recoltă. Tracto
riștii ne asigură că trac- 

i toatele și mașinile au fost 
bine reparate, ca în cam
panie să funcționeze fără 
greș. Pentru cele 410 ha cu 
porumb irigat prin asper- 
siune — această supra
față este dublă față de 
anul trecut — au fost re
parate și revizuite moto- 
pompele.

Toată iarna mecanizato
rii și-au însușit noi cu
noștințe. Cursurile agro-, 
zootehnice au fost axate pe 
metodele cele mai înain
tate de cultură a porum
bului. Ce au învățat me
canizatorii, pe ce vor pune 
ei accent în campania de 
primăvară ?. „Pe calitate“, 
răspund brigadierii Con
stantin Deatcu și loan 
Varga.

Iată și o altă inițiativă 
a maeștrilor porumbului 
de la Jimbolia. La fiecare 
din cele 3 brigăzi de cîmp 
ei au făcut cîte o clădire, 
care are atelier pentru mi
cile reparații, o magazie 
pentru unelte șl piese de 
schimb, o cameră pen
tru tractoriști. Clădirile, 
înconjurate de pomi fructi
feri și flori, au fost ame
najate numai din materiale 
locale. încă de anul tre
cut tractoriștii au făcut șl 
alte amenajări care să le 
ușureze munca. La fiecare 
tabără de tractoare ei au 
amenajat cîte o mică ram
pă pe care sînt urcate 
cisternele în așa fel îneît 
tractoarele să poată fi ali
mentate cu motorină direct 
prin furtun. Pentru ca ma
șinile să nu stea direct pe 
pămîntul gol, la fiecare 
brigadă s-au făcut posta
mente din materiale loca-

le. Aceste postamente pre
zintă și avantajul că sînt 
situate la înălțimea la 
care mașinile pot fi ușor 
cuplate la tractor, de către 
tractorist, fără nici un alt 
ajutor. Rezolvarea unor a- 
semenea „amănunte" este 
de mult folos în zorul cam
paniilor agricole.
iSOh atenție epecială 

acordă folosirii
>se 
cu 

maximum de eficiență eco
nomică a suprafețelor iri
gate. In afara lucrărilor 
privind aplicarea de îngră
șăminte naturale și chimi
ce, arătura adîncă etc., la 
jimbolia s-au pus și unele 
probleme organizatorice. 
Anul trecut fiecare bri
gadă avea în primire te
ren irigat cît și neirigat. 
Sistemul nu s-a dovedit 
potrivit. Se iveau greutăți 
mai ales în ce privește fo
losirea surselor de apă, 
destul de reduse. Anul a- 
cesta pe terenurile irigate 
va lucra o singură briga
dă, condusă de Constan
tin Deatcu. El s-a gîndit 
la unele măsuri practice : 
executarea unei prașile în 
plus față de terenurile ne
irigate, folosirea chibzuită 
a apei, mărirea densității 
la 50 000 plante Ia ha etc. 
Acum pentru sistemul de 
irigare se pregătesc vane

din 
cele

dis-

de beton, care vor fi folo
site la dirijarea apei 
canalele principale în 
secundare.

In ce privește mult
cutata problemă a densi
tății, la Jimbolia există pă
rerea că în această pri
vință trebuie să se țină 
seama de situația fiecărei 
parcele de teren, de sta
rea de fertilitate și umidi
tate a solului etc. In con
dițiile gospodăriei, în ur
ma unei analize minuțioa
se, s-a stabilit ca pe par
cela A 45, cu o fertilitate 
foarte ridicată, să se asi
gure o densitate de 48 000 
—50 000 plante la ha. Pe 
tarlaua A 6, cu o fertilitate 
mai redusă, se vor lăsa 
36 000 plante la ha. în sta
bilirea densității, a lucră
rilor ce trebuie executate, 
se ține seama de părerea 
mecanizatorilor care cu
nosc capacitatea de pro
ducție a tarlalelor pe care 
le lucrează. Pe tractoriștii 
Nicolae Gherman, Andrei 
Botchi, Marian Jenică și 
alții, care lucrează de 10 
ani pe aceleași tarlale, 
permanentizarea i-a ajutat 
să cunoască bine fiecare 
palmă de teren, îneît să 
poată spori rodnicia pă- 
mîntului de la un an la 
altul.

C. BORDEIANU

In ultimele zile, datorită timpului prielnic, 
multe gospodării colective a început cu toate 
forțele semănatul culturilor din urgența l-a. 
Colectiviștii din Sînmihaiu Romîn și Parța, din 
raionul Timișoara, de pildă, au și însămînțat 
mai mult de jumătate din suprafața planificată 
pentru sfecla de zahăr, iar cei din Checea au 
însămînțat printre altele peste 100 de ha cu lu- 
cernă. De asemenea, colectiviștii din cartierul 
Gai, al orașului Arad, au terminat semănatul 
mazărei, borceagului și sfeclei de zahăr, iar acum 
lucrează la pregătirea terenului destinat florii- 
soarelui.

Avansată la însămînțatul culturilor din ur
gența l-a este și gospodăria colectivă din Giul- 
văz, unde colectiviștii Lazăr Bărtan, Simion Că- 
tău, Pavel Pătrașcu și alții au muncit spornic la 
executarea lucrărilor. Însămînțatul culturilor 
din urgența I-a este pe terminate și la gospodă
ria colectivă din Cebza. Aici, datorită sprijinu
lui primit din partea mecanizatorilor din briga
da a 11-a de la S.M.T. Ciacova, condusă de Gheor
ghe Ioșcovici, s-au și semănat suprafețe întinse 
de teren.

Pînă acum, numai în raionul Timișoara au fost 
însămînțate cu diferite culturi aproape 1 600 de 
ha din care 378 ha cu ovăz. 75 ha cu orzoaică, 
320 ha cu mazăre furajeră, 237 ha cu sfeclă de za
hăr, 85 ha cu borceag și altele. In întreaga re
giune au fost însămînțate pînă în prezent mai 
bine de 3 000 ha cu diferite culturi.

Pentru a asigura executarea la timpul optim 
și în condiții agrotehnice corespunzătoare a lu
crărilor de primăvară consiliul agricol regional 
și consiliile agricole raionale îndrumă și ajută 
permanent consiliile de conducere ale gospodă
riilor colective pentru a folosi din plin fiecare 
zi bună de lucru.

Mecanizatorii au ieșit la cîmp

Colectiviștii din regiunea Ploiești, cu sprijinul 
mecanizatorilor, pregătesc acum terenul pentru 
a însămînța in epoca optimă cele 13 200 ha cu 
plante furajere, 5 000 ha cu mazăre, aproape 
20 000 ha cu floarea soarelui și 8 200 ha cu sfeclă 
de zahăr.

Toate pregătirile au fost
încheiate

De cum intri în curțile gospodăriilor colective 
deservite de mecanizatorii S.M.T. Tg. Mureș, 
atenția îți este atrasă de tractoarele și mașinile 
agricole așezate cu grijă în așteptarea apropia
telor lucrări agricole.

în vederea pregătirii campaniei, repararea ce
lor 123 tractoare, 150 de pluguri de tractoare, a 
semănătorilor, cultivatoarelor, grapelor, remorci
lor cisterne etc. a fost terminată pînă la data 
de 20 februarie. Cît despre calitatea reparațiilor 
executate, atît comisia de recepționare locală, cît 
și comisia regională de suprarecepție, au avut 
numai cuvinte de laudă. în acest an, în cele 24 
G.A.C. deservite de S.M.T. Tg. Mureș s-a pus 
un accent deosebit pe pregătirea executării lu
crărilor în cele mai bune condiții. Pentru 
aceasta s-a făcut o repartizare mai justă a trac
toriștilor pe brigăzi în așa fel ca să se întărească 
brigăzile mai slabe. De asemenea, s-au stabilit 
sarcinile de producție, în campania de primăvară 
ale fiecărei brigăzi, care au fost discutate în pre
zența președintelui și brigadierilor din gospodă
ria pe care o deservește brigada respectivă.

Zilele acestea, conducerea S.M.T. a organizat 
un instructaj cu toți mecanizatorii care vor lu
cra la însămînțarea porumbului și a sfeclei da 
zahăr unde au fost discutate problemele folosi
rii mai juste a capacității tractoarelor și a ma
șinilor, respectarea regulilor agrotehnice.

Lucrări în grădinile de legume

Condiții bune de lucru
Brigada a VIII-a de la S.M.T. Slobozia lu

crează de mai mulți ani la gospodăria colectivă 
din comuna Gheorghe Lazăr, regiunea București. 
Cele 10 tractoare, 12 semănători, 7 combine și 
alte utilaje ale brigăzii sînt ținute în gospodărie, 
unde este un atelier dotat cu cele necesare pen
tru executarea îngrijirilor și reparațiilor cu
rente. Pentru tractoriști, gospodăria a amenajat 
un dormitor și se îngrijește de aprovizionarea 
lor cu hrană caldă în cîmp.

In vederea lucrărilor care urmează să fie exe
cutate anul acesta brigada s-a pregătit temeinic. 
Tot utilajul a fost bine pus la punct : s-a făcut 
aprovizionarea din vreme cu carburanți și dife
rite materiale.

Brigada are de semănat în primăvară 970 ha 
cu porumb, 150 ha cu floarea-soarelui, precum 
și suprafețe însemnate cu alte culturi. Terenul a 
fost arat adînc încă din toamnă. Pe unele su
prafețe cu o fertilitate mai slabă s-au încorpo
rat sub brazdă cîte 15—20 tone gunoi de grajd 
la hectar. Consiliul de conducere al gospodăriei 
a organizat bine munca. Fiecare tractorist știe 
bine ce are de lucrat iar oamenii care deservesc 
mașinile au fost bine instruiți. Acum, îndată ce 
s-a svîntat terenul, tractoriștii au început lucră
rile de pregătire a terenului și în curînd se va 
trece la semănatul culturilor timpurii.

DUMITRU FÄTU 
coresp. voluntar 

Asigurarea semințelor intirzie

Folosind timpul prielnic din ultimele zile 10 
gospodării colective din raioanele Mizil, Ploiești 
și comunele aparținătoare orașului Ploiești au 
început însămînțarea culturilor din epoca I-a. 
Colectiviștii din comuna Baba Ana, de exemplu, 
au însămînțat cu borceag 30 de ha și cu mazăre 
10 ha. Suprafețe mai mari au mai semănat și 
colectiviștii din comunele Bărcănești, Strejnicu 
și Brătășanca. Pînă acum, în aceste raioane s-au 
însămînțat cu mazăre, ovăz, borceag, sfeclă fu
rajeră și alte culturi timpurii mai mult de 
250 ha.

In grădinile de legume ale gospodăriilor colec
tive din raionul Brăila se fac intense pregătiri. 
Colectiviștii muncesc pentru producerea de ră
saduri de calitate. Pînă acum au fost construite 
peste 17 500 metri de răsadnițe calde — cu 
3 000 metri pătrați mai mult decît prevedea pla
nul. Peste tot a început însămînțatul. Aproape 
9 000 metri pătrați din aceste răsadnițe au fost 
însămînțate cu roșii, ardei verde, pătlăgele vi
nete. Cele mai mari suprafețe de răsadnițe pen
tru producerea de legume timpurii au fost însă
mînțate la gospodăriile colective din comunele 
Vădeni, Cotu-Lung, Gropeni și Chiscani.

In aceste zile, în unitățile agricole socialiste 
din regiunea Galați se fac ultimele pregătiri pen
tru lucrările agricole de primăvară. Pe alocuri au 
început și însămînțările de primăvară. O mare 
atenție se dă pregătirii semințelor.

întreprinderea „Agrosem" dispune de 
treaga cantitate de sămînță de porumb 
blu hibrid. La cele mai multe depozite 
terraionale munca este bine organizată 
colectiviștii care vin să ridice sămînță nu pierd 
vremea. Zilele trecute, la secția interraională „A- 
grosem" Galați erau delegați cu camioane de la 
gospodăriile colective Vîrlezi, Cavadinești, raio
nul Bujor, Independența, raionul Galați. Fiecare 
gospodărie a ridicat între 9 și 16 tone sămînță, a- 
dică întreaga cantitate necesară. Sînt gos
podării colective care deși se află la cîțiva 
kilometri de oraș — Smîrdan, Tulucești și altele — 
n-au ridicat încă sămînță pe motiv că mai au vre
me. De asemenea, n-au ridicat cantitățile prevă
zute de sămînță nici gospodăriile colective din Al- 
dești, Bălăbănești, Lungești, Drăgușeni din raionul 
Bujor.

Pentru grăbirea schimbului de semințe este ne
cesar să se îmbunătățească activitatea unor baze 
de recepție. Baza Mărășești, raionul Focșani, nu 
avea cîntar, iar aparatele folosite pentru consta
tarea umidității erau defecte. La bazele de recep
ție Docăneasa și Berești din raionul Bujor, căru
țele de la G.A.C. Rădești, Gănești și altele au 
fost întoarse înapoi pe motiv că bazele nu aveau 
dispoziție de la C.R.R. Galați în legătură cu mo
dalitățile de efectuare a schimbului.

Pe o parte din suprafața cultivată se va folosi 
sămînță de porumb hibrid din generația II-a, 
procurată din gospodăriile de stat și colective 
care au obținut rezultatele cele mai bune, 
care raion au fost fixate gospodăriile, dar 
bul se desfășoară foarte anevoios.

Consiliul agricol regional trebuie să ia 
rile necesare pentru a grăbi acțiunea de 
bare a semințelor.

în- 
du- 
in-

In fie- 
schim-

măsu- 
schim-

La gospodăria colectivă „Progresul*' din 
comuna Fâcălenl, regiunea București, au în
ceput lucrările agricole de primăvară. Pen
tru ca pregătirea terenului și semănatul cul
turilor să se facă neîntîrziat, Nicolae Cățe- 
lolu, șeful brigăzii a VIII-a de tractoare de 
Ia S.M.T. Făcăîeni, împreună cu inginerul 
agronom al gospodăriei au cercetat zi de zi 
starea pămîntului. Cînd s-a constatat că pă
mîntul s-a svîntat îndeajuns s-a hotărît să 
se înceapă lucrul.

In fotografie : Tractoriștii din brigada a 
VIII-a făcînd lucrările de pregătire a terenu
lui pentru semănatul culturilor din prima 
epocă.__________ (Foto : A. Cartojan)
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ItlÄWÄ C A R M P T
Artiști rornîni

in Uniunea Sovietică

Nicolae Herlea, artist al poporului, 
prim solist al Teatrului de Operă și 
Balet al R.P. Romîne, se află în tur
neu în Uniunea Sovietică. Recent, 
numeroși spectatori din Leningrad 
l-au ascultat în opera „Traviata", pe 
scena Teatrului de operă și balet 
,,Kirov", Măiestria cântărețului ro
mân a fost apreciată cu căldură de 
public.

Orașele Tașkent, Baku, Lvov ți 
Odesa constituie itinerariul turneu
lui pe care-l întreprinde în prezent 
solistul David Ohanesian. Violonis
tul Ștefan Ruha, susține. recitate și 
concerte în orașele Novosibirsk, Ke
merovo, Sverdlovsk, Moscova ?i Le
ningrad.

Spectacole Ia sate

ION ANDREESCU/
(Din Muzeul de Artă al R. P. Romîne).

Ne scriu cititorii

Cercurile de radioamatori
ale elevilor

Cartea româneasca
peste hotare

Ascultînd teatru la microfon...

Artiști oi Teatrului Regional 
București au fost zilele acestea 
oaspeți ai colectiviștilor din Slobo
zia, Fundulea, Alexeni, Chirnogi, 
Curcani, Fierbinți etc. Ei au prezen
tat spectacole cu piesele „Iașii’n 
carnaval“ și „Millo director“ de Va
sile Alecsandri și „îndrăzneala“ de 
Gh. Vlad.

nu- 
pro- 
ac-

Acesta este teatrul cu cel mai larg 
auditoriu și cu cele mai multe pre
miere anuale, funcția sa de îmbogă
țire a culturii teatrale a spectatoru
lui și de educație estetică exercitîn- 
du-se pe o arie foarte vastă. Deși 
la microfon teatrul își pierde atri
butele saile plastice, totuși puterea 
evocatoare a textului literar, forța 
de sugestie a interpretării actori
cești, muzica, precum șl felurite mij
loace sonore ajutătoare trezesc în 
mintea ascultătorului nenumărate a- 
sociații și reprezentări care îi dau 
posibilitatea să-și prefigureze locul 
acțiunii, situațiile dramatice, uneori 
chiar înfățișarea eroilor și să recep
teze cu interes spectacolul radio
fonic.

Cei cărora 11 s-a încredințat răs
punderea pentru emisiune caută să 
satisfacă acest interes printr-un re
pertoriu foarte divers din toate epo
cile și literaturile. Printre autorii 
clasici figurează Eschil, Lope de 
Vega, Shakespeare, Molière, Gol
doni, Gogol, Pușkin, Goethe, Beau
marchais, Victor Hugo, Caragiale, 
Delavrancea și alții. Sînt difuzate și 
multe piese contemporane, 
meroase lucrări originale și 
ducții ale dramaturgiei străine 
tuale.

Emisiunea „Teatrul la microfon" 
joacă un rol însemnat în răspîndirea 
creației dramatice realist-socialiste, 
care contribuie la educarea comu
nistă a ascultătorilor. Pogodin, Ar
buzov sau Salînski, Brecht sau Pe
ter Karvaș, Horia Lovinescu, Titus 
Popovici sau Al. Mirodan sînt nu
mai cîțiva dintre autori.i ale căror 
piese au fost difuzate frecvent 
radio.

Pe lîngă reluarea unor piese cu
noscute din spectacolele teatrelor, 
radio-ul tinde să lărgească orizon
tul culturii teatrale a ascultătorilor 
transmițînd și unele piese clasice cu 
o puternică rezonanță în actualitate, 
alegînd, de pildă, „Prometeu“ ds 
Eschil sau „Fînlîna turmelor“ de Lope 
de Vega — care deocamdată nu se 
joacă în teatre — și mai cu seamă 
prin noi mărturii artistice semnifica
tive despre contemporaneitate, cum 
a fost, de pildă, scenariul scriitoru
lui sovietic Serghei Antonov, „Oa
meni pe pod", sau remarcabila dra
mă antirasistă a scriitoarei austra
liene Mona Brand, „Familia Hamil
ton“.

Firește că aportul original al ra- 
dio-ului la îmbogățirea repertoriului 
teatral general nu se poate manifesta 
pozitiv decît dacă e ghidat de ace
leași criterii de selecție a lucrărilor 
care s-au încetățenit de mult în miș
carea noastră teatrală. Hotărîtor în 
alcătuirea judicioasă a întregului 
repertoriu al emisiunii este crite
riul eficienței, ideologice-estetice 
care măsoară valoarea mesaju
lui politic și pregnanța artistică a 
unei piese. E îndoielnic însă că a- 
cest criteriu a prezidat în principal, 
la opțiunea redacției pentru un nu-

la

măr — ce-1 drept, nu mare — de 
lucrări transmise. De pildă, „Pesca
rii din Brooklyn“ de Irving Shaw 
este o producție americană nu 
dintre cele mai semnificative, cu 
o arie limitată de cuprinde
re a realității pe care o ex
plorează (lucrarea e dominată de 
un caz de banditism), fiind mai în
depărtată de filonul realist, de cri
tică socială, prezent în scrierile ce
lor mai buni dramaturgi și scena
riști progresiști ai Americii contem
porane. Ar mai putea fi date și alte 
exemple, mai mult ori mai puțin 
flagrante, care atestă că exigența 
redacției de teatru ar avea nevoie 
actualmente, în acest compartiment, 
de un spor de spirit critic.

In ce privește repertoriul original, 
radio-ul reprezintă, cum e și normal, 
cele mai bune piese romînești de 
ieri și de azi, transmițînd uneori și 
lucrări rezultate din colaborarea di
rectă cu scriitorii. Emisiunile tea
trale la radio au anumite particula
rități artistice și tehnice de care nu 
se poate să nu se țină seama. Dar 
practica a arătat că exagerarea a- 
cestora, urmărirea cu precădere a 
obținerii unor scenarii „specifice" 
poate duce la improvizații și facili
tăți, la îngustarea conținutului emi
siunilor teatrale și micșorarea valorii 
lor artistice. Mult mai profitabilă s-a 
arătat calea legăturii strînse cu miș
carea teatrală, redacția adresîn- 
du-se, mai ales în ultimii doi-trei 
ani, repertoriului romînesc reprezen
tat de teatre, manifestînd inițiativă 
în promovarea unor piese încă 
înainte de a fi jucate pe scenă con- 
lucrînd cu unii autori pentru elabo
rarea unor piese sau scenarii 
care să-și aibă premiera la radio. 
Așa a fost scenariul 
de Mircea Ștefănescu. 
efortul de a adapta 
lucrări remarcabile de
s-a întîmplat cu nuvela „La răzeși“ 
de V. Em. Galan. Aceasta cu atît mai 
mult cu cît actualitatea, cate e ca
pabilă să ofere unei asemenea emi
siuni materia artistică cea mai fier
binte și subiectele cele mai pasio
nante, nu este încă îndeajuns oglin
dită, în aspectele ei cele mai semni
ficative, de către „Teatrul la micro
fon“ ; evident că exigența ideologi
că și artistică constituie, și aici, un 
principiu călăuzitor esențial. Altmin
teri se ajunge la eșecuri : „Șapte 
inși într-o căruță“, scenariu după o 
nuvelă de Paul Anghel, prezenta în 
chip denaturat relațiile actuale din
tre sat și oraș.

• Ar fi util ca radio-ui să iară loc 
mai larg în repertoriul care reflectă 
realitățile prezente, lucrărilor de 
valoare educativă adresate tineretu
lui ; de asemenea, pieselor și sce
nariilor pe teme eroice, patriotice 
— de inspirație Istorică sau ac
tuală — cultivînd sentimentele șl 
pornirile nobile pe care caută 
să Ie sădească în sufletele noilor 
generații întreaga muncă de edu
cație dusă în societatea noastră.

„Eminescu"
Pozitiv e și 

pentru radio 
proză, cum

Preluînd în emisiune luciărf cu
noscute, clasice și contemporane, 
radio-ul le adaptează la condițiile 
spectacolului sonor, în genere cu 
grija de a conserva textul original, 
cu tot respectul ce i se cuvine. Sînt 
de făcut însă unele observații cu 
privire la formula adaptării radio
fonice a unor piese cunoscnto. A- 
daptarea n-ar trebui să operele de- 
cit în raport cu cerințele și particu
laritățile tehnice ale transmisiei ra
diofonice. Daf unele scenarii consti
tuie o interpretare atît de liberă a 
textului inițial, îneît acesta apare, 
în mai mare sau mai mică măsură, 
deformat. De exemplu, „Țărăncuța 
din Getafe“ de Lope de Vega are la 
radio o încheiere care face absurdă 
toată acțiunea piesei desfășurată 
pînă la deznodămînt : autorul a 
căutat să demonstreze că dragostea 
curată și curajoasă a unei țărănci 
Infringe prejudecățile de castă ale 
aristocraticului ei logodnic, dar sce
nariul nu e de aceeași părere și pur 
și simplu nu le îngăduie să se căsă
torească, țărăncuța 
brusc iubitul tocmai cînd îl cuceri
se... Alteori se construiesc introdu
ceri și comentarii însoțite de deco
ruri sonore care împovărează nefo
lositor spectacolul radiofonic. O a- 
semensa foarte lungă prezen'are 
(dublă) are „Hoții“ de Schiller. La 
„Avarul“ de Molière, fantezia adop
tatorului a dus la efecte, fără voia 
lui fastidioase. Se începe cu prezen
tarea epocii, conturîndu-se „atmos
fera“ unui oraș (duelgii care rîd sar
donic „ha-ha“, strigîndu-și fioroși 
„en garde", milogi lamentuoși, va
leți aroganți, zarzavagii etc, conchi- 
zîndu-se că pe atunci era „strălucire 
pentru cei de sus, iluzii pentru gloa
tă“ ; se continuă cu descrierea car
tierului în care se află casa, apoi se 
relatează cum sînt clădirea, grădi
na, poarta, trăsura, ochii „de șobo
lan" ai lui Harpagon, — totul într-o 
manieră literară diletantă, de prost 
gust și absolut inutil pentru înțele
gerea piesei). De altfel, majoritatea 
spectacolelor radiofonice nu mai au 
asemenea excrescențe. Cînd e ne-

VALENTIN SILVESTRU

*
'Ansamblul de cîntece și dansuri 

al Sfatului popular al regiunii Ma
ramureș a făcut recent un turneu în 
comunele și satele raionului Vișeu. 
Artiștii, printre care Felician Fărcaș, 
Angela Buciu. Nicu Moldovan au 
prezentat la Băile-Borșa, Borșa, Să- 
liște de Sus, Dragomirești, Vișeu de 
Jos, Vișeu de Sus programe primite 
cu căldură de spectatori. (De la prof. 
Iuga Simion, coresp. voluntar).

Program de primăvară

Artiștii amatori din comuna Gră
niceri, regiunea Crișana, pregătesc 
un nou program artistic. Formația 
de teatru repetă o piesă inspirată din 
viața satului ; repertoriul corului se 
îmbogățește cu noi cîntece, brigada 
artistică de agitație învață un text 
intitulat „Cîntec nou de primăvară“, 
iar orchestra pregătește melodii 
populare. (De la Petru Batoșiu, 
coresp. voluntar).

Cercurile de radio
amatori se numără 
printre cele mai atrac
tive forme de activitate 
extrașcolară. în cadrul 
lor, pionierii și.ele vii își 
îmbogățesc cunoștințele 
de fizică, se deprind să 
folosească aparatele de. 
măsură, sculele etc., 
pregătindu-se pentru a 
deveni buni tehnicieni. 
Activitatea practică în 
benzile de radioamatori, 
ca receptori și apoi ca 
emițători-receptori ofe
ră tinerilor posibilita
tea de a construi apara
te electronice, aparate 
de emisie-recepție ra
dio, de 
dul 
undelor 
tice in 
ții (zi, noapte, anotimp, 
stări atmosferice, acti
vități solare etc). Con
tactul nemijlocit cu ra
dioamatorii din alte țări 
și continente, dincolo 
de folosirea codurilor 
internaționale și schim
bul de observații tehni
ce, dezvoltă interesul 
pentru studierea limbi
lor străine și, indirect, 
pentru studiile de geo
grafie și istorie.

Deși se cunoaște că 
electronica este deschi
zătoare de drumuri noi 
în tehnică și știință, în 
școlile noastre se face 
totuși prea puțin pentru 
lărgirea orizontului de 
cunoștințe practice al 
elevilor în acest dome
niu. In casele de pio
nieri din regiunea noas
tră, din lipsa unei în
drumări corespunzătoa
re și a unui program 
concret cercurile de ra
dioamatori au uneori 
un caracter formal, pre
gătirea făcîndu-se la

de
a studia mo 
propagare a 
electromagne- 

diferite condi-

inspirația instructorului 
cercului. Unele cercuri 
de radioamatori pionie
rești copiază activitatea 
cercurilor de mîini în- 
demînatice, tinerii în- 
cercînd să execute con
strucții radio care de
pășesc posibilitatea lor 
de a înțelege fenome
nele fizice produse în 
aceste aparate.

După părerea mea, 
cercurile de radioama
tori ar trebui să o- 
rienteze pregătirea șco
larilor spre o activita
te practică și anume : 
învățarea transmiterii 
șl recepției radiotele- 
grafice morse, a pres
curtărilor și codurilor 
de serviciu, activita
tea practică de recep
tori la stațiile colectiva 
în benzile de radioama
tori, noțiuni elementare 
de electrotehnică și ra- 
diotehnică etc. Ulterior, 
tinerii își vor putea 
continua această acti
vitate în școlile medii, 
profesionale sau de 
alte grade, în cadrul 
cercurilor de radioama
tori avansați.

O condiție pentru ca 
această acțiune să fie 
eficace este ca lectorii 
și profesorii care în
drumă această activita
te să aibă pregătirea și 
activitatea practică de 
radioamatori corespun
zătoare.

Astăzi, în epoca zbo
rurilor cosmice, este fi
resc ca majoritatea ele
vilor să aibă cunoștin
țe practice în acele do
menii care joacă un rol 
hotărîtor în progresul 
tehnico-științific.

DEM. 
șeful

DASCÄLU

Suceava

(Continuare în pag. V-a)
La noul club muncitoresc din orașul Cuglr, regiunea Hunedoara, 

de spectacole, dotată cu aparatură modernă.
Aspect din sala

(Foto : Agerpres)

ger-
Th. 
Pe- 
Ste- 
cele

Cărțile beletristice, lucrările de artă, lucrările știin
țifice etc. publicate de Editura „Meridiane“ sînt solici
tate în zeci de țări. Numeroase edituri străine intere
sate în achiziționarea mior lucrări romînești au cerut 
traducerea acestora în limbile respective. Astfel, în 
urma comenzilor primite din Uniunea Sovietică, s-au 
tipărit în mii de exemplare „Endocrinologia terapeu
tică" de acad. Șt. Milcu, „Geografia economică a R. P. 
Romîne", lucrare elaborată de un colectiv condus de 
prof. M. Hașeganu, romanul „Moromeții“ de Marin 
Preda și altele. Pentru amatorii de artă de peste ho
tare au fost publicate (traduse în limbile rusă, 
mană, franceză și engleză) monografii despre 
Aman, N. Grigorescu, Ștefan Luchian, Gheorghe 
trașcu, Ion Jalea, Alexandru Ciucurencu, Jean Al. 
rladi, cuprinzînd reproduceri ale unora dintre 
mai reprezentative opere ale artiștilor.

In vitrinele librăriilor din mai multe țări sînt sau 
vor putea fi întilnite albume din colecția „Arta pentru 
toți", consacrate lui Ion Andreescu, Șt. Luchian, Octav 
Băncilă și C. Ressu, precum și traduceri ale lucrărilor 
apărute în colecția „Orașe și priveliști" care fac cu
noscute frumusețile patriei, realizările regimului de
mocrat-popular, obiective turistice importante, monu
mente istorice și naturale — îndrumări necesare celui 
ce ne vizitează țara.

In urma unei comenzi din S.U.A. a fost tipărit, înj 
limba engleză, romanul „Străinul" de Titus Popovici J 
pentru cititorii de limba franceză și germană volumul 
„Opere“ (Ediție bibliofilă) de I. L. Caragiale, iar pen
tru cititorii sovietici, francezi, germani, englezi, spani
oli și finlandezi lucrarea „Pe scurt despre România".

Aprecierea deosebită de care se bucură peste hotare 
operele unor scriitori și specialiști români a determi
nat extinderea colaborării dintre Editura „Meridiane“ 
și cele străine. Astfel, recent a fost coeditată — îm
preună cu Manesse Verlag din Elveția — lucrarea 
„Hanul Ancufei și alte povestiri“ de Mihail Sado- 
veanu, iar „Baltagul" de același scriitor — în colabo
rare cu editura Livros do Brasil din Portugalia ; în 
coeditare cu editurile Volk und Welt și Die Wirtshaft 
din Berlin s-au tipărit romanul „Răscoala“ de Liviu 
Rebreanu și „Geografia economică a R.P. Romîne". In 
colaborare cu diferite edituri din străinătate sînt în 
curs de pregătire și alte apariții, dintre care amintim 
romanul „Evropolis“ de Jean Bart, care va fi publicat 
în limba spaniolă, șl o antologie de basme popul" 
romînești în limba italiană.

In clișeu : coperțile cîtorva dintre cărțile romV i» 
destinate cititorilor de peste hotare.

Premieră recentă la Teatrul „C. I. Nottara“ : o scenă din piesa „Casa 
çu două mirări“ de Calderon de la Barca (regia Mircea Avram).

oameni la drurn^
...In zori. O stradă largă, asfaltată, 

pe care un bărbat pășește grăbit. 
Se oprește în fața unuia drntre 
blocurile noi. Fluieră și din bloc co
boară un tînăr. Merg împreună : ai 
departe. Li se alătură încă un tînăr. 
apoi încă unul. lată-i în tren, ple- 
cînd cu toții la drum. Acum sînt 
cinci. Unde se duc ? Pe un șantier. 
Primii patru sînt sudori. Al cincilea 
este șofer de camion — un tip în
chis, taciturn, în jurul căruia planea
ză un fel de mister. Poziția lui izo
lată față de restul grupului te in
trigă : presupui că de aici va pur
cede conflictul. Muzica filmului este 
dramatică. Imaginea pare prinsă 
„pe viu". Trenul gonește spre desti
nație. Și ești dornic să vezi ce se va 
petrece mai departe.

Iată apoi șantierul. Este abia în 
curs de organizare. Moment în care 
■se ivesc și trebuie rezolvate nu
meroase probleme, cînd sosesc, de 
pretutindeni, fel de fel de oameni, 
cînd diferite greutăți și situații ne
prevăzute pun în lumină caracterele 
noilor venlți. Pe șantierul unde au 
poposit cei cinci eroi ai filmului 
viața este la fel de intensă ca și pe 
atîtea alte șantiere unde au lucrat 
împreună sudorii și unde s-a legat 
prietenia dintre ei. O viață bogată, 
complexă, care le-ar fi putut oferi 
cineaștilor prilejul unor observații 
profunde, pasionante asupra leali
tății.

Spunem doar că „le-ar fi outut o- 
feri“ cineaștilor prilejul unor aseme
nea observații, pentru că — deși în
ceputul este promițător — ceea ce 
urmează și filmul în întregul său nu 
îndreptățește nici pe departe aștep
tările publicului.

Pentru ce pledează șl ce anume 
combate acest film ? Este greu de

și te aș-

să se

spus. După cum am arătat, eroii fil
mului sosesc pe șantier
tepți să-i vezi antrenați într-o acțiu
ne specifică mediului și împrejurări
lor dato, te aștepți ca aici
ivească un conflict legat de educa
rea oamenilor, de formarea lor, de 
călirea lor în procesul muncii. Cît dé 
interesante pot fi aceste probleme 
și conflicte și cît de largi sînt po
sibilitățile de creație artistică pe

CRONICA CINEMATOGRAFICĂ

antipatiei surde dintre Ionescu, 
șeiul echipei de sudori, și șoferul 
Crăciun. La început, această neîn
țelegere creează o anumită „suspen
sie", pentru că nu știi de unde pro
vine și nu bănuiești unde va duce, 
cum se va rezolva. Pînă la urmă, 
afli și cauza încordării dintre cei 
doi eroi: soția lui Ionescu are inima 
slăbită — consecință a unui șoc su
ferit cu ani în urmă, din pricina lui 
Crăciun. Ea așteaptă acum un copil, 
iar sarcina îi periclitează viața. Me
dicul îi atrage atenția asupra riscu
lui. Oare inima ei va rezista? 
Răspunsul îl oferă finalul : familia 
ionescu se mărește cu un băiat ; 
vechea animozitate e aplanată, iar 
echipa de sudori îl adoptă pe Cră
ciun — spre satisfacția tuturor ! 
Mult-puțină, cîtă era, drama s-a con
sumat în trecut. Iar presupusul pro
ces de transformare pozitivă a 
Crăciun nu se petrece, artistic,
fața spectatorilor. Vedem doar, în 
cîteva scene „exemplificative", că el 
se comportă acum ca un muncitor 
conștiincios.

Și lată că într-un film care-și pro
pune să aducă în prim plan un epi
sod din viața a cinci oameni ai zi
lelor noastre, cinci muncitori de pe 
un șantier al construcției socialiste.

care le oferă ne-au demonstrat-o 
din nou, recent, calitățile reale ale 
unui alt film : „Partea ta de vină“ 
(scenariul — Petre Sălcudeanu și 
Francise Munteanu; regia — Mircea 
Mureșan). Autenticitatea, caracterul 
emoționant al multor secvențe ale a- 
cestui film s-au datorat tocmai fap
tului că realizatorii s-au străduit să 
prezinte evoluția eroului principal, 
dezvoltarea conștiinței sale ca re
zultat al înrîurlrii exercitate, în ac
țiune, de tovarășii săi de pe șantier. 
De fapt, și în „Cinci oameni la 
drum" s-ar părea că se conturează 
asemenea conflicte: nevoiți să lucre
ze la început în condiții grele, unii nu aflăm mai nimic esențial despre 
dintre sudori au reacții ce stîrnesc 
dezaprobarea celorlalți membri ai 
echipei, unul 
cu fugiții, 
soția sa 
rul pentru 
nou, după un timp, alături de tova
rășii 
mare 
timp, 
fapt, 
niej principale 
neaștii insistă

dintre ei dă bir 
altul — Influențat de 
— părăsește șantie- 
a reveni apoi, din

săi. Dar aceste cazuri n-au 
pondere 
nici ca 

ele sînt

în film — nici 
semnificație ;

chiar în afara 
a subiectului, 
îndeosebi

în 
da 
li* 

Ci-
asupra

nă șl 
lor.

poate determina

Acțiunea princii 
fiind săracă în sul 
lorii au căutat să „ 
diverse întîmplărl 
care unele nici nu ! 
la capăt. Ds pilda 
destul de lungită 
discuție vie, iscată 1 
pamentului de prot 
sosirea pe șantier 
firmiere față de car 
este foarte curtenit 
idilă între Crăciun 
Dar asemenea acți

evoluția

filmului 
realiza-

lui 
în

munca lor și despre problemele 
etice pe care le ridică realitățile 
șantierului, probleme prin a căror 
rezolvare artistică filmul să exercite 
o influență emoțională și educativă 
asupra publicului. Șantierul nu 
joacă aici decît rolul de pretext 
pentru o povestioară lipsită de in
teres și fără rezonanță actuală, ro
lul unui simplu decor exterior, care 
— ca orice decor — nu exercită și 
nu poate exercita o influență asupra 
destinului personajelor, nu determi-

principală a 
substanță, 

să „umple“ timpul cu 
mărunte, dintre 

nici nu sînt urmărite pînă 
De pildă, într-o secvență 
lungită este surprinsă o 
iscată la împărțirea echi- 

protecție ; asistăm la 
a unei tinere în

de care unul din sudori 
; se înfiripă o 

și o muncitoare, 
acțiuni episodice nu 

duc nicăieri, și se pierd pe drum 
fără a fi contribuit la dezvăluirea 
caracterelor, la reliefarea vreunei 
idei ; ai senzația că cineaștii impro
vizează, căutînd elemente care să 
înnoade cumva firul foarte subțiat 
al istorisirii cinematografice. De a- 
ceea, cu toate că proiecția durează 
relativ puțin (circa 75 de minute), 
filmul pare lung și neînchegat.

Platitudinea acestui film tumat 
parcă în grabă, sub Imperiul inspi
rației de moment, se datorează, în 
primul rînd, inconsistenței scenariu
lui (semnat de doi tineri scriitori ta- 
lentați : Nicolae Țic și Radu Cosașu, 
în colaborare cu unul dintre cei doi 
regizori ai filmului, Gabriel Barta — 
creator apreciat de filme documen
tare). Demonstrînd, din nou, necesi
tatea unei discuții serioase privind 
exigența față de scenarii în toate 
verigile producției cinematografice, 
„Cinci oameni Ia drum" ridică, Im
plicit, problema responsabilității re. 
giei față de baza literară a filmu
lui. Sînt doi regizori — Mihai Bucur 
și Gabriel Barta — dintre care ul
timul este, cum spuneam, coautor al 
scenariului. Oare această calitate 
n-ar fi trebuit să determine, cu atît 
mai mult, participarea efectivă a re
giei la perfecționarea textului Ini
țial, înainte de intrarea filmu
lui în producție ? In loc să fi mili
tat însă pentru îmbunătățirea scena
riului, regizorii au încercat, fără 
succes, să „compenseze“ lipsa de 
tensiune interioară a acestuia prin

care 
la

diferite artificii șl soluții formale. Iată 
un exemplu: Ionescu ajunge acasă și 
își caută soția a cărei viață este — 
după cum știm — periclitată din pri
cina sarcinii. El o strigă de mai mul
te ori, dar nu-1 răspunde nimeni; pe 
un fond muzical dramatic, operatorul 
trece lent în revistă lucrurile din 
casă, aflate în dezordine, oglinda 
acoperită, un geamantan deschis 
trîntit pe jos... Femeia nu-i nicăieri. 
Deodată, — întocmai ca într-o farsă 
— o vedem apărînd surîzătoare : — 
„Am fost la croitoreasă 1“... Șl din 
toată intensitatea scenei nu ee alege 
nimic. Acesta este doar unul din mo
mentele care, deșt minuțios filmate, 
n-au de fapt nici o semnificație în 
desfășurarea acțiunii. Există și unele 
episoade mai reușite din punct de 
vedere regizoral — de pildă, poves
tea sudorului Toma, cel care pără
sește pentru o vreme șantierul. In 
general însă, limitele scenariului au 
limitat și posibilitățile de creație ale 
regiei.

In „Cinci oameni la drum", merită 
o bună apreciere imaginea realizată 
de operatorul Ilie Cornea — foto
grafia clară, compusă îngrijit, cu o 
notă de spontaneitate adesea remar
cabilă. Muzica scrisă de compozito
rul Pascal Bentoiu este expresivă, 
dar supralicitează uneori ca dra
matism (ca în secvența amintită mal 
însinte), episoadele pe care le co
mentează. Mai slab decît în ultimele 
filme, sunetul îl pune adesea în difi
cultate pe spectator, dialogul fiind 
nu numai inegal sincronizat, dar a- 
desea chiar neinteligibil.

In ce privește interpretarea, tre
buie spus că eforturile depuse de o 
serie de actori talentat!, Intre care 
Lazăr Vrabie, Ilarion Ciobanu. Ion 
Ciprian, Victor Rebengiuc, Aurel 
Cioranu, Lucia Mara, Rodica. Tapa- 
Irrgă, Dana Comnea, ș.a. — n-au pu
tut rodi tocmai din cauza slăbiciu
nilor de fond ale filmului. Iar din
tre cei „cinci oameni la drum", nici 
unul nu se întipărește în memoria 
spectatorilor.

D. COSTÏN ;
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rile-cheie să fie repartizați comuniști 
și candidați de partid care, prin 
exemplul lor, să stimuleze în muncă 
întregul colectiv. Uzina noastră este 
printre primele întreprinderi unde 
s-a reușit, datorită bunei organizări 
a muncii, să se desfășoare o între
cere socialistă între proiectanți, în
trecere care-i urmărită cu perseve
rență și dă rezultate din cele mai 
bune.

Așa cum a dovedit experiența, 
munca de documentație tehnică 
joacă un rol deosebit în activitatea 
de proiectare. In uzina noastră s-au 
organizat colective de ingineri și 
tehnicieni care, periodic, studiază 
documentația tehnică din țară și 
străinătate ,editîndu-se apoi lunar 
un buletin intern. Aici sînt cuprinse 
cele mai actuale probleme de teh
nică legate de activitatea uzinei, de 
mașinile și utilajele pe care noi le 
fabricăm ; ele sînt de un real folos 
în munca proiectanț.ilor noștri.

Folosind documentația tehnică am 
reușit să aducem importante modifi
cări constructive schimbătoarelor de 
căldură cu cap plutitor, realizîn- 
du-se o construcție mai economică 
șl modernă. La fel și în ce pri
vește soluțiile aplicate la proiecta
rea transportoarelor cu bandă.

In activitatea de proiectare întîm- 
pinăm însă și unele greutăți, care 
provin din afară si nu pot fi rezol
vate de noi. Trebuie arătat că Mi
nisterul Metalurgiei și Construcțiilor 
de Mașini nu asigură întotdeauna, 
conform cerințelor planului, o apro
vizionare tehnico-materială cores
punzătoare. Acest lucru duce im
plicit la frecvente modificări în pro
iecte, la irosirea de muncă pentru 
reproiectarea și adaptarea proiec
telor după materialele existente, 
jineori necorespunzătoare.

Un rol deosebit în realizarea vo- 
'urriuluî mare de proiectare pe anul 

curs îl au institutele de proiec- 
care furnizează uzinei noastre

1

Ascultînd teatru la microfon...
(Urmare din pag. IV-a) 

aparat nevoie de lămurii! supliment 
tare, ele s-ai cuveni să fie redactate 
cu multă economie și, bine înțeles, 
de oameni cu pricepere care știu, în 
asemenea ocazii, să folosească ma
terial din opera aceluiași scriitor ori 
'biliar alte mărturii de-ale sale asu
pra vremii în care a trăit.

Cele mai multe spectacole radio
fonice sînt de calitate. Regizorii e- 
misiunii teatrale, care au cîștigat 
experiență într-o activitate îndelun
gată șl devotată acestui domeniu, 
alcătuiesc distribuții în general 
chibzuite, ținînd seama cu iscusință 
nu numai de necesitatea justei ca
racterizări a personajelor ci și de 
aceea, stringentă la radio, a diferen
țierii glasurilor. Mai toate aceste 
distribuții au marea calitate de a 
reuni actori de talent din colectivele 
bucuroștene, pe care altminteri pu
blicul nu-i întîlnește niciodată în a- 
ceeași reprezentație. Au fost invitate 
la microfon, cu bune rezultate și co
lective teatrale din regiuni (prezența 
acestora în programe ar putea fi 
mai largă), de asemenea formații de 
artiști amatori. ,,A treia, patetica“ de 
Pogodin a constituit un spectacol ra
diofonic remarcabil (regia, Moni 
Ghelerter), „Prietena mea Pix“ de 
Galan (regia, Radu Penciulescu) s-a 
bucurat de succes într-o interpre
tare nuanțată, cu accentele judicios 
distribuite. Un foarte bun spectacol 
cu „Nunta lui Figaro“ de Beaumar
chais (regia, M. Zina) a beneficieri 
de interpretarea unitară a unor ex- 
celenți actori de comedie — Radu 
Beligan, Jules Cazaban, George 
Groner, H. Nicolaide și alții, piesa 
căpătînd astfel la radio savoarea 
de care nu prea ne-am împărtășit la 
ultimele ei (cam de mult) reprezen
tații. Artista poporului Aura Bu- 
zescu a dat un relief puternic și a 
creat cu o profundă viziune critică 
personajul principal din piesa aus

studii tehnice-economice, teme sau 
proiecte tehnice. Institute ca 
IPROMIN, IPROMET, IPROCHIM — 
București elaborează aceste lucrări 
cu mult simț de răspundere, proiec
tele lor fiind explicite, cuprinzînd 
soluții constructive judicioase. Nu 
același lucru se poate spune însă 
despre I.P.C.M.C.-București. Acest 
institut ne trimite uneori lucrări ne
satisfăcător realizate, care ne dau 
multă bătaie de cap, „mîncîndu-ne“ 
zeci și zeci de ore prețioase de 
muncă. La fel o serie de beneficiari 
— Combinatul carbonifer Valea Jiu
lui, Institutul de Proiectări al In
dustriei Alimentare — au adus frec
vente modificări proiectelor, chiar 
cînd unele erau în faza de execuție. 
E firesc să te întrebi: oare aici or
ganizațiile de bază, conducerile a- 
cestor întreprinderi și institute nu a- 
nalizează activitatea sectoarelor de 
concepție, nu dovedesc exigență 
față de munca slabă desfășurată de 
unii tovarăși?

Direcția generală tutelară din ca
drul Ministerului Metalurgiei și Con
strucțiilor de Mașini a ajutat mult 
uzina în rezolvarea diferitelor sar
cini, repartizîndu-i spre fabricare 
produse adecvate specificului și po
sibilităților existente. Trebuie spus 
însă că direcția generală ne mai 
repartizează uneori sarcini cu ter
mene foarte restrînse pentru pro
iectare și execuție, ceea ce ne împie
dică să aprofundăm unele probleme 
legate de realizarea la un înalt ni
vel tehnic a noilor mașini și utilaje. 
Este de dorit ca aceste sarcini 
să fie mai judicios gîndite, să aibă 
în vedere în mod realist termenele 
necesare pentru proiectare și exe
cuție.

Colectivul de Ingineri, tehnicieni, 
proiectanți, desenatori tehnici din 
cadrul serviciului nostru își va per
fecționa în continuare munca, va 
depune toate eforturile pentru a se 
achita cu cinste de sarcinile care-i 
stau în față, realizînd proiectele la 
timp și la un nivel calitativ superior.

traliană amintită mai sus. Lista cu 
asemenea exemple poate ii mult 
prelungită.

In lumina acestor date apare cu 
atît mai necesar un nou efort spre 
înlăturarea din interpretarea teat.u- 
lui la microfon a ceea ce e reziduu 
emfatic sau romantiozitate, a gran
dilocvenței și patetismului exagera», 
a platitudinii care se pretinde în 
van a fi simplitate. In „Hoții" (regia. 
Paul Stratilat) sînt pasaje care sună 
în microfon de-a dreptul sforăitor, 
alteori într-un ton plîngăcios ce face 
unele replici neinteligibile. „Avarul“ 
are parte, pe nedrept, de o interpre. 
tare dulceag-romantică a mal tu
turor personajelor tinere : Vaier vor
bește în tonuri siropoase, Elisa e de 
un sentimentalism supărător, Cleante 
e perpetuu înfiorat — în așa fel 
îneît dacă n-ar mai apare din cînd 
în cînd și Harpagon am fi proiectați 
în melodramă. E probabil că aseme
nea neajunsuri — în unele specta
cole radiofonice, numai parțiale — 
provin din pripa și lipsa de studiu 
cu care se lucrează cîte o dată emi
siunile de teatru. Aici primejdia 
meșteșugărismului e reală, con
fruntări la diverse perioade de pre
gătire a spectacolului nu prea au 
loc iar contactele nemijlocite cu pu
blicul, niciodată, astfel că autoexi
gență lucrătorilor din acest sector 
al radio-ului ar trebui să aibă un 
nivel foarte ridicat. Dacă presa, cri
tica teatrală ar acorda o atenție 
sistematică și acestui teatru cu zeci 
de premiere anuale și milioane de 
ascultători, el ar putea căpăta un 
sprijin de care acum e văduvit.

Emisiunea „Teatrul la microfon“ 
aduce reale servicii cultural-artistice 
milioanelor de ascultători, Ea tre
buie adaptată cu mai multă atenție 
la cerințele în continuă creștere ale 
celor cărora le este adresată, pen
tru a putea adăuga noi succese ce
lor multe și trainice obținute pină 
acum.

Steaua și Dinamo învingătoare

O
T 
B 
A
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Activitatea fotbalistică a fost reluată tn Capitală și la Timișoara prin 
meciurile restante din prima parte a campionatului categoriei A. Cele patru 
protagoniste — Steaua, Petrolul, Dinamo București și Știința Timișoara — 
evolulnd ieri In avan-premiera sezonului (care in mod oficial începe du
minică) au oferit publicului dispute interesante, apreciate. Trebuie menționat 
că trei din echipele care și-au disputat întlietatea au efectuat în iarna aceasta 
turnee în străinătate, au avut deci continuitate în pregătirea fizică și tactică 
Înaintea Începerii returului.

Dacă despre fotbaliștii clubului Steaua șl Dinamo, pe care l-am văzut 
Juclnd ieri, se poate spune că sînt mai bine pregătiți, în schimb jucătorii plo- 
ieșteni și-au deziluzionat suporterii și dau Încă multe griji antrenorului lor 
și Federa/iei de specialitate, deoarece peste putină vreme, după cum se știe, 
vor trebui sä sus/ină două jocuri internationale în cadrul „Cupei orașelor" 
tlrguri". Să revenim Insă la partidele de ieri.

Steaua — Petrolul: 3~1
Au marcat : Raksi, Constantin și 

Voinea (Steaua) și A. Munteanu 
(Petrolul). Intîlnirea s-a disputat pe 
stadionul Republicii, care s-a do
vedit neîncăpător pentru publicul 
bucureștean, deoarece „bunii“ or
ganizatori ai jocurilor de fotbal au 
privat cel puțin 20 000 de iubitori 
ai acestui sport să asiste la meci. 
(Ieri seara, la redacție, am primit 
telefoane de la mulți din cei care 
n-au găsit bilete și care aii în
trebat : „De ce nu s-a disputat 
acest joc pe stadionul „23 Au
gust“ ?)

...Formația clubului Steaua a 
practicat, în prima repriză a me
ciului de ieri, un joc de o bună 
factură tehnică, întreeîndu-i pe 
ploieșteni în toate compartimen
tele. Bucureștenii, într-o bună dis
poziție, s-au mișcat tot timpul pe 
teren, au realizat schimbări de ba
lon de mare efect spectacular, a- 
trăgîndu-și pe merit aplauzele pu
blicului. în această parte a jocului 
(în minutele 13, 26 și 32,) ei au 
marcat, de altfel, cele trei goluri 
care le-au adus victoria, toate la 
capătul unor acțiuni care au făcut 
„mat" apărarea greoaie a Petrolu
lui derutată de periculoasele 
incursiuni ale ■ lui Cacoveanu, 
Constantin și Raksi (cel mai bun 
de pe teren). După 32 de minute 
era de așteptat ca scorul să ia 
proporții, fapt ce n-ar fi mirat pe 
nimeni după aspectul general al 
jocului. In această perioadă echipa 
militară a dominat copios, s-a 
apropiat din 4—5 pase de poarta 
lui Sfetcu, iar halfii, Crișan și Je
nei, au tras și ei de la distanță. 
Dar... Pal a scos cu capul o minge 
ce intra în poarta goală, Voinea 
a ratat de la cîțiva metri, iar Tă
tara și Cacoveanu au greșit dese
ori ținta. Riposta echipei Petrolul a 
fost din cele mai anemice. înain
tașii au pasat mingea la nesfîrșit, 
au practicat un joc static, dînd po
sibilitate apărătorilor de la Steaua 
să se regrupeze, iar atunci cînd 
s-au hotărît să șuteze, au dat oca
zie... copiilor din spatele porții să 
le culeagă mingile. Doar șuturile 
lui D. Munteanu, la începutul parti
dei, și ale lui Badea, care a trimis

Dsnamo — Știința Timișoara: 1*0
TIMIȘOARA (prin telefon). — 

„Cum să cîștigi, cînd nu șutezi la 
poartă ?" spunea antrenorul echipei 
timișorene C. Braun, nemulțumit pe 
bună dreptate de ineficacitatea îna
intașilor formației sale.

Cele cîteva cuvinte ale antreno
rului timișorean caracterizează me
ciul Dinamo-București—Știința Ti
mișoara, disputat ieri pe stadionul 
„23 August", cîștigat de bucureșteni 
cu 1—Ö.

Deși surprinși de jocul timișore
nilor, în primele minute, dinamo- 
viștii n-au cedat deloc. Apărarea a 
fost mereu la post și în special 
Nunveiler IV a știut să rezolve cu 
succes multe situații dificile. Dina- 
moviștii au dovedit o mare putere 
de luptă și o voință deosebită. Prin 
contra-atacuri ei s-au apropiat dese
ori de poartă. Numai o ocazie însă 
a putut fi fructificată. în minutul 26, 
Ia un corner de pe partea dreaptă 
mingea a trecut pe lingă toți apără
torii timișoreni, inclusiv prin fața 
portarului Urziceanu. Atent, Țîrcov- 
nicu a intervenit și cu un șut plasat 
a înscris.

Cei peste 15 000 de spectatori, 
suporteri ai formației bănățene, au 
continuat să susțină echipa favorită. 
Numai că fotbaliștii timișoreni și-au 
făcut pînă la sfîrșit jocul lor obiș
nuit — cu combinații pe mijlocul 
terenului, cu acțiuni fără finalitate.

Primirea de căire vicepreședintele 
Consiliului de Stat ai R. P. Romine, 
Avram Bunaciu, a ambasadorului

R. P. Polone la București
Miercuri 13 martie vicepreședinte

le Consiliului de Stat al R. P. Ro
mine, Avram Bunaciu, a primit în 
audientă pe ambasadorul R. P. Polo
ne la București, Janusz Zambrowicz, 
în legătură cu plecarea sa definitivă 
din R. P. Romînă.

INFORMAȚII
© Recent întreprinderea romînească de 

stat pentru comerțul exterior „Mașinex- 
port” a încheiat un nou contract care 
prevede livrarea în Indonezia a 2 100 de 
vagoane de cale ferată.

(Agerpres)

© La Casa prieteniei romîno-sovietice 
a avut loc ieri o manifestare consacrată 
împlinirii a 75 de ani de la nașterea 
eminentului pedagog sovietic A. S. Ma
karenko. Cu acest prilej a vorbit prof, 
univ. Stanciu Stoian, directorul Institu
tului de științe pedagogice.

© Ieri seară, amatorii de muzică sim
fonică din orașul Ploiești au audiat un 
recital susținut de violonistul Igor Bez- 
rodnîi și pianistul A. Makarov (U.R.S.S.). 
Au fost interpretate : Sonata în sol major 
de Brahms, Sonata nr. 2 in re major de 
Prokofiev și alte lucrări. Interpretă au 
fost viu aplaudați.

mingea în bară spre sfîrșitul pri
mei reprize, au fost ceva mai pe
riculoase.

Partea a doua a jocului a fost 
mai puțin dinamică, deoarece 
bucureștenii s-au mulțumit cu „ba
gajul“ celor trei goluri și n-au mai 
insistat. Jocul a fost echilibrat în

La poarta „Petrolului“...
mare parte, înregistrîndu-se la am
bele porți numeroase ocazii care 
ar fi putut schimba cifrele de pe 
tabela de marcaj. Nici una însă nu 
a fost fructificată. Cu cîteva minute 
înainte de sfîrșit, ploieștenii reduc 
din handicap, înscriind, prin A. 
Munteanu, care profită de un mo
ment de ezitare a apărătorilor 
bucureșteni.

C. MANTU

Calitatea jocului a fost influen
țată de terenul moale și din cauza 
unei ploi torențiale.

Cele două partide de ieri au fost 
conduse cu competență de arbitrii 
Atanas Chiriacov (R.P. Bulgaria) la 
București și V. Rajcany (R.S. Ceho
slovacă) la Timișoara.

înaintea primelor jocuri ale retu
rului, care vor avea loc duminică 
17 martie, clasamentul se prezintă 
astfel : 1. Dinamo București 18 punc
te î 2. Farul 17 puncte -, 3. Steaua 17 
puncte ; 4. Știința Cluj 17 puncte ; 
5. Știința Timișoara 16 puncte j 6. 
Rapid București 16 puncte j 7. Pe
trolul Ploiești 15 puncte etc.

I. DUMITRIU

„Mondialele“ de hochei
STOCKHOLM 13 (Agerpres). — 

Aseară, în grupa A a campionatu
lui mondial de hochei pe gheață de 
la Stockholm reprezentativa R. D. 
Germane a obținut victoria cu 1—0 
(0—0: 0^-0; 1—0) în fața echipei 
Finlandei. în grupa B, echipa El
veției a învins cu 2—1 (1—0; 0—1; 
1—0) echipa R.P. Polone.

Astă-seară, în grupa B, echipa 
R.P. Romîne întîlnește Franța, iar 
sîmbătă susține ultimul joc în 
compania echipei Norvegiei.

TELEGRAME EXTERNE
Provocarea unor nave militare americane 

împotriva unui vas pescăresc sovietic
MOSCOVA 13 (Agerpres).— TASS 

transmite : Guvernul sovietic a 
adresat o notă de protest guvernu
lui S.U.A. în legătură cu faptul că 
la 8 martie nave militare americane 
au deschis foc în mod provocator 
asupra unei nave de pescuit sovie
tice, care pescuia în marea deschisă.

în nota guvernului U.R.S.S. se 
spune că împotriva navei de pescuit, 
care se afla la 70 de mile est de 
Norfolk, au deschis foc două cruci
șătoare de tip „Boston” și un distru
gător de tip „Franks”. în total au 
fost trase patru proiectile, care au

Comunicatul comun polono-mexican
VARȘOVIA 13 (Agerpres),— După 

încheierea vizitei în Mexic a lui Jo
zef Cyrankiewicz, președintele Con
siliului de Miniștri al R.P. Polone, și 
a tratativelor sale cu președintele 
Statelor Unite ale Mexicului, Lopez 
Matheos, s-a dat publicității Comu
nicatul comun polono-mexican.

Creșferea rîndurilor P. C. 
din Marea Britanie

LONDRA 13 (Agerpres). — Comi
tetul Executiv al Partidului Comu
nist din Marea Britanie a anunțat 
că în urma preschimbării documen
telor de partid numărul membrilor 
P.C. din Marea Britanie este în mo
mentul de față de 33 008 persoane. 
Numai în perioada preschimbării 
documentelor, care a durat două 
săptămîni, au intrat în partid peste 
1 000 de noi membri.

Nave occidentale
„au încălcat consemnul“
WASHINGTON 13 (Agerpres). — 

După cum transmite agenția France 
Presse, administrația maritimă a 
S.U.A. a anunțat la 12 martie că, în 
ciuda eforturilor întreprinse de Sta
tele Unite „pentru a descuraja co
merțul cu Cuba“, în perioada de la 
21 februarie Ia 8 martie un număr 
de șapte nave comerciale occidenta
le s-au îndreptat spre porturile cu- 
bane. Printre acestea se află nave 
sub pavilion norvegian, englez, grec 
și al R. F. Germane.

In legătură cu aceasta, la Wa
shington s-a reamintit că, potrivit 
hotărîrii Casei Albe anunțate la 6 
februarie, aceste nave nu vor mai 
primi transporturi de mărfuri din 
partea guvernului S.U.A.

Tratativele trimisului 
Casei Aibe la Londra

LONDRA 13 (Agerpres). — Comu
nicatul anglo-american dat publici
tății la capătul întrevederilor pe 
care le-a avut în capitala Angliei 
trimisul special al președintelui 
Kennedy, L. Merchant, cu reprezen
tanții guvernului britanic consem
nează „acordul de principiu“ privi
tor la constituirea viitoarei forțe nu
cleare „multilaterale și multinațio
nale" atlantice. Conținutul comuni
catului reprezintă o încercare de a 
reduce divergențele ce s-au ivit în 
tirppul tratativelor. în comunicat se 
arată, potrivit agenției France 
Presse, că „guvernul englez va spri
jini ideea americană de oreare a u- 
nei forțe navale multilaterale cu e- 
chipaje mixte iar S.U.A. vor sprijini 
la rîndul lor crearea viitoarei forțe 
nucleare atlantice pe baza elemente
lor deja existente“. „Cu toate că nu. 
se poate aștepta la o hotărîre în 
urma tratativelor purtate, ele au 
permis să se procedeze la un schimb 
de păreri util, în cursul căruia dom
nul Merchant a expus poziția Statelor 
Unite asupra felului în care ar pu
tea fi constituită o forță navală 
multilaterală cu echipaje mixte 
înarmată cu rachete „Polaris“.

Agenția U.P.L, relevînd că „răcea
la engleză față de proiectul ameri
can nu a constituit un secret“, pre
cizează că „nu sînt de așteptat 
hotărîri imediate. Hotărîrea finală 
urmează să fie luată în urma discu
țiilor din cadrul N.A.T.O.“.

JURIUL
ȘI-A MUTAT REȘEDINȚA

După cum transmite agenția 
France Presse, la Barcelona, unde 
își are sediul secretariatul pentru 
acordarea premiilor „Formentor" 
și „International“ în domeniul li
teraturii, s-a anunțat că reuniu
nea juriului pentru decernarea 
premiilor se va ține anul acesta 
în insula Corfu (Grecia).

Potrivit agenției, juriul nu se 
poate întruni pe teritoriul Spaniei 
întrucît. după cum se știe, recent 
autoritățile franchiste au interzis 
accesul în Spania scriitorilor 
Sergio Liberovici și Michele 
Straniero — care au publicat o 
antologie intitulată „Cîntecele noii 
mișcări de rezistență spaniole“, 
care cuprinde culegeri din cin- 
tece folclorice și poezii anonime 
și populare spaniole în care este 
exprimată opoziția față de regi
mul dictatorial franchist — pre
cum și al editorului italian Ei- 
naudi, care a tipărit această an
tologie.

O GLORIE CARE A APUS...

Ziaristul american Mike New
berry, referindu-se la „criza idei
lor prin care trece Hollywood-ul" 
a constatat că ea este însoțită de 
o reducere simțitoare a număru
lui filmelor realizate: anul trecut 
au fost turnate în total 138 filme 

creat o primejdie pentru securitatea 
navei de pescuit și a echipajului ei.

Guvernul U.R.S.S. apreciază a- 
ceastă acțiune ca o încălcare groso
lană a normelor unanim recunoscu
te ale dreptului internațional, prin
cipiilor libertății navigației în ma
rea deschisă, precum și ca un act 
de samavolnicie fățișă, care poate a- 
vea implicații serioase.

Guvernul sovietic așteaptă ca 
vinovății să fie pedepsiți și să fie 
luate măsurile de rigoare, pentru a 
nu se admite repetarea unor aseme
nea acțiuni pe viitor.

Cei doi oameni de stat au consta
tat că numai prin respectarea rigu
roasă a principiului reglementării 
pașnice a tuturor problemelor liti
gioase și numai prin respectarea 
normelor unanim recunoscute ale 
coexistenței internaționale poate fi 
garantată securitatea popoarelor.

Partide congoleze cer imediata eliberare 
a lui Antoine Gizenga

LEOPOLDVILLE 13 (Agerpres). — 
Conducerea partidului Mișcarea na
țională congoleză, unul dintre cele 
mai mari partide din țară, a adre
sat primului ministru Adoula un 
mesaj în care cere eliberarea neîn- 
tîrziată a lui Antoine Gizenga.

Amintind despre hotărîrea din 20 
decembrie 1962 a Camerei reprezen
tanților de a-1 elibera pe Gizenga și 
de a transmite procesul lui organe
lor judiciare, conducerea partidului 
arată că datorită samavolniciei au
torităților, Antoine Gizenga conti
nuă a fi privat de posibilitatea de a 
se reabilita și de a demasca toate 
acuzațiile absurde care îi sînt aduse 
de adversarii săi.

în mesaj se atrage atenția asupra 
faptului că Gizenga este deținut în 
condiții Inumane, este lipsit de drep
tul de a avea orice contact cu lumea 
exterioară, de dreptul de a lua cu
noștință de acuzațiile ce I se a- 
duc șl, în sfîrșit, de dreptul 
de a căpăta asistență medicală. Men
ținerea ilegală a Iui Gizenga în în
chisoare, se arată în mesaj, nu este 
cu nimic justificată și ea este Inad
misibilă.

O copie a mesajului a fost adre
sată de conducerea partidului Miș
carea națională congoleză lui Ka- 
savubu, președintele republicii. In 
scrisoarea anexată la acest mesaj se 
subliniază că arestarea Ilegală a lui 
Antoine Gizenga șl neîndeplinlrea 
intenționată a hotărîrii Camerei re
prezentanților, atmosfera de anarhie 
totală care domnește în Congo șl 
politica inconsecventă promovată de

Succese ale forțelor patriot ic e 
din Guineea portugheză

CONAKRY 13 (Agerpres). — înfr-un 
comunicat da* publicitfifii la Conakry 
de către Partidul african al Indepen
dentei din Guineea portugheză și insu
lele Capului Verde so arată că în ultima 
vreme forțele patriotice care desfășoară 
lupta armată împotriva colonialiștilor 
portughezi au obținut noi succese. în 
comunicat se spune că forjele patrio
tice au doborîf luna trecută șapte avi
oane de vînătoare și de recunoaștere 
portugheze.

Trupe portugheze cu un efectiv de 
300 de soldafi sprijinite de aviație au 
atacat la 21 februarie baza forțelor pa
triotice de la Cubixko, dar au fost res

de lung metraj, adică cu 26 la 
sută mai puține decît în 1961, în 
timp ce în „zilele înfloririi sale“, 
Hollytvood-ul producea anual cîte 
400—500 de filme. Jumătate din 
cineaști au rămas fără lucru.

Pavilioanele în care se turnau 
cîndva filme cunoscute în întrea
ga lume sînt pustii. O parte din
tre ele au fost transformate în 
studiouri de televiziune, în altele 
s-au amenajat piețe de produse a- 
limentare; multe pavilioane se 
demolează pentru a se face loc 
unor stații de autovehicule sau. 
pentru construirea caselor.

DE CE NU CITESC!

Revista „Gran Via“ din Barcelona 
a publicat date Interesante extrasa 
din rapoartele oficiale ale consiliu
lui administrativ al Institutului cărții 
spaniole.

Din aceste rapoarte reiese că în 
Spania există numat 800 de biblio
teci publice, inclusiv cele universi
tare. Fondu» de cărfi din toate bi
bliotecile Spaniei nu depășește 
7 800 000 de volume la o populație 
de 30 de milioane. Aceasta înseam
nă că o carte rev:ne la 4 persoane. 
Revista arată că, finind seama de 
ritmul actual al completării biblio
tecilor, ar trebui să treacă cel 
pu|in 160 de ani pînă cînd în fon
dul lor se va găsi cîte o carte pen
tru fiecare persoană.

Crearea Consiliului Suprem 
al Economiei Naționale a U.R.S.S.

MOSCOVA 13 (Agerpres).— TASS 
transmite :

La ședința comună a Prezidiului 
C.C. al P.C.U.S. și a Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S.. care a avut loc 
la 13 martie sub președinția lui N. S. 
Hrușciov, s-a considerat necesar să 
se formeze Consiliul Suprem al Eco
nomiei Naționale a U.R.S.S. al Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S. A- 
cesta va fi organul de stat suprem 
pentru conducerea industriei și a 
construcțiilor din întreaga țară. El 
se creează în scopul îmbunătățirii 
continue a conducerii dezvoltării in
dustriei și construcțiilor și al coor
donării activității Comitetului de 
Stat al Planificării, a Consiliului 
Economiei Naționale, a Comitetului 
de Stat pentru Problemele Construc
țiilor și a comitetelor de stat pe ra
muri de producție.

La aceeași ședință s-a adoptat ho- 
tărîrea de a se trece Ia elaborarea 
planului economiei naționale pe anul 
1964—1965 și a planului de perspec
tivă de dezvoltare a economiei na
ționale a U.R.S.S. pe perioada 1966— 
1970.

Adoula — toate acestea subminează 
prestigiul Republicii Congo în fața 
opiniei publice mondiale.

O copie a acestei scrisori a fost a- 
dresată, de asemenea, lui U Thant> 
secretar general al O.N.U., și pre
ședinților celor două camere ala par
lamentului congolez.

Un alt mare partid din Congo( 
Partidul solidarității africane, a ce
rut cu hotărîre eliberarea acestui fiu 
credincios al poporului congolez. 
Conducătorii partidului au adresat 
participanților la cea de-a 5-a sesiu
ne a Comisiei Economice a O.N.U. 
pentru Africa un apel înflăcărat da 
a sprijini mișcarea pentru eliberarea 
lui Antoine Gizenga. în acest mesaj 
se subliniază că starea sănătății lui 
Gizenga este îngrijorătoare și că e- 
xistă toate motivele să se presupună 
că agenții Imperialiști îi pregătesc 
același sfîrșit ca al lui Lumumba.

*
NEW YORK. Reprezentantul per

manent al Ghanel la O.N.U., Alex 
Quaison Sackey, a informat pe pre
ședintele Consiliului de Securitate 
că Ghana renunță la ceirerea sa de 
a se convoca o ședință extraordina
ră a consiliului pentru a se cerceta 
împrejurările în care a fost asasi
nat Patrice Lumumba, fost prim- 
ministru al Congoului.

Ghana a renunțat la cererea sa 
după ce guvernul congolez l-a încu- 
noștlnțat pe președintele Consiliului 
de Securitate că consideră o proble
mă internă a Congoului cercetarea 
împrejurărilor în care a murit Lu
mumba.

pinse. Comunicatul menționează, de a- 
semenea, că partizanii au incendiat o 
navă portugheză ancorată în portul 
Bissau și au capturat postul de polijie 
din localitatea Joao.

Forțele patriotice au anunfat, de ase
menea, că comandantul trupelor co
loniale din sudul Guineei portugheze, 
capturat de partizani, a fost judecat de 
reprezentant! ai poporului și executat.

★
DAR-ES-SALAM. Doi militari 

portughezi din Mozambic s-au refu
giat în Tanganica, într-un avion mi
litar încărcat cu armament și au ce
rut să li se acorde azil politic.

UNDE DUCE
POFTA DE MÏNCARE-

Un delfin da peste 250 kg, pe 
care foamea l-a făcut îndrăzneț, 
a sărit oe puntea unui vas de 
pescuit, ancorat în portul Triest, și 
a început să înqhită cu nemiluita 
peștii pe care marinarii de pe 
vas îl adunaseră în lăzi. Pentru a 
i se tăia „pofta de mîncare1' a 
fost nevoie de nu mai pufin da 13 
gloanțe. în stomacul delfinului 
s-au găsit, pe lingă peștii înghi
țiri, numeroase cîrliqe de pescuit 
prinse de fire de nvlon.

CUM A FOST „FILAT"
SPĂRGĂTORUL

Un spărgător din orașul Glas
gow (Scoția) s-a introdus prin 
efracție într-o locuință vecină cu 
a sa. în momentul cînd a deschis 
un sertar, i s-a prins de un nastu
re un fir dintr-wn ghem. Spărgă
torul nu a observat si a continuat 
să-și vadă de „treabă“, în timp 
ce ghemul se desfășura mai de
parte.

După ce furtul a fost constatat 
și poliția a sosit la fața locului, 
ea nu a avut nimic altceva de fă
cut decît să urmărească, firul 
pînă la locuința spărgătorului. 
Infractorul a fost deci perfect 
„filat“...
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Tratativele de dezarmare
de la Geneva

Plecarea unui grup 
de militari sovietici 

din Cuba

Marșul spre Paris al minerilor
Relatări ale agenției France Presse

13GENEVA 13 (Agerpres). — La 
martie a avut loc la Geneva o nouă 
ședință plenară a Comitetului celor 
18 pentru dezarmare, care_s-a des
fășurat sub președinția lui ~ 
delegatul Canadei.

Cuvîntările rostite de 
puterilor occidentale au 
din nou cu toată claritatea tendința 
lor de a atrage cu orice preț pe 
membrii comitetului într-o discuție 
sterilă în jurul unor probleme 
nice minore și prin aceasta să 
definitiv tratativele la impas. 
Stelle (S.U.A.) a insistat ca și 
acum asupra necesității de a se 
mina .„problemele tehnice” 
specției la fața locului. El a făcut 
propuneri amănunțite în legătură cu 
procedeul de a se efectua pe terito
riul fiecărei puteri nucleare cite 
șapte inspecții pe an, prezentînd 
aceste propuneri drept o mare con
cesie din partea S.U.A. Stelle a ce
rut să se examineze neîntîrziat a- 

. ceste probleme tehnice, deși pro
blema numărului inspecțiilor nu a 
fost stabilită pînă în prezent de co
mun acord, deoarece Uniunea So
vietică a acceptat să se efectueze 
maximum trei inspecții.

Luînd apoi cuvîntul reprezentan
tul R.P Romîne, G. Macovescu, a re
amintit din nou datele științifice — 
recunoscute chiar de foruri compe
tente americane — care de
monstrează că poziția adoptată de 
reprezentanții S.U.A. în problema 
încetării experiențelpr nucleare se 
bazează pe premise eronate.

Referindu-se la problema detectă
rii experiențelor nucleare subtera
ne. G. Macovescu a subliniat că, ac- 
ceptînd 2—3 inspecții anuale pe teri
toriul U.R.S.S., guvernul sovietic a 
consimțit la folosirea unui factor 
suplimentar de asigurare, deși to
talitatea mijloacelor de detecta
re existente astăzi asigură nevoile 
practice privind detectarea și iden
tificarea exploziilor nucleare subte
rane, fapt recunoscut chiar de per
sonalități americane de răspundere. 
Astfel, poziția Uniunii Sovietice 
poate fi înțeleasă în adevărata ei

E. Burns,

delegații 
confirmat

teh- 
ducă 

Ch. 
pînă 
exa- 

ale in-

importanță izvorîtă din dorința sin
ceră de a facilita încheierea acor
dului.

Dar acest lucru nu îl înțeleg sau 
nu vor să-1 înțeleagă delegațiile oc
cidentale.

în încheiere, G. Macovescu a sub
liniat necesitatea de a se înlătura 
tot ceea 
cordului 
țelor cu 
care toți 
întreagă, toate popoarele îl așteaptă, 
pentru a se pune capăt definitiv 
cursei înarmărilor nucleare.

Apoi a luat cuvîntul 
(Canada) care a căutat 
încercările delegațiilor 
de a îndrepta lucrările 
spre discutarea detaliilor tehnice ale 
inspecției. El a sprijinit pe deplin 
pe reprezentantul Statelor Unite.

Reprezentantul Uniunii Sovietice, 
S. K. Țarapkin, a respins categoric 
încercările reprezentanților puterilor 
occidentale de a atrage delegația 
sovietică la discutarea amănuntelor 
tehnice ale inspecției la fața locu
lui. Uniunea Sovietică nu refuză să 
discute amănuntele tehnice, a decla
rat el. Totuși U.R.S.S. consideră că 
este extrem de dăunător și chiar pe
riculos să se treacă la discutarea a- 
cestor amănunte înainte de a se fi 
rezolvat principala problemă a nu
mărului inspecțiilor. S. K. Țarapkin 
a declarat că Statele Unite recurg în 
mod deliberat la o tactică obstruc
ționistă în desfășurarea tratativelor 
cu privire la dezarmare. S.U.A. nu 
luptă pentru a se realiza un acord, 
a subliniat el, ci caută ca și pînă 
acum să continue experiențele cu 
arma nucleară.

Reprezentantul Angliei a sprijinit 
poziția S.U.A. și a îndemnat pe 
membrii comitetului să studieze 
problemele tehnice ale inspecției. 
Totuși, el a fost nevoit să recunoască 
că în cuvîntarea reprezentantului 
S.U.A. nu a existat nimic nou.

Următoarea ședință plenară a Co
mitetului celor 18 state pentru de
zarmare va avea loc la 15 martie.

ce împiedică realizarea a- 
de interzicere a experien- 
arma nucleară, acord pe 
oamenii cinstiți din lumea

E. Burns 
să justifice 
occidentale 
comitetului

MOSCOVA 13 (Agerpres).— Agen
ția TASS transmite articolul semnat 
în ziarul „Pravda“ de Timur Gai
dar, în care se relatează despre ple
carea la 10 martie a unui grup de 
militari ai Armatei Sovietice din 
Cuba.

Ei se aflau în Cuba, scrie cores
pondentul, pentru a ajuta pe tova
rășii cubani să-și însușească pe de
plin mînuirea puternicei tehnici mi
litare sovietice moderne, cu care sînt 
înzestrate forțele armate revoluțio
nare ale Republicii Cuba în vede
rea apărării țării lor împotriva ori
căror uneltiri ale agresorilor impe
rialiști. Specialiștii sovietici se îna
poiază în patrie pe baza acordului 
stabilit cu comandamentul forțelor 
armate cubane după ce și-au înde
plinit cu cinste 
fost trasată.

Corespondentul 
pe care a făcut-o 
marelui stat
mate revoluționare ale Republicii 
Cuba, Fernando Ruiz Bravo. El a 
mulțumit călduros specialiștilor mi
litari sovietici pentru uriașul ajutor 
pe care l-au acordat forțelor armate 
revoluționare cubane.

km 
cei 
de 
un
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multe scutere, 
de o mașină- 
greviștilor și 
tricolore. In 

au fost
sarcina care le-a

citează declarația 
un reprezentant al 

major al forțelor ar-

PARIS, 13. In zorii celei de-a 13-a 
zi a grevei generale a minerilor o 
extraordinară coloană, care se în
tindea pe o distanță de 8 kilometri, 
a părăsit mica localitate Plennes cu 
destinația Paris. Minerii în haine de 
lucru cu căști și felinare, urcați în 
cîteva sute de automobile, au stră
bătut miercuri dimineața cei 330 
ce separă Lorena de Paris. Sînt 
2 000 de muncitori de la minele 
fier din Lorena, care întreprind
spectaculos „marș spre Paris", pen
tru a atrage atenția guvernului 
supra revendicărilor lor. Coloana a 
ajuns în apropierea capitalei, spre 
orele 12. Călătoria s-a desfășurat în 
cea mai mare ordine.

Precedat de mai 
cortegiul era deschis 
megafon, aparținînd 
împodobită cu benzi
fiecare localitate, minerii 
aclamați de numeroși locuitori, care 
le-au ieșit în întîmpinare. Megafonul 
rostea : „Sîntem minerii de la minele 
de fier din Lorena, mergem la Paris 
pentru a ne apăra pîinea noastră și 
a copiilor noștri“.

După ce a străbătut Chalons-sur- 
Marne, coloana a făcut un popas în 
plin cîmp. Cultivatorii aflați în îm
prejurimi au oprit tractoarele și au 
venit lîngă mineri pentru a mînca 
ceva împreună.

Cursul lirei sterline continuă să scadă

In timp ce mașinile ajungeau în 
suburbiile Parisului, pe trotuare mul
țimea devenea tot mai numeroasă 
manifestîndu-șl simpatia față de mi
neri prin saluturi de bun venit, în
scrise pe pancarte.

La Pantin, ultima comună înainte 
de capitală, primarul și reprezen
tanții tuturor sindicatelor așteptau 
pe mineri pentru a-și manifesta so
lidaritatea cu ei.

După orele 15 minerii din Lorena 
au sosit în centrul Parisului, la Do
mul Invalizilor. Uratele răsunau în 
piafă în timp ce greviștii coborau 
din mașini. Ei au format o coloană 
care s-a îndreptat spre Ministerul 
Industriei unde o delegație a fost 
primită de un reprezentant al mi
nistrului M. Bokanowski. ■ Numeroși 
manifestant! opriți de barajele poli
ției încercau să ajungă la minister 
prin străzi învecinate.

★
Calmul și unitatea de acțiune ca

racterizează greva minerilor irancezi, 
care a intrat în cea de-a 13-a zi, scrie 
ziarul „L'Humanité". în ciuda ordi
nului autorităților de a aduce cu tor
ța pe greviști la lucru, cei peste 
200 000 de mineri continuă lupta lor 
revendicativă.

• Federația sindicatelor minerilor 
din Italia, atiliată la Confederația Ge
nerală a Muncii din Italia, a adresat 
un mesaj de solidaritate minerilor 
francezi. în mesaj se arată că minerii 
italieni sprijină lupta tovarășilor lor 
din Franța pentru satisfacerea reven
dicărilor lor privind îmbunătățirea 
condițiilor de viață și de muncă.

BAGDAD 13 (Agerpres). — In 
Irak forțele reacționare continuă te
roarea sîngeroasă împotriva comu
niștilor și a altor patrioți. După cum 
anunță ziarul „Al-Urva Al-Vasika“, 
guvernatorul general al Irakului a 
predat tribunalelor militare 51 de 
irakieni. Printre ei sînt ofițeri, sol
dați și persoane civile, în special 
membri ai partidului comunist.

★
BERLIN 13 (Agerpres). — ADN : 

Comitetul Central al Partidului So
cialist Unit din Germania a dat pu
blicității o declarație în care con
damnă asasinarea unor fruntași ai 
Partidului Comunist din Irak. „In 
R. D. Germană, ca și în lumea în
treagă se știe că comuniștii irakieni, 
în frunte cu tovarășul Hussein Ra-

daui, au fost luptătorii cei mai dîrzi 
împotriva subjugării poporului ira
kian de către imperialiștii străini”, 
se spune în declarație.

*•

CARACAS 13 (Agerpres). — Co
mitetul Central al Partidului Comu
nist din Venezuela a dat publicită
ții o declarație prin care protestea
ză împotriva asasinării în masă a 
patrioților irakieni.

„Ne alăturăm glasul, se subli
niază în declarație, glasului celor 
care condamnă aceste crime. Ne ex
primăm speranța că eroicul popor al 
Irakului va ști să pună stavilă va
lului represiunilor antidemocr^fe ». ■ 
Partidul Comunist din Venezue^iși . 
exprimă solidaritatea frățească cu 
comuniștii irakieni”.

A

In Siria este menținută starea excepțională

LONDRA 13 (Agerpres). — La des
chiderea bursei din Londra miercuri di
mineața, Hra sterlină era cotată — po
trivit agenjiei U.P.I. — „ceva mai jos 
decît la închiderea bursei în 
cedenfă".

„Ofensiva împotriva lirei 
relatat corespondentul din 
agenției France Presse, —
începînd da luni pe piefele financiare 
europene — provoacă o vie îngrijorare 
în cercurile financiare londoneze, Dacă

seara pre-

sterline, a 
Londra al 
declanșată

La Forbach, in bazinul minier 
al Lorenei, înaintea marșului spre 
Paris, minerii s-au adunat pentru 
a asculta o dare de seamă a 
conducătorilor sindicali.

DAMASC 13 (Agerpres). — Agen
țiile de presă anunță că în Siria 
continuă să fie menținută starea ex
cepțională. Incepînd cu ziua de 12 
martie, relatează corespondentul a- 
genției U.P.I. la Beirut, guvernul 
sirian a introdus restricții și mai se
vere la frontiere, în legătură cu sta
rea încordată din țară. Agenția As
sociated Press anunță că generalul 
Louai El Atassi, comandantul su
prem al forțelor armate siriene, a 
fost învestit cu împuterniciri excep
ționale.

Potrivit unul comunicat al Consi
liului național al Comandamentului 
revoluției, transmis de către postul 
de radio Damasc, „orice acțiune îm
potriva revoluției va fi crunt re
primată“. Consiliul național al 
Comandamentului revoluției din Si
ria— a anunțat, de asemenea, postul 
de radio Damasc — a interzis apari
ția a 17 ziare siriene. Redacțiile și 
tipografiile urmează a fi sigilate, 
mașinile tipografice confiscate, iar 
bunurile editorilor și ale familiilor 

sechestrate. Ziarele interzise

luaseră poziție împotriva unirii Si
riei cu Egiptul.

în comunicat se face cunoscut de 
asemenea că „orice demonstrație, fie 
ea chiar în sprijinul revoluției, este 
interzisă întrucît ar putea duce la 
rezultate nefavorabile”. A fost in
terzisă intrarea oricărui corespon
dent de presă pe teritoriul Siriei.

în portul Ja
ponez Yokosu
ka s-a deslășu. 
rat un mare 
miting de pro
test împotriva 
staționări! sub. 
marinelor ame
ricane înzes
trate cu rache- 

Polarls“.

VIENA Deschiderea Tîr gutui 
internațional de primăvară

VIENA 13.— Corespondentul A- 
gerpres, Șt. Deju, transmite : La Vie- 
na s-a deschis cel de-al 77-lea Tirg 
internațional de primăvară amena
jat in pavilioanele speciale din 
Messepalast (Palatul Tîrgului), din 
centrul orașului, cît și pe terenul de 
lîngă Prater, Peste 2 900 de firme 
din care 2 360 din Austria, iar cele
lalte din alte 24 de țări din Europa 
și alte continente prezintă exponate 
la acest tirg. Țările socialiste sînt re
prezentate prin 37 de întreprinderi 
de stat.

în cuvîntarea sa de deschidere, dr. 
Adolf Schärf, președintele Repu
blicii Austria, a arătat, printre alte
le, că „la Tîrgul de la Viena se în
trezăresc noi perspective pentru în
viorarea schimburilor de mărfuri 
între state”,

în prima zi, tîrgul a fost vizitat de 
peste 100 000 de persoane.

Tîrgul internațional de la Viena 
constituie, datorită marelui număr 
de vizitatori străini, un factor im
portant in dezvoltarea turismului. 
De aceea, numeroase organizații tu
ristice folosesc acest tirg pentru a 
populariza condițiile pe care le ofe
ră țările lor pentru practicarea tu
rismului. în pavilionul „C“ din Mes
sepalast expun birourile de turism 
din diferite țări. La standul O.N.T. 
Carpați, vizitatorii admiră fotografii
le reprezentînd frumusețile patriei 
noastre, macheta stațiunii Mamaia 
și altele. Vizitatorii se interesează 
îndeaproape de posibilitățile de vizi
tare a țării noastre, îndeosebi a lito
ralului și a altor stațiuni balneare și 
climaterice.

Tîrgul internațional de primăvară 
de la Viena rămîne deschis pînă la 
17 martie.

apreciază că 
putea fi rea- 
a economiei 
multilaterale

înfr-o
Piafa

devize efec-

Africa orientală o zonă in efervescentă
Kenya și Zanzibar sînt teilto- 

■ ril din Africa răsăriteană care 
nu au obținut încă independența. 
Sub presiunea mișcării de eliberare, 
care în ultimii ani a luat și în a- 
ceastă regiune africană o mare am
ploare. colonialiștii englezi au pro
mis ambelor țări independența. Dar, 
în loc de aceasta, s-a recurs la di
ferite încercări de a tergiversa tra
tativele și a menține cît mai mult 
dominația. Aceste încercări au pro
vocat atît în Kenya oît și în Zan
zibar o atmosferă de • vie nemulțu
mire o accentuată fierbere politică, 
„în întreaga Africă orientală — a 
scris în legătură cu aceasta săptă- 
mînalul „France Observateur" — se 
duce astăzi o luptă despre care nu 
se știe cînd se va termina. Un lucru 
este sigur : situația actuală este 
prea instabilă și explozibilă pentru 
a se putea prelungi prea mult“.

In aceste condiții, atenția opiniei 
publice a fost atrasă de călătoria 
întreprinsă recent de Duncan San
dys, ministrul coloniilor al Marii 
Britanii, în Kenya și Zanzibar. Ca și 
în trecut, de pildă la Conferința de 
la Londra din aprilie 1962, în pro
blema viitorului constituțional al 
Kenyei, Londra a căutat șl acum 
‘Bă amîne cît mai mult posibil acor
darea independenței. La tratativele 
de la Nairobi, capitala Kenyei, în 
problema viitoarei structuri politice 
a țării, Sandys a urmărit să specu
leze divergențele dintre cele două 
partide care constituie guvernul de 
coaliție — Uniunea națională a afri
canilor din Kenya (K. 
Uniunea democratică 
din Kenya 
gătură cu 
al acestui 
rea unor

A. N. U.) și 
a africanilor 
U.) — în le
çons tituțional 

cu 
Și 

autodeterminării Kenyei.
ce partidul K.A.N.U., condus de Jomo 
Kenyatta, partid care a obținut 80 
la sută din voturi în alegerile din 
1961, se pronunță pentru un stat uni
tar, pentru crearea unui guvern cen
tral puternic, dispunînd de împuter
nicirile necesare pentru a călăuzi 
țara pe .calea progresului, partidul 
K.A.D.U. manifestă tendințe regiona
liste, fiind partizan al unei federații 
în care fiecare regiune să consti
tuie un stat distinct. Bineînțeles, co
lonialiștii — care nu văd cu ochi

(K. A. D. 
viitorul 

teritoriu, 
alegeri ■

organlza- 
acordaiea 

în timp

cen-buni autoritatea unul guvern 
trai — favorizează tendința federa
listă, în care reacțiunea feudală și 
tribală ar urma să joace rolul prin
cipal. El persistă pe această linie 
în ciuda eșecurilor suferite în poli
tica de „federalizare" în Rhodesia- 
Nyassaland și în alte foste țări 
loniale.

Este caracteristic faptul că, 
timpul și în sprijinul „misiunii"
Sandys, la 26 februarie au început 
în nordul Kenyei manevre ale for
țelor armate engleze sub denumirea 
„panga ascuțită“ (Panga este o 
armă asemănătoare săbiei).

încercările de intimidare nu slă
besc voința de libertate a poporului

co-

In 
lui

din Kenya. In cursul tratativelor, 
Sandys s-a văzut nevoit să facă 
unele concesii. La o conferință de 
presă, care a avut loc la Nairobi, el 
a anunțat că alegeri „care au ca 
scop să asigure autoadministrarea 
pentru Kenya' se vor tine în inter
valul 18—26 mai 1963. Fixarea aces
tor alegeri a lăsat însă neelucidată 
problema elaborării constituției, 
inclusiv aceea a fixării structurii 
viitorului stat independent, a ră
mas neelucidată. In legătură cu 
poziția părții engleze, Jomo Ke
nyatta a declarat într-un inter
viu acordat recent : „Dacă impe
rialiștii intenționează să pună la 
cale mașinațiuni cu scopul de a a- 
corda Kenyei numai o independență 
formală, noi îi vom obliga să res
pecte dreptul nostru la libertate“.

Poporul Kenyei nu se poate îm
păca cu faptul că terenurile cele

mal fertile cu plantații de cafea, si- 
zal, ceai sînt acaparate de monopo
lurile străine, care exploatează ză
cămintele de cupru, aur și sare, că 
asistența medicală e practic inexis
tentă (100 000 de persoane sînt bol
nave de tuberculoză și 35 000 de 
lepră). El cere cu hotărîre să 1 se 
acorde independența.

*
Plecînd din Kenya, Sandyș a po

posit în Zanzibar. Situația pe care 
a găsit-o aici este ilustrată de fap
tul că, chiar cu prilejul sosirii sale 
a avut loc o puternică demonstra
ție a populației africane în sprijinul 
cererii de a se acorda independență 
Zanzibarului în acest an.

Numit și perla Oceanului Indian, 
Zanzibarul este o colonie engleză în 
partea de răsărit a Africii, din care 
fac parte insulele Zanzibar, Pemba 
și alte insule mai mici. Zanzibarul 
furnizează peste 75 Ia sută din pro
ducția mondială de cuișoare. La o 
populație de 300 000 de locuitori, 
peste 30 000 sînt bolnavi de tuber
culoză ; mai puțin de un sfert din 
copiii de vîrstă școlară au posibili
tatea să învețe.

înainte de plecarea sa din Zan
zibar, Sandys a promis și aici or
ganizarea, la o dată cît mai apro
piată, a unor alegeri pentru acor
darea mai întîi a autodeterminării, 
urmînd ca abia după aceea să i se 
acorde deplina independență — so
luție care, bineînțeles, nemulțumește 
pe patrioții din Zanzibar.

„Poporul din Zanzibar cere să-1 
fie acordată de urgență indepen
dența (într-un memorandum recent 
este fixat ca termen luna septem
brie a acestui an) și să fie retrase 
toate bazele militare engleze și a- 
mericane din Zanzibar“ — a decla
rat Rajab Saleh Salim, lider al Parti-- 
dului Afro-Shirazi.

Situația din Kenya șl Zanzibar, 
ca și din alte colonii arată încă 
o dată că în prezent, cînd la 
ordinea zilei se află lichidarea 
sistemului colonial, uneltirile colo
nialiștilor, încercările lor de a-și 
menține pozițiile, sînt sortite inevita
bil eșecului.

ea va continua, moneda britanică va 
trebui să facă fajă unei crize analoage 
celei de la începutul verii 1961, care 
obligase guvernul să adopte o 
tică economică restrictivă..,''.

Guvernul conservator a mizat 
asemenea măsură pe intrarea în
comună încît veto-ul opus de Franfa 
a avut o serie de repercusiuni neaș
teptate și violente. Potrivit unor obser
vatori economici, cînd a devenit lim
pede că tratativele de la Bruxelles pri
vitoare la aderarea Angliei la Piafa co
mună sînt sortite eșecului a început 
un val de retrageri de conturi de lire 
sterline de la băncile londoneze. Ac
tuala scădere, relatează France Presse, 
„a început odată cu anunfarea în fe
bruarie a unei micșorări cu 24 milioane 
de lire sterline a rezervelor monetare 
ale Angliei. Această micșorare se da
tora vînzărPor de aur și 
luate de Banca Angliei”.

Observatorii economici 
redresarea lirei sterline ar 
lizafă printr-o reorienfare 
engleze spre schimburi
reciproc avantajoase cu toate statele. 
Ecoul pe care l-a avut scrisoarea oa
menilor de afaceri englezi care cereau 
dezvoltarea comerfului cu țările socia
liste este concludent.

în căutarea unei soluții urgente, 
cercurile financiare engleze, cerînd 
sprijinul celor americane, au trecut 
chiar la „contraatac'. Banca Angliei șl 
o serie de bănci din New York au în
ceput să cumpere cantități însemnate 
de lire sterline, aruncînd pe piață aur 
și alte valute. Totuși, scrie corespon
dentul din Londra al agenfiei Associa
ted Press, puține personalifăfl guverna
mentale sau bancara din Londra 
convinsa că valul de vînzărl a 
sfîrșlt în întregime. „Se pare că 
făm la o înrăutățire a situației" 
declarat agenjiei una din aceste 
sonalifăjl,
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Enescu. 
de o ex-

HANOI. Orchestra Filarmonică de 
Stat din capitala R. D. 
a prezentat în primă 
Rapsodia I de George 
Concertul a fost precedat
punere asupra vieții și operei lui 
George Enescu. Au asistat persona
lități politice și cultural-artistice. 
Concertul s-a bucurat de un deose
bit succes.

Restricții în S.U.A. 
asupra importurilor 
de produse japoneze

aterizeze la 10 și 11 martie. Trei a- 
mericani au murit în ultimele zile 
în cursul luptelor cu unitățile de 
partizani.

BONN. Asociația studenților ira
nieni din Bonn a lansat la începutul 
acestei săpiămîni un apel în care 
condamnă măsurile represive între
prinse de actualul guvern iranian, 
care a dezlănțuit un val de arestări 
arbitrare ale cărei victime sînt nu
meroși profesori și studenți de la 
Universitatea din Teheran.

lui Bidault, întrucît tratatul fran
co—vest-german cu privire la extră
dare „nu se referă la crime poli
tice“.

D. BRATU

Creșterea comerțului Austriei 
cu fârile socialiste

VIENA 13 (Agerpres). — Co
merțul Austrie! cu țările socialiste a 
marcat o creștere simțitoare în 
cursul anului trecut. Țările socia
liste au cumpărat din Austria mărfuri 
în valoare de 4,9 miliarde șilingi, cu 
300 milioane șilingi, adică cu 7 la sută 
mai mult decît în anul 1961, în timp 
ce exportul global austriac a crescut 
cu 5 la sută. Importul Austriei din ță
rile socialiste a crescut în 1962 cu 5 
la sută, în timp ce importul glo 
doar cu 5 la sută.

TOKIO. Asociația japoneză a pro
ducătorilor-exportatori de confecții 
(reunind aproximativ 600 patroni) a 
hotărît să prezinte guvernului și am
basadei americane în Japonia un 
protest împotriva restricțiilor asupra 
importului în S.U.A. de produse ja
poneze din țesături de bumbac. A- 
nularea de fapt a licențelor de ex
port a produselor lor în S.U.A. a pus 
majoritatea firmelor japoneze într-o 
situație financiară extrem de se
rioasă.

BUENOS AIRES. Direcția naționa
lă de statistică din Argentina a dat 
publicității rezultatele unei anchete 
efectuate în rîndurile unui număr de 
1 419 familii, în legătură cu costul 
vieții. Potrivit anchetei, costul vieții 
a crescut în Argentina în ultimii doi 
ani cu 63,4 la sută. In ce privește a- 
limentele, în prezent o familie ar- 
gentineană cheltuiește cu 57,4 la sută 
mai mult decît acum doi ani.

SAIGON. La 9 martie partizanii 
din Vietnamul de sud au. doborît un 
avion de recunoaștere american. 
Alte șase elicoptere americane tri
mise în căutarea avionului doborît 
au fost, potrivit agenției Associated 
Press, și ele doborîte sau forțate să

MOSCOVA. Guvernul sovietic a 
acceptat propunerea guvernului Ku
weitului cu privire la stabilirea re
lațiilor diplomatice dintre U.R.S.S. 
și Kuweit și cu privire la schimbul 
de reprezentanțe diplomatice la ni
velul ambasadelor.

în legătură cu extrădarea
lui Bidault

agen-PARIS. Corespondentul 
ției Reuter relatează că la 12 martie 
un purtător de cuvînt al Ministeru
lui Afacerilor Externe al Franței' a 
declarat că guvernul francez nu va 
ridica nici un fel de obiecții dacă 
guvernul vest-german îi va acorda 
lui Georges Bidault azil politic în 
R. F. Germană. Singura condiție 
pusă de guvernul francez, a subliniat 
purtătorul de cuvînt francez, este 
ca „Bidault să declare în mod pu
blic că renunță la orice legături cu 
așa-numitul „Consiliu al Rezistenței 
Naționale“. Totodată, purtătorul de 
cuvînt a făcut cunoscut că guvernul 
francez nu intenționează să ceară 
guvernului vest-german extrădarea

MOSCOVA. Dirijorul Mircea Ba- 
sarab, care se află în turneu în 
U.R.S.S., a dirijat în sala mare de con
certe a Casei unionale de înregis
trare concertul Orchestrei simfonice 
a Radioteleviziunii sovietice. La sfîr- 
țitul concertului oaspetele romîn a 
fost salutat cu căldură în numele oa
menilor de artă din capitala sovie
tică de Ghenadi Rojdestvenski, prim- 
dirijor al Orchestrei simfonice a Ra
dioteleviziunii sovietice. „Succesul 
concertelor lui Mircea Basarab — a 
spus cunoscutul muzician sovietic — 
nu constituie o surpriză. Mircea Ba
sarab vine dintr-o țară de mare 
cultură muzicală, unde există mulți 
iubitori ai muzicii. Mi-am dat sea
ma de aceasta cu prilejul turneului 
orchestrei noastre în Romînia și cu 
prilejul concertelor date în orașele 
Uniunii Sovietice de Orchestra sim
fonică a Radioteleviziunii 
concerte care s-au bucurat 
mare succes".

tulre a reformei agrare. Ministrul 
brazilian a subliniat că organizarea 
țăranilor în sindicate constituie un 
factor important pentru a impune 
reforma. Totodată, el a menționat că 
anul 1963 este anul decisiv pentru 
reforma agrară.

BOGOTA. Au declarat grevă sa- 
lariații și tipografii ziarului „Repu
blica“ care cer sporirea salariilor, 
precum și lucrătorii de la un alt ziar 
conservator columbian „El Siglo". 
Corespondenții de presă relevă că 
este pentru prima oară în Columbia 
cînd lucrătorii din presă declară 
grevă.

Rezultatele tratativelor 
algeriano-marocane

romîne, 
de un

alipireaTOKIO. Asociația pentru 
Okinawei la Japonia a adresat Or
ganizațiilor democratice din Insulele 
Riukiu chemarea de a organiza în
tre 1 și 23 aprilie luna de luptă 
pentru eliberarea Okinawei.

RIO DE JANEIRO. Intr-o declara
ție, ministrul muncii al Braziliei, 
Almino Afonso, a menționat că pen
tru a soluționa problemele țărănești 
este indispensabilă o rapidă înfăp-

ALGER. Ziarele algeriene au pu
blicat comunicatul comun cu privi
re la rezultatele tratativelor alge- 
riano-marocane, care s-au desfășu
rat la Alger între 5 și 10 martie.

In comunicat se arată că în timpul 
tratativelor principiul politicii ex
terne a celor două țări — neadera- 
rea — a fost confirmat „ca bază a 
politicii externe comune”. Au fost 
examinate o serie de proiecte ale 
acordurilor care vor fi prezentate 
spre semnare miniștrilor afacerilor 
externe.

SAN SALVADOR. în ultimele 72 
de ore seismografele din San Sal
vador au înregistrat în regiunile din 
vestul Republicii Salvador 50 de cu
tremure de pămînt, de mică intensi
tate. Aceste cutremure au fost re
simțite și în Guatemala.

Potrivit agenției U.P.I., ca urmare 
a mișcărilor seismice, mai multe clă
diri din orașele Ahuachapan și Ati- 
quizaya au suferit avarii.
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