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Modernizarea mașinilor — acțiune 
de mare eficacitate economică

Aspect : general al halei de 
montaj a uzinelor „Rulmentul" 
din Brașov.

(Foto : Agerpres)

Schimb de experiențăCLUJ (coresp. „Scînteii“). — Comisia inginerilor și tehnicienilor din cadrul Consiliului local al sindicatelor din Cluj a organizat în zilele acestea la uzinele „Tehnofrig* și „Metalul Roșu“ un schimb de experiență pe tema : „Procedeele tehnologice înaintate aplicate în întreprinderile constructoare de mașini din orașul Cluj și eficacitatea lor economică“.Au fost prezentate referate despre „Turnarea sub presiune a pieselor din metale neferoase“, „Călirea superficială prin curent de înaltă frecvență“, „Prelucrarea la rece a pieselor de precizie prin presare și vălțuire fără matrițe*, „Metalizarea organelor de mașini" ș.a.După expunerea referatelor, au urmat demonstrații practice.
„Muncitorul metalurgist“

Săptămîna aceasta a apărut pri
mul număr al gazetei de uzină 
„Muncitorul metalurgist", organ al 
comitetului de partid și al comite
tului sindicatului de la Uzinele me
canice Turnu Severin.

în coloanele ziarului au fost pu
blicate articole și corespondențe 
din diferite sectoare ale uzinei, ru
brica „Din activitatea muncii cultu
rale a uzinei" ș. a. O pagină spe
cială este consacrată preocupării 
muncitorilor și tehnicienilor pen
tru sporirea productivității mun
cii. Gazeta va apărea bilunar. (De la I. Marinescu, sudor).

Expoziție Eugen Taru

Cursuri pentru brigadieri 
zootehniștî

MIERCUREA CIUC (coresp. 
„Scînteii“). — La Miercurea Ciuc 
s-a deschis un curs de 14 zile la 
care participă brigadieri zootehniștî 
din gospodăriile agricole colective 
din raion.

Lectorii. medici veterinari și in
gineri zootehniști, prezintă lecții 
despre furajarea rațională a ani
malelor și îngrijirea lor, regulile 
igienice, aplicarea unor metode 

de sporire a pro- 
iucției de lapte și 
de carne. Aseme
nea cursuri vor fi 
organizate de con
siliul agricol ra
ional și pentru 40 
ie brigadieri con
structori, 260 de 
ciobani și 150 de 
îngrijitori de vaci 
din gospodăriile 
colective.

în sala Galeriilor de Artă din str. Kirov nr. 1 s-a deschis vineri după-a- miază o expoziție cu lucrări realizate de artistul Eugen Taru.prezentatecaricaturi pe teme externe și interne, precum și o serie de ilustrații de carte. Un nou bloc turn 
Ia Ploiești

An de an, unitățile industriale din regiunea Brașov sînt înzestrate cu un număr tot mai însemnat de ma- șini-unelte, agregate, utilaje de mare randament care, puse în funcțiune, asigură creșterea continuă a nivelului tehnic al producției, sporirea productivității muncii. La Uzinele de tractoare, „Steagul Roșu“, Fabrica de rulmenți și „Hidromecanica” din Brașov, la „Independen- ța”-Sibiu și în alte întreprinderi din regiune s-au montat, anul trecut, numeroase agregate de găurit și a- lezat, strunguri carusel, mașini de frezat moderne, care execută mai multe operații simultan, făcînd astfel să crească simțitor productivitatea muncii și calitatea pieselor.Concomitent cu înzestrarea tehnică, în uzine — mai ales în cele din ramura construcțiilor de mașini — se desfășoară de mai mulți ani acțiunea de modernizare a upor mașini și utilaje aflate în funcțiune. A- ceastă acțiune, la care participă pro- iectanți, ingineri, tehnicieni și muncitori și îndrumată îndeaproape de organizațiile de partid, a dat și dă rezultate bune. Intr-un timp relativ scurt au fost modernizate numeroase mașini, iar altele au fost transformate în agregate. Anul trecut, la Uzinele de tractoare, „Steagul Roșu" și „Independența* au fost modernizate aproape 500 de mașini- unelte, realizîndu-se astfel, și pe a- ceastă cale, o creștere a productivității muncii și importante economii. Odată cu aceasta s-a îmbunătățit simțitor calitatea pieselor prelucrate, au fost utilizate mai bine spațiile de producție.Așa cum arată experiența mai K'ltor colective din întreprinderi, m0 emizările cele mai eficace se (jD, dese a fi cele realizate pe sub- mbluri normalizate pe bază de p-oV cte tip. Care sînt avantajele acesței metode ? In primul rînd, se asigură extinderea modernizărilor și reducerea la minimum a cheltuielilor necesare în acest scop. In marile uzine metalurgice din regiune, proiectanții și alți specialiști au întocmit și întocmesc proiecte tip pentru diferite dispozitive. La Uzinele de tractoare, de pildă, s-a realizat anul trecut proiectul tip pentru dispozitivul de strunjit din spate aplicat pe strunguri paralele și pe strunguri revolver. Tot aici au fost executate peste 360 de dispozitive cu care au fost echipate mașini din uzinele aparținînd Ministerului Metalurgiei și Construcțiilor de Mașini.In acest an se merge șl mai ferm pe această cale. La uzinele „Steagul Roșu” se va proiecta și o- mologa proiectul tip al echipamentului de modernizare pentru strungul IA-62 și mașina de găurit A-2. Aici se vor executa 400 de echipamente pentru circa 40 de beneficiari din cadrul ministerului tutelar. Asemenea sarcini de proiectare și realizare sînt prevăzute și în planurile de modernizare ale uzinelor „Rulmentul” din Brașov. „Elastic” și „Balanța" din Sibiu etc. în felul acesta se realizează o mare economie de ore-proiectare, precum și o operativitate mai mare în echiparea mașinilor cu dispozitive.Proiectele tip trebuie predate lâ termenele indicate. Studiindu-se u- nele planuri ale întreprinderilor, se observă însă amînări în predarea proiectelor de execuție, ceea ce împinge realizarea lor în alte trimestre decît cele prevăzute.In acțiunea de modernizare a ma

în întreprinderile 
regiunii Brașov

șinilor prin resursele interne ale întreprinderilor, s-a manifestat mult spirit de răspundere. Temele propuse în plan au fost bine studiate, căutîndu-se să se obțină o eficacitate economică maximă. La fiecare mașină ce urmează să fie modernizată s-a făcut un calcul tehnico-eco- nomic avîndu-se în vedere nevoile de fabricație. La Uzinele de tractoare și „Steagul Roșu“, de exemplu, programul de modernizări a fost orientat mai ales pe specializarea mașinilor-unelte universale. S-a ținut seama că o pondere mare o au aici mașinile de rectificat și de frezat. Planul tematic al fiecărei unități a izvorît din necesitatea aplicării unei tehnologii îmbunătățite, care -să' asigure creșterea productivității muncii și ridicarea calității produselor, să înlăture locurile „înguste” și, în final, să se obțină un preț de cost mai redus.Tehnologii au făcut cele mai multe și mai utile propuneri de modernizări. La sectorul motor al Uzinelor de tractoare, unele operații de alezare, eboșare și finisare se realizau cu o productivitate nu prea ridicată. Tehnologul Marin Bucure a observat acest fapt și a propus să se modernizeze o mașină care să permită executarea simultană a trei alezaje. Ținîndu-se seama de propunerea făcută, ea a fost realizată și astfel locul „îngust" a fost lichidat, productivitatea muncii la operațiile respective dublîndu-se.Pentru a veni în sprijinul întreprinderilor, Comitetul orășenesc de partid Brașov a luat inițiativa de a forma 4 colective de ingineri și alți specialiști din cadrul activului comisiei economice, care să ajute la studierea posibilității de modernizare a unor mașini și utilaje, la mecanizarea unor operații. Aceste colective au reușit să stabilească, împreună cu conducerile tehnice ale uzinelor și fabricilor, temele cele mai indicate. Bunăoară, colectivul condus de inginerul Ion Cristea de la Uzinele chimice Rîșnov a stabilit precis numărul orelor necesare de proiectare, valoarea lucrării în lei, termenul de predare, eficiența economică și sursa de finanțare.Anul trecut, datorită activității a-
Ing. MARIN DECU 

C. CÄPRARU

Amenajări de drumuriîn regiunea Hunedoara s-au investit anul acesta din bugetul sfaturilor populare aproape 10 milioane lei pentru construcții și întrețineri de drumuri și poduri. Pe multe șantiere se lucrează din plin. Astfel, se continuă lucrările pregătitoare în vederea terminării asfaltării șoselei Gelmar-Geoagiu Băi, se lucrează la construcfia drumurilor Geoagiu-Balșa și Zlatna-Almaș, se fac lucrări de întreținere pe drumurile raionale Rișculița-Bulzești, Drașov-Doștat-Presaca și altele.Lungimea drumurilor asfaltate în regiune în ultimii 15 am este de patru ori mai mare decît a celor existente pînă în 1344.Existența unei rețele de drumuri modernizate a creat posibilitatea înființării a 70 trasee de autobuze, care leagă aproape toate comunele de munte cu orașele și centrele muncitorești. (Agerpres)
Școala fabriciiîn fabrica noastră au fost înființate cursuri speciale pentru muncitorii secțiilor de bază și auxiliare, prin care și-au ridicat calificarea peste 2 000 de laminatori, filetatori, reteză- tori, controlori de țevi etc.S-au asigurat cărți, rechizite, lectori bine pregătiți, ‘inginerii Mihai Adăscăliței, Constantin Popa, Mihai Ivănescu, maistrul Gheorghe Goldan și alții — prin expuneri, demonstrații practice privind aplicarea unor metode înaintate de muncă etc — au ajutat pe mulți muncitori să-șl ridice calificarea profesională. Faptul că expunerile din cadrul cursurilor au fost strîns legate de sarcinile concrete ale producției, muncitorii însușindu-și cele predate, a contribuit mult la îmbunătățirea calității țevilor.Din 1958 pînă în prezent peste 600 de muncitori au urmat cursurile de cultură generală, 30 de muncitori au absolvit sau urmează în prezent școlile de maiștri, 15 se pregătesc pentru a deveni ingineri.In prezent, în fabrica noastră ■funcționează 13 cursuri de ridicare a calificării pe specialități, la care învață peste 600 de muncitori. La un curs de specializare participă 25 de maiștri.Fabrica e pentru noi o școală. învățătura se oglindește în rezultatele producției.

CONSTANTIN SMEREA 
lăcătuș,

Fabrica de țevi Roman

in turnătoria Șantierului naval 
Galați, Un colectiv format din 
tehnicianul Mircea Roibu, ing. 
Paul Iordănescu șl echipa de tur
nători condusă de Dumitru Teo
dora au realizat în cadrul turnă
toriei șantierului elicele necesare 
vaselor de mare tonaj. în foto
grafie : Colectivul care a realizat 
elicea vaselor de mare tona).

(Continuare în pag. Il-a)

SESIUNE TEHNiCO-STIINTIFICĂ* *
Comitetul sindicatului de la uzinele 

„23 August” din Capitală, prin comisia 
de ingineri și tehnicieni, a organizat o 
sesiune tehnico-științifică consacrată a- 
plicării și extinderii tehnicii moderne 
în uzină. Intre altele, s-a discutat des
pre noi sisteme de transmisie în trac
țiunea Diesel feroviară, despre utiliza
rea defectoscopiei magnetice la contro
lul unor piese, folosirea ultrasunetelor 
în procesul de producție din secția tur
nătorie etc. (De la loan Rădulescu, 
maistru).

Orchestră seml-slmfonică la MediașMEDIAȘ (coresp. „Scînteii“). — In cadrul clubului muncitoresc „I. L. Caragiale“ din Mediaș și-a început activitatea o orchestră semi-slmfonică. Ea a prezentat recent primele 4 concerte. Programul a cuprins, printre altele, piese de M. Chiriac, Sergiu Sarchizov și Dunaeveki.Concertele, care au avut ca soliști pe artiștii amatori Lucreția Puflea, Luiza Pelger, Nicolae Popa, Traian Tudoran și alții, s-au bucurat de eucces.

Colectiviștii din Sîntana, raionul Crlș, au început însămînțările de sfeclă de 
zahăr, mazăre, lucernă, borceag și mac. în fotografie : Tractoristul Ilie Bunai șl 
colectivistul Ludovic Olah însămînțează cu borceag ultimele hectare din cele 110 
planificate. (Foto : R. Costin)

Pentru cei
IAȘI (coresp. „Scîn

teii“). — Comitetul ra
ional U.T.M. lași, în co
laborare cu secția de 
miliție a raionului, a or
ganizat la căminul cul
tural din comuna Cosfu- 
leni sărbătorirea ti
nerilor care au împlinit 
14 ani. Au venit aici și

care împlinesc 14 ani
tineri din comunele Pri- 
săcani, Osoi, Cozia, Co- 
marna și Țuțora pentru 
a li se înmîna buletine 
de identitate. Tinerilor 
cetățeni, peste 200 la 
număr, le-a vorbit to
varășa Aurelia Gogoașe, 
secretar al comitetului 
raional U.T.M., și maio

rul Gheorghe Cașofă, 
despre drepturile și în
datoririle cetățenești, 
despre grija pe care 
sfatul nostru o poartă 
tineretului. A fost pre
zentat apoi un program 
artistic susținut de for
mațiile de amatori ale 
căminului cultural gazdă.

IN CAMPANIA AGRICOLA

Ritm susținut, nivel agrotehnic înalt
Seamănă 

culturile din 
prima epocă

CRAIOVA (co
resp. „Scîn
teii“). — Gos
podăria agri
colă colectivă

„Drumul lui Lenin" din Podari, re
giunea Oltenia, cultivă în acest an 50 
ha cu sfeclă de zahăr. Avînd terenul 
bine pregătit din toamnă, la indica
ția inginerului agronom, imediat ce 
s-au topit zăpezile, colectiviștii au 
început semănatul acestei culturi. In 
numai două zile, s-au însămînțat 15 
hectare. ' ■■■--.■■Pe terenurile care s-au zvîntat, s-a 
putut face discuitul arăturilor de 
toamnă și a început semănatul altor 
culturi din epoca I. Lucrările a- gricole de primăvară au început din plin și la gospodăria colectivă „23 August“ din comuna Hitiaș, raionul Lugoj. Mecanizatorii și colectiviștii au însămînțat în prima zi de lucru în cîmp o suprafață de 105 ha cu trifoi. Alți meca

în primele 
ziîe

Cu sprijinul 
mecanizatori

lor

nizatori au lucrat la pregătirea terenului, efeetuînd discuitul și grăpatul pe suprafețele destinate altor culturi din urgența I-a.La G.A.C. Cralovăț, același raion, s-au însămînțat 15 ha cu ovăz și s-a pregătit terenul pentru semănatul altor culturi. (Din ziarul „Drapelul roșu“-Timișoara). Lucrările a- giicole de primăvară au în- . ceput în a-proapo toate gospodăriile colective deservite de S.M.T.-urile Castelu, Mircea Vodă și Valu Traian din regiunea Dobrogea.încă în prima zi de lucru, mecanizatorii din brigada condusă de Goran Gheorghe, care deservește gospodăria colectivă din Poarta Albă, au executat grăpatul ogoarelor pe 50 ha și au discuit arătura, pregătind-o pentru semănat, pe o suprafață de 30 ha. în aceeași zi s-au însămînțat primele 30 ha cu orz.
LUCRĂRILE DE PRIMĂVARĂ

Odată cu sosirea primăverii încep și lucrările de îngrijire în vii și livezi. în condițiile acestui an, cînd în cursul iernii s-au înregistrat temperaturi foarte scăzute, ajungînd în unele locuri la minus 35 de grade, lucrările de tăiere și de îngrijire trebuie făcute cu foarte multă atenție și în mod diferit față de anii o- bișnuiți.Din sondajele efectuate de Institutul de cercetări hortiviticole la stațiunile experimentale și de gospodăriile de stat și colective rezultă că vița de vie a rezistat în general bine la temperatura scăzută; s-au produs unele pierderi provocate de ger care diferă de la o podgorie la alta, de la soi la soi, în funcție de modul de îngropare a vițelor. în zona viilor îngropate n-au avut de suferit decît coardele și corcanii rămași afară, descoperiți. în zona viilor care se mușuroiesc, sînt pierderi de ochi în porțiunea mijlocie a coardelor. Cel mai mult au avut de suferit viile neîngropate și nemușuroite situate pe văi și în depresiuni și îndeosebi pe porțiunea unde coardele nu au fost acoperite cu zăpadă. La coardele portaltoi nerecoltate în toamnă s-a constatat brunificarea diafragmelor și înnegrirea porțiunilor dinspre vîr- furi.La pomii fructiferi situația se prezintă astfel : la măr, pînă în prezent, nu sînt afecțiuni care să reducă producția din acest an. în livezile de meri ramurile n-au fost atinse decît cu totul întîmplător, iar mugurii floriferi au avut de suferit izolat în unele plantații din lunca rîurilor Mureș, Tîrnave, Argeș. La prun situafia este bună, iar Ia vișin satisfăcătoare. Au avut de suferit părul, cireșul, piersicul și caisul.Materialul săditor pomicol aflat în pepiniere s-a comportat în mod diferit. Mărul nu prezintă decît vătămări neînsemnate la vîrful ramurilor. Unele pierderi s-au înregistrat la prun și cais.Această stare de lucruri impune luarea unor măsuri speciale pentru 
a se compensa cît mai mult posibil pierderile de muguri cauzate de ger. în acest scop se recomandă :

în viiIn fiecare unitate agricolă, înainte de aplicarea tăierilor să se determine cît mal precis pierderile su-

ii® vai
ferite pentru fiecare soi și parcelă, în raport cu condițiile naturale a- mintite, pentru a se stabili modul cel mai corespunzător de tăiere a viței de vie.Pentru ca la pierderile provocate de îngheț să nu se adauge acum pierderi noi din cauza clocirii ochilor în pămînt, trebuie să se aplice — ca 
măsură generală în toată țara — 
dezgropatul timpuriu al viilor care să 
înceapă pretutindeni unde s-a zvîn
tat pămîntul și să se termine com
plet în maximum două săptămîni.în vederea stabilirii modului de tăiere și asigurării sarcinilor de producție este necesar să se determine

vezi
viile neîngropate sau la cele nemușuroite, se va aplica tăierea scurtă în cordițe, sporind la maximum numărul verigelor pe rod.După pornirea ochilor în vegetație se va face corectarea tăierilor de compensare prin plivit în funcție de numărul și poziția lăstarilor de rod. Ca regulă generală, prin tăierile în 
uscat și operațiunile în verde a- 
plicate corespunzător cu gradul 
de vătămare a butucilor și în ra
port cu vigoarea soiului cultivat, se 
va urmări redresarea deplină a păr
ților vegetative și realizarea pro
ducției de struguri.în viile neintrate pe rod, tăierea

obligatoriu procentul de ochi vătă- mați, prin secționarea ochilor sau prin forțarea pornirilor în vegetație ținîndu-se coardele în vase cu apă la temperatura de 20—25° C. Determinarea viabilității ochilor permite să se compenseze ochii degerați prin lăsarea unui număr mai mare de coarde și cepi la butuc.
în viile care prezintă pierderi de 

ochi, se vor aplica obligatoriu tăie
rile de compensare în așa fel incit 
să se asigure sarcinile de rod stabi
lite și recomandate pentru fiecare 
podgorie în parte. în funcție de vîr- sta plantației, vigoarea butucului și sistemul de tăiere practicat în podgorie se va aplica tăierea mixtă, lă- sîndu-se brațe prelungite cu coarde sub formă de bice. Compensarea se va face și prin lăsarea unui număr mai mare de ochi pe coardă, prin folosirea călărașilor din copiii.

După terminarea tăierii de com
pensare, coardele se vor cercui eta
jat, folosindu-se în modul cel mai 
rațional spațiul oferit de sistemul de 
susținere.în cazurile cînd pierderile de ochi sînt mai mari, în special la

se va aplica, de asemenea, în funcție de procentul de ochi pieriți și a- nume, se va lăsa proporțional un număr mai mare de cepi și cordițe pentru compensare.Viile care au suferit de ger pornesc în vegetație eșalonat datorită ochilor de diferite categorii (principali, secundari, dorminzi). De aceea nu este bine să se ia măsuri pripite.în afară de tăieri speciale de compensație. corecție, operațiuni în 
verde, este necesară aplicarea com
plexului <le măsuri agrotehnice, 
care să asigure condiții cît mai 
bune pentru creșterea și fructifica
rea viței de vie. O deosebită atenție 
se va acorda lucrărilor solului, apli
cării îngrășămintelor, combaterii 
bolilor și dăunătorilor etc.Prin aplicarea corectă a tăierilor și efectuării la un nivel înalt a lucrărilor agrotehnice se vor putea înlătura total sau în bună parte efectele negative ale gerului și se vor putea obține recolte normale.

Materialul săditor viticol. înainte de recoltarea coardelor portaltoi, care nu au fost tăiate din toamnă, se va stabili prin secțiuni trans

versale efectuate pe toată lungimea coardelor și prin îndepărtarea scoarței, gradul de vătămare a lor. în cazul cînd liberul este bruni- ficat și lemnul prezintă pete brune sau negre, se elimină părțile vătămate. Diafragmele brunificate nu constituie un motiv pe baza căruia butașii portaltoi să nu poată fi folosiți la altoire. La altoirea butașilor se vor examina cu atenție secțiunile, iar cei care prezintă pete vor fi eliminați.
Coardele altoi care urmează să fie 

recoltate acum vor fi luate din viile 
care au cel mai mic procent de ochi 
morți. La stabilirea procentului de ochi sănătoși se vor considera buni și cei care deși au mugurele principal mort, totuși, mugurii secundari sînt vii Pentru a se putea identifica ochii morți, coardele altoi vor fi ținute înainte de altoire 6—7 zile cu ■baza în apă la temperatura de 18—20°C spre a se obține o ușoară pornire în vegetație a mugurilor. Nivelul apei va acoperi numai baza coardelor. în acest scop se vor folosi chiar sălile de forțat. Gospodăriilor Care nu au posibilitatea să aplice integral această metodă, li se recomandă să țină altoii fasonați în încăperi, în apă caldă (15—16°C) timp de 2—3 zile, cu condiția ca apa să fie schimbată cel puțin o dată pe zi. La altoire, se vor controla prin apăsare cu degetul toți ochii și se vor îndepărta cei putreziți. O aten
ție deosebită trebuie dată, pe lingă 
altoit, lucrărilor de forțat, călit și 
plantat.

în ÎS veziPentru a se putea face cele mai potrivite lucrări, este necesar să se urmărească îndeaproape starea pomilor în livezile pe rod și a materialului săditor în toate pepinierele. In acest scop, se vor secționa la fiecare soi cel puțin cîte 250 muguri florifori șl 100 muguri vegetativi, care să provină de pe ramuri recoltate de la diferite înălțimi și din
(Continuare în pag. V-a)
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Un grup de muncitoare de la fabrica de confecții și tricotaje „Moldova" în vizită la Muzeul de istorie 
a Moldovei, din Iași.

IAȘI (coresp. „Scânteii”). — Comitetul raional de partid Iași acordă un sprijin de zi cu zi propagandiștilor în pregătirea încheierii învățămtatului de partid de la sate. Membrii biroului comitetului raional, ceilalți activiști de partid au ajutat cercurile rămase în urmă, printre care cele din Tri- fești, Cîrpiți, Bivolari, Prisăcari, să ajungă cu lecțiile la zi.De un mire folos în pregătirea convorbirilor recapitulative sînt expunerile și consultațiile ținute în fața propagandiștilor pe principalele probleme din programa de învățămînt. Membrii biroului raional și alți activiști de partid vor prezenta. între altele, în fața propagandiștilor și .cursanților o expunere pe tema „Planificarea producției și organizarea muncii în gospodăriile agricole colective”. în același timp, comitetul raional de partid a stabilit ca 20 de lectori cu o bogată experiență să dea consultații cursanților de la cercurile de Statut P.M.R. și de la cursurile serale pe temele : „Democrația internă și disciplina de partid”, „Dreptul de control al organizației de bază asupra conducerii administrative”, „Politica P.M.R. de industrializare socialistă a țării”, „Sarcinile trasate de partid în ce privește. întărirea economico-orga- nizatorică a gospodăriilor agricole colective”. Lectorii vor acorda, de asemenea, consultații comune cursanților de la toate cercurile pe tema „.Creșterea rolului conducător al partidului în perioada desăvârșirii construcției socialiste”.. Propagandiștii ajută pe cursanți să adîncească cunoștințele dobîn- dite în timpul studiului. Propagandiștii Vasile Sălceanu, Victor Agriș, Nicolae Feraru, care conduc cercuri de învățămînt la G.A.C. Popricani, dau de două ori pe săptămînă consultații cursanților.TlRGOVIȘTE-, (coresp. „Scîn- teii"). Biroul Cömitetülui. raional de partid Tîrgovi'ște a trecut la aplicarea unui plan de măsuri menit să asigure încheierea în bune condiții a învățămtatului de partid la sate. Colective alcătuite din ac

crefarii comitetului raional de partid 
■ participă nemijlocit la pregătirea 

propagandiștilor în vederea convor
birilor recapitulative, ținînd expuneri 
și consul’ații asupra principalelor 
prob'eme studiate. Tov, Gh. Filișan, 
G. Orcula, Ion Calotă, secretari ai 
comitetului raional, au prezentat în 
fața propagandiștilor expuneri des
pre „Creșterea rolului conducător al 
paitidului în etapa desăvîrșirii con
strucției socialiste", „Educarea comu
nistă a mtembrilor și candidaților de 
partid”, „Sarcinile trasate de partid 
în domeniul întăririi economico-or- 
ganizatorice a gospodăriilor colec
tive“.

în vederea desfășurării în bune 
condiții a convorbirilor recapitulative, 

Comitetul raional 
__________________ P.M.R. Medqidia 

■— a alcătuit colecfi- 
________________________________________________ ve de activiști de 

partid și tovarăși 
din activul volun

tar al cabinetului raional, care dau con
sultații colective pe temele cele mai 
importante din programa de învăță
mînt, îi ajută pe propagandiști în 
lămuri’ea problemelor neclare. De 
curînd, tov. Gh. Neacșu, secretar al 
Comitetalui de partid de la G.A.S. 
Cerna Vodă, a dat o consultație co
lectivă în legătură cu probleme ac
tuale ale dezvoltării conștiinței so
cialiste a oamenilor muncii. Tov. 
Cornel Barbu, din colectivul cabine
tului raional de partid, a organizat 
discuții cu grupuri de cursanți din or
ganizația de bază de la G.A.S. Cuza 
Vodă și a dat o consultație despre 
transformarea sistemului mondial so
cialist în factorul hotărîtor al dezvol
tării societății.

CRAIOVA (coresp. „Scînteii"). — 
In cercul de studiere a Statutului 
P.M.R. de la gospodăria colectivă 
Cîrcea, raionul Craiova, a avut loc 

i convorbire

iiviști de partid, lectori al comitetului raional și propagandiști cu bogată experiență, au lost trimise în sate unde dau un ajutor electiv organizațiilor de bază, propagandiștilor.In pregătirea convorbirilor recapitulative, în zilele de 23 și 24 martie vor avea loc seminării cu propagandiștii asupra principalelor probleme care vor li discutate în cercuri și cursuri. Totodată, secretarii comitetului raional vor da consultații propagandiștilor cu privire la creșterea rolului conducător al partidului în perioada desă- vîrșirii construcției socialiste și la alte probleme actuale ale politicii

partidului, ale situației internaționale.Temele care vor fi dezbătute cu cursanții în cadrul convorbirilor recapitulative au fost stabilite în mod diferențiat, în funcție de forma de învățămînt și de locul de muncă ăl cursanților. Astfel, la cercurile de studiere a Statutului P.M.R., convorbirile vor fi axate pe problemele referitoare la educarea comunistă a membrilor și candidați- lor de partid, la sarcinile organizațiilor de bază în lupta pentru întărirea economico-organizatorică a gospodăriilor agricole colective, la principalele obiective ale muncii politico-educative de masă.Pentru ca în toate cercurile și cursurile, convorbirile recapitulative să se desfășoare in .bune condiții, s-a stabilit ca membrii birou-
' VzȚ/UejU, TU-CU/t-Ul, ^ILUUUIlui raional și lectorii comitetului zilcle trecute prima raional să răspundă de pre- recapitulativă. Propagandistul Va- gătirea încheierii anului școlar în sile Truică a orientat convorbirea cîte un cerc sau curs de partid, să spre adâncirea cunoștințelor cursan- dea consultații cursanților și să participe la convorbirile recapitulative din cercul respectiv.

MEDGIDIA (coresp. „Setatei!"). — 
In cele 216 cercuri de jnVăfămîii) de 
partid din satele raionului Medgidia 
au începiit pregătirile în vederea 
închiderii anului de învățămînt. Se-

ților despre principalele probleme 
ale politicii partidului la sate și 
sarcinile ce decurg din aceasta în 
ce privește îmbunătățirea activi
tății G.A.C. In aceste zile doi din-, 
tre cursanții cercului, tovarăși din 
activul fără partid, Pompiliu Chi- 
ra și Dumitru Spătărel, colectiviști 
fruntași, au cerut să fie primiți în 
rîndurile candidaților de partid.

Modernizarea mașinilor
de mare

(Urinare din 'pag. I-a)

acțiune
eficacitate economică

Mi ) l U f; u jriuni ceStor colective, planurile‘de moder«- njzări de •mașini'"'ale întreprinderilor din orașul Brașov s-au îmbogățit cu peste o-sută de teme-deosebit.de importante. Și la elaborarea planurilor pe acest an, specialiștii din activul comisiei economice a comitetului orășenesc de paîtid au acordat müff'sprijin întreprinderilor. Astfel,’la Uzinele de tractoare s-a prevăzut să se introducă comanda electromagnetică la presele de 20, 40 și 100 tone — ceea ce aduce e- conomii importante și îmbunătățirea calității prelucrărilor. De asemenea, au fost prevăzute, să se realizeze, din unele" mașini mai vechi, a- gregate speciale...La .linia; de pretat’; crat carterul volantului ‘ au fosfa- daptate pe un strung două capete de găurit și alezat multibroșe.In acțiunea de modernizări ■ au fost atrase și cadre, didactice de la Institutul politehnic din localitate. Realizîndu-se1 o strînsă legătură între institut și întreprinderi s-au putut stabili lucrările care pot fi proiectate de- studenții din anii IV și V. Anul . ‘acesta, cadrele științifice din institut, împreună cu studenții, vor analiza cel puțin 12 pro- prOiectări-mecanizări, iecte importanțe de modernizări. întreprinderi

acțiune se cere ă fi însă și maj activai. ' I.Ô.-.•"Dă1 modernizarea’ cuptoarêlb'i-''' de’ 1 a'1 f Of je' proîe'ct'anții și specialiștii' Uzinei de tractoare au colaborat cu cercetători din cadrul Academiei R. P. Romîne, obțiptadu-se bune rezultate. O asemenea colaborare este deosebit de rodnică și — ex- primînd dorința" "'Colectivelor din întreprinderile brașovene — ea ar putea fi mult intensificată. Faptele arată că institutele de cercetări ar putea da un sprijin mult mai mare întreprinderilor industriale din Brașov în rezolvarea urior probleme tehnice complexe. Folositor ar fi ca tovarășii, din colectivele de cercetători să se apropie și mai mult de lo- idül de producție, să .studieze temei- ■nic prevederile planurilor tehnice și ale celor de modernizări și, pe a- ceastă bază, să. conlucreze mai strîns cu inginerii din uzine.Atît la sfîrșitul anului trecut, cît și la începutul lui'1963 s-au . luat o serie de măsuri organizatorice care să asigure realizarea sarcinilor sporite de modernizare. Astfel, la uzinele „Independența", „Steagul Roșu“, Uzinele de tractoare — au fost organizate și completate grupele de “ 1, iar în unele i au fost organizate Participarea institutului la această cursuri de specializare a tehnicieni-

ridicare a calificării dese- • natorilor. Tot aici proiectanții tineri lucteazăl pe lîngă cadre' tehnice .cu. o bună 'pregătire profesională. .Là Uzinele de traotoare și la „Steagul Roșu” au fost organizate ateliere speciale pentru mo- derniza,rea mașinilor, dotate cu uti- laje'șî mașini moderne și încadrate cu oameni bine pregătiți. S-a asigurat astfel executarea în termen a lucrărilor planificate. Nu același lucru s-a făcut la fabrica „Rulmentul”. Aici treburile merg mai greoi, întrucît uneori serviciul mecanic^-șef nu poate face față sarcinilor sporite. Este util ca tovarășii din cadrul Consiliului sindical regional Brașov să inițieze o consfătuire pe această temă, în cadrul căreia să se facă cunoscută experiența bună a unor colective și să se găsească posibilitățile ca în fiecare întreprindere să. se asigure condiții bune de executare a lucrărilor de modernizare a mașinilor. :Extinzîrid experiența pozitivă cîș- tigată pînă acum, muncind cu hărnicie și inițiativă, colectivele uzinelor din regiunea Brașov vor putea obține noi și importante realizări sporirea productivității muncii, îndeplinirea sarcinilor de plan toți indicatorii.
ta în la
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Economia locală a regiunii Hunedoara se dezvoltă continuu prin exploatarea unor noi resurse materiale. In raionul Alba a început exploatarea unui zăcămînt de bento- nită de calitate superioară, folosită în industria petrolieră. De asemenea, s-a creat posibilitatea sporirii cu 40 la sută a producției de cuar- țită exploatată de la poalele munților Retezat, care se livrează unor întreprinderi ale industriei chimice. Pentru șantierele de construcții din regiune, industria locală a produs și livrat, în primele două luni din acest an, 422 000 de cărămizi șfțv ■ mult de 133 vagoane de var'. '•Ținînd seama de cerințele unităților comerciale, întreprinderile de industrie locală au realizat în ultimul timp prototipurile a 20 de noi sortimente de bunuri de uz casnic, care urmează să fie introduse în fabricație. De asemenea, ele produc anul acesta aproape 5 000 garnituri de mobilă.întreprinderile de industrie locală din regiunea Hunedoara au livrat în primele două luni ale acestui an bunuri și produse industriale în valoare de peste 16 600 000 lei. Valoarea lor întrece cu mult realizările din perioada corespunzătoare a a- nului trecut.

Oltenia, ca și alte regiuni, e cutreierată în lung și în lat de zeci și zeci de autobuze, autogara Craiovei fiind centrul unui păienjeniș de trasee. Mașinile I.R.T.A. trec prin numeroase orașe, prin 200 de comune și prin alte cîteva sute de sate. Numai în ’ ' ' " 'călători a crescut ta regiune cu 60 la sută.torul _ . _ .I.R.T.A. de aici aproape 900 000 de călători, iar mașinile străbat aproape 2 milioane de kilometri.
ultimii doi ani, traficul deAnual se deplasează cu aju- mijloacelor de transport

PUNCTUAI/rATEA
O OBLIGAȚIE PE PRIM ORDINChiar de la autogară — inima și creierul întregii organizări a transportului — îți poți da seama dacă autobuzele funcționează bine sau nu. Tot aici e și locul de așteptare, un fel de gazdă de zi sau de noapte a călătorilor.Autogara din Craiova e un loc bun de popas. Clădirea e bine întreținută, curată, în sălile de așteptare stat destule bănci pentru odihnă, iar la casele de bilete nu se pierde timp. Pentru informarea călătorilor, la loc vizibil e afișat orarul autobuzelor.Respectarea acestui orar este o o- bligație primordială a tuturor acelora care răspund de acest sector. Pe drept cuvînt, cetățenii au pretenția ca autobuzele să circule cu a- ceeași punctualitate ca și trenurile, îritîrzierea unui vehicul, nerespecta- rea traseelor, a timpului de călătorie stat nu numai neplăcute, dar aduc pierdere de vreme, provoacă încurcături și prejudicii.

La. autogara I.R.T.A. din Craiova mersul mașinilor autobazei nr. 1 depinde adesea de șofer, de impiegat, de taxator, numai de „Mersul autobuzelor" nu. în ziua de 5 martie, autobuzul care mergea spre comuna Traian a întîrziat o oră și jumătate; cu două-trei zile înainte, cel care face legătura Craiovei cu satele din comuna Seaca de Pădure, a ajuns la capul liniei cu o întîrziere asemănătoare. Și exemplele nu se opresc aici.Am plecat și noi la drum cu unul din autobuze, tot spre Seaca de Pădure. Nici de astă dată ora de plecare n-a fost respectată. Mașina a plecat cu 20 de minute întîrziere. Și, curios, a ajuns la destinație cu 25 de minute mai devreme decît timpul stabilit. Șoferul „trăsese" de mașină inutil, cu atît mai mult cu cît avea de așteptat ■ cam multișor la capul liniei : pînă la înapoierea spre Craiova trebuia să staționeze 4 ore. La alte capete de traseu, staționarea se prelungește la 5 ore și chiar mai mult, iar pe unele linii autobuzele mai mult stau decît merg. Calculul arată că se pierd astfel, în fiecare lună, zile întregi, timp în care un mare număr de călători ar putea beneficia de mașini.Am discutat despre toate acestea cu șeful autobazei nr. 1. A ridicat din umeri : „Ce vreți, așa e mersul". Se pune totuși întrebarea : cum a fost întocmit mersul autobuzelor, de vreme ce acesta prevede ca într-o

s-ar găsi, desigur, posibilitatea ca în localitățile unde mașinile staționează vreme mai îndelungată, să se amenajeze ateliere mobile. Totodată, deschiderea unor trasee și curse suplimentare ar servi cetățenilor, iar mijloacele de transport ar fi mai bine exploatate. Cu atît mai mult cu cît, uneori, din lipsa unor autobuze ta stare de funcționare, I.R.T.A. pune la dispoziția cetățenilor autocamioane.Și încă ceva. Șeful autobazei nr. 1 Craiova s-a arătat foarte mirat auzind despre o metodă care se aplică în mai toate regiunile țării ; repararea și revizuirea mijloacelor de transport pe bază de grafic. „La noi nu se planifică astfel lucrările' — spune el. Nu e de mirare că, uneori, pentru mici reparații mașinile întîrzie în ateliere nejustificat de mult. Nici controlul calității reparațiilor nu este întotdeauna destul de bine organizat, Din această cauză, autobuze abia plecate pe traseu întorc din nou pe butuci.
ATITUDINEA

FAȚA DE CALATORI

se
Ca în oricare loc de deservire publică, și în autobuzele I.R.T.A. călătorul trebuie să fie tratat cu solicitudine, cu respect și considerație de către personalul respectiv. ■..Discutînd cu tovarășii din condu- comună, în inima regiunii, mașinile cerea autobazei nr. 1, îți dai seama că ei cunosc bine oamenii cu care lucrează. Șeful autobazei ne-a relatat că majoritatea lucrătorilor de pe mașini sînt oameni serioși, corecți, care își fac conștiincios datoria. Nicolae Porojan, de exemplu, a parcurs

să stea în uliță cîte 5 'ore, în timp ce la garaj echipele de reparații se plîng că n-au timp să le revizuiască ? Imbinînd interesele' cetățenilor cu necesitatea reparării și revizuirii autobuzelor la timpul potrivit,

Oct. Cova — București
Ne-afi întrebat ce s-a 

întreprins pentru a spori 
rezisiența culorilor ce se 
folosesc la finisajul exte
rioarelor noilor construc
ții. Direcția generală a in
dustriei chimiei organice 
din M.I.P.Ch. și sectorul 
de sinteză al Comitetului 
de stat pentru construcții, 
arhitectură și sistematizare 
ne răspund :

„C.S.C.A.S. a constituit 
o comisie tehnică care să 
analizeze comportarea 
vopsitoriei la fațadele clă
dirilor, < 
losiți pentru zugrăveli și 
să facă propuneri pentru 
îmbunătățirea calității și 
utilizarea lor corespunză
toare. Pe ’baza concluzii
lor acestei analize se vor 
da producătorilor și exe- 
cufanților îndrumări pen
tru realizarea unui aspect 
frumos și durabil al noilor 
clădiri".

'...,,Penftu a tmb.unătățle^: 
lifatea finisărilor ța . con
strucțiile noi — ne-a răs
puns Direcția generală a 
industriei chimiei organice 
— s-au elaborat produse 
speciale cum sînt emailu
rile alchidice emulsionafe 
și vopselele pe bază de 
poliacefat de vinii".

Gh. Frumosu — Orșova
Sînfeți conducător auto 

pe o camionetă de o tonă 
și vreți să știți ce drepturi 
vi se cuvin pentru reali
zarea și depășirea normei 
de parcurs. Am primit din 
partea Ministerului Trans
porturilor și Telecomuni
cațiilor următorul răspuns :

„Premiul sub 1 000 
de lei pentru realiza
rea normei de parcurs, 
între două reparații capi-

fale și premiul pentru e- 
conomiile realizate prin 
depășirea normei de par
curs între două reparafii 
capitale, se 
situația cînd 
— în cazul 
mioneta — 
primul ciclu 
re, realizează și depășește 
norma de parcurs cores
punzătoare primei repa
rafii capitale.

Iii ce privește valoarea 
premiului, acesta se stabi
lește de către conducerea 
unității la care lucrați, îm- 

a pigmenjilor fo- preună cu organul sindi- 
” ” cal, în conformitate cu

prevederile regulamentu
lui republican de premie
re a șoferilor și instrucțiu
nile de aplicare a aces
tuia".

acordă și în 
autovehiculul 
dvsl autoca- 
aflîndu-se în 
de exploata

Dumitru loan — Tarcău
Avînd 10 ani vechime 

în munca de ascuțitor la 
o întreprindere forestieră, 
vă--interesează drepturile 
de concediu de odihna ce 

.sfrucfilleî'ngi nh-ai'TăsrîîNii^cuvin.
Concediul de bază fiind 

de 12 zile lucrătoare, vi 
se cuvine un concediu 
suplimentar de 3 zile, co
respunzător vechimii de 
10 an>, deci în total be- 
neficiaji de un concediu 
de odihnă de 15 zile lu
crătoare anual.

I. Dumifrache — București
Tn legătură cu foarfecă 

pentru tăierile la pomi, pe 
care a|i propus-o Institu
tului central de cercetări 
agricole al Consiliului Su
perior al Agriculturii, vi 
se dă următorul răspuns : 

„Prototipul foarfecii rea 
lizat de dvs. a fost încer
cat în prima formă, după 
care l s-au

In acest an se execută noi lucrări pentru sporirea debitului de apă necesar întreprinderilor industriale, populației și instituțiilor din orașul Pitești. Pînă acum, la stația de cap-
cu fiecare dintre ultimele 4 autobuze pe care le-a condus cîte 100 000 km fără reparații capitale, iar în condica de sugestii a autobuzului n-a fost înscrisă vreo reclamație. Și șoferi ca el sînt mulți.Același tovarăș ne-a mai spus însă și altceva : „Dacă autobuzul merge pe două cărări, la volan e Ion Țur- lea. Ai ajuns la destinație cu 3 ore întîrziere ? Ai fost „sub mîna" șoferului Constantin Bică. Se mai în- tîmplă, de asemenea, ca unii taxatori să se poarte nepoliticos cu călătorii sau să ia banii, „uitînd" să dea biletul, cum face Maria Rizea...“ Te întrebi : de ce se tolerează purtările unor asemenea lucrători, care aduc prejudicii intereselor cetățenilor și însăși prestigiului instituției ?Intîmplările zilei, sesizate de cetățeni, sînt consemnate într-unul din registrele autobazei. De multe ori însă totul se rezumă la o simplă „luare la cunoștință“ din partea conducerii autobazei, care se mulțumește apoi să dea „mustrări scrise' celor în cauză. Acestea nu îndreaptă însă cu nimic nici pe impiegatul care nu-și face datoria cum trebuie, nici pe șoferul care nu respectă orarul sau încalcă normele unei comportări civilizate.

*Eforturilor făcute de stat pentru a pune la dispoziția cetățenilor mijloace de transport corespunzătoare trebuie să li se alăture conștiinciozitatea celor care le piegații de mișcare, torii intră în contact de oameni. Printr-oprin respectarea strictă a îndatoririlor ce le revin, ei își pot cîștiga tot mai mult stima acestora.
deservesc. Im- șoferii, taxa- cu sute de mii ținută corectă,
G. GRAURE

adus unele

îmbunătățiri. S-a constatat 
că tăierea continuă să se 
tacă anevoios și se produc 
răni ramurilor.

Pentru a discuta asupra 
foarfecii propuse, sînfeți 
invitat la sediul Institutu
lui de cercetări horti-vifi- 
cole din Bd. N. Bălcescu 
nr. 4 — Băneasa, Bucu
rești.

Tîcșa Vasile — Vatra Dor- 
nei

Vă interesează condi
țiile pentru obținerea car
netului de șofer profesio
nist.

Progătirea șoferilor pro
fesioniști se face în școli 
cu durata de 6 luni, în 
care pot fi admiși tineri 
absolvenți a 7-8 clase ele
mentare în vîrstă de 17-18 
ani și, în mod excepțio
nal, numai în limita locu
rilor disponibile, absol
venți a 4-6 clase elemen
tare, pînă la vîrsla de 25 
de ani.

Școala e urmată de un 
stagiu în producție, ca 
ajutor de șofer, timp de 
3 luni, la terminarea că
ruia, pe baza unui exa
men în fața comisiei de 
specialitate, aceasta con
firmă calificarea de șofer 
profesionist. în timpul pe
rioadei de pregătire de 
6 luni în școală, elevii be
neficiază de școlarizare 
gratuită, hrană, articole de 
igienă corporală, cazare 
în internat, echipament, 
transport, material didac_ 
tic și rechizite.

în timpul perioadei de 
3 luni de practică în pro
ducție ajutorii de șoferi 
vor fi remunerați cu o in
demnizație fixă de 540 lei 
pe lună.

tare pentru aprovizionarea orașului s-au montat mai mult de jumătate din conductele de refulare de la stația de apă, iar lucrările de sporire a capacității stației de pompare sînt într-un stadiu avansat. Acestor lucrări li se adaugă a rezervorului de rasa superioară aPrin terminareadebitul de apă furnizat de stația de captare pentru aprovizionarea orașului Pitești crește, la sfîrșitul acestui

și cele de mărire acumulare în te- orașului Pitești.acestor lucrări,
an, de aproape trei ori.(Agerpres)

> Is oorospondonlii noștri
A ținut minte numărulCLUJ. — Cu cîtva timp în urmă, pe șoseaua Dej—Cluj, în dreptul satului Nima, s-a întîm- plat un accident. O camionetă l-a lovit, rănindu-1 grav, pe cetățeanul loan Ștei, Șoferul a oprit și a ridicat pe accidentat pentru a-1 duce la spital. A ocolit cîteva localități, a ajuns la Cluj și a lăsat rănitul în nesimțire în fața unui spital. N-a avut puterea să fie corect pînă la capăt : a depus victima la spital, dar, lipsit de răspundere, a dispărut ca un infractor.

Organele de miliție au întîm- piriat greutăți în identificarea făptașului. A intervenit însă elevul Grigore Cimpean din clasa a 3-a a școlii elementare din localitate. El văzuse mașina Și numărul i se întipărise bine în minte încît l-a putut comunica organelor anchetatoare. Astfel, făptașul, a fost găsit. Este șoferul Vasile Prodan, cu autocamioneta 26 569 MR din Satu-Mare. Organele miliției au invitat pe elev împreună cu părinții și i-au mulțumit pentru faptul că a ajutat să fie găsit vinovatul.

o sera

din pereții o hartă spe- principalele

La cabinetul numismatic din IașiIntr-una din sălile cabinetului numismatic din Iași s-a deschis nu de mult o expoziție perma- . nentă. cu. .diferite monede , și medalii, rgre.. Pe unul sălii a fost instalată cială care indică
centre monetare, pe orînduiri sociale (sînt de asemenea însemnate drumurile comerciale). Cu a- lutorul hărții vizitătorul se informează mai ușor asupra apariției și circulației obiectelor de loare expuse în muzeu.

i' r

Am vizitat recent o seră origi
nală. Ea aparține doctorului Gh. 
Vișinescu, medic la spitalul Brîn- 
covenesc, un pasionat botanist. Cu 
8 ani în urmă a început să cul
tive plante ornamentale puțin 
cunoscute pe meleagurile noastre. 
Grădina și sera cuprind peste 
3 000 de plante exotice, peste 400 
specii diferite de cactuși, plante 
din zone alpine, din deșerturile 
Africii, de pe litoralul oceanelor,

din păduri ecuatoriale și din ținu
turi tropicale.

Colecția îi servește și. pentru 
cercetarea unor substanțe de ori
gine vegetală folositoare în tra
tamentul unor boli. Amatorul de 
plante rare face corespondență și 
schimburi de cataloage, semințe 
și plante cu o serie de botaniști 
de peste hotare. (De la A. Smîn- tînescu, coresp. voluntar).

T1EÄT1R1E • Om® om a • ‘Tëïev/zïurie
TEATRE : Teatru] tie Operă șl Balet 

al R. P. Romîne : Spărgătorul de nuci
— (orele 19,30). (Sala Palatului R. P. Ro
mîne) ; Lucia di Lammermoor — (orele 
19,30). Teatrul de stat de opereta : Lysls- 
trata — (orele 19,30). Filarmonica de stat 
„George Enescu“ (Ateneul R. P. Romi
ne) : Concert simfonic. Dirijor : Mircea 
C'ristescu — (orele 20). Teatrul Național 
„I. L. Caragiale“ (Sala Comedia) ; Vizita 
bătrînei doamne — (orele 15) ; Poveste 
din Irkutsk — (orele 19,30). (Sala Studio); 
Ancheta — premieră — (orele 19,30). Tea
trul „C. I. Nottara“ (Sala Magheru) : Cio- 
cirlia — (orele 19,30). (Sala Studio) ; Pa
tru sub un acoperiș — (orele 20). Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra“ (bd. Schitu 
Măgureanu nr. 1) : Copiii soarelui — (o- 
rele 19,30). (Sala Studio — str. Alex. Sa 
hia nr. 76) : Tache, Ianke șl Cadîr — (o- 
rele 19,30). Teatrul muncitoresc C.F.R.- 
Glulești : Hoții și vardiștii — (orele 19,30) 
Teatrul pentru tineret și copil (Sala C 
Miile) : De Pretore Vincenzo — (orele 
20). (Sala Libertatea) : Foștii copii — (o- 
rele 16) ; Micuța Dorrit — (orele 20). Tea 
trul evreiesc de stat: Opera de trei pa
rale — (orele 20). Institutul de artă tea 
trală șl cinematografică „I. L. Caragia
le" (bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : Ani 
de pribegie — (orele 20), Teatrul regio
nal București : Mateiaș GIscarul — (o- 
rele 20). Ansamblul de cîntece șl dan 
surf al C.C.S. : Drag mi-i cintecul șl jo
cul — (orele 20). Teatrul satiric muzical 
„C. Tănase" (Sala Savoy): Ca la revista
— (orele 20). (Sala Victoriei) : Ocolul pă- 
mîntulul în 30 de melodii — (orele 20). 
Teatrul Țăndărică (Sala Academiei) : Al
fabet împărat — (orele 16). Circul de 
stat : Spectacol prezentat de Circul „Sla- 
via“ din Praga — (orele 20).

CINEMATOGRAFE : O călătorie spre 
centrul pămîntului — cinemascop (am
bele serii): Patria (8,45;'12; 15; 18,10; 
21,15). București (0; 12; 15; 18; 21), Alex. 
Sahla (10; 13; 16,30; 10,30), 1 Mal (se
ria I-a — orele 10; 12; 14; 16; 18; 20), 
Gh. Doja (seria I-a — orele 9; 11; 13; 15i

17; 19i 21). Bunica Sabella : Republica 
(9; 11; 13; 15; 17; 19; 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 Banele 
(15; 17; 19; 21), Iile Pintllle (11). Dosarul 
furat : Magheru (10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 
21), Elena Pavel (10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 
21), 23 August (9,45; 11.45; 14; 16,30; 18,15; 
21). Flacăra (16: 18,15; 20,30). G. Coșbuc 
(10; 12; 15; 17; 19; 21). Camelia : rulează 
la cinematografele V. Alecsandrl (12; 
14,15; .16,30) și Volga (10; 12; 14; 16,15; 
18,45; 21). Prietenii filmului : V. Alecsan
drl (orele 19). Festivalul Chaplin ; Flo- 
reasca (10,30; 16; 18,20; 20,45). Drumul Se
rii (14,15; 16,30; 18,45; 21). Din Argentina 
In 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 specia! 
pentru copii orele 10 ia cinematograful 
13 Septembrie. Marile speranțe : 13 Sep 
tembrie (11,15; 13,30; 16: 18.30; 21), Cultu
ral (10,30; 13; 15,30; 18; 20,30), M. Eml- 
nescu (16; 18,30; 21). Omul amfibie : 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; 18,15; 
20,30), 8 Martie (16; 18,15; 20.30). Lupcni 
29 — cinemascop (ambele serii) : Infră 
țirea între popoare (10.30; 16,30; 19,30). 
Minciunile baronului Milnchausen : 
rulează la cinematografele Alex. Popov 
(în continuare de la orele 10 pînă la o- 
rele 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. Roaltă (10: 
12; 14.30; 16,30; 18,30: 20,30). 16 Februarie 
(16; 18; 20), Luceafărul (15; 17; 13, 21). 
Patru Inimi : Unirea (16; 18; 20). Lizzie 
Mac Kay. : T. Vladlmirescu (15; 17; 19;
20.45) . Bala — cinemascop — Spania 130-0

(Goya) : Miorița (18,38; 20,30). Sub cupola 
albastră : Munca (16; 18.15; 20,30). Marla 
Candelaria: Moșilor (16; 18.15; 20,30).
Moara diavolului : rulează la cinemato
graful Ilie Pintilie (16; 18; 20). Miracolul 
lupilor — cinemascop ; Libertății (9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45). Fecioara : ru
lează la cinematograful G. Bacovla (15; 
17; 19; 21). Cîinele sălbatic Dingo : 30 
Decembrie (16; 13,15; 20,30). Hamlet : ru
lează la cinematograful Aurel Vlaicu (13; 
18; 21). Balada husarilor : rulează la ci
nematograful B. Delavrancea (16; 18; 20),

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 — Jurna
lul televiziunii. 19.15 — Pentru copil. 
19,45 — ..Pe cărări de munte" — reportaj 
filmat. 20.00 — Filmul artistic : „Vtrsta 
de aur a comediei". 21,25 — Masă rotun
dă : ..Despre America Latină" cu Nestor 
Ignat Mircea Rădulescu șl George Io- 
nescu. 22,05 — Cintă Jaqueline François. 
In încheiere : Buletin de știri.

CUM E VREMEA?
Ieri în țară : vremea a fost rece, ex- 

ceptînd Oltenia, unde s-a menținut rela
tiv călduroasă. Cerul a fost variabil, mal 
mult acoperit în jumătatea de est a ță
rii și senin in Oltenia, Banat și Crișana. 
Au căzut ninsori temporare în Muntenia, 
Dobrogea și Moldova și cu totul izolai 
în sudul Transilvaniei. Temperatura ar 
rului la ora 14 oscila între 8 grade la ' 
Severin, Calafat și Băilești șl mlnv 
grade la Avrămeni. In București:/ 
mea a fost relativ rece, cu cerul 
bător. In cursul dimineții a ni 
porar. Temperatura la ora 14 ■ 
1 grad.

Timpul probabil pentru zi) 
19 martie. In țară : Vreme 
ușoară șl treptată cu ceru’ 
porar noros în sud-esV' 
Izolat va ploua. Tempr 
ușoară. Dimineața /
Vreme în încălzire ' /
cerul variabil. Vi;-

deosebit.de
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Prima lecție de muzică. (Foto : Zoltăn Haragos)

MARAMUREȘENE

Carnet
Noi achiziții 
ia Biblioteca 

Academiei 
R. P. Romine

Stau în boxa acuzaților cu 
capul plecat.

fi trimis un coșar...

IMAGINI

Colecțiile Bibliotecii Academiei R. P. Romîne se îmbogățesc continuu cu nod lucrări de valoare. Printre achizițiile recente ale bibliotecii se află 150 de documente din secolul alXVII-lea, 20 de scrisori ale lui Caragiale către Paul Zarifopol, ș.a.Biblioteca Academiei R. P. Romîne a dobîndit, de asemenea, gravura : „Portretul lui Mihai Viteazu” realizat de Egidius Sadeler, în timpul călătoriei domnitorului romîn la curtea lui Rudolf al II-lea.
Concerte 
simfonice 

cu prezentări 
literare

Filarmonica de stat din Bacău folosește, printre formele de răspîndire a cunoștințelor muzicale, concertul cu prezentare literară. Recent, însala Teatrului de Stat au avut loc două concerte simfonice dirijate de Eugen Pricope, prim dirijor al Filarmonicii din Bacău. Programul a cuprins printre altele uvertura „Manfred” de R. Schumann și Simfonia „Manfred” de P. I. Ceaikovski. Prezentarea literară a fost susținută de Ion Buleandră și de Kitty Stroescu, actori ai Teatrului de Stat din localitate. Concertele prezentate au fost primite de public cu interes. (De la Alexandru Rugină, coresp. voluntar).
în turneu

La Ploiești a fost prezentat recent spectacolul „Bărbierul din Sevilla” de Beaumarchais,susținut de actori ai Teatrului de Stat din Pitești. Cu acest spectacol actorii piteșteni au începutturneul care va continua în regiunile Ploiești, Galați, Bacău, Iași, Suceava, Mureș-Autonomă Maghiară și Brașov.
După, așezare și îndeletniciri, Tur- țul se înscrie printre localitățile cu tradiție în creșterea animalelor și pomicultură. A fi tînăr, 'și a ii chemat să duci mai departe o asemenea tradiție așa cum este chemat Ion Tîrțiu, vicepreședintele gospodăriei, care răspunde de sectorul zootehnic, nu e lucru ușor, mai ales cînd te privesc ochi care pricep multe.

Jgheabul de lingă fîntînăTrebuie să știi cu ce să începi.Președintele și instructorul de partid îl sfătuiseră să înceapă cu alegerea și propunerea îngrijitorilor de vite în mîna cărora se află producția zootehnică.Dar cum să schimbi la unii felul de a privi meseria asta ? Printre turțeni nu se pomenise să se spună „îngrijitor de vite". Ei știau de „ciurda?1. Iar ciurdarul era cel mai oropsit om al satului. Oamenii, ridicați azi la o nouă demnitate, nu mai voiau să fie ciurdari și porcari.— Cum să merg eu la vaci ? spunea uneori cîte un tînăr. Ce fată crezi că mai vine după aceea cu mine la joc ?— Să stau după sute de vaci și să mă fugărească pește fot ? spunea altul.Vicepreședintele îi asculta și lua aminte. Iși dădea seama că în mintea unora dintre consăteni stăruia ciudat imaginea celui care lucra o- dinioară la vitele celor avuți. Căută ce căută argumentul și, pînă la urmă, îl găsi. Organiză vizite cu tinerii la gospodării consolidate, cu sector zootehnic dezvoltat. Altădată, cu a- ceiași tineri, merse la staulul improvizat în cîmp, unde un om priceput, cu dragoste pentru meserie ajuns, împreună cu soția la al 45-lea an de „ciurdărie“, devenise responsabil pentru cireadă.Cuvintele bătrînului îngrijitor de vite, alături de imaginea prezentului din gospodăriile vizitate, îi făcură pe cei care ezitaseră în drum spre această meserie să privească altfel lucrurile. Aflară, între altele, că aveau de îngrijit 10—12 vaci, că pentru laptele obținut primesc zile- muncă și că ochii celor din sat îi ""'r privi cu prețuire.- am văzut pe îngrijitorii mul-ÿ ori către ora prînzului, cîndip lele „brune de Maramureș“ și j&' lțatele" greoaie și ciolănoase se 3.V jrseseră de la pășune și își ve- •le -au liniștite de odihnă, rumegîn- d.u-și timpul într-o seninătate și liniște netulburată. Vitele ce le au în grijă sînt de-a dreptul strașnice 1 Bine hrănite, cu crupe agere și u- gere domoale, catifelate, vacile au

adus îngrijitorilor respectivi cea mai mare medie de zile muncă pe gospodărie.Poate și la ei se gîndea vicepreședintele cu cîteva ceasuri mai înainte cînd vorbise despre posibilitatea ca, peste cîțiva ani, Turțul să primească apă din munți, prin conductă. Apa, cel mai bun prieten al curățeniei, al sănătății, va face din meseria lor treabă de laborator. Dar apa singură nu rezolvă totul. Ei se mai gîndesc în plus la caldarîmurile din padocuri, la linia de decovil pentru transportul gunoiului la plat, formă, la silozurile încăpătoare pentru porumbul verde, tocat.L-am surprins pe unul dintre crescătorii de vite privind, după-amiază, spre vacile care înainte de a ieși din nou la pășune erau minate spre fîntîna de la marginea drumului, a cărei cumpănă scîrțîia ca-n „Zburătorul“ lui Heliade. Mi s-a părut că numără vitele să vadă dacă toate cele o sută de vaci cu lapte sînt gata să-și reînceapă treaba lor de fiecare zi, aceea de a paște iarba proaspătă, bogată în substanțe nutritive. Dar nu număra vitele.Cînd m-am apropiat de el, mi-a explicat :— Vedeți acolo, între vite, jgheabul acela castaniu ? Uitați-vă, parcă se vede un capăt. Haideți mai a- proape, e un lucru interesant, o întreagă poveste....A fost odată un arbore. Acest arbore creștea pe o mejdă, pe un răzor. Răzorul trecea printre ogrăzile a doi săteni. Arborele creștea pe mejdă. Al cui era arborele ?Nici Lucuț Nicolae Zazoc, nici Ma- riță Grigore Chiciu (așa erau trecuți în catastifele de la tribunal) n-au știut să spună, ani îndelungați, al cui e. Fiecare zicea că-i al lui. Doar tribunalul nu zicea nimic. Trebuiau să trăiască și avocații din ceva...La cîtva timp de la înființarea gospodăriei colective, vine la președinte un om.— Uite ce e, tovarășe Farcaș... M-am gîndit bine, s-o gîndit și vecinul. Noi l-om tăie, dar numai să margă careva să ia trunchiul cu carul. I-om ajuta și noi la suit. S-a găsi ceva la care să fie folosit în colectivă...Era în primăvară. Președintele tocmai vorbise cu brigadierii despre scosul vitelor la pășune. Și, dintre zeci de lucruri ce le discutase, tocmai își aminti că la fîntîna din luncă nu există nici un uluc mai mare, corespunzător numărului de vite. Fostul arbore de pe mejdă cu ghinion, prilej de certuri între vecini, stă astăzi culcat la marginea unei fîntîni. Este un lucru de strictă utili-

fate. Din căușul lui scobit vin să-și potolească setea sute de vite.Trecut și prezent în același trunchi de lemn...
Noi înțelesuri iîntr-o duminică, în fața graficelor cu evidența zilelor-muncă, la sediul gospodăriei colective.Nu crezusem că îmi va fi prea greu să ajung la liste. Și iată că, nefiind prea înalt, trebuie să aștept în fața evidenței fiecărei echipe, ca la ghișeele unde se dau bilete pentru un film bun.Listele, graficele au căpătat la Turț, încă din primul an colectivist, un anume tîlc. Fetele și băieții se privesc în ele. Ei se „urmăresc“ reciproc, se judecă unii pe alții, se prețuiesc. Firea țăranului judecă lucrurile după hărnicie, după faptă. Și cînd este vorba despre vremea căsătoriilor, atîrnă în cumpănă și hărnicia.Iată o fată din Susanii de Sus, harnică și ageră la minte. Voinică și sănătoasă, făptura ei parcă e făcută să laude frumusețea, munca, dragostea. Ea cată spre lume deschis, în ochii băieților se uită fără ocolișuri, iar în ceea ce privește căsătoria, cînd va veni timpul, nu va avea nevoie de prea mulți pețitori.Nici băieții nu sînt mai prejos. Gavriș Mihai și alți zeci de tineri se gîndesc cu seriozitate la apropiatul pas pe care vor trebui să-1 facă. însuși tînărul vicepreședinte și-a reținut un loc în loja mirilor.Cu jocuri, cîntece și țîpuitură, Oașul își cinstește cu bucurie adîncă nuntirile. în frunte cu „stegărașul", nînașii, druștile și socrii mari, tinerimea satului, laolaltă cu feciorii și lelițele „cu păr tomnit“, „gioacă" și „horesc", ee veselesc și închină întru fericirea mirilor, întru bucuria tuturor celor de față.Joc oșenesc, ritm de lumină, sunet impetuos, îmbrățișat în cadențe strînse. Strigăt al soarelui, învîrte- jit printre pași. Magie a ceterii, care prinde feciorii și fetele, îi în-

MIHAI NEGULESCU

(Continuare în pag. IV-a)

Premieră 
teatrală

Teatrul regional București a prezentat în premieră : „Povestea Aleksandrei Sokolova”. Este o adaptare după un scenariu de K. Vinogradskaia, realizată de Dinu Cer- nescu. Regia spectacolului este semnată de George Teodorescu. Scenografia aparține lui Camillo Oso- rovitz. Comentariul cinematografic : Paul Barbă- neagră. Din distribuție : Victoria Dinu, Ion Marinescu, Silviu Stănculescu, Cornel Gîrbea, Corneliu Dumitraș, Rodie a Popescu, Petre Dragoman, Elena Maican, Constantin Rășchitor, Dumitru Fedoreac și alții.

Toate privirile sînt îndrep
tate spre mine. Aud vocea 
judecătorului :

— Acuzat, în ziua de 1 
martie, anul curent, ai intrat 
sau nu la centrul de lapte 
unde este remizieră recla
manta Didina Baba ?

— Recunosc. Am intrat.
— Cu ce intenții ai intrat?
— Să cumpăr lapte. Două 

kilograme.
— Bun. Recunoști însă că, 

după ce-ai luat laptele, i-ai 
înmînat reclamantei un plic?

— Da, un plic în care, îm
preună cu soția, pusesem un 
mărțișor. Știți... 1 martie... 
clienți vechi.

Didina Baba sare ca arsă.
— Vedeți că recunoaște ? 

Să i se dea maximum de 
pedeapsă !... Tovarășe jude
cător, iată corpul delict !

Se întoarce spre sală și a- 
rată mărțișorul.

— Priviți și dumneavoas
tră, oameni buni, ce mărțișor 
mi-a dat : un coșar ! Din 963 
de modele, a ales tocmai co
șarul ! De ce ?

— Acuzat, întrebă judecă
torul, de ce ?

— Era aglomerație, l-am a- 
les la întîmplare.

Avocatul reclamantei Didi
na Baba :

— Vă rog să-l întrebați pe 
acuzat dacă nu cumva a fost 
influențat în alegerea mărți
șorului de individul Victor I. 
Burghelea cu care noi, mai 
precis clienta mea, ne aflăm 
în dușmănie de cinci ani.

Răspund :
— Nu cunosc vreo persoa

nă cu acest nume și nu știu 
de ce atîta tărăboi pentru un 
coșar.

Din nou avocatul Didinei 
Baba :

— Vă rog să consemnați în 
procesul verbal cele spuse 
de acuzat : „Ce atîta tărăboi 
pentru un coșar“... Tovarășe 
judecător și onorat tribunal, 
problema tărăboiului e o se
rioasă problemă juridică, că
reia partea noastră îi acor-

dă o mare însemnătate. Noi 
afirmăm că pîrîtul ne-a tri
mis un coșar cu intenția de 
a ne jigni, de a jigni partea 
noastră, adică pe reclamanta 
Didina Baba... Noi, de cite ori 
întîlnim un coșar, vedem ne
gru înaintea ochilor. In anul 
1958 s-a mutat sub noi, a- 
dică sub apartamentul clien
tei mele, menționatul Victor 
I. Burghelea. Acesta, în iar
na aceluiași an, a făcut focul 
în sobă ! Fiți atenți : a făcut 
focul în sobă ! Pretextul fo
losit pentru această acțiune 
infamă a fost că vrea să-i 
fie cald ! Fiți atenți ! Vrea 
să-i fie cald ! Acest coș însă, 
onorat tribunal, trece prin

FOILETON

noi, mai precis prin aparta
mentul menționat al clientei 
noastre. Această situație nu 
putea fi permisă: individului i s-a înfundat! Mai precis i 
s-a înfundat coșul, i l-a în
fundat clienta mea, Didina 
Baba. Oricare om ar fi tras 
învățăminte, dar individul 
menționat a vrut să repare 
coșul. Fiți atenți : să repare 
coșul ! Pe unde ? Prin terito
riul nostru, prin apartamen
tul reclamantei...
N-am mai putut. Am strigat:
— Tovarășe judecător, mă 

plictisește, mă doare capul, 
povestea asta n-are nici o 
legătură cu...

— Avem cuvîntul ! strigă 
avocatul, tras de mînecă, cu 
putere, de Didina Baba. E o 
problemă importantă, ne ju
decăm pentru ea de atîta 
timp, avem dosare ! Sub pre
textul că vrea să repare co
șul, persoana Burghelea tri
mite nenumărați coșari să 
bată la ușa noastră.

— Tovarășe judecător, am 
strigat, iată ce fel de oameni 
sînt ! Aglomerează juCiția 
cu pricini mărunte, oameni 
neomenoși, care-și condamnă 
vecinul să stea în frig ! De 
cinci ani ! Apoi, proces după

proces. Și acum se leagă și de 
mine, alt proces !

— Avem cuvîntul, a strigat 
avocatul, căruia clienta iz
butise pînă la urmă să-i des
facă mîneca, tot trăgînd de 
ea. In ziua de 1 martie, acu
zatul (arată spre mine) intră 
la centrul de lapte și ne în- 
mînează un mărțișor. Dar ce 
mărțișor? Un coșar ! Cînd noi 
am jurat că nici un coșar nu 
va pătrunde în casa noastră.

Se ridică Didina Baba.
— Dacă nu mi se face 

dreptate aici, mă duc la 
Tribunalul regional. Dacă 
nici Tribunalul regional 
nu-mi dă dreptate, îl chem 
pe acuzat în fața Tribunalu
lui Suprem...

Dacă Didina Baba, pentru 
un coș de fum, este în duș
mănie cu Burghelea de cinci 
ani, dacă pentru acest coș au 
fost nu știu cîte procese, nu 
știu cîte înfățișări, ce-o să 
pățesc eu pentru un coșar. 
Așa că, auzind ce mă așteap
tă, cu toate că nu l-am văzut 
în viața mea pe Victor I. 
Burghelea, m-am ridicat și 
am spus :

— Tovarăși, recunosc. Vic
tor I. Burghelea mi-a ales 
mărțișorul.

Mă și durea capul. Nu mai 
puteam să îndur atîta vorbă
rie. Am dat și o declarație. 
Pe baza declarației, Didina 
Baba i-a chemat în judecată 
și pe Burghelea și pe vînză- 
torul de mărțișoare.

■k
Toată povestea asta s-ar 

fi intîmplat întocmai dacă 
i-aș fi trimis Didinei Baba 
drept mărțișor un coșar. Dar, 
nu i-am trimis un coșar, așa că 
trebuie să se mulțumească cu 
procesele pentru coș și fum. 
Eu nu i-am trimis alt mărți
șor decît foiletonul de față.

Un amănunt. Cele două fa
milii care se dușmănesc de 
cinci ani din., cauza u- 
nui coș de fum. locuiesc in 
Timișoara la numărul 14 al 
Pieței... Unirii.

NICUȚA TÄNASE

Intrarea în peștera Meziad, văzută din interior

LA STÎNA .
DE VALE

Așezată pe unul din versantele Mun
ților Bihorului, la o altitudine de peste 
1 100 m, stațiunea Stîna de Vale impre
sionează prin frumusețea și pitorescul 
ei. Apărată de curenți și înconjurată de 
piscuri, între care cel al muntelui Po
iana, cu o altitudine de 1 629 m, Stîna 
de Vale oferă un loc minunat de re
creație cu mari posibilități de cură și 
de odihnă. Cine își petrece concediul 
aici are posibilitatea să viziteze împre
jurimi îneîntăfoare.

Cetățile Ponorului, Bazarul Someșu
lui, peșterile Meziad, Pojarul Poliței și 
multe altele și-au cîștigaf faimă. La 
Stîna de Vale climatul este alpin, cu 
veri în general răcoroase și ierni cu 
zăpadă abundentă. Temperatura anuală 
e aici în medie de 5 grade Celsius, 
culminînd în lunile iulie și august pînă 
la 15 grade Celsius. Factorii terapeutici

ai stațiunii : climă alpină, presiune at
mosferică scăzută cu intense radiații 
ultraviolete și ionizare puternică.

lată de ce în zilele de vară drumul 
pietruit de la Beiuș la Stîna de Vale 
care străbate o regiune pitorească în 
urcuș pe o distanță de 25 km, este mai 
animat ca orieînd. Vin aici oameni ai 
muncii din diferite coifuri ale țării. 
Stîna de Vale este înzestrată cu pavi
lioane moderne și cabane pentru tu
riști.

Stațiunea are o capacitate de 550 
locuri.

De aci organizează excursii de două 
ori pe săptămînă la cetățile Ponorului, 
la Peștera Meziad, la Ghețarul de la 
Scărișoara și în alte locuri pitorești din 
Munții Apuseni,

H. GROSU 
coresp. „Scînteii”

Portul străvechi e ținut la mare cinste în Maramureșul înnoit

J N C
Răzbătînd prin ne

gura trecutului — nu-s 
decît douăzeci de ani 
de-atunci și totuși cit 
de departe e vremea a- 
ceea! — îmi răsună și 
azi în urechi întrebarea 
care de atîtea ori se 
rostea în casa părin
tească: „Unde-s încălță
rile?“. Nu încălțările 
mele, sau încălțările 
tale, sau încălțările lui. 
Ci, așa cum am spus, 
pur și simplu încălță
rile.

Trebuie spus din capul 
locului că încălțămin
tea ce se înțelegea sub 
denumirea de „încăl
țări" era una și aceeași 
pereche de bocanci pe 
care o stăpîneam în de
vălmășie trei inși deo
dată. O pereche de bo
canci care se potrivea pe 
piciorul oricăruia din
tre noi. Anume fusese 
aleasă în așa fel încît — 
de bine, de rău — să i 
se potrivească fiecăruia. 
Iar banii cu care se 
cumpăraseră bocancii a- 
ceia erau fructul ostene
lilor noastre comune: 
toți trei trudiserăm deo
potrivă la cules de mac 
și de sfeclă pe moșia bo
ierească. Biata pereche 
de încălțăminte răbda 
orice schimbare de ca
lapod, schimbare la care 
era supusă aproape zil
nic. Nu apuca să se dea 
bine pe piciorul unuia 
că... hop! se și pomenea 
trasă pe al celuilalt.

Amintirea aceasta a

„încălțărilor" mi-a fost 
stîrnită de un anume 
zîmbet și de un anume 
gest.

Stau pe lăvcioara 
proaspăt frecată-lună a 
lelii Timăr, o colectivis
tă bătrîioară din comu
na Sîntimbru, ținutul 
Ciucului. Din una-n 
alta, o întreb: „Da’ vreo 
pereche de ghete noi 
cumpăratu-ți-ai mai de 
curînd?" „Numa' una?!“ 
îmi răspunde zîmbind. 
Iar zîmbetul este însoțit 
de un gest care ar vrea 
să spună : „Ce-ntre- 
bare!...“.

Și totuși, de undeva, 
dindărătul acestui zîm
bet, parcă-parcă tot ar 
răzbate ceva ca o um
bră... O umbră a trecu
tului de obidă, o umbră 
din vremea cînd lelea 
Timăr și atîția alții ca 
ea roboteau spre huzu
rul cîtorva.

Obrazul stafidit a în
tinerit parcă. Ochii os
teniți de povara anilor 
aruncă priviri șăgal
nice spre odaia de ală
turi: „Am mai multe 
perechi de ghete. Nu 
crezi?... Hai și ți-oi a- 
răta!...“.

Lelea Timăr a înge
nuncheat sprintenă lin
gă canapea și — spriji- 
nindu-se într-o mînă — 
cu cealaltă scoate la 
iveală cîteva perechi de 
încălțăminte. „Le vezi 
pe astea? Is de iarnă. 
Fain mai scîrțîie zăpa
da sub ele! Ăștia de aici

sînt galoși. Is buni pe 
moină; îți apără picioa
rele de umezeală și nu 
te betegești. că eu... în
călțămintea numa' găuri, 
numa’ petice, să n-o văd 
în ochi. Iar ăștia-s de 
vară. încălțăminte ca 
fulgul. Nici urmă nu 
lasă în colbul drumu
lui“.

Lelea Timăr șade în 
fața perechilor de încăl
țăminte ca un copil ce 
nu se poate hotărî: care 
jucărie s-o ia la rînd ? 
După aceea ridică brusc 
capacul unei vechi lăzi 
de mireasă și începe 
să-mi arate cîteva mate
riale pentru rochii. 
„Flanelul ăsta e pentru 
o haină de toamnă, adi
că pentru vreme rece. 
Materialul ăsta impri
mat, ce zici, n-o fi prea 
bătător la ochi pentru 
una ca mine?" mă în
treabă, potrivindu-și țe
sătura pe sub bărbie. „E 
pentru o rochie de vară. 
Ca să vezi!... Acu’ la 
bătrînețe! Cum zicea, 
cînd trăia bărbatu-meu“. 
Și privi spre un anumit 
colț al odăii, de parcă 
acolo s-ar fi găsit gră
mădiți cei șaptezeci de 
ani ce i-au trecut peste 
creștet. După care, mîn- 
gîind materialul mătă
sos de rochie, adăugă:

„Bune-ar fi fost toate 
astea cînd eram tînără!... 
De fapt, noi ăștia sin
tern tineri acum...".

SÜTÖ ANDRAS

Din activitatea 
universitățiior populareZilele acestea a avut loc o consfătuire cu conducerile universităților populare din regiunea București, organizată de consiliul regional al sindicatelor în colaborare cu comisia regională pentru răspîndirea cunoștințelor cultural-știînțifice. Au participat directorii, directorii de studii ai universităților populare și președinții consiliilor locale ale sindicatelor din raioanele unde funcționează universitățile. Consfătuirea a pri-, iejuit un util schimb de experiență.

Cuptoare

Forjori la ciocan (desene de GETA BRÄTESCU)
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ȘTIINȚĂ Șl TEHNICĂ 
PENTRU TOȚIAvionul își continuă zborul ur- mînd itinerariul stabilit. Noaptea e întunecoasă, fără vizibilitate. Totuși radiolocatorul panoramic de bord a- rată pe o hartă luminoasă un semn distinct care indică în permanență poziția avionului. Navigatorul urmărește atent și un alt aparat. Pe ecranul acestuia, puțin mai mic decît al unui televizor obișnuit, se vede o imagine ciudată : niște pete albe nu prea luminoase, cu marginile dantelate și nedefinite, se deplasează încet, dispar, pentru ca în locul lor să apară altele mai luminoase, mai compacte parcă. I se comunică șefului de echipaj că în fața avionului, la o distanță de cîteva zeci de km și pe o mare întindere, au părut nori de furtună. Operînd butoanele aparatului, navigatorul mărește imaginea, ea devine mai clară, se poate distinge un „culuar” de minimă turbulență. Pe aici se va strecura avionul. Aparatul care l-a ajutat să evite zonele furtunoase este radiolocatorul meteorologic de bord.La aerodromul de destinație — ceață densă. Dispecerul . de serviciu descoperă însă avionul pe ecranul radiolocatorului de „a- ducere” încă la o distanță de 30 km. Din cauza ceței, pilotul nu vede pista. Aparatele radiotehnice de la aerodrom și de la bord îi indică însă unghiul optim de coborîre, direcția pistei, altitudinea, viteza etc. Privind pe ecranul radiolocatorului pentru „aterizare oarbă”, pilotul își poate da . seama de toate aceste date și ateriza în condiții optime.Radiolocația s-a dezvoltat mai ales în timpul războiului, ea fiind utilizată pentru descoperirea avioanelor inamice, conducerea tirului artileriei antiaeriene, sau pentru descoperirea din avioane a unor ținte terestre și maritime. După război, au fost create modele de stații principia] noi, cu performanțe considerabil mărite, radiolocația pătrunzînd în numeroase domenii ale' științei și • tehnicii.Care sînt principiile radiolocației ?Știm că în munți, ecoul unui sunet sosește după un timp mai scurt sau mai lung, după cum peretele reflectant se află mai aproape sau mai departe. Deci, după întîrzierea sosirii ecoului și cunoscînd viteza de propagare a undelor, putem aprecia distanța la care se află obstacolul reflectant. Natura aplică același principiu în zborul liliacului. Acest animal, deși nu vede, nu se lovește de obstacole. Tn timpul zborului, liliacul produce niște țipete scurte, cu

cîteva milionimi de secundă. Energia acestor oscilații trimisă în antenă este radiată în spațiu, intr-un fascicol foarte îngust sub formă de energie electromagnetică. Este ceea ce se numește „impulsul sondă”. E- nergia impulsului sondă se propagă în spațiu cu viteza luminii. Dacă pe direcția de propagare se întîlnește un obiect, atunci o foarte mică parte din această energie este reflectată înapoi. în direcția radiolocatorului. Practic, se obține o reflectare cît de cît însemnată a energiei numai dacă dimensiunile liniare ale o- biectului întîlnit depășesc lungimea de undă a radiolocatorului. De a- ceea stațiile de radiolocație funcționează exclusiv în gama radio ultrascurte. undelor

liților artificiali și a navelor cosmice.în navigația maritimă, radioloca- ția sporește securitatea și precizia navigației în orice condiții de vizibilitate și stare a timpului. în meteorologie, stațiile terestre de radiolo- cație indică, pînă la distanțe de sute de kilometri, deplasarea norilor de ploaie și a fronturilor de furtună. Radiolocatoarele participă la studiul ionosferei. permițînd întocmirea „hărți“ aie ionosferei, pe baza rora se pot stabili radiolegături distanțe de mii de km.Cu ajutorul unor receptoare radiolocație foarte sensibile, savanții sovietici au reușit să capteze unde radio provenite din Cosmos. în prezent, lumea astrală este studiată cu ajutorul

„Mondialele" de hochei Bugbiștii in pragul noului campionat

de că- lade

STOCKHOLM 15 (Agérprés). — Vineri 
sèara, în campionatul mondial de hochei 
pe gheață de la Stockholm echipa Sue
diei a obținut victoria cu 4—1 (1—0; 
0—1; 3—0) în fața echipei Canadei. Pe 
locul doi se află echipa U.R.S.S. care 
aseară a învins cu 9—0 (3—0; 5—0; 1—0) 
reprezentativa S.U.A.

Alte rezultate : grupa A : R.S. Ceho
slovacă—Finlanda 5—2 (2—0; 2—1; 1—1); 
grupa C : R.P. Ungară—Olanda 13—2 
(3—2; 3—0j 7—0); Danemarca—Belgia 
8—3 (6—3; 1—0; 1—0).

Astăzi se va cunoaște echipa cîștigă- 
toare a grupei B. Intr-un meci decisiv, 
care va avea < loc în cursul dimineții, 
echipa R.P. Romine va juca în compania 
echipei Norvegiei.radiotelescoapelor de către astrofizicienii din numeroase țări. Cu radiolocatorul a putut fi distanța pînă la Lună, fost determinată perioada de rotație a planetei Venus în jurul axei sale, perioadă de aproximativ 240 ore etc. Radiotelescoapele utilizate în aceste scopuri sînt prevăzute cu antene foarte mari. Lungimea unei astfel de antene aflată în curs de construcție în U.R.S.S., este de un km, iar suprafața ocupată de ea — de 80 000 m p.De curînd. inginerul sovietic M. I. Kabanov a adus noi contribuții importante, la dezvoltarea radiolocației. Emiț.înd cu o stație de radiolocație impulsuri în gama undelor scurte, el a reușiț „să vadă“ ' regiuni de pe suprafața Pămîntului situate la distanțe de sute și mii de km. Impulsurile acestea, după ce s-au reflectat de ionosferă, au a- tins suprafața Pămîntului, s-au reflectat de Pămînt, au făcut „cale întoarsă“ și recepționate din nou la de emisie.

măsuratăa „TRIUNGHIULAR" INTERNAȚIONAL 
DE LUPTE LIBEREAstăzi și mîine, în sala Teatrului 

de stat din Brașov se va desfășura 
întîlnirea triunghiulară de lupte li
bere R.S.S. Ucraineană — R. D. Germană — R. P. Romînă.

Atit reprezentativa Ucrainei cît și a R- D. Germane cuprind sportivi 
deosebit de valoroși. Este suficient 
să . amintim că din echipa R.S.S. 
Ucrainene fac parte, printre alții, 
B. Gurevici, de patru ori campion 
mondial, V. Siniavslci, de două ori 
campion mondial, și M. Șahov, cam
pion olimpic, iar din echipa R. D. 
Germane, internaționalii ' K. Käm
merer, M. Heinze, D. Rauchbach etc.

In vederea acestor confruntări, lo
tul sportivilor romîni s-a pregătit- 
intens. O formă bună dețin Gh. Tă- 
pălagă, St. Tampa, Fr. Rolla, N. 
Pavel,

Cu tot timpul nefavorabil, In ultima 
vreme echipele de rugbi din țara noastră 
și-au continuat programul de antrena
ment. In Capitală și tn orașele din țară, 
rugbiștii au făcut numeroase antrena
mente, astfel ca în noul campionat — 
ce va începe astăzi — să se pre
zinte cît mai bine pregătiți. Antrenorii 
și alți tehnicieni ai federației au efectuat 
unele controale ale antrenamentelor 
echipelor fruntașe, constatind că In ge
neral se muncește cu conștiinciozitate. 
De altfel, campionatul este indisolubil 
legat de dezvoltarea și progresul sportu
lui cu balonul oval. Federația noastră a 
acordat și acordă acestei competiții o a- 
tenție cu totul deosebită și așteaptă, ca 
rezultat al desfășurării ei, un progres pri
vind mai ales calitatea jocurilor și îm
prospătarea cadrelor.

In campionatul trecut lupta pentru ob
ținerea cu orice preț a victoriei a împie
dicat uneori desfășurarea normală a me
ciurilor. Intr-o serie de meciuri au abun
dat grămezile ordonate sau fazele con
fuze, iar jocul în margine a fost trans
format într-un prilej de a organiza în 
toate situațiile, grămezi deschise pentru

(Meciurile de azi și mîine

Campionatul republican de rugbi 
— ediția 1963 — începe astăzi cu me
ciul Gloria — Dinamo București, ce 
se dispută pe terenul Gloria de la 
ora 16. Mîine vor avea loc meciu
rile : Grivița Roșie — Rulmentul 
Bîrlad (Parcul Copilului, ora 9), 
Progresul — C.S.M.S. Iași (stadionul 
Progresul, ora 11,15), Unirea — 
Steaua (stadionul Unirea, ora 16), Fa
rul Constanța — Știința Timișoara și 
Știința Cluj — Știința Petroșeni,

FOTBAL La reluarea campionatului

eventualitatea obținerii unor lovituri de 
pedeapsă. Tactica preferată a echipelor a 
fost apărarea.

Recomandările făcute antrenorilor de 
specialiștii federației au avut în princi
pal menirea de a schimba această orien
tare. Pe timpul iernii, echipele din pri
ma categorie au pus accent pe acest lu
cru. La antrenamente și ia jocurile ami
cale din ultima vreme s-a văzut tendința 
spre un joc complet, în care înaintarea 
nu se limitează la jocul închis de pînă 
acum.

Echipele bucureștene au făcut chiar 
cîteva meciuri publice, cu ocazia compe
tiției dotate cu „Cupa 6 Martie”. Meciu
rile au arătat un nivel satisfăcător în 
pregătirea echipelor. îmbucurător este 
apoi faptul că echipe ca Gloria și Unirea 
— situate pînă acum mult în urma ce
lorlalte formații bucureștene — au de
monstrat o bună orientare în joc, sînt 
mai omogene.

Avem certitudinea, așadar, că noul 
campionat, în care și majoritatea echi
pelor din provincie se prezintă cu o mai 
temeinică pregătire, ne va da prilejul să 
asistăm la dispute echilibrate, spectacu
loase, de nivel tehnic corespunzător.

Antrenorii și ceilalți tehnicieni al sec
țiilor de rugbi din cluburi și asociații 
trebuie să imprime, în continuare, fiecă
rui jucător stilul ofensiv, bazat pe însu
șirea unor acțiuni tactice in care imagi
nația jucătorilor să se dezvolte în mod 
creator. Totodată, este necesar să fie 
promovate cu mai mult curaj cadrele ti
nere. De altfel, jocurile internationale din 
sezonul trecut, ca și partidele de campio
nat, au scos la iveală un număr însem
nat de tineri jucători de talent (Mateescu, 
Pilă, Baciu, Rahtopol, Giugiuc etc), care 
vor fi pregătiți pentru viitoarele meciuri 
internaționale ale reprezentativelor tării.

Campionatul de rugbi al anului K 
poate să constituie un progres mariaj 
în privința calității jocului. Toate echi
pele noastre trebuie să aibă drept obiec
tiv un joc de ansamblu, variat șl execu
tat in viteză, lipsit de brutalități, practi
cat cît mai mult „la mînă”, care să poată 
oferi spectacole sportive de valoare.

M. NICULESCU 
vicepreședinte al Federației romîne 

de rugbi

Antena unui radiotelescop.Impulsul reflectat sosește înapoi la antenă cu o anumită întîrziere față de momentul radierii impulsului sondă. Receptorul amplifică puternic impulsurile sosite, le transformă și ie transmite mai departe, la instalația de indicare, unde devin vizibile pè Un ecran. Pe acest ecran sînt "redate atît impulsul sondă cît și impulsul reflectat, dispuse însă unul față de celălalt la o distanță proporțională cu întîrzierea înregistrată. Știind că undele radio se propagă in spațiu în linie dreaptă și cu o viteză constantă, se poate calcula ușor distanța pînă la obiectul respectiv. Ea poate fi indicată direct și de către aparat.Puterea impulsului sondă radiat în spațiu poate depăși de aproximativ 3—30 de ori puterea unei mari stații de radiodifuziune. In compa- .u. rațjg cu un bec de lanternă (1 watt), ' timbru foarte înalt. După întîrzierea „P.u'-cțea impu.sului sonda radiat este
JLL; trm r\r\C\ rt 7TAA AAA w
UC UUUUUV U UUU UUU UL1 111CIJL lllrtie.A , r- .i I .“»P. •PÜtéYea impulsului 1 reflectat, sosit dezvoltarea -----de ,|ș un obiect situat' ia. distanța.' 'muri ale științei și tehnicii.

punctulRadiolocatoarele își afirmă utilitatea și în numeroase alte domenii. în medicină, radiolocatoare minuscule ajută la precizarea poziției unor corpuri străine în organism, ghidînd intervenția chirurgicală. în geodezie, radiolocatoarele ajută la măsurarea precisă a unor distanțe mari, mai a- les cînd este vorba de puncte greu accesibile. Radiolocatoarele se pot folosi și ca stopuri automate, la intersecții de străzi, pentru dirijarea circulației.Aplicațiile radiolocației în scopuri pașnice sînt multiple și ele se înmulțesc mereu. Cuceririle actuale ale radiolocației, folosite deocamdată mai mult în scopuri militare, pot -Prn„riinr np rarp- ia A,',dé îb tiä’uza ' 500 ûbO-5 WOUO ori mai mare.: ^.u5e...'°. imP°rtantă contribuție laecourilor pe care le aude m pauza. pMéyea imDulsu]ui ref]ectgt dezvoltarea celor mai diferite ra-dintre doua țipete, el „simte obsta--■ COlul. - ”1 In radiolocație, în locul undelor sonore se folosesc undele electromagnetice. O stație modernă de radiolocație reprezintă o instalație radio- tehnică destul de complicată, cuprin- zînd emițător, receptor, instalație de antenă și instalație de indicare a coordonatelor obiectelor reperate.Emițătorul produce oscilații electrice de ultra înaltă frecventă (miliarde de oscilații pe secundă) cu o putere foarte mare, pe o durată de

de 2Q0—3.00 km. este însă de miliarde de ori mai mică decît a miliarda parte din energia impulsului sondă și ea va fi totuși recepționată radiolocator.Tehnica radiolocației, sau a darului cum i se mai spune, se losește astăzi în navigație, în geodezie, aerofotogrametrie, astronomie, medicină, meteorologie etc. O mare însemnătate îi revine în lansarea, conducerea, urmărirea și stabilirea parametrilor de zbor a sate-

Ing. C. CIUPITUdera- fo- Imagini
maramureșene

(Urmare din pag. III-a)vîrte, și îi luminează, și-i bucură — dezlegîndu-le pe buze mașe, glasul de pasăre tari, păti- neasemuită
»

Sulf 8 z a rea — un tratament 
t e r m o c h i m i c eficient

• In vederea măririi 
durabilității pieselor 
și sculelor a fost ex
perimentat și aplicat 
in cadrul I.T.C.M.E. 
un nou procedeu de 
tratament termochi- 
mic — sulfizarea.

In urma încălzirii 
la o temperatură de 
57(PC, timp de 90—120 
m.inute. intr-un ames
tec de săruri topite, 
piesele sau sculele ca
pătă o ridicată rezis
tență la aripare si u- 
zură. întrucît pe su
prafața lor se formea
ză- un strat de 0,5 — 
0,6 mm de compuși de

difuzie pe bază de sulf 
și azot.

Institutul, în colabo
rare cu unele între
prinderi constructoare 
de mașini, a supus 
noul procedeu unor 
încercări multiple. 
Sulfizarea unor re
pere importante pen
tru diferite tipuri 
de pompe, fabricate la 
Uzina de pompe și mașini agricole din 
București a mărit si
guranța de lucru și 
durabilitatea acestora. 
Prin aplicarea noului 
procedeu tehnologic la

matrițele de deforma
re plastică la cald, a 
prezoanelor, șurubu
rilor și piulițelor la 
Fabrica de șuruburi 
din Brașov durabili
tatea acestor matrițe 
s-a mărit în medie de 
trei ori. Noul procedeu 
asigură, totodată, îm
bunătățirea calității e- 
lementelor presate da
torită caracterului au- 
tolubrifiant al supra
feței sulfizate.

Ing. GH. SUCEVEAN!)
I.T.C.M.E.

500 peșteriîn ultimii ani, cercetătorii de la Institutul de speologie „Emil Racoviță“ al Academiei R. P. Ro- mîne au studiat circa 500 de peșteri în zonele calcaroase ale regiunilor Oltenia, Banat, Hunedoara, Cluj, Dobrogea, Mureș-Au- ‘tonomă Maghiară, ale munților Apuseni. Studiile efectuate au a- dus numeroase date științifice noi cu privire Ia aspectele fau- nistice, mineralogice, paleontologice etc. ale fiecărei peșteri. O- biective ale cercetării au fost și factorii de mediu din peșteri, relațiile dintre organisme șl mediu, formarea și evoluția peșterilor.Cu prilejul acestor cercetări au fost dés-

d ecoperite aproape 80 de specii noi de viețuitoare subterane, acvatice șt terestre.Anul trecut a fost cercetată în întregime cea mai mare peșteră din țara noastră, peștera Topolniței, situată la nord de Turnu-Se- verin, în Oltenia. A- ceastă peșteră are o lungime de aproape 11 km și este după mărime. a 15-a din lume. Aici s-au descoperit stalactite și stalagmite de o rară frumusețe și o faună bogată, îndeosebi insecte oarbe. Au fost studiate, de a- semenea. organismele care trăiesc în asociație pe pereții umezi ai peșterilor din Oltenia și Dobrogea, precum și o parte din materialul fosil din peștera din Valea Sl-

ghiștelului (regiunea Oradea), coloniile de lilieci din peștera Dura Dobrogei etc. Să. păturile paleontologice continuate în peștera „La Adam“ din Dobrogea au ajuns pînă la adîncimea de 14 metri șl au contribuit la stabilirea condițiilor de viață ale faunet de mamifere cuaternare în această parte a tării, descope- rindu-se pînă în prezent 65 de specii de animale, dintre care numai unele există și astăzi pe teritoriul patriei noastre.
TR. ORGHIDAN 

director adjunct știin
țific al Institutului de 

speologie 
„Emil Racoviță”

al țîpuituril :„Hăi mireasă, tu și tu, Bine ți-o cîntat cucu — Te-o luat cine-ai vrut tu. Să-mi cînte și mie așă Să mărg după cine-oi vrè Și dip cine mi-o plâcè...“Sînt versuri care au răsunat cu voioșie la atîtea nunți.Acolo unde tinerii întocmesc familii fericite, îndestulate, înseamnă că întreaga noastră familie colectivistă are de cîștigat.
„Cea mai animată sală“Omul dinaintea noastră ducea în mînă o valijoară de culoare roșcată. Cînd ne-am apropiat mai mult, am văzut că era un picup.Drumul urca dinspre Băiuț către muntele Văratecul. Pe toată valea nu se zărea nici o casă. Numai undeva, sus, un pîlc de cabane și o galerie de coastă marcau o așezare omenească. Apropiindu-ne de omul cu valijoara și intrînd în vorbă cu el, aflarăm că merge în- tr-acolo.Cînd am ajuns, minerii s-au bucu. rat, firește, dar se vedea cît de colo că pentru ei noua achiziție nu constituia cine știe ce noutate. Tîl- cul aveam să-1 aflăm îndată cînd maistrul Teodor Ungur ne spuse cu un fel de dorință de a uimi :— La noi, la Văratec, funcționează cel mai mic cinematograf din cîte ați văzut vreodată 1 Da. da. Mic de tot. într-o cameră obișnuită. Cinci pe cinci. Ecranul e abia un picuț mai lat ca o coală „Duplex*. Mic, mic, dar asaltat pur și simplu de spectatori. Film avem întotdeauna. Două pe săptămînă. Dacă am face proporția între numărul locuitorilor taberei noastre și numărul de spectatori, am avea o cifră cu care orice oraș s-ar putea mîndri : aproape fiecare muncitor vede săptămînal două filme. Asta ar face cam o sută pe an. Ei, ce spuneți ? Dumneavoastră, care veniți de la oraș, vedeți atîtea 7O melodie populară îngînată în cor. sau mai bine o partidă de șah la lumina becului, eînt la Văratec amănunte simple, obișnuite.

Mîine se reia campionatul de fotbal așteptat cu nerăbdare de iubitorii acestei îndrăgite discipline sportive.De fiecare dată, la început de sezon, se speră că in fotbal va apare „noul” atît în desfășurarea meciurilor, cît și în pregătirea jucătorilor noștri fruntași. Dar, după cum bine se știe, fotbalul ne-a rămas dator de ani de zile ; de fiecare dată cînd s-a făcut bilanțul se constata că de progresul acestui sport nu se poate vorbi, deși la fiecare început de sezon nu au lipsit promisiunile... De altfel s-a scris și s-a discutat pe bună dreptate foarte mult despre a- ceastă rămînere în urmă față de alte discipline.Ajutînd în mod concret și mai calificat secțiile de fotbal ale cluburilor și asociațiilor, pe antrenorii a- cestora, federația este hotărîtă ca, încă de Ia început, să nu - tolereze superficialitatea în preggțir,ea...tehnică a fotbaliștilor. Noul birou federal va manifesta exigența necesară pentru a asigura ca nici o întrecere fotbalistică să nu fie umbrită de încălcări ale regulamentului, de manifestări nesportive, indiferent că e vorba de jucători, antrenori, arbitri sau organizatori.

Noul birou federal și-a propus de asemenea ca munca cu juniorii și copiii să devină o preocupare de bază a tuturor comisiilor regionale. S-au luat de pe acum unele măsuri, ca pregătirea acestora să nu se mai facă la întîmplare sau să fie lăsată în seama antrenorilor mai puțin calificați.Acestea sînt cîteva din preocupările federației pentru îndeplinirea sarcinilor ce-i stau în față. Fotbalul nostru are destule resurse și posibilități a căror punere în valoare va duce fără îndoială, la creșterea nivelului său calitativ.
F. TÄNASESCU 

secretar general al Federației 
romîne de fotbal

Prima etapă
u.a returului campionatului cate

goriei A programează următoarele 
meciuri : București, stadionul „23 
August" : Steaua — Crișana (ora 
14,30), Dinamo — C.S.M.S. (ora 
16,15) ; Arad : U.T.A. — Farul ; Plo
iești : Petrolul — Progresul ; Bra
șov : Steagul Roșu — Rapid ; Lu
pen! : Minerul — Știința Timișoara ; 
Bacău : Dinamo — Știința Cluj.

Respect față
Meciul de fotbal de la Timișoara 

dintre Știința și Dinamo București a 
fost așteptat cu justificat interes de lo
calnici. Obținind victoria, echipa timișo
reană ar fi devenit lidera clasamentului 
campionatului de fotbal. Acest lucru, 
după cum se știe, n-a fost posibil, intru- 
cît fotbaliștii timișoreni au prestat un 
joc slab, ineficace, spre deziluzia specta
torilor.

Spectatorii prezenți la acest meci n-au 
avut insă de suferit numai din această 
pricină. Dorind parcă să fie în „ton” cu 
echipa — a cărei pregătire și putere de 
luptă au lăsat de dorit — organele 
U.C.F.S. au rezervat publicului o surpriză

de spectatori
la fel de neplăcută. Majoritatea specta
torilor au stat înghesuiți, în picioare, unii 
cocoțați pe garduri sau în pomi. Aceasta 
datorită faptului că numărul biletelor vîn- 
dute a fost cu mult mai mare decît ca
pacitatea tribunelor și peluzelor stadio
nului.

Este de dorit ca, odată cu începerea 
oficială a noului sezon fotbalistic, la Ti
mișoara, ca și în celelalte orașe din țară, 
organizatorii jocurilor să pună în vinzare 
bilete numai pe măsura capacității nor
male a stadioanelor, încît fiecare specta
tor să poată urmări în bune condiții des
fășurarea întrecerilor.

— Pa, dra
gă 1 Și crede- 
mâ, pînă la 
vară nu-i nici 
un film ca lu
mea 1...

— Ssst 111 Se 
ceartă pentru 
livrări de ma
teriale ; unul 
vrea— dina- 

mu1 altul pe- 
trolu’, altul 
faru’...

»Planeta îndepărtată“Cucerirea Cosmosului este tema noului balet „Planeta îndepărtată", a compozitorului Boris Maizel din Leningrad. Principalul personaj al baletului este omul, înaripat de cele mai nobile și luminoase năzuințe. Compozitorul a conceput acest balet, scurt timp după lansarea primului satelit artificial sovietic, iar schija partiturii a terminat-o în istorica zi a zborului lui Iuri Gagarin — la 12 aprilie 1961. La realizarea acestei opere el a iolosit ca „material documentar“ amintirile tatălui său, fizician, fost prieten apropiat al părintelui cosmonauticii, Konstantin Țiol- kovski.
Potrivit 

dorinței Iul 
Hemingway
Văduva scrii

torului Ernest He
mingway și-a ex
primat dorința ca 
vila din apropierea 
Havanei, unde so
lul ei a locuit în 
ultimii 20 de ani, 
să aparțină po
porului cuban, fa
tă de care scrii
torul a nutrit o a- 
dîncă afecțiune.

Picasso va lipsi...

Primul muzeu „Picasso” se va des
chide în curînd la Barcelona. Pablo 
Picasso, care are 82 de ani și tră
iește de multă vreme în Franța, nu 
va fi prezent la inaugurare. El ră- 
mîne credincios jurămîntului făcut 
în 1939, împreună cu violoncelistul 
Pablo Casals și regizorul Luis Bu
nuel, de a nu se întoarce în Spania 
atîta timp cît Franco este la pu
tere.

Un grup de balerine de la Scala din Milano urmează un curs de perfec
ționare la Teatrul Mare din Moscova, tn fotografie : tinerele balerine 
împreună cu profesoara de dans Vera Petrovna Vasilieva și Leonid Lavroskl, 
directorul corpului de balet al teatrului.

O piesă inedită 
a lui Leon 

KruczkowskiRecent, la Cracovia a avut loc premiera piesei lui Leon Kruczkowski „Aventură în Vaterland“. Piesa, scrisă în 1935, este o satiră spirituală la adresa relațiilor sociale și politice existente în Germania, în ajunul acaparării puterii de către Hitler. Ea urma să fie prezentată pe scena teatrului din Cracovia în 1939, dar a intervenit războiul. Apoi lucrarea s-a pierdut. Abia către sfîrșitul vieții, Kruczkowski a dat de urma piesei sale. După moartea autorului piesa a fost găsită printre manuscrisele sale.
La Londra s-a deschis o expoziție organizată de Aso

ciația Galeriilor de artă din Anglia. Intre lucrările pre
zentate, sînt unele care nu au decît o foarte vagă legă
tură cu arta. De pildă, această lucrare intitulată „Cu | 
două fețe” care, după cum se vede, stîrnește nedume
rirea vizitatoarei.DUBLĂ PATERNITATE"

Magistralii tribunalului civil de 
Sena se vor pronunja în curînd dacă 
opera lui Alphonse Daudet trebuie 
să fie semnată de aci înainte : Al
phonse ți Jul;a Daudet. Colaborarea 
literară a cunoscutului scriitor fran
cez și a sofiei sale era atit de strînsă. 
susfin moștenitorii, încît o semnătură 
colectivă ar fi pe deplin justificată. 
Tribunalului i-a fost prezenta* manu
scrisul intitulat : „Nababul", tre* caie

te groase în care se regăsesc laolaltă 
scrisul iul Alphonse și al Juliei. Pro
cesul actual îți are fîlcul său. 
Alphonse Daudet a murit în 1897 și 
opera lui ar trebui să aparțină din 
luna august a.c. domeniului public. 
Sofia sa, însă a murif la vîrsta de 95 
de ani, în 1940. In cazul cînd tribu
nalul va admite dubla semnătură 
drepturile de autor, care revin urâ
ților. se vor menfine pînă în 1
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Impresiile unorCAPITALA

care

In laboratorul de vimlicație al stațiunii experimentale Argeș (Agerpres)

de la Institutul care a spus omorîrea celor

împotriva represiunilor 
sîngeroase din Irak

MITINGUL DE PROTEST AL STUDENȚILOR DINIn aula Facultății de științe juridice a avut loc vineri după-amiază un miting de protest al studenților din Capitală împotriva represiunilor sîngeroase la care sînt supuse elementele patriotice și democratice din Irak. La miting au luat parte și studenți străini care învață în țara noastră.„Studenții din țara noastră urmăresc cu adîncă indignare arestările și numeroasele asasinate cărora le-au căzut victimă oameni progresiști, partizani ai păcii, comuniști, activiști de seamă ai organizațiilor obștești din Irak — a spus în cuvîntul său președintele Consiliului Uniunii asociațiilor studenților din centrul universitar București, Mir
cea Angelescu. Solidari cu lupta poporului irakian pentru independență națională și progres social, ne exprimăm convingerea de neclintit că, unindu-și strîns rîndurile, încercatul popor irakian va duce la victorie cauza sa dreaptă”.Condamnînd acțiunile samavolnice săvîrșite în Irak, studentul Ion Da- 
vidoiu, de la Institutul de petrol, gaze și geologie, a spus : „în fața tuturor acestor atrocități și crime, oamenii cinstiți din lumea întreagă își pun pe bună dreptate întrebarea : Cui servesc toate aceste acte barbare de represiune ? Poporului irakian, intereselor sale naționale ? Dimpotrivă, toate acestea servesc reacțiunii și marilor monopoluri imperialiste.A luat apoi cuvîntul studentul ira-

kian Beni Al Huri, medico-farmaceutic, printre altele : Prin mai neînfricați fii ai poporului irakian nu va putea fi sugrumat glasul poporului nostru, dornic de libertate. In lupta sa poporul irakian nu a fost niciodată singur. Alături de el au fost toate popoarele iubitoare de pace. Sintern convinși că și de data aceasta poporul nostru va ieși victorios.„în numele studenților Universității din București, a arătat studenta Lucia Dumitrescu, de la Facultatea de filozofie, exprim profunda indignare și protestez cu hotărîre împotriva acțiunilor samavolnice să- vîrșite în Irak împotriva comuniștilor, democraților și patrioților. Cerem încetarea imediată a represiunilor și persecuțiilor îndreptate împotriva forțelor democratice și progresiste din Irak“.Studentul Octavian Mohor, de la Institutul medico-farmaceutic, a spus în cuvîntul său : „Nici un fel de teroare, nici un fel de schingiuiri și persecuții nu pot îngenunchea gloriosul popor al Irakului, călit în lppta dîrză și îndelungată împotriva imperialismului”.în încheiere, participanții la miting au adoptat o moțiune prin care condamnă cu toată tăria represiunea sîngeroasă și valul de teroare împotriva elementelor democratice și patriotice din Irak.

LONDRA 15 (Agerpres). — In după- 
amiaza zilei de 14 martie, la cimitirul 
Highgate, din Londra, unde se află 
mormîntul marelui învățător al pro
letariatului mondial Karl Marx, a 
avut loc un miting cu prilejul celei 
de-a 80-a comemorări a morții sale. 
La mormîntul lui Karl Marx au venit 
John Gollan, secretar general al 
Partidului Comunist din Marea Bri- 
tanie, și alți conducători ai partidu
lui. John Mahon, secretar al Comi
tetului din Londra al Partidului Co
munist din Marea Britanie, a rostit o 
scurtă cuvîntare. Comuniștii englezi, 
a spus el, cinstesc cu sfințenie me
moria lui Karl Marx și sînt fideli în
vățăturii lui.

întîlnire între W Gomulka 
și A. Novotny

oameni de cultură japonez! 
au vizitat Rominia

TOKIO 15 (Ager
pres). — Presa japone
ză a publicat recent 
impresiile a doi cunos- 
cuti oameni de cultură 
japonezi care ne-au vi
zitat (ara Profesorul 
Tada Fiji, de la Uni
versitatea din Kobe. în 
articolul publicat in 
„Peace News" și inti
tulat „Poporul romîn 
este mîndru și vesel"

scrie despre condițiile 
de viată din ce in ce 
mai bune create oa
menilor muncii din 
fara noastră și despre 
lupta poporului romîn 
pentru pace, prietenie 
și înțelegere intre popoare.

Regizorul Koset Ja- 
makawa, care a pus in 
scenă pentru prima da
tă in Japonia comedia

lui l. L. Caragiale „O 
scrisoare pierdută", 
scrie in ziarul „Aka- 
hata" : „Romînia este 
o (ară frumoasă, boga
tă, cu oameni sinceri 
și cinstiți. Dintr-o tară 
agrară, cum era îna
inte, Romînia s-a trans- 
lormat într-o tară in
dustrială pe baza re
surselor sale naturale 
bogate".

Măsuri represive împotriva
unor conducători ai P. C. din Tunisia

Vineri au început la Casa oamenilor de știință din Capitală, lucrările sesiunii de comunicări științifice a Institutului de energetică al Academiei R. P. Romîne, consacrată activității institutului în anul 1962. La sesiune participă academicieni, membri corespondenți ai Academiei R. P. Romîne, cercetători științifici, ingineri din întreprinderi și din institute de proiectări.Cuvîntul de deschidere a fost rostit de acad. I. S. Gheorghiu, vicepreședinte al Academiei R. P. Romîne, după care prof. R. Răduleț, directorul Institutului de energetică, a prezentat un referat privind activitatea desfășurată în cursul anului trecut. Cele 24 comunicări progra

mate în sesiune privesc, între altele, lucrări în vederea determinării bilanțului energetic național de perspectivă. dezvoltarea sistemului elec- troenergetic, îmbunătățirea calității instalațiilor și a condițiilor de ardere a combustibililor indigeni, arderea în motoarele fabricate în țară, utilizarea energiei potențiale a gazelor naturale, fabricarea cocsului metalurgic din cărbuni necocsificabili etc.Comunicările prezentate reflectă preocuparea Institutului de energetică de a pune pe primul plan studierea unor probleme importante ale economiei noastre naționale, cum sînt lărgirea bazei energetice, îmbunătățirea gradului de utilizare a resurselor de energie etc. (Agerpres)

Primirea de către președintele 
Marii Adunări Naționale a R. P. Romine, 

Ștefan Voitec, a ambasadorului 
R. P. Polone la BucureștiVineri, 15 martie a.c., președintele Marii Adunări Naționale a R- P. Romîne, Ștefan Voitec, a primit în audiență pe ambasadorul R. P. Polone la București, Janusz Zambrowicz. în legătură cu plecarea sa definitivă din țara noastră. (Agerpres)

După cum anunță agențiile P.A.P. și CETERA, în zilele de 14 și 15 martie a avut loc în munții Vysoke Tatry o întîlnire între W. Gomulka prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., și A, Novotny, prim-secretar al C.C. al P.C. din Cehoslovacia.în cursul convorbirilor, care s-au desfășurat într-o atmosferă prietenească. au fost discutate o serie de probleme care interesează ambele țări, în special problemele adîncirii continue a colaborării economice dintre R. P. Polonă și R. S. Cehoslovacă.

Ziarele și agențiile de presă relatează că în ultima vreme autoritățile tunisiene au arestat un număr de conducători ai Partidului Comunist din Tunisia, între care Muhammed Al-Haadi Djarrad, directorul organului central al partidului, „At- Talia”, Abdel Hamid Ben Mustafa, membru al Biroului Politic al Partidului, Mohammed Harmel, secretar al C.C. al P.C. din Tunisia. Mohammed Ennafaa, prim-secretar al C.C. al partidului, a fost și el supus unor interogatorii.Aceste persecuții nu au nici un temei, scrie comentatorul de politică externă al ziarului ,,1’Humanité”. Yves Moreau. Comuniștii tunisieni

nu numai că nu au oarticipat la nici un complot antiguvernamental, dimpotrivă. ei au înfierat în mod public ultimul complot împotriva președintelui Tunisiei, Burghiba.într-un articol redacțional consacrat arestărilor din Tunisia, publicat la 15 martie, ziarul „Pravda“ scrie : „Măsurile represive împotriva comuniștilor și a altor cunoscute personalități democratice aduc prejudicii ireparabile intereselor naționale ale Tunisiei, fiind avantajoase muma! colonialiștilor și imperialiștilor, care se străduiesc tot mai mult să-și exercite influența asupra politicii guvernului tunisian". (Agerpres)

Dezbateri asupra machetei primului volum 
al tratatului „Istoria literaturii romîne“Vineri au început dezbaterile asu- lectiv de specialiști din institutele pra machetei volumului 1. al._ trata- Academiei, din institutele de învăță- tului „Istoria literaturii romîne“, vo- " lum care Folclorul perioada„Istoria laborată, a Academiei R. P. Romîne, de un co

cuprinde două părți : și Literatura romînă în 1400—1780.literaturii romîne“ este e- sub conducerea științifică
mint 'superior și din cadrul Uniunii Scriitorilor din R. P. Romînă.La dezbateri iau parte academicieni, scriitori, cercetători de specialitate, cadre didactice din învă- țămîntul superior, redactori din presă și edituri. (Agerpres)

Lucrările de primăvară 
în vii și livezi

(Urmare din pag. I-a)diferite părți ale coroanei, calculîn- du-se apoi procentul celor degerați. De asemenea, se va determina gradul de degerare a ramurilor și trunchiului pomilor tineri, prin secționarea repetată a coajei.
în livezile pe rod, tăierile se vor 

face după pornirea în vegetație a 
joinilor, cînd se pot aprecia locul le unde pornesc lăstarii normali și 

Nivelul la care trebuie făcute aceste 
tăieri.I La speciile mai puțin atacate de ger ca mărul, prunul, vișinul etc se vor face tăieri normale, fără a se interveni asupra ramurilor de rod. Ulterior, dacă apar uscături se vor înlătura de la punctul sănătos. Plăgile de ger sau crăpăturile adinei ațe scoarței se vor curăța pînă la zona sănătoasă și se vor unge cu mastic sau cu un amestec de pămînt galben și bălegar proaspăt.

în livezile tinere, tăierile de for
mare a coroanei se vor face mai 
tîrziu, după pornirea în vegetație, 
cînd se vor putea aprecia mai bine 
porțiunile degerate. Pomii tineri care prezintă plăgi provocate de ger pe porțiuni mai mici sau mai mari de pe trunchi, se vor trata ca și pomii pe rod.

Văruîrea trunchiului și a bazei 
ramurilor de schelet este obligato
rie pentru toți pomii, indiferent de 
vîrstă.

Pentru refacerea deplină a pomi
lor vătătnați de ger este absolut ne
cesar să se aplice complexul agro
tehnic, inclusiv stropirile contra bo
lilor și dăunătorilor, la timpul potri
vit, dîndu-se atenție deosebită îngră- 
șării cu azot, care asigură o creștere 
normală. In acest scop, cu mult înainte de pornirea în vegetație se vor aplica cite 40—60 kg azot la ha la pomii pe rod și 10—15 g/mp pentru pomii tineri. Această îngrășare se va repeta în luna mai, imediat după înflorire și, dacă se simte nevoia, și în luna iunie. Odată cu îngrășarea,

acolo unde este posibil, să se execute udarea și irigarea.
In pepinieră. în cîmpul I înființat în toamnă puieții cu rădăcina afară dar neafectată de ger se vor replanta, îndată ce se zvîntă pămîntul și apoi se vor călca bine și mușuroi. Puieții degerați sau cu vîrful rădăcinii înnegrit se înlocuiesc.De asemenea, se controlează starea ochilor din cîmpul II al pepinierei și, dacă se constată pieirea lor, se va face altoirea cu ramură detașată, în cazul cînd nu avem ramuri altoi suficiente recoltate din toamnă și nici ramuri noi recoltate recent care să aibă ochi sănătoși, puieții portal- toi se taie în plan orizontal la cîțiva cm deasupra pămîntului, înainte de pornirea vegetației. Apoi se alege și se îngrijește un lăstar care se alto- iește în iulie-august, în mod obișnuit.în cîmpul III-1963 la pomii fără degerări ale scoarței, dar la care nu se poate cunoaște cu certitudine viabilitatea tuturor mugurilor, se amină proiectarea coroanei pînă la pornirea în vegetație. Pomii care prezintă degeraturi grave pe trunchi vor fi tăiați (recepați) la înălțimea de 15-20 cm deasupra punctului de altoire pentru a le reface trunchiul. Se recomandă să se facă îngrășarea pomilor din pepinieră îndeosebi pe terenurile mai puțin fertile.

★Aceste recomandări trebuie aplicate diferențiat, după felul cum se prezintă vița de vie și pomii fructiferi în gospodăria respectivă. Dea- ceea, specialiștii din aceste unități trebuie să facă controlul viabilității mugurilor așa cum s-a recomandat și numai pe baza unei cunoașteri amănunțite a situației să instruiască muncitorii ca să execute cele mai potrivite lucrări. în felul acesta urmările gerului vor fi înlăturate și se vor putea asigura recolte corespunzătoare.
P e S

muzicale 
recitalul 

i sovie- 
a po- 

R.S.S. Ar-

manifestărilor i 
înscris vineri 
mezzosopranei 

artistă 
și

Din vastul său repertoriu, Zara 
a interpretat la acest 

de 
lucrări de

9 în agenda 
ale Capitalei s-a 
extraordinar al 
tice Zara Doluhanova, 
porului a R.S.F.S. Ruse 
mene. “ ' “
Doluhanova a interpretat la i 
recital, care. a avut loc în studioul 
concerte al Radioteleviziunii, 
Saporin, Sviridov, Prokofiev, Schumann, 
Britten, Ravel, De Falla. Acompaniamen
tul la pian a fost susținut de Nina Sve
tlanova (U.R.S.S.). In continuarea turneu
lui, cintăreața sovietică va susține reci
taluri la Brașov, Cluj, Arad, Craiova.

© Sub auspiciile Institutului romîn pen
tru relațiile culturale cu străinătatea, vi
neri s-a deschis, în sala Teatrului de

stat din Petroșeni, expoziția „Revoluția 
cubană în imagini”.

© Casa prieteniei romîno-sovietice din 
Timișoara a organizat o manifestare cul
turală consacrată aniversării a 75 de ani 
de la nașterea lui A. S. Makarenko. In 
prezența unui numeros public prof, 
univ. Nicolae Apostolescu, prorectorul 
Institutului pedagogic din localitate, a 
vorbit despre viața și opera marelui pe
dagog sovietic.

9 Orchestra simfonică a Filarmonicii 
de stat „Moldova" din Iași a dat vineri 
seara un concert cu concursul violonistei 
Nora Grumlikova din R. S. Cehoslovacă. 
Violonista cehoslovacă a fost solista 
Concertului pentru vioară ți orchestră 
de Dvorjak. (Agerpres)

InformațiiVineri dimineața s-a înapoiat de la Geneva tovarășul Grigore Gea- mănu, reprezentantul R. P. Romîne în Consiliul de administrație al Organizației internaționale a muncii, care a participat la cea de-a 154-a sesiune a Consiliului. (Agerpres)

Ambasadorul R. P. Polone la București, Janusz Zambrowicz, a oferit vineri după-amiază un cocteil cu prilejul vizitei în țara noastră a delegației radioteleviziunii poloneze, în frunte cu tovarășul Wlodimierz So- korski, președintele Comitetului de radiodifuziune și televiziune.Au luat parte Ion Pas, președintele Comitetului de radiodifuziune și televiziune de pe lîngă Consiliul de’ Miniștri al R. P. Romîne, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, ai Comitetului de Stat pentru Cultură și Arta și ai Institutului Român pentru Relațiile Culturale cu Străinătatea.

(Agerpres)
NOTA GUVERNULUI U. R. S. S.
ADRESATĂ GUVERNULUI S.U.A.

Indonezia, și Filipinele împotriva 
creării Federației Malayeze

(Agerpres)
Consfătuire în problemele tuberculozeiLa Ministerul Sănătății și Prevederilor Sociale a avut loc o consfătuire la care au participatmedici fti- ziologi din régiuni "și directori ai unor unități sanatoriale TBC.Analizîndu-se situația actuală în ce^ privește tuberculoza în țara noastră s-a relevat scăderea generală a morbidității. în rîndul copiilor, a- ceastă boală a scăzut numai în ultimii trei ani cu 37 la sută, iar în unele raioane și orașe scăderea a atins peste 50 la sută.în consfătuire au fost stabilite o serie de măsuri privind intensificarea acțiunilor de prevenire și corn-

batere a acestei boli, precum și pregătirea unui studiu al celor mai eficiente mijloace pentru'lichidarea tuberculozei. Aceste măsuri vor fi aplicate, experimental, încă în acest an, în patru raioane din țară. Se vor extinde mijloacele de descoperire a cazurilor necunoscute prin examene microradiofotografice, prin depistări biologice și bacteriologice, urmînd să li se aplice apoi tratamentele necesare. Totodată, la Institutul de ftiziologie, medicilor specialiști li s-au făcut instructaje amănunțite în legătură cu desfășurarea acestei largi acțiuni. (Agerpres)

MOSCOVA 15 (Agerpres). — TASS transmite.: La 14 martie, guvernul U.R.S.S. a adresat guvernului S.U.A. o notă în care se arată că guvernul sovietic cere insistent ca din partea organelor S.U.A din Berlinul occidental să fie luate măsuri în vederea abrogării prevederilor „legii din Berlin cu privire la organizarea judecătorească“, potrivit căreia magistrații din Berlinul occidental sînt obligați să presteze jurămînt de credință constituției R. F. Germane și din punct de vedere disciplinar sînt ordonați organelor judiciare ale Germane.Nota arată că aceste acțiuni îndreptate spre extinderea ilegală a competenței organelor R. F. Germane asupra Berlinului occidental și a- tragé atenția asupra faptului că ele nu pot să nu ducă la complicarea’ situației, și așa anormală, din Berlinul occidental.Note cu conținut identic au fost a- dresate, de asemenea, ambasadelor Marii Britanii și Franței la Moscova.

sub- R.F.sînt

DJAKARTA 15 (Agerpres). — In seara zilei de 14 martie ministrul de externe al Indoneziei, Subandrio s-a . reîntors la Djakarta. După cum se știe, el a întreprins o vizită la Manila, unde timp de cîteva zile a avut mai multe întîlniri cu ministrul de externe al Australiei, Barwick, și cu președintele Filipinelor, Macapagal, în cadrul cărora a purtat discut# pe marginea planului englez de creare a Federației Malayeze și in general în legătură cu situația din Asia de sud-est.La sosirea la Djakarta, în cadrul unei conferințe de piesă, Subandrio a făcut o declarație în care a subliniat „caracterul fructuos al conversațiilor cu oficialitățile filipineze”. El a arătat că Indonezia și Filipinele sVau. situat pe o poziție identică, proriunțîndu-se ■ împotriva planului de creare a Federației Malayeze. El a precizat că Indonezia a acceptat propunerea fillpineză cu privire la organizarea unei întîlniri la înalt nivel între Indonezia, Filipine și Ma-

laya, după ce în prealabil va avea loc o întîlnire la nivel ministerial.Subandrio a tăcut cunoscut, de a- semsnea, că președintele Filipine- lor, Macapagal, a acceptat ha de a întreprinde o vizită în Indonezia. Președintele ziei Sukarno, va întreprinde curînd o vizită în Filipine.
invita- oficialâ Indone- $i el în

K. Nkrumah: „Singura cale — coexistența“

Se dezvoltă rețeaua 
farmaceutică sătească
BACĂU (coresp. „Scinteii").— De 

la an la an, rețeaua unităților farma
ceutice cunoaște o dezvoltare tot 
mai largă în regiunea Bacău. Numai 
în mediul rural s-au deschis în ulti
mele 14 luni, 26 puncte farmaceuti
ce. Printre cele recent deschise se 
numără punctele din comunele Rău- 
cești, raionul Tg. Neamț, Sărata, ra
ionul Bacău, Dărmănești, raionul 
Moinești, etc.

în 1963, rețeaua farmaceutică se 
va mări cu încă 46 puncte farmaceu
tice. De asemenea, se vor crea 
farmacii în comunele Plopana, 
Asău, Bălțătești, Săvinești și Dof- 
teana.

Agenția M.E.N. anunță că 
drumul care duce la templul de 
la Luxor au fost descoperite 15 
noi statui pe care sînt importante 
inscripții și hieroglife arătînd în 
amănunt viața socială egipteană 
din timpul domniei faraonului 
Nuki Nib Uf, precum și descrieri 
ale ceremoniilor pentru proslăvi
rea zeului „Amon“.

Din inscripțiile aflate pe aceste 
statui reiese că în acea epocă a 
avut loc o enormă creștere a a- 
pelor care ar fi acoperit întregul 
Egipt. Se vorbește, de asemenea, 
despre existența mai multor pro
iecte de irigare ce urmau a fi e- 
fectuate după inundații.

Noile statui sînt asemănătoare 
Sfinxului, avînd cap omenesc și 
corp de leu.

DECLINUL HOLLYWOODULU1

Loto central

La tragerea Loto-central din ziua de 15 
martie 1963, au fost extrase din urnă ur
mătoarele numere :

32, 24, 82, 25, 51, 21, 66, 10, 29, 26. 
Premiul special A : 10, 24, 25; Premiul 
special B : 51, 26, 32 ; Premiul special C ; 
66, 29, 82.

Fond de premii : 751 228 lei.

ACCRA 14 (Agerpres). — într-un interviu acordat revistei franceze „France Nouvelle”, președintele Ghanei, dr. Kwame Nkrumah, a subliniat că „raportul de forje actual din lume s-a stabilit la un astfel de stadiu, îneît singura cale deschisă omenirii este coexistența pașnică“. Alternativa la aceasta, a declarat Nkrumah, ar însemna haos și distrugere.
Conferința uniunii afro-malgașe

In comunicatul dat publicității la 
sfîrșitul conferinței se arată că dele
gații au purtat discuții amănunțite 
în legătură cu pregătirea apropiatei 
conferințe a șefilor de state și gu
verne din țările africane, ce urmea
ză să aibă loc în luna mai la Addis 
Abeba.

UAGADUGU 15 (Agerpres). La 14 
martie și-a încheiat lucrările cea 
de-a patra conferință a Uniunii afro- 
malgașe, care a avut loc în capitala 
Republicii Volta Superioară, Uaga- 
dugu.

După cum anunță agenția France 
Presse, în această uniune a fost ad
mis cel de-al 13-lea stat, Ruanda.

Referindu-se la problema dezarmării ca factor important în promovarea unui climat internațional de încredere, Nkrumah a relevat că actuala cursă a înarmărilor este absurdă și Inutilă, întrucît ea duce la risipirea unor importante resurse- materiale și omenești în scopul distrugerii, In timp ce peste jumătate din populația globului trăiește în condiții de mizerie. Cursa înarmărilor nu amenință numai viitorul omenirii, dar îngreunează și rezolvarea problemelor majore ale epocii noastre, a spus președintele Ghanel.Astăzi, a spus el în continuare, pacea este o problemă a tuturor. In Africa, problema păcii este strîns legată de lupta pentru eliberarea, unitatea și reconstrucția continentului negru. „Lupta noastră pentru o Africă liberă, independentă și unită este dependentă de eforturile de menținere a păcii în lume'*.

„O primejdie pentru 

independența Suediei’

Dezbaterile din RiksdagSTOCKHOLM 15 (Agerpres). — Luînd cuvîntul la 13 martie în Riksdagul suedez cu prilejul discutării „problemei Pieței europene" și poziției Suediei în această problemă, G. Hedlund, liderul partidului de centru, a declarat că „trebuie să se pună capăt discuțiilor cu privire la participarea Suediei la Piața comună”. In legătură cu aceasta, Hedlund a atras atenția asupra încheierii alianței militare politice dintre Franța și Germania occidentală. Axa Paris-Bonn, a arătat el, devine o axă principală și este legată de problema armei nucleare în uniunea occidentală Acum, mai mult ca ori- cînd. a subliniat Hedlund, a devenit clar că nu putem adera la această uniune politică, dacă vrem să salvăm politica noastră de neutralitate.Deputății T. Bepgtsson și E. Elm- vall (partidul de centru) au cerut lărgirea comerțului" dintre Suedia și țările socialiste.Suedia trebuie să-și retragă cererea de asociere la Piața comună, a declarat deputatul K. H. Hermans- son din partea partidului comunist. Orice formă politică eventuală de aderare la Piața comună constituie o primejdie pentru independența Suediei. Comerțul internațional liber va fi o realitate numai dacă se va pune capăt politicii blocurilor comerciale închise.

DESCOPERIREA UNOR STATUI 
DE PE VREMEA FARAONILOR

EXPEDIȚIE ÎN OCEANUL INDIAN

Declarația noului guvern sirian

Un grup alcătuit din reprezen
tanți ai sindicatelor lucrătorilor 
din cinematografie a adresat la 14 
martie un apel guvernului S.U.A. 
în care se cere asigurarea de cre
dite și alte forme de ajutor in
dustriei cinematografice pentru 
ca producția americană de filme 
„să se înapoieze pe teritoriul 
S.U.A.“. In apel se arată că, de
oarece numeroase filme america
ne sînt realizate in prezent în dl-

ferite țări străine, activitatea stu
diourilor cinematografice din Hol
lywood a scăzut cu 55 la sută de 
la terminarea ultimului război

mondial, ceea ce a provocat un 
însemnat procent de șomeri în 
rîndurile lucrătorilor din cinema
tografia americană.

bkk

La 14 martie, Adunarea Națională a Somaliei a aprobat cu 74 de voturi 
contra 14 hotărîrea guvernului republicii de a rupe relațiile diplomatice cu 
Anglia. Guvernul Somaliei a hotărît să rupă relațiile diplomatice In urma de
clarației guvernului englez că intenționează să mențină, în componența colo
niei engleze Kenya, regiunea de frontieră din nord pe care o revendică So
malia. In fotografie : Trupe pregătind paza ambasadei engleze de la Moga
discio, capitala Somaliei.
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Nava expediționară sovietică 
„Orlik" s-a întors din cursa efec
tuată în Oceanul Indian.

Expediția, care a studiat timp 
de peste o jumătate de an fauna 
părții de nord-est a Oceanului 
Indian, s-a întors cu o colecție 
formată din 180 de specii de 
pești. Printre acestea se află peș
tele de mare adîncime himera, 
foarte răspîndit în urmă cu cîteva 
milioane de ani.

Expediția a efectuat cercetări 
oceanografice în vederea pregă
tirii Anului Internațional al Soa
relui calm. Au fost studiate con
dițiile hidrologice și hidrochimice 
în regiunea curenților și a ridi
cării apelor de adîncime, precum 
și problemele oceanologice legate 
de aceste fenomene.

CAIRO 15 (Agerpres). — Gamal Abdel Nasser, președintele R.A.U., s-a întîlnit cu delegațiile guvernamentale siriană și irakiană, care au sosit la 14 martie la Cairo.

UN NOU ALIAJlin colectiv, sub conducerea 
prof. Krupkowski, de la Acade
mia de mine, și a prof. Ponia- 
wierski, de la Politehnica din 
Varșovia, a reușit să producă un 
nou aliaj din aluminiu, zinc, mag
neziu și fier, ce posedă o serie de 
proprietăți prețioase.

Noul aliaj este ușor și în ace
lași timp tot atît de rezistent ca 
și oțelul, posedă o mare rezisten
ță la coroziune, nemaifiind nevoie 
să fie acoperit cu strat izolator, 
iar la polizare capătă un luciu 
frumos.

★DAMASC 15 (Agerpres).— începerea tratativelor de la Cairo a coincis cu declarația noului guvern sirian cu privire la viitoarele relații dintre R.A.U., Siria și Irak. După cum transmite corespondentul din Damasc al agenției MEN, guvernul sirian, a subliniat că consideră drept „principala sa sarcină includerea Siriei într-o uniune cu R.A.U. și Irak. O asemenea uniune va fi creată pe baze studiate în mod minuțios și va fi deschisă pentru alăturarea Algeriei și Yemenului”.Guvernul arată că trimiterea unei delegații oficiale siriene la Cairo marchează „începerea activității în domeniu] creării unei asemenea uniuni” și constituie preludiul pentru instituirea unui comitet comun cu participarea reprezentanților R.A U.. Siriei si Irakului, care se va ocupa cu elaborarea bazelor unei uniuni intre cele trei țări Guvernul sirian iși exprimă părerea că potrivit proiectului pe care îl va pregăti comitetul comun, in fiecare dintre cele trei țări trebuie să fie organizat un referendum.în domeniul politicii externe nou) guvern sirian va promova politica neutralității pozitive, neaderării la blocuri, va lupta împotriva colonialismului sub toate manifestările sale, va colabora cu toate țările pe baza egalității și a Interesului reciproc.
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Sesiunea extraordinară a F. A.O
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pronunțatacu de la
adoptat în unanimitate „De- cu privire la dreptul omu- nu cunoaște foametea”. De- subliniază că în timp ce o omenirii este

Aspect din 
spre Paris" 
muncitori de 
din Lorena.

Adoptarea declarației cu privire la dreptul omului de a nu cunoaște 
foametea

timpul „marșului 
al celor 2 000 de 
la minele de fier

Tratativele de dezarmare 
de la GenevaGENEVA 15 — De la trimisul definitivă. a experiențelor atomice,special Agerpres, C. Benga :în ședința de vineri dimineață a Comitetului celor 18 state pentru dezarmare, prezidată de Karel Kurka. conducătorul delegației R.S. Cehoslovace, au luat cuvîntul reprezentanții Italiei, Mexicului, Uniunii Sovietice și Statelor Unite.în discursul său, șeful delegației italiene, Cavaletti, s-a pentru discutarea în continuare problemei încetării experiențelor arma nucleară și a chestiunilor ordin tehnic privind inspecțiile fata locului.Padilla Nervo, conducătorul delegației Mexicului, a cerut, de asemenea, continuarea discuțiilor privind încheierea unui acord care să interzică efectuarea de experiențe nucleare. Șeful delegației Mexicului a propus realizarea în prealabil a unui acord care să prevadă încetarea temporară a experiențelor nucleare și între timp să se continue negocierea acordului privind interzicerea

laburiștli englezi și proDIciîia 
interzicerii experiențelor 

nucleare
LONDRA 15 (Agerpres). — La 14 

martie, un număr de depufaji laburiști 
au ceruf în Camera Comunelor ca pri
mul ministru Macmillan să contribuie 
la realizarea unui acord cu privire la 
Interzicerea experiențelor nucleare, ca 
răspuns la atitudinea Uniunii Sovietice, 
care a acceptat principiul inspeefipi la 
fața locului.

Puterile occidentale; a- declarat de
putatul T. Driberg, au subliniat în per
manentă că divergentele în problema 
Inspecțiilor la fata locului constituie 
unicul obstacol în ca'ea unui acord cu 
privire la interzicerea experiențelor, 
dar atunci cînd Uniunea Sovietică a 
făcut o propunere constructivă în a- 
ceastă problemă, țările occidentale nu 
l-au venit în întîmpinare.

In dec'arafia sa, primul ministru Mac
millan s-a limitat la recunoașterea fap
tului că, atitudinea sovietică în proble
ma inspecfii'or constituie un „impor
tant pas înainte'ț.și .ș'ba,exprimat spe
ranța că „în ultima instanță aceasta va 
duce la rezolvarea problenTei";-'^'; ’be-

El a condamnat cursa înarmărilor nucleare și a cerut comitetn ui să pună în discuție măsuri parțiale pentru slăbirea încordării internaționale., In cuvîntarea sa. reprezentantul sovietic, S. Țarapkin, a ărlita». că, după părerea delegației U.R.S.S., .laborarea ■ tratatului cu privire la dezarmarea generală și totală a fost ■și. Yămîne sarcina principală d comitetului. Totodată, ■ nu se poate să nu sè recunoască că*™ actuala situație internațională căpătă o deosebită însemnătate și prin urmare o urgență cu totul specială/.îeălizarea unor a- corduri cu privire la aplicarea măsurilor în vederea destinderii încordării internaționale și a înlăturării primejdiei izbucnirii unui război.Referindu-se la propunerea sovietică cu privire la încheierea unui pact de neagresiune între țările participante la Tratatul de la Varșovia și țările membre ale N.A.T.O., S. Țarapkin a spus : „Considerăm că examinarea acestei propuneri nu mai suferă nici o amînare — după părerea noastră, problema pactului trebuie să fie discutată în comitet de către întreaga sa componență, imediat după discutarea următoarelor două probleme : a declarației cu privire la renunțarea la folosirea teritoriilor străine pentru amplasarea mijloacelor strategice de transportare a armelor nucleare și a problemei mijloacelor de preîntîmpinare a izbucnirii. accidentale a unui război.Ultimul a luat cuvîntul Stelle, reprezentantul S.U.A., care a declarat că delegația sa continuă să acorde prioritate discutării problemelor legate de interzicerea experiențelor cu arma atomică și a propus reluarea lucrărilor subcomitetului celor 3 puteri nucleare.Următoarea ședință va avea loc la 18 martie.
ăr er i

BRUXELLES 15 (Agerpres). 
Luînd cuvîntul la 13 martie 
parlament, în timpul discutării 
getului ministerelor afacerilor 
terne și comerțului exterior, 
nacker, i . 
libertății și progresului, a declarat 
că guvernul belgian nu trebuie să 
adopte hotărîrea cu privire la parti
ciparea la crearea „forțelor nucleare 
multilaterale“ ale N.A.T.O., fără, dis
cutarea, acestei probleme de către 
parlament. J '

în 
bu- 
ex- ______ ....... _ _________ Kro- 

reprezentantul Partidului

„Le Monde" despre proiectata 
experiență nucleară franceză In SaharaPARIS 15 (Agerpres). — Ziarul „Le Monde“ a anunțat că Franța intenționează să efectueze la 17 martie o nouă experiență nucleară subterană în Hoggar (Sahara).Agenția France Presse relèvâ că la Alger știrile privitoare ' la proiectata experiență nucleșră din Sahara provoacă îngrijorare. France Presse afirmă că surse autorizate au anunțat că guvernul algerian’ se va" reuni la 16 martie pentru a dezbate problemele legate de proiectata experiență franceză.

F.A.O. asupra producției agricole și prețurilor produselor agro-alimen- tare în lume, indici de care depinde în mare măsură alimentația populației globului, arată că numeroase regiuni, îndeosebi din Africa, America Latină, și din Orient cunosc o lipsă gravă de produse alimentare, în Africa, scrie raportul, producția alimentară pe cap de locuitor a scăzut față de aceea dinaintea ultimului război mondial, iar numeroase regiuni din acest continent cunosc foametea. în America Latină producția agricolă a înregistrat o scădere în țări ca Guatemala, Honduras, Peru, Uruguay.Pe de altă parte, declarația cheamă la colaborarea tuturor țărilor dezvoltate ale lumii în lupta împotriva foametei și mizeriei. Declarația cheamă,, de asemenea, la o largă colaborare internațională în dezvolta- esențiale ale umanității și lipsa de rea schimburilor comerciale.

ROMA 15 (Agerpres). — La Roma continuă lucrările sesiunii extraordinare a Organizației mondiale pentru alimentație și agricultură (F.A.O.), convocată în scopul lansării unei noi campanii de luptă împotriva foametei în lume. în ședința din seara zilei de 14 martie, participanții la sesiune au clarația lui de a clarația parte însemnată a subalimentată, în anul 1962 au fost cheltuite miliarde de dolari pentru înarmare. Referindu-se îndeosebi la situația din țările insuficient dezvoltate ale lumii, declarația relevă necesitatea ajutorării acestor țări și a „apărării demnității și independenței țărilor în curs de dezvoltare, permițîndu-le să-și vîndă produsele pe piețele mondiale”.„Hrana este una din necesitățilealimente poate să frîneze dezvoltarea umanității — se arată în Declarație. De aceea, trebuie folosite toate resursele umane și progresul științei pentru asigurarea produselor alimentare necesare omenirii”.După cum se știe, un raport al
In cea de«a?9«a2;i degreva

YORK 15 (Agerpres). —NEW
„Newyorkezii vor trebui să mai aștepte 
încă cel puțin cîteva zile pînă 
ce vor putea citi din nou ziarele din 
orașul lor” — a transmis la 14 
martie agenția France Presse. Greva 
tipografilor a intrat la 14 martie în cea 
de-a 97-a zi. Greviștii au declarat că 
au ma: rămas o serie de probleme care 
urmează să tie rezolvate, iar 
definitivă în ce privește 
luării lucrului urmează să 
abia săptămîna viitoare.

o hotărîre 
data 
fie

re
luată

El a subliniat că partidul său se 
pronunță pentru dezarmare genera
lă si totală controlată și pentru co
existentă pașnică.

Deputatul socialist Radoux a sub
liniat că în prezent există posibili
tăți reale pentru încheierea tratatu
lui de neagresiune între țările mem
bre ale N.A.T.O. și statele partici
pante la Tratatul de la Varșovia și 

■crearea- în '■ Europa centrală a unei 
zone denuclearizate.

; Proteste împotrivă represiunilor
antidemocratice din IrakHANOI 15 (Agerpres). — Partidul celor ce muncesc din Vietnam a dat publicității o declarație de protest în legătură cu represiunile dezlănțuite de autoritățile irakiene împotriva elementelor democratice din țară.Represiunile împotriva democraților, patrioților și. comuniștilor, se subliniază în declarație,’ contravin intereselor naționale ale poporului irakian și constituie o încălcare a normelor elementare ale dreptului și libertății. ■COLOMBO 15 (Agerpres). — Partidul Comunist din Ceylon a dat

publicității o declarație în legătură cu asasinarea lui Hussein Radaui, secretar general al C.C. al Partidului Comunist din Irak, și a tovarășilor săi de luptă. Inimile tuturor oamenilor progresiști din Ceylon, se spune în declarație, sînt cuprinse de mîhnire și mînie. „Comuniștii din Ceylon coboară drapelele lor roșii în bernă în semn de doliu, în memoria eroilor și tovarășilor lor schingiuiți. Moartea lor să constituie o chemare la intensificarea campaniei mondiale pentru încetarea terorii, din Irak“.
Corespondentă din Londra

Ce arată oscilațiile de la bursă
Prin intervenția de, marți a 

Băncii Angliei, precum și' a mai 
multor bănci din New York — 
care au cumpărat toată moneda 
engleză pe care speculanții străini 
o lansaseră pe piețele de schimb 
din Occident — scăderea înregis
trată de cursul lirei sterline luni 
și marți a fost încetinită și apoi 
oprită. La Londra se consideră că 
recenta și cu greu stăvilită de
gringoladă a lirei sterline, care a- 
junsese la cel mai scăzut nivel 
din ultimele 19 luni, a fost pro
vocată de retragerea masivă de 
conturi operată de către investi
tori din Frankfurt pe Main, Pa
ris, Amsterdam, Zürich și din alte 
centre financiare vest-europene.

Deși s-a produs o redresare a 
lirei, în unele cercuri se conside
ră că eforturile făcute în acest 
scop de tezaurul englez s-ar putea 
să fi redus rezervele de valută 
străină ale Angliei cu echivalen
tul a 50 milioane lire sterline.

Cu toate că unele cercuri de 
afaceri consideră episodul de la 
bursa din Londra „pur temporar", 
mulți consideră că el a reflectat 
actuala instabilitate a economiei 
engleze. Dacă ar exista încredere 
într-o creștere a producției și in 
lărgirea exportului Angliei și tot
odată nu ar exista teama de a- 
gravarea problemelor balanței de 
plăți, speculanții de monedă străi
nă nu ar fi încercat o acțiune îm
potriva lirei sterline. Cercurile de 
afaceri vorbesc despre „tulburări 
fundamentale în economie" oglin
dite printre altele în creșterea șo
majului, care a depășii cifra de 
900 000 de oameni, ca fiind cau
zele'acestei speculații:

line și ale acțiunilor la bursă sînt 
o urmare a întreruperii tratative
lor cu privire la aderarea An
gliei la Piața comună. Guvernul 
conservator se angajase atât de 
mult în aceste tratative, incit., 
după propria sa mărturisire, nu 
a elaborat nici o soluție de re
zervă in ceea ce privește orien
tarea economiei și a comerțului 
exterior în ipoteza unui eșec 
tratativelor de la Bruxelles.

Cu atât mai mult se impune 
tenției cercurilor de afaceri 
opiniei publice în general pers
pectiva pe care o deschide pentru

al

a-
și

activarea producției industriale 
și lărgirea exporturilor intensifi
carea comerțului mondial prin 
înlăturarea restricțiilor existente 
încă in această privință, prin 
dezvoltarea relațiilor comerciale 
cu- țările socialiste. De aceea, 
consfătuirea internațională neo
ficială care a avut loc la Lon
dra între 11 și 15 martie cu sco
pul de a populariza ideea convo
cării unei conferințe mondiale 
oficiale în problemele lărgirii co
merțului între toate țările s-a 
bucurat de o importantă partici
pare și publicitate. Conferința, ini
țiată de mișcarea „Anglia, înain
te", s-a desfășurat în prezența a 
45 de delegați și a 132 de obser
vatori din 19 țări. Anglia a fost 
reprezentată de mai mulți membri 
ai parlamentului, conducători sin
dicali, economiști de frunte ca sir 
Roy Harrod și prof. C. E. Carring
ton, istoricul sir Arthur Bryant și 
alții.

Vorbind la conferință, Richard 
Briginshaw, președintele mișcării 
„Anglia, înainte“ și lider al sin
dicatului tipografilor, a cerut su
primarea discriminărilor în co
merțul internațional și a condam
nat înființarea unor blocuri eco
nomice și comerciale de felul Pie
ței comune. El a sprijinit ideea 
unei conferințe economice mon
diale, aprobată de Adunarea Ge
nerală a O.N.U.. cu care prilej să 
fie înființată o organizație inter- 
naționdlă a comerțului prin care 
să fie promovat comerțul mon
dial, O. astfel de organizație — a 
spus el — trebuie să fie deschisă 
pentru toate țările, socialiste și 
-nesocj.alfșie j dinăuntrul organiza-

. i-, : -, iw.. ,1'sl s' «'«
Ift același timp, la Londra se de scădere a cursului lirei stör-' ta ez-

consideră că oscilațiile lirei ster- line. (Teieioto Agerpres—U.P.I.) JOHN GRITTEN
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Dezvoltarea industriei energetice cu ba ne

în orășelul se desfășoară lucrările de mai
HAVANA 15 (Agerpres). — La 50 km de Havana, Măriei, din plinconstruire a celei mari termocentrale din Cuba. Puterea ei va fi de 500 000 kW. produce tot atîta gie cît produc toate centralele trice din Cuba..Termocentrala de __ Măriei șe construiește cu ajutorul Uniunii Sovietice. Primul agregat ăl.termocentralei va da. curent în trimestrul al doilea al anului 1964.

Ea va ener- acum elec-la

Grija pentru 
copii în Cuba

HAVANA (Ager
pres). — La patru 
ani după revoluție, 
poporul cuban se 
poate mîndri cu re
zultatele obținute în 
domeniul creșterii și 
educării tinerelor ge
nerații.
‘‘ Dacă ÎH trecut, 
după cum subliniază 
revista „Cuba So
cialistă”, „numai 50 
la sută din populația 
de vlrstă școlară pu
tea. să meargă Ia 
școală, astăzi putem 
pune la dispoziția 
tuturor copiilor de 
vîrstă școlară con
diții bune de învăță
tură”. Potrivit ace
leiași publicații, nu
mărul școlilor din 
Cuba a crescut din 
1958 pînă în 1962 cu 
56 la sută, iar numă
rul educatorilor cu 
90 la sută.

Zilele acestea, agenția Prensa Latina 
anunța că în Cuba au început să func
ționeze sub conducerea Ministerului Să
nătății primele maternități. Grija statului 
pentru copil îșl găsește expresia în fon
durile mari pe care acesta le pune Ia 
dispoziția educării copiilor. Din 1958 pînă 
în 1962 fondurile pentru educația copiilor 
au crescut, după cum subliniază revista 
„Cuba Socialistă”, de peste trei ori.

Ziarul „Noticias de Hoy” a anunțat că

Noi detașamente se alătură 
mișcării greviste în Franța

revoluțio- acordă o dez- elec- bază țării.
drocentrala ridicată la 40 km de orașul Cien- fuegos. Pînă la sfîrșitul anului ea va produce 58 milioane de kWh de energie electrică. Este pe sfîrșite construcția centralei electrice din orașul Matanzas cu o putere de 37 000 kW. Centrale electrice mai Șiîn alte regiuni ale țării.

Guvernul nar al'Cubei mare importanță voltării sistemului troenergetic ca a industrializăriiîn provincia Oriente se construiește o altă termocentrală a cărei putere inițială va fi de 100 000 kW. Centrala vaîncepe să producă cu- mici se construiesc rent pentru întreprinderile industriale din Prin darea -lor în ex- provincie ■: la sfîrșitul ploâtare puterea elec- anului viitor. trică totală instalată vaAnul acesta a și in- crește în următorii 4—5 trat în funcțiune hi- ani de peste două ori.

La o grădiniță de copii din Santiago de Cuba

guvernul Cubei a instituit 5 000 de burse 
noi pentru copiii muncitorilor șl țăranilor 
care vor învăța in orășelul școlar „Sierro 
Redondo”. Acest nou centru școlar este 
așezat în împrejurimile Havanei, unde 
înainte trăiau numai reprezentanți ai 
aristocrației cubane. In anul de învăță- 
mînt 1962-1963 în școlile elementare din 
Cuba învață 1 220 000 de copii, adică de 
două ori mai mulți decît în ajunul revo
luției.

Mfl

LONDRA. .Attilio Piccioni, ministrul 
de externe italian, și Edward Heath, 
lordul sigiliului privat, au trecut în 
revistă situația creată după eșecul tra
tativelor de la Bruxelles, ca urmare a 
opoziției franceze la aderarea Angliei 
la Piața comună. Cei doi demnitari au 
discutat la Londra și probleme legate 
de pactul nord-atlanfic și, în primul 
rînd de propunerea anglo-americană 
privind crearea așa-zisei forțe nucleare 
multilaterale în cadrul N.A.T.O.

nerea de a se institui medalia de aur 
pentru cosmonauți care să fie decer
nată lui Nikolaev și Popovici.

Declarațiile noului
prim-ministru 

al Afganistanului

Demisia guvernului
sud-coreean

SEUL. La 15 martie, guvernul 
coreean și-a prezentat demisia. Agen
țiile occidentale de presă relevă că 
demisia cabinetului este în legătură cu 
descoperirea recentă a unui complot 
împolriva șefului juntei militare aflate 
la putere, generalul Pak Cijan Hi. 
După cum se știe, complotul amintit 
constituie un episod al luptei pentru 
putere dintre diferitele fraejiuni ale 
juntei militare. Pînă în prezent au fost 
arestate, in urma descoperirii complo
tului, 30 de persoane, între care patru 
foști membri ai juntei.

PARIS. Comisia astronautică a 
Federației internaționale de aviație 
(F.A.I.) a omologat recordurile orbi
tale absolute în privința duratei și 
distanței zborului stabilite la 11—15 
august 1962 de pilotul cosmonaut al 
U.R.S.S. Andrian Nikolaev. Zborurile 
lui Andrian Nikolaev și Pavel Po-', 
povici au fost apreciate de către Co
misia F.A.I. ca o realizare de seamă 
în. cucerirea spațiului cosmic. Comi
sia astronautică a prezentat spre 
examinare Consiliului F.A.I. propu-

sud-

In momentul în care primele 
raze ale dimineții vesteau a 15-a 
zi a grevei minerilor francezi, 
toate trenurile se. opreau pentru 
21 de ore în Franța, ca urmare 
a grevei celor peste 350 000 de fe
roviari. Răspunzînd chemării cen
tralelor sindicale C.G.T., C.F.T.C., 
Force Ouvrière; oamenii muncii 
de la căile ferate participă la gre
vă în proporție de sută la sută. 
Greva a fost provocată de refu
zul conducerii căilor ferate de a 
discuta 
pensiilor 
ciuda 
meniului 
5 martie 
nistrul 
lor publice față 
de reprezentanții 
sindicatelor. La 
noble, la St. Etienne și Creu- 
soț, Nantes și Sedan, metalurgiștii 
aii întrerupt și ei munca pentru 
două ore sau mai mult, luînd 
parte la diferite manifestații și 
mitinguri. La Lacq, continuă gre
va oamenilor 
nele de gaz. 
dical declara 
guvernul nu 
favorabil pînă sîmbătă, ne pregă
tim să închidem cu totul uzina 
pînă ce ni se va da satisfacție“. 
Sindicatele funcționarilor publici 
discută în acest moment posibi
litatea organizării unei greve ge
nerale la 20 martie.

Tulburat de amploarea mișcării 
greviste, „Le Figaro“ aprecia azi 
astfel sițucdift ■ »° criză generală 
zguduie vastul domeniu al între
prinderilor statului“.

Oficialitățile au trecut la adop
tarea primelor măsuri pentru a 
face față situației. A fost consti
tuit '•un „comitet al înțelepților", 
însărcinat să studieze diferendu- 
mul dintre salariați și autorități 
în ansamblul sectorului public și 
naționalizat. Prin aceasta se ur
mărește amînarea soluționării re
vendicărilor, în speranța că gre
viștii vor fi siliți de greutățile

problema și alte 
angaja- 
luat la 
de mi- 
lucrări-

salariilor, a 
revendicări, în

Corespondentă 
din Paris

Metz și Gre-

muncii de la uzi- 
Comitetul intersin- 
joi seara : „Dacă 
va da un răspuns

materiale să slăbească lupta. In 
declarațiile lor, reprezentanții 
sindicatelor minerilor au mențio
nat : „luptăm pentru revendicări 
privind majorarea salariilor și 
ceea ce interesează sînt nu pro
misiunile ci faptele“.

Pentru a veni în ajutorul gre
viștilor, azi a fost organizată în 
întreaga Franță o colectă cu par
ticiparea marilor centrale sindica
le. La Paris au sosit din bazinul 
Nord-Pas-de-Calais 200 de mi
neri, îmbrăcați în costumele lor 
de lucru, care vor strînge ajutoa

re pentru gre
viști, în timp ce 
soțiile lor vor în
cerca să fie pri
mite de preșe
dintele statului.

Acțiunile greviste rețin atenția 
tuturor ziarelor, independent . de 
culoarea lor politică. Oficiosul 
„La Nation“ apreciază că situația 
creată prin declanșarea grevei 
minerilor acum 2 săptămîni „se 
înscrie într-o problemă mult mai 
vastă“. „Nu se poate spune că si
tuația economică și socială se pre
zintă sub un aspect prea încu
rajator“ — conchide ,,L’Aurore". 
„Combat" menționează: „Absența 
de măsuri imediate în favoarea 
minerilor și hotărîrea Consiliului 
de miniștri de a vedea în ansam
blul său problema evoluției sala
riilor în sectorul public și parti
cular trebuia să ducă în mod ine
vitabil la o tensiune a ansamblu-: 
lui sectorului naționalizat“. In 
editorialul său de azi „L’Huma
nité“ arată că în ciuda anumitor 
tactici folosite de autorități „gre
va celor 228 000 de mineri conti
nuă într-o unitate perfectă, iar de 
azi se află în grevă și feroviarii. 
Amploarea acestei mișcări, unita
tea sa, simpatia pe care o întâl
nește în păturile cele mai largi 
ale populației sînt baza sa de 
succes".

TUDOR VORNICU

Les Echos“ despre situația economiei
vest-germanePARIS 15 (Agerpres). — Citînd ultimul raport asupra situației economice a Republicii Federale Germane, dat publicității de Federația industriașilor vest-germani, cotidianul francez „Les Echos“ subliniază că conjunctura actuală a economiei vest-germane produce o serioasă îngrijorare. „Producția industrială, scrie ziarul, a scăzut cu mai mult de 11 la sută în ianuarie 1963 în raport cu luna decembrie 1962“.După cum subliniază „Les Echos“,

cel maj mult a fost afectată producția industriei navale ; în ce privește celelalte ramuri industriale „regresul a fost în egală măsură puternic“. „în cursul ultimelor trei luni, scrie „Les Echos“, industria < lectrică a trecut printr-o perioadă c stagnare, pentru prima dată de sfîrșitul celui de-al doilea răzbi mondial scăderea a atins 13 la sul la rafinăriile de petrol, 10,8 la sut în industria chimică“,

BUDAPESTA'. La 14 martie Istvan

Ar,

’*>

GENEVA. Statul Burundi a fost F“.‘Z'______admis în Organizația Internațională Dobi, președintele Consiliului P’rezi- a Muncii (O.I.M.). După admiterea dențial al R. P. Ungare a înmînat statului Burundi^ în O.I.M., această premiile Kossuth pe anul 1963 pen
tru realizări de seamă în domeniul 
științei, industriei, agriculturii, lite
raturii și artei. La festivitatea în- 
mînării Premiilor Kossuth, au parti
cipat Janos Kadar, prim-secretar al 
C.C. al P.M.S.U., președintele Con

de Miniștri al R. P. Ungare, 
conducători de partid și de

organizație, nurtiară în prezent 106 țări membre.
BONN. La 14 martie, Comisia pentru problemele comerțului exterior a Bundestagului de la Bonn s-a pronunțat împotriva poziției guvernului vest-german care a interzis exportul țevilor de oțel în Uniunea Sovietică și în alte țări socialiste. După cum a anunțat agenția DPA, comisia a respins cu majoritate de voturi (deputați ai P.S.D.G. și partidului liber-democrat, precum și două voturi ale deputaților fracțiunii U.C.D.—U.C.S.) hotărîrea guvernului.
Nave de pescuit americane

KABUL. In seara zilei de. 14 martie Mohammed Yousuf, primul ministru al Afganistanului,- a luat cuvîntul la postul de radio Kabul. El a expus principiile fundamentale ale politicii interne și externe ale noului • guvern afgan. în domeniul dezvoltării economice, a declarat primul ministru, guvernul va dezvolta și consolida economia țării pe baza planificării. Referindu-se la politica ex4 ternă a guvernului său, Mohammed Yousuf. a declarat că acest guvern va promova și de acum. înainte politica tradițională de neutralitate și de neaderare la blocuri. El a reafirmat devotamentul Afganistanului față de principiile conferințelor de la Bandung și Belgrad.
WASHINGTON. în fața Comitetului Camerei reprezentanților pentru serviciile armate, ministrul apărării al S.U.A. a declarat că rachetele „Jupiter" ■ sînt retrase din Italia și Turcia din cauza vulnerabilității tățile mexicane sînt ___________ ____lor. In Italia, de exemplu, a -spus faptul că o flotilă alcătuită‘ din zece McNamara, rachetele „Jupiter“ sînt nave de pescuit ale S.U.A. a pescuit deosebit de vulnerabile la acțiuni în apele teritoriale mexicane, de sabotaj. Intr-un caz, în apropierea rampei se află o autostradă. învelișul rachetei e foarte subțire și lesne de perforat. Se încearcă înlocuirea acestor tipuri de armament cu altele.

reținute de autoritățile
mexicane

CIUDAD DE MEXICO. După cum transmite agenția Prensa Latina, autoritățile mexicane au reținut două nave de pescuit ale S.U.A., care pes- cuiau ilegal în apele teritoriale ale Mexicului. în același timp, cotidianul „Ovaciones“, care apare la Ciudad de Mexico, a. anunțat că autori- _• , «..v informate de
TOKIO. Agenția Reuter relatează că 50 000 de docheri japonezi au declarat la 15 martie o grevă de 24 de ore în sprijinul revendicărilor lor economice.

R. P. Ungare a înmânat

siliului și. alți 
Stat.

Un refuz cu file

PARIS.După cum transmit agențiile occidentale de presă, ministrul afacerilor externe al Franței, Maurice Couve de Murville, a respin.3 o invitație trimisă de colegul său britanic, lordul Home, de a participa la un prînz oferit de acesta „întrucît are angajamente anterioare“.Agenția Reuter menționează că cei doi miniștri nu s-au mai întilnit de anul trecut, cu șase săptămîni înainte de eșecul tratativelor cu privire la intrarea Marii Britanii în Piața Comună.
ATENA. Ministerul Flotei Comerciale al Greciei a declarat că, printr-un decret regal, se interzic' navelor care navighează sub paviF nul grec să transporte încărcătv Cuba. Fac excepție numai • care au fost închiriate pent” de transporturi înainte d'Tea decretului.
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