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Iarna pune în fața organelor care se ocupă de gos
podărirea orașelor un șir întreg de probleme, dintre 
care unele destul de complicate. Spiritul de preve
dere, măsurile luate din timp pot înlătura multe din 
neajunsurile provocate de zăpezi și geruri. Practica 
arată că a fi bun gospodar înseamnă a fi pregătit să 
intervii în orice moment acolo unde se simte mai 
mare nevoie.

Pe timpul iernii este nevoie să se asigure circulația 
normală a tuturor mijloacelor de transport pe orice 
vreme. De acest lucru depinde ca activitatea de pro
ducție a întreprinderilor, buna deservire în unitățile 
comerciale, transportul în comun, aprovizionarea cu 
combustibil să se desfășoare nestingherit. Aceasta 
presupune fixarea din timp a ordinei de urgență în 
dezăpezirea arterelor de circulație, punerea la punct 
a utilajului, pregătirea serioasă a echipelor de inter
venție, asigurarea materialelor necesare — de la pa- 
razăp"ezi pînă la materiale antiderapante. Interesează, 
înainte de toate, să se asigure neîntrerupt curățirea 
căilor de circulație, descongestionarea nu numai a ar
terelor principale, dar și a celor secundare. Se cere, 
dé asemenea, să funcționeze impecabil legăturile din
tre orașe și comunele din jur.

în această activitate gospodarii orașelor se bizuie și 
pe sprijinul cetățenilor. Deputății, comitetele de stra
dă, de bloc, împreună cu cetățenii, iau parte, ori de 
cîte ori este nevoie, la acțiunile gospodărești impuse 
de capriciile iernii, deoarece este în interesul tuturor 
să se curețe trotuarele, străzile de zăpadă sau polei. In 
descongestionarea străzilor și trotuarelor un sprijin 
serios pot da și colectivele din întreprinderi și insti
tuții, din unitățile comerciale.

Din cauza frigului, cetățenii au uneori neplă
ceri cu instalațiile de canal, apă și de încălzire. în 
această direcție au dat rezultate bune unele inițiative 
ca, de pildă, cea a organizării și dotării cu tot 
ç^ea ce este necesar a unor echipe speciale de inter
venție și reparații rapide. Judecind după scrisorile 
venite la redacție, care semnalează defecțiuni mai ales 
în buna funcționare a instalațiilor de încălzire, acest 
important sector de activitate n-a stat în suficientă 
măsură în atenția gospodarilor unor orașe, 
zat din timp, I.A.L. din raionul N. Bălcescu 
suri pentru repararea radiatoarelor defecte 
cui 4 Livada din șoseaua Giurgiului 117 din București. 
Abia acum, în plină iarnă, I.L.L.-Timișoara a trecut la 
repararea instalațiilor de încălzire din unele blocuri. 
Este important să se urmărească felul cum se fac repa
rațiile la imobile; acum contează, mai ales, operativita
tea și calitatea lucrărilor. Din cauza superficialității 
cu care s-au făcut reparațiile, la blocul 4 B din șo
seaua Viilor din Capitală continuă să existe infiltrări 
de apă. La fel se întâmplă și cu unele locuințe din 
Tîrgoviște.

Comitetelor executive ale sfaturilor populare le re
vine obligația de a controla cum se achită întreprin
derile de administrație locativă de îndatorirea de a 
interveni operativ pentru înlăturarea stricăciunilor și 
de a urmări îndeaproape respectarea termenelor de re
parații la instalațiile de încălzire a imobilelor.

în preocuparea gospodarilor orașelor stă și proteja
rea surselor de apă pentru ca alimentarea curentă cu 
apă potabilă a populației să nu sufere.

Desigur, activitatea gospodărească pe timpul iernii 
îmbrățișează o sferă largă de preocupări. în tot ceea 
ce se face important e să se lucreze cu spirit de răs
pundere și operativitate pentru prevenirea și lichida
rea neajunsurilor provocate de iarnă, să se organizeze 
temeinic munca de gospodărire a orașelor.

Deși sesi- 
nu ia mă- 
de la blo-

în cadrul măsurilor gospodărești specifice sezonu
lui rece, Sfatul popular al Capitalei acordă o aten
ție specială pregătirii utilajelor destinate curățirii 
străzilor de zăpadă. întreprinderea de salubritate 
București a pus la punct din timp mașinile necesa
re, asigurînd, totodată, repartizarea lor în diferite 
puncte ale orașului. Iată, în curtea garajului din 
strada Berzei, o 
rățirea zăpezii.

coloană de mașini gata pentru cu-

Uzina de reparat utilaj minier din l’ctroșeni. Colectivul acestei uzine execută reparațide ca
pitale și curente alo unor utilaje cu care sînt înzestrate minele din Valea Jiului, confecționează 
piese de chimb pentru acestea. în fo lografie : Inginerul Gheorghe Constan tin și lăcătușul Va
sile Ștefan din secția reparații mecanice verifică dimensiunile dinților interiori de la o piesă 
destinată preparației de cărbune de la Lupeni.

Pe drwnun nebătâtonte
Recent, ziarul nostru a făcut cunoscut ci

titorilor faptul că în sectorul Dîlja din Pe- 
troșeni brigada condusă de minerul Dio- 
nisie Bartha a obținut o viteză record la 
săparea și betonarea unui puț : 60,5 ml în-

Am pășit peste pragul anu
lui 1964, al 5-lea an al planu
lui șesenal. Iată-ne în prime
le lui zile de muncă. Anul 
care a trecut ne-a adus mul
te bucurii, l-am încheiat cu 
realizări care ne dau încrede
re în forțele noastre și în fap
tul că putem obține .în viitor 
succese și mai frumoase. De 
mai multe ori am fost între
bați în ultimul timp pe ce căi 
a reușit brigada noastră să 
stabilească o viteză record la 
săparea și betonarea de pu
țuri. Ne-am propus ca în rîn- 
durile de față să răspundem 
acestor întrebări.

Ca în multe alte meserii, și 
în minerit sînt lucrări care 
cer o anumită specializare. 
Brigada noastră s-a speciali
zat de-a lungul anilor în lu
crări de săpare și betonare a 
puțurilor. Aceste lucrări mi
niere de investiții „pe verti
cală“ — cum li se mai spune 
— sînt deosebit de importan
te atît pentru deschiderea de 
mine noi, cît și pentru mo
dernizarea sau extinderea 
minelor existente. Deschizînd 
prin puțuri drumuri noi spre 
zăcămintele bogate de cărbu
ne, căutăm să sporim cît mai 
mult viteza de săpare, căci 
fiecare zi cîștigată de noi re
duce durata de deschidere a 
noii mine, grăbește termenul 
de punere în .funcțiune a a- 
batajelor, înseamnă multe 
tone de cărbune scoase la su
prafață înaintea termenului 
planificat. Urmărim apoi ca 
aceste lucrări de investiții să 
fie executate la un preț de 
cost cît mai redus și de o ca
litate ireproșabilă, ceea ce 
asigură puțurilor o îndelun
gată funcționare cu cheltuieli 
minime de întreținere.

MASELE PLASTICE IN INDUSTRIA,
CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI

la aproape 1200 de

Ore plăcute și instructive

Diverse tipuri de mașini au as
tăzi repere executate din mate
rial plastic în loc de metal. La 
construirea fiecărui vagon de că
lători, de pildă, 24 de repere, în 
greutate de 28,5 kg, înlocuiesc 108 
kg metal. în construcțiile de 
nave se folosesc însemnate can
tități de material plastic pentru 
izolații termice și fonice, căptu- 
șiri de pereți, acoperirea punți
lor ctc. Anul trecut, numai la fa
bricarea autovehiculelor s-au în
trebuințat 147 000 kg materiale 
plastice. O largă extindere au 
luat masele plastice în construc
ția mașinilor agricole. în timp ce 
în 1962 în industria construcțiilor 
de mașini s-au economisit, prin 
folosirea maselor plastice, 566 
tone de metal, în 1963 economiile 
se ridică 
tone.

tr-o lună. In numărul de față publicăm — 
cu scopul de a face cunoscute mijloacele, 
metodele prin care a fost obținută această 
realizare de seamă — scrisoarea unui grup 
de mineri din brigada amintită.

Cu doi ani în urmă, briga
da noastră a fost transferată 
de la mina Lupeni la sectorul 
Dîlja din Petroșeni. La noul 
loc. de muncă noi am venit 
hotărîți să mergem pe. dru
muri nebătătorite, căutând 
soluții tehnice și organizatori
ce noi, metode înaintate de 

'lucru,' ca ré să 
scurtarea duratei de execuție. 
Cu ajutorul inginerilor și teh
nicienilor s-a trecut — pen
tru. prima dată în țară — la 
săparea și betonarea puțuri
lor după metoda cofrajului 
mobil. în noiembrie 1962 am 
obținut primul succes : au 
fost săpați și betonați în- 
tr-o lună, cu ajutorul meto
dei amintite, 51 m 1 de puț. 
Inimile noastre s-au umplut 
de bucurie pentru această rea
lizare nemaiîntâlnită pînă a- 
tunci în Valea Jiului, dar și 
de încredere în faptul că ea 
este doar un început și că pu
tem realiza mult mai mult.

A trecut un an. A fost un 
an în care s-au căutat mij
loace pentru a se perfecționa 
atît metoda, cît și organizarea 
muncii în brigadă, un an în 
care experiența brigăzii 
s-a îmbogățit continuu, 
în prima zi de decem
brie a anului trecut am 
cules roadele acestor 
căutări și ale efortului 
colectiv : măsurătorile 
arătau că în luna pre
cedentă au fost săpați 
și betonați 60,5 m 1 din 
puțul auxiliar nr. 1.

Cum a lucrat brigada 
în această lună, în ce 
constă metoda aplicată?

Puțul auxiliar nr. 1 
se află amplasat la o

distanță de 250 m de cul
cușul stratului 3. El urma 
să fie executat în prima 
etapă între orizonturile 732 
(suprafață) și 443 metri. Cilin
drul puțului are un diametru 
de 6 metri, străbătând o alter
nanță de conglomerate, gresii 
și marne roșietice.

ne permită complexul de Instalații
pentru săpare și betonare au 
intrat un turn de extracție 
metalic provizoriu, demonta- 
bil, mașina de extracție și 
trei chible (vase de transport 
cu o capacitate de 1,5 metri 
cubi), poduri fixe de rezisten
ță și un pod mobil de lucru, 
perforatoare, două încărcătoa
re pneumatice (greifere cu o 
capacitate de 0,2 metri cubi 
fiecare), cofrajul mobil cu o 
înălțime utilă de 2,2 metri și 
cu troliile de la suprafață 
care asigurau lansarea și ma
nevrarea lui, instalația de
DIONISIE BARTHA, șef de 
brigadă, ION NISTOR, LA
ZAR MABARASZ, IOSIF 

SZEKEY, mineri.

A devenit o tradiție ca 
intelectualii oradeni, 

ingineri, medici, profesori, 
juriști, economiști, să se 
deplaseze duminica la sate 
pentru a face expuneri pe 
teme politice, culturale 
și tehnico-științifice în 
fața țărănimii colectivis
te. ,,Ce a adus nou anul 
1963“ a fost tema comună 
a simpozioanelor organiza
te ieri de comitetul regio
nal de cultură și artă în 
satele pregiunii Crișana.

încă de dimineață la că
minele culturale din Uilea- 
cu de Criș, Urvind, Luga- 
șu de Jos, Tinăud, Borod 
s-au făcut pregătiri pentru 
primirea oaspeților. Cină 
am ajuns la Uileacu de 
Criș, căminul cultural era 
plin. Țăranii colectiviști au 
venit în număr mare să 
asculte expunerea juristu
lui Constantin Ifteni despre 
„Evenimentele anului 1963 
și politica externă a R. P. 
Romine", precum și cea 
a medicului Iosif Kende 
despre „Noutăți în depista
rea și tratamentul canceru
lui și altor boli“.

Tot ieri, în 106 localități 
din raioanele Oradea, Sa- 
lonta, Ineu, Criș a început 
etapa a doua a festivalu
lui filmului pentru sate care 
Sg desfășoară între 5—31 
ianuarie. Cu acest prilej 
sînt prezentate 227 cicluri 
du. filme. artistice cuplați? 
cu filme documentare. I,. 
cadrul acestei etape mai ru
lează 86 filme agrozoo
tehnice, 105 filme pentru

elevi și pionieri și 80 filme 
cu desene animate. La ci
nematografele din Sîntana, 
Chișineu Criș, Diosig, 
Biharia, Sălard. Bcliu și 
altele filmele prezentate 
în cadrul festivalului au 
fost ieri precedate de con
ferințe despre „Dezvolta
rea cinematografiei româ
nești“.

Deși a fost o zi geroasă, 
ștrandul cu ape termale de 
la băile Victoria a atras 
sute de tineri si vîrstnici. 
Atît în cursul dimineții cît 
și după-amiaza au avut loc 
aci adevărate competiții de 
natație. Trupurile oțelite au 
rezistat bine „șocului" tre
cerii de la plus 42 grade 
Celsius, cît era temperatu
ra apei din bazin, la mi
nus 13 grade cît era tem
peratura aerului.

adouri... muzicale și 
satirice" — așa se»

intitulează noul spectacol 
de estradă prezentat cu 
prilejul Anului Nou de co
lectivul teatrului orădean. 
Realizat de actori talentați 
ai celor două secții (romî- 
nă și maghiară) ale teatru
lui, spectacolul s-a bucurat 
de o bună primire. Ieri 
seară acest reușit spectacol a 
fost prezentat din nou în 
sala teatrului din localita
te. Sute de spectatori, în 
mare majoritate tineri, au 

iir răsplătit prin vii aplauze...
cadouril^' artisticrfvoferite 
de colectivul teatrului.

H. GROSU 
coresp. „Scînteii“

Două zile de teatru amator

Acum, în zilele do vacanță, elevii și școlarii de pe 
întreg cuprinsul țării își petrec în mod plăcut timpul. 
Se odihnesc, participă la diferite manifestări cultural- 
educative și sportive. în fotografia de sus : moment 
din spectacolul televizat „întâmplări hazlii... sub fulgi 
argintii“, prezentat ieri dimineață de ansamblul de 
teatru și balet al Palatului Pionierilor. Spectacolul a 
fost vizionat de numeroși pionieri și școlari aflați în 
sală sau în fața televizoarelor. în fotografia de jos : 
elevii școlii nr. 175 din raionul Grivița Roșie în vi
zită la muzeul „Grigore Antipa“.

în stațiunile de odihnă și tratament

mù « ® •rrimii

BUHUȘ1 (coresp. „Scîn- 
teii"). Sîmbătă și dumini
că în sala de spectacole 
a noii case de cultură din 
Buhuși s-a desfășurat 
trecerea în revistă a for
mațiilor de teatru pre
miate la primul fes
tival regional de teatru 
de amatori „Vasile Alec- 
sandri", festival la care 
au participat 418 forma
ții de teatru, 29 formații

de păpușari și 372 reci
tatori. în cele două zile 
au prezentat spectaco
le opt formații de tea
tru, 
ale
Fabrica de ciment Bicaz, 
„Constructorul" din O- 
nești, ale Casei orășenești 
de cultură Onești și a 
celei raionale din Roman, 
ale căminelor culturale 
din Tazlău, raionul Bu- 
huși, Bicaz Chei și altele.

printre care cele 
cluburilor de la

în stațiunile de pe Valea 
Oltului, în cele de pe 
Valea Prahovei, la Sovata, 
Borsec și Țușnad, au sosit 
ieri, pentru odihnă sau tra
tament, primii oaspeți din 
acest an — mii de oameni 
ai muncii din toate colțu
rile țării. Pentru ca oaspe
ții să-și petreacă concediul 
în bune condiții au fost 
luate din timp măsuri în 
vederea îmbunătățirii ca
zării, hranei și tratamentu
lui. La pavilioanele centra
le din Govora și Călimă- 
nești, în vilele de la Olă- 
nești, Bușteni, Sinaia și 
Pucioasa, ca și la cele din 
Borsec, Tușnad și Sovata,

©aspe fi’
s-au făcut reparații și ame
najări. Pentru a servi oas
peților legume proaspete 
din sere, întreprinderea 
balneară Sovata a încheiat 
contracte cu mai multe 
gospodării colective. în 
fiecare stațiune, la casele 
de cultură și cluburi s-au 
întocmit bogate programe 
de manifestări cultural-ar- 
tistice. îmbunătățindu-se 
condițiile de cazare, sta
țiunile vor putea primi, în 
acest an, mai mulți oaspeți 
decît în anii trecuți. Sta
țiunile de pe Valea Praho- 

j vei vor găzdui în 1964 de 
peste două ori mai mulți 
oameni ai muncii decît în 
1960.

(Continuare în pag. IlI-a)
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In Capitală

Control radiologie la una din noile policlinici din

Spre a informa pe cititorii zia
rului cu privire la acțiunile pe 
tărîm sanitar ce vor fi înfăptuite 
în acest an în București, ne-am 
adresat tov. prof. dr. Th. Ilea, 
medic șef al Capitalei, care ne-a 
relatat următoarele :

în cei patru ani ai planului șesenal, 
activitatea de ocrotire a sănătății 
publice în Capitală a înregistrat 
succese importante. Eforturi deose
bite au fost făcute în ceea ce pri
vește dezvoltarea bazei materiale, 
concretizate în construirea a 12 dis
pensare medicale de mare capa
citate pentru ■ deservirea unui nu
măr de aproape 
40 ■ de circum
scripții, a 6 centre 
stomatologice cu 
49 unități de lu
cru, 13 farma
cii și alte 5 unități de diferite tipuri, 
în creșterea capacității de spitaliza
re cu aproape 900 de paturi pentru 
bolnavi și altele pentru bătrînii a- 
sistați în 
prevederi 
de curînd 
policlinici 
nul 23 August, a trei dispensare du
ble de circumscripție în cartierele 
noi de blocuri, a unui centru sto
matologic și a unui ambulator de 
nefrologie pe lîngă spitalul Panduri.

Una din preocupările deosebite a 
constituit-o dotarea unităților medi
cale din Capitală cu aparatură teh
nică medicală modernă. în anul 
1963 acestea au primit instrumen
tar, utilaje, mijloace de transport, 
etc. în valoare de peste 6 000 000 lei 
din fondurile M.S.P.S. și peste 
milioane din fondurile S.P.C.

îmbunătățirea bazei materiale 
mîne un obiectiv de prim plan 
pentru anul 1964. Urmează să 
începută construcția unei policlinici 
raionale în raionul Tudor Vladimi- 
rescu, a Stației centrale de salvare,

căminele sectorului de 
sociale. în anul încheiat 
a început construcția unei 
de întreprindere în raio-

10

ră-
și 

fie

se vor da în funcțiune încă 3 noi 
dispensare de circumscripție' și un 
centru de stomatologie. De aseme
nea, va crește capacitatea de spita
lizare cu încă 200 de paturi.

Anul trecut a fost făcut și recen- 
sămîntul întregii aparaturi medica
le existente în clinicile, spitalele și 
unitățile medico-sanitare din Capi
tală. Pe această bază — paralel cu 
înzestrarea în continuare a unități
lor — se va putea efectua anul a- 
cesta redistribuirea aparaturii medi
cale corespunzător necesităților 
tuale.

Una din măsurile deosebit 
importante pe 
re o avem de 
mărit este reorga
nizarea, în etape, 
a modului de a- 
cordare a asisten

ței medicale copiilor bolnavi la do
miciliu, întărindu-se în felul acesta 
și activitatea antiepidemică. Graficul 
de muncă al medicului pediatru este 
astfel întocmit îneît numărul ore
lor rezervate activității de teren 
crește ; consultațiile active profi
lactice, pentru urmărirea copilului 
sănătos, sînt date la dispensarul de 
circumscripție, care devine o unita
te medicală cu poziție activă de su
praveghere a sănătății copilului.

întreaga populație a Capitalei este 
supravegheată, an de an, prin ac
țiuni generale de radiofotografie 
pentru descoperirea afecțiunilor 
pulmonare și cardiovasculare. în 
anul 1964 vor lua ființă 3 noi cen
tre radiofotografice, din care două 
vor fi afectate unor colectivități 
care stau cu precădere în atenția 
noastră — și anume Policlinicii pen
tru muncitorii constructori și Spita
lului unificat pentru studenți. în 
același timp se -vor extinde acțiuni
le cu caracter profilactic în între

prinderi și pe șantiere, se va inten
sifica controlul medical preventiv și 
periodic.

Asemenea acțiuni cu caracter larg 
profilactic au fost precedate de o 
serie de măsuri preliminare. Cităm 
cîteva dintre ele. în primul rînd a 
fost necesară o bună cunoaștere a 
datelor statisticii medicale. O altă 
preocupare o constituie 
permanentă a cadrelor, 
unui plan eșalonat pe
în anul 1963 au fost instruiți în 
problemele de igienă, protecția 
muncii și boli profesionale toți 
medicii din dispensarele de 
treprindere din Capital^,

instruirea 
conform 

trei ani.

în-
prin 

cursuri de 30 zile. Aceleași instruc
taje, cu o durată de 45 de zile, au

Capitală
(Foto : R. COSTIN)

făcute cu o parte din cadrele 
circum- 

pro-

fost 
de medicină generală din 
scripțiile medico-sanitare, pe 
bleme de medicină internă și boli
contagioase. în 1964 vor mai fi cu
prinși în asemenea cursuri me
dicii de medicină generală din 
circumscripțiile medico-sanitare de 
teritoriu, din întreprinderi, me
dicii școlari, cei din colectivitățile de 
copii, medicii stomatologi, reumato
logi, endocrinologi, cei care lucrea
ză în sectorul de reanimare și a- 
nestezie. chimiști și farmaciști.

Măsurile tehnico-organizatorice 
arătate mai sus sînt menite să con
tribuie, *ără îndoială, la ocrotirea în 
condiții și mai bune a sănătății 
populației.
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Primele scrisori ale lui *64
Vrînd pe semne să nu 

dezmintă urările tradiționa
lului plugușor, potrivit căru
ia „Semne bune anul are...“, 
poșta celei dintîi săptămîni 
a fost darnică în vești din 
toate colțurile țării. Citind 
rîndurile așternute pe hîrtie, 
ne-am bucurat aflînd de pri
mele succese în muncă din 
noul an, de pregătirile pen
tru campania de primăvară, 
de frumusețea clipelor petre
cute la căminul cultural.

Pentru început să-i dăm 
cuvîntul' corespondentului 
nostru voluntar loan Bara 
din Cîmpia Turzii. „Chiar de 
la 1 ianuarie, oțelarii din u- 
zina noastră au pornit cu 
spor la treabă. Cei care lu
crează la cuptorul Siemens 
Martin, din schimbul lui 
Cornel Bența, precum și cei 
de la cuptoarele electrice, în 
frunte cu topitorii loan Mu- 
reșan, Iuliu Deji, Petru O- 
nișor și alții, au elaborat 
șarje de oțel de calitate.

Un „start“ bun pe 1964 au 
luat și harnicii muncitori, in
gineri și tehnicieni de la u- 
zina „Unio“ din Satu Mare. 
Cu prilejul dezbaterii cifre
lor de plan, ei au așezat la 
loc de cinste calitatea, pro
blemele introducerii tehnicii 
noi, hotărîți ca și în acest an 
să obțină aceleași frumoase 
realizări ca și în cel de care 
ne-am despărțit de curînd.

Scrisoarea tovarășului loan 
Gheorghe ne informează 
pe larg despre aceste pre
ocupări ale colectivului de 
muncă. „La secția lăcătușerie- 
montaj au fost propuse o se
rie de măsuri tehnico-orga- 
nizatorice prin a căror apli
care se va îmbunătăți calita
tea locomotivelor Diesel de 
mină și a mașinii de uscat 
cherestea. Dezbătînd cu simț 
de răspundere cifrele mobi
lizatoare din planul pe 1964, 
muncitorii- și tehnicienii sec
ției s-au angajat să dea peste 
plan produse în valoare de 
300 000 lei, să reducă cheltu

ielile de regie cu 50 000 lei 
și să lucreze astfel îneît să 
nu se mai primească nici o 
reclamație de la beneficiari".

Acum, cînd zăpada s-a aș
ternut peste ogoare, cînd cri
vățul „taie“ cu răsuflarea 
lui de gheață, mecanizatorii 
se și pregătesc pentru zilele 
cînd miile de cai putere ai 
tractoarelor vor zburda peste 
ogoarele învăluite în, aburul 
primăverii. Pentru aceasta 
execută din vreme repa
rațiile, știind că de buna 
lor calitate e strîns legată 
victoria în campania agrico-

DÏN POȘTA
SĂPTÂMÎNII

lă. Iată ce ne scrie, în legă
tură cu aceasta, tovarășul D. 
Laurențiu din Fetești, re
giunea București : „Din tota
lul de 560 tractoare cu care 
sînt dotate . gospodăriile de 
stat din raionul nostru, 219 
au și fost revizuite și repara
te, iar din cele 397 semănă
tori de porumb — 215. Frun
tașe sînt gospodăriile Bără- 
ganu, Pietroiu, Jegălia, Bor- 
dușani, iar dintre mecanici 
se cuvine a aminti pe Nuțu 
Marin, Tudor Petcovici, Ion 
Dumitru, Aurel Iorga și 
mulți alții, care au por- 
nit-o, cum s-ar spune, „cu 
toată viteza" chiar din pri
ma zi a anului“.

Printre multele scrisori 
care se ocupă de desfășura
rea învățământului agrozoo
tehnic ne-am. oprit la cea 
semnată de Vasile Bișag din 
Mihăeștii de Sus, raionul 
Drăgănești Olt, regiunea Ar
geș. „La cele 6 cercuri din 
gospodăria noastră, arată el, 
cursanții, în număr de 285, 
s-au întîlnit din nou cu lec
torii. Ei știu că producțiile 
mari de cereale, de carne și 
lapte merg mină în mînă cu 
metodele agrozootehnice îna

intate, cu știința. De aceea, 
învață cu atîta sîrguință“.

Spicuim din poșta săptă- 
mînii și alte scrisori. Dumi
tru Vesa din comuna Lazuri 
de Beiuș, regiunea Crișana, 
se simte îndemnat să facă 
portretul colectivistei Ilea 
Catița, deputată comunală, 
vorbind în cuvinte pline de 
căldură despre „nana Ilea 
cea inimoasă, care o dată cu 
noul an a pornit cu vredni
cie la treabă în sectorul 
zootehnic, nedînd uitării nici 
munca pentru buna gospodă
rire a comunei“. loan Hasa- 
șiu din Tîrnăveni ne vestește 
că pe lingă clubul muncito
resc al Combinatului chimic 
a luat ființă un ansamblu de 
cîntece și dansuri care tră
iește acum emoțiile premie
rei ce se apropie: „Cîntec, 
joc și voie bună“. Iar co
respondentul voluntar Ion 
Malancu din comuna Chiaj- 
na, raionul 16 Februarie- 
București, descrie activitatea 
ce se desfășoară acum la bi
blioteca clin comună, unde a 
fost înregistrat cel de-al 
1100-lea cititor. Se pregăteș
te un nou concurs „Cine știe 
cîștigă", menit să vină în a- 
jutorul celor ce studiază în 
invățămîntul agrozootehnic.

Și iată, în încheiere, cîteva 
rînduri din scrisoarea sem
nată de Adam Roman de la 
întreprinderea de morărit 
„Dîmbovița“ din Capitală: 
„în noul an m-am mutat în 
casă nouă. Mulțumesc din 
adîncul inimii partidului 
pentru grija ce o poartă oa
menilor muncii..." ■

...Scrisori, scrisori... Toate 
la un loc sînt o adevărată 
oglindă a. preocupărilor din 
aceste zile de început de an, 
aducînd cu ele de pe cuprin
sul patriei gîndurile și sim
țămintele oamenilor muncii, 
încrederea și entuziasmul cu 
care au pășit în acest cel 
de-al cincilea an al șesena- 
lului.

ION MÄRGINEANU

La Poiana Brașov (Foto : A. CARTOJAN)

Manuale și broșuri pentru invățămîntul de partid

In ultimele săptămîni, în Editura 
politică au apărut un număr de manu
ale și broșuri în ajutorul celor care 
studiază în învățămîntul de partid și 
politic U.T.M.

Manualul „în ajutorul celor ce ur
mează cursurile serale de partid, anul 
I, orașe și sate“ cuprinde lecțiile : în
vățătura marxist-leninistă despre cla
sele sociale, stat și revoluție. Capitalis
mul — ultima orînduire împărțită în 
exploatați și exploatatori. Din trecutul 
de luptă al poporului romîn ; Orîndui- 
rea socialistă. Victoria socialismului în 
țara noastră și trecerea la desăvîrșirea 
construcției socialiste ; Partidul Munci
toresc Romîn — forța conducătoare a 
poporului în construirea socialismului ; 
Industrializarea socialistă a țării noas
tre ; Victoria socialismului în agricul
tură. Sistemul socialist al agriculturii 
în R.P.R. ; Statul democrat-popular. 
Dezvoltarea democrației socialiste ; E- 
ducarea comunistă a oamenilor muncii.

în „Probleme de economie industri
ală“ — manual destinat celor care stu
diază în cercurile de econoriiie con
cretă — sînt înmănuncheate următoarele 
lecții : Rolul industriei socialiste în 
crearea și dezvoltarea bazei tehnice- 
materiale a socialismului în Republica 
Populară Romînă ; Investițiile și efici
ența lor economică ; Introducerea teh
nicii noi și a tehnologiei avansate în 
întreprinderile industriale socialiste ; 
Specializarea și cooperarea întreprin
derilor socialiste ; ' Planificarea în 
întreprinderile industriale socialiste ; 
Fondurile fixe și capacitățile de 
producție ale întreprinderilor indus
triale. Căile îmbunătățirii folosirii 
lor ; Organizarea muncii și normarea 
tehnică în întreprinderile, industriale ; 
Productivitatea muncii și căile sporirii 
ei în întreprinderile industriale socia
liste ; Cointeresarea materială — pîr- 
ghie importantă în construirea și desă
vîrșirea construcției socialismului. 
Salarizarea în întreprinderile industri
ale ; Reducerea continuă a prețului de 
cost — sarcină importantă a întreprin
derilor industriale ; Ridicarea continuă 
a calității produselor — sarcină econo
mică centrală ; Finanțele întreprinderi
lor industriale socialiste.

In culegerea „Probleme de economie 
agrară“, cei care studiază în semina- 
riile de economie agrara găsesc lecțiile: 
Victoria socialismului în agricultură. 
Agricultura Republicii Populare Ro
mîne în etapa desăvîrșirii construcției 
socialiste ; Economia și organizarea 
producției în gospodăriile agricole de 
stat ; Căile creșterii producției și pro
ductivității muncii în gospodăriile agri
cole de stat ; Economia și organizarea 
muncii în stațiunile de mașini și trac
toare ; Creșterea productivității muncii 
și reducerea prețului de cost în stațiu
nile de mașini și tractoare ; Dezvolta
rea proprietății obștești și folosirea justă 
a fondurilor în gospodăriile agricole 
colective; Dezvoltarea intensivă și mul
tilaterală a producției în gospodăriile 
colective ; Planificarea producției și or
ganizarea muncii în gospodăriile agri
cole colective. Conducerea activității 
economice a gospodăriilor agricole co
lective; Retribuirea muncii în gospodă
riile agricole colective.

Tot în Editura politică au început să 
apară broșuri din colecția „Pentru 
cercurile de studiere a economiei și 
organizării producției în G.A.C.“

Pentru cei care studiază în învăță
mîntul politic U.T.M- de la orașe a 
apărut „Curs politie U.T.M.“, care cu
prinde lecțiile : Partidul Muncitoresc 
Romîn — partid marxist-leninist al cla
sei muncitoare, forța conducătoare a 
poporului nostru în lupta pentru con
struirea socialismului ; Victoria socia
lismului în Republica Populară 
Romînă ; Statul nostru socialist ; In
dustrializarea socialistă a Republicii 
Populare Romîne ; Productivitatea 
muncii în întreprinderile industriale ; 
Prețul de cost al producției, jpdustriale 
și căile reducerii lui. îmbunătățirea ca
lității produselor — sarcină economică 
centrală ; Patriotismul socialist și inter
naționalismul proletar ; Educarea tine
retului în spiritul concepției științifice 
despre lume ; Politica externă a Repu
blicii Populare Romîne. Cursul mai cu
prinde un mic dicționar în care se 
dau explicații succinte cil privird la 
unii termeni din manual, precum și un 
număr de poezii și cîntece pentru tine
ret.

Colții asemănătoare, rezultate diferite

O expoziție de fotografii
De cîteva zile.s-a deschis în 

București o „expoziție de fo
tografii animaliere, pentru co
pii“ așezată sub dubla egidă a 
„Scînteii Pionierului“ și a Aso
ciației artiștilor fotografi din 
R. P. Romînă. Departe de mine 
gîndul de a-i consacra o croni
că plastică, de a analiza și in
terpreta exponatele din punctul 
de vedere al realizării artistice 
și tehnice. Aceste cîteva note 
sînt ale unui iubitor al naturii 
și al copiilor, ale unui fabulist 
mai bătrîn despre „cartea de 
fabule" a unui coleg mai tînăr. 
Cele cîteva zeci de fotografii 
expuse de Ion Miclea în sala 
Bibliotecii centrale universitare 
sînt tot atîtea istorioare cu tâlc, 
tot atîtea anecdote despre ani
male și mai ales despre puii 
lor, atît de grăitoare îneît se 
pot lipsi de orice „legendă“ cu 
caracter de explicație sau co- 
mentar. „Morala" este trasă de 
către fiecare privitor (era cit 
pe aci să scriu : cetitor) adult 
sau mărunt... Ion Miclea face 
portretele sale în așa chip îneît 
surprinde — într-o fracțiune de 
secundă — personajul său în 
mișcare. în acțiune, în compor
tarea cea mai caracteristică, în 
atitudinea cea mai familiară, în 
plină manifestare a instinctelor 
și sentimentelor care îl defi
nesc — izbutind, astfel să nu 
facă „poze", ci tablouri, scene, 
secvențe, imagini (prin succe
sive trieri și selecții) a ceea ce 
este esențial în moravurile, 
năravurile, apucăturile, întîm- 
plările și peripețiile cari alcă
tuiesc „viața lăuntrică“ — și 
raporturile acesteia cu mediul 
înconjurător — a „subiectelor“ 
alese... Lucrările ar putea figu
ra la o tablă de materii sub

titlurile : pîndă încordată — 
joacă — destindere — huzur 
— ospăț — sau chiar melan
colică visare... Iată-l, spre pildă, 
pe memorabilul cățel Haplea, 
cu aerul lui de triumfătoare sa
tisfacție că a pus laba pe o 
minge, dar și de îngrijorare că 
cineva l-ar putea deposeda de 
obiectul, pe semne, mult rîvnit

și fugărit... Sau puiuțul de leu 
care strînge la piept biberonul, 
între labele lui greoaie și stîn- 
gace, trădînd cu întreaga fi
zionomie pofta lacomă, volup
tatea de bătrîn bețiv, privind 
aproape șașiu clondirul pe ju
mătate vlin ...dar supraveghind 
cu coada ochiului pe vreun e- 
ventual nepoftit care ar în
drăzni să-i tulbure clipa de ex
taz I Și cîte și mai cîte! De la 
libelula, feerică în transparența 
ei, imaterială, imponderabilă, 
pînă la burduhănosul crocodil, 
de la ptdul de găină sau ră- 
țușca „de o zi" cari descoperă 
cu oarecare consternare lumea

la ursul bătrîn și blazat care a 
văzut de toate.

Deși compozițiile sînt tratate 
în alb și negru, gama de nuan
țe îți evocă toată paleta multi
coloră a naturii, prin densita
tea ori străvezimea lor, dife
rențiate în jocul amănuntelor, 
care iți scapă la întîia vedere, 
Pînă la urmă însă peisajuj ăm- 
biant — estompat, redus a- 
pro'ape la simple sugestii — le 
convinge că materia primă cti: 
care lucrează Miclea este,,lumi
na. Aceasta dă relief, volum, 
plasticitate — și, aș adăuga, vi
brație cromatică — fiecărei 
„notații", compensînd. ineren
tele ruperi din context ale in
stantaneului. Dar, vezi, instan
taneul acesta implică ceasuri 
— și, pare-se, uneori zile — de 
așteptare, de studiu, de pîndă, 
de înșelare a atenției animalu
lui, prins adesea în prim plan, 
la un pas de scorbura de copac, 
de gura hîrlogului, prin gratiile 
cuștii ori prin vălul fermecător 
al apei... Miclea nu înregistrea
ză imagini, ci le transformă 
în metafore... Uneori și în 
„poante“ epigramatice I

Am ascultat cu îneîntare ob
servațiile și comentariile copii
lor care se perindau prin ex
poziție, De la naivități pînă' la 
ascuțite reflecții, la surprinză
toare și subtile paralele și com
parații... O lecție vie de „Știin
țe naturale", tradusă prin 
arta (întru nimic „naturalistă“) 
a fotografului.

La cîțiva pași de orășelul 
copiilor, în piața Palatului, e 
deschis în anul acesta un alt 
„orășel" pentru dânșii — cu 
alte desfătări și învățăminte...

MARCEL BRESLAȘU

Gospodăriile agricole colective din Pribești și Codăești, raionul 
Vaslui, sînt vecine făcînd parte din aceeași comună. Prima are o su
prafață de 1 500 hectare, iar a doua de 2 400 hectare. In ambele 
unități terenul este asemănător ; el se întinde pe văile unor pîrîuri 
și pe coastele dealurilor,

Am vizitat aceste gospodării și m-am interesat cum este 
folosit pămîntul. Iată ce concluzii s-au desprins :

Producții muri dc pc fiecare 
pctcc dc pâmint

Cu ani în urmă, colectiviștii din 
Pribești, îndrumați de organizația de 
partid, au pornit o luptă susținută 
pentru folosirea rațională a pămîn- 
tului, pentru aplicarea pe scară lar
gă a metodelor agrotehnice avan
sate. Cu sprijinul specialiștilor s-a 
întocmit un proiect de organizare a 
teritoriului, pe baza căruia s-a pus 
la punct evidența funciară, s-a re
partizat terenul pe brigăzi, s-a sta
bilit o rotație rațională a culturilor. 
S-au stabilit și măsuri pentru com
baterea eroziunii solului, pentru fer
tilizarea lui etc. Strădania colecti
viștilor a fost încununată de succes 
chiar din primul an. Prin desființa
rea drumurilor inutile, prin defrișa
rea tufelor de mărăcinișuri, a lizie
relor și a boschetelor de salcîmi etc., 
au fost cîștigate peste 25 de hectare. 
Colectiviștii au îndiguit și o porțiu
ne din pîrîul Vaslueț, ferind de 
inundație o suprafață întinsă.

Rezultate bune s-au obținut și în 
ce privește folosirea terenului situat 
pe coastele dealurilor. Pe terenurile 
în pantă' de 20-25 la sută au fost or
ganizate tarlalele mari, de 60-120 de 
hectare, unde se cultivă cereale și 
diferite prășitoare. în vederea com
baterii eroziunii, pe aceste terenuri, 
arăturile și lucrările de întreținere 
se execută numai pe curba de nivel. 
Pe toată lungimea versanților s-au 
creat benzi înierbate, late de 4-6 
metri, prin însămînțare cu ierburi, 
lucerna și. trifoi. Ele sînt mai dese 
sau mai rare, în funcție de încli
nația'terenului. Pe o lungime.de cir
ca 2 kilometri, acolo unde panta era 

| foarte mare, au fost, făcute două

perdele de protecție, late de 10-14 
metri fiecare. Așa au reușit, çolèc- 
tiviștii să oprească procesul de ero
ziune a solului. în gospodărie s-a 
dat o atenție deosebită și aplicării 
întregului complex de măsuri agro
tehnice. Producțiile de grîu și de 
porumb obținute au fost de două și 
chiar de trei ori mai mari decît 
înainte.

„Noi fertilizăm bine aceste tere
nuri, le lucrăm cu grijă, așa cum 
cere agrotehnica — a subliniat in
ginerul Mircea Perju. Folosim se
mințe care în condițiile noastre dau 
cele mai mari producții. Colectiviștii 
s-au convins de importanța acestor 
măsuri. Ei vin în număr mare la 
casa laborator să le explic diferite 
metode, poartă discuții vii, intere
sante, în cadrul cercurilor agrozoo
tehnice“.

Colectiviștii din Pribești s-au o- 
cupat și de punerea în valoare a 
coastelor de dealuri părăginite, prin 
plantare cu ■ viță de vie și pomi 
fructiferi. S-au realizat pînă acum 
18 ha de livezi și 30 ha de viță de 
vie nobilă. în 1963 aproape toa
tă această suprafață a intrat pe rod.

„Nu ne vom opri aici — a adăugat 
tov. Toader Panaite. în 1965 vrem 
să ajungem la 70 hectare vie nobilă. 
Acolo unde pantele sînt mai abrupte 
vom face terase. Truda este răsplă
tită din plin deoarece via aduce un 
venit frumos. Deși în 1963 o 
mare suprafață a produs pentru 
prima dată, noi am realizat cu 
2 000—4 000 kg struguri la héctar 
mai mult decît a fost planificat. 
Prin valorificarea strugurilor am 
realizat peste 300 000 lei. Cele 9 hec
tare școală de viță ne aduc circaun 
milion lei“.

Se înțelege, toate aceste măsuri au

dus la sporirea veniturilor. gospodă
riei și ale colectiviștilor.

Cînd sc așteaptă totul 
dc la centru

La G.A.C. Codăești terenul nu 
este la fel de bine folosit. Tovară
șul Vasile Carp, președintele gos
podăriei, ca și inginerul Mihai A- 
postol, -motivau acest lucru în fel și 
chip. Ba că gospodăria a fost în
ființată mai tîrziu decît cea de la 
Pribești, ba că inginerul este venit 
abia de un an la Codăești, ba că 
gospodăria nu are încă o schiță de 
organizare a teritoriului etc.

Ce arată însă faptele ? Pîraiele 
Vaslueț și Dobrovăț, care trec pe 
teritoriul gospodăriei, se revarsă în 
fiecare an, inundînd în întregime 
50-60 de hectare, iar parțial — alte 
100 de hectare. De aceea unele cul
turi sînt compromise, iar gospodă
ria nu poate extinde, pe măsura po
sibilităților, grădina de legume. Un 
dig lung de 1 200 metri ar putea feri

de inundații terenul respectiv. Dar 
nu s-au luat măsuri pentru amena
jarea lui.

Există pe teritoriul gospodăriei 
colective din Codăești drumuri stri
cate, rupte de ape. Din această 
cauză se fac pe alături altele, une
ori cîte 2-3 (la punctele Groapa 
Stînii și Verdesoaia, de pildă). Ase
menea drumuri ocupă zeci de hec
tare de teren arabil. Sînt și multe 
dealuri pe care colectiviștii nu au 
căutat să le valorifice. Defrișarea a 
30 de hectare mărăcinișuri și plan
tarea a 20 de hectare cu pomi fruc
tiferi pe dealul Lupoaia reprezintă 
destul de puțin față de posibilitățile 
gospodăriei.

La Codăești nu s-a inițiat nici o 
acțiune pentru fertilizarea solurilor 
slab productive. Singurul teren 
care se gunoiește este cel de la gră
dina de legume.

Colectiviștii din Codăești au mul
te de învățat de la vecinii ior din 
Pribești în ce privește folosirea ra
țională și intensivă a terenului.

Agenda muzicală
Miercuri, 8 ianuärie, ora 20, în sala 

mică a Palatului R. P. Romîne va avea 
loc un recital de pian susținut de Gheor
ghe llalmoș, artist emerit. In program : 
lucrări de Beethoven, Zeno Vancea, 
George Enescu, B. Bartok.

Joi, 9 ianuarie, ora 19,50, orchestra sim
fonică a Radioteleviziunii va prezenta in 
Studioul de concerte al Radioteleviziunii 
un concert sub conducerea dirijorului 
Constantin Bohescu. In program : Schița 
simfonică „Amurg de toamnă“ de Alfred 
Alessandrescu ; Concertul ' în la minor 
pentru pian și orchestră de Robert 
Schumann. Solistă : Sanda Bobescu ; 
Simfonia a Vl-a în si minor „Patetica“ 
de Ceaikocski.

Vineri, 10 ianuarie, ora 20, în Studioul 
dc concerte al Radioteleviziunii are loc un 
concert simfonic dirijat de Ogan Durian 
(U.R.S.S.). In program : Simfonia „Hajf- 
ncr“ de Mozart ; Concertul nr. 1 pentru 
vioară și orchestră dc Prokofiev. Solist : 
'Pibor Gasparek (R. S. Cehoslovacă) ; Sim
fonia a Vil-a de Bruckner.

Sîmbătă, 11 ianuarie, ora 20, orchestra 
simfonică a Filarmonicii de stat „George 
Enescu" va prezenta, sub conducerea 
maestrului George Georgescu, artist al 
poporului, un concert in studioul Radiote
leviziunii. In program : „Triptic simfonic" 
de Zeno Vancea ; Concert pentru vioară 
și orchestră de Haçiaturian ; Simfonia a 
IV-a de Schumann. Concertul se va re
peta duminică, 12 ianuarie, ora 20, în 
aceeași sală.

Duminică, 12 ianuarie, ora 10, în sala 
mică a Palatului R. P. Romîne va avea 
loc un concert-lecție cu tema „Instrumen
tele în orchestra simfonică" organizat dc 
Filarmonica de stat „George Enescu" 
pentru elevi. Lector : Liviu Glodeanu. 
Conferința va fi ilustrată cu exemplificări 
susținuta de instrumentiști ai orchestrei 
simfonice a Filarmonicii „George Enes
cu“.

La ora 20, în sala mare a Palatului 
R. P. Romîne va avea loc concertul or
chestrei „Barhu Lăutarii". Dirijor : I. 
Budișteanu, artist al poporului. Soliști : 
Ioana Radu, artistă emerită, Aurelia Fătu- 
Rădufu, Ana Ispas, Emil Gavriș, Ion Cris- 
toreanu, Vlad Dionisie.

Săptămâna aceasta pe ecrane
Pisica de mare — producție a studioului cinematogra

fic „București“. Scenariul : Petre Luscalov, Vladimir Po
pescu. Regia ! Gheorghe Turcu. Imaginea : Jean Pierre 
Lazar. Muzica : Tiberiu Olah. Decoruri: Ștefan Marițan.

Parașutiștii — producție a studiourilor din R. P. Polonă. 
Scenariul : Jerzy Lutowski și Albin Siekierski. Regia : 
Pawel Komorowski. Filmul are în centrul acțiunii un grup 
de recruți încorporați într-o unitate de parașutiști.

Medicamentul care ucide — (seria a Ii-a) producție a 
studiourilor „Defa" Berlin. Scenariul : Werner Toelcke, 
Helmuth Kraetzig. Regia: Helmuth Kraetzig. Filmul de
mască afacerile necurate ale unui concern din R.F.G.

Jurnalul Amici Frank — producție a studiourilor din 
S.U.A. Faimosul jurnal a servit ca material pentru sce
nariul filmului realizat de regizorul George Stevens. în 
fotografie : o scenă din film.

LIVEZI ÎNFLORITOARE

M. CORCACI 
coresp. „Scînteli"

ln apropie- 
VffifWSliSirGnjf rea satului Tău- 

_ ții Măgherăuș,
— regiunea Mara

mureș, de-a lungul unui pîrîu, se 
întinde un teren deluros care pînă 
acum n-a adus aproape nici un 
folos gospodăriei. Prin munca har
nică a colectiviștilor, dealul ero
dat, brăzdat de ravene și 
ogașe, și-a schimbat de tot — 
înfățișarea. Terase, trepte 
largi s-au amenajat aici. 
A devenit astfel cultivabil 
terenul neproductiv de 
pînă acum. Inginerul agronom 
Victor Pop arată cum s-a făcut 
această lucrare.

„Pentru a cunoaște în mod prac
tic cum se face amenajarea dea
lurilor neproductive în terase,

valoare 
dealuri 
amena- 
erodate

PE SUPRAFEȚE SLAB PRODUCTIVE liului agricol regional au făcut o 
vizită în regiunea Argeș, unde prin 
terasări au fost puse în 
zeci de mii de hectare de 
erodate. Despre necesitatea 
jării în terase a dealurilor
am vorbit și în adunarea generală 
a colectiviștilor. Membrii gospodă
riei au aprobat această propunere. 
Mulți dintre ei, ca Vasile Mureșan, 
Aurel Rogojan, Gheorghe Banu, 
Maria Crețu, Maria Gherasim și 
alții, au insistat pentru începerea 
neîntîrziată a lucrărilor. Colec
tiviștii au trecut cu elan la

DIN PRESA LOCALĂ

cerealelor de la Dragosloveni, regiuneaPe terenurile improprii culturii 
pomi

curățirea terenurilor de mără
cini, arbori etc. Intr-un timp rela
tiv scurt au fost defrișate 50 de 
hectare de terenuri în pantă, iar 
cu ajutorul tractoarelor și prin 
munca harnică a colectiviștilor 20 
de hectare de dealuri au fost ame
najate în terase. Vom continua și 
de
Pe 
lui 
de

acum înainte această . lucrare, 
această cale vom reda circuitu- 
agricol cel puțin 160 de hectare 
suprafețe erodate".

Să nu facem risipă 
de teren
........... Oricine vizi-CfeOKI tează gospodă-

ria colectivă 
din Roma-Bo- 

toșani rămîne plăcut impresionat 
de modul cum e folosit pămîntul. 
Aici, pe terenurile în pantă, im
proprii cerealelor și plantelor teh
nice, s-au realizat plantații de 
pomi fructiferi și viță de vie, care 
valorifică superior pămînturile res
pective, aducînd gospodăriei veni
turi mari. Aceeași grijă pentru fo-

losirea rațională a pămîntului se 
manifestă în multe alte gospodării 
colective : Miorcani-Săveni, Cala- 
findești-Rădăuți, Dumbrăveni, Cu- 
corăni-Botoșani, Boroaia-Fălticeni, 
Salcea-Suceava și altele.

Din păcate însă mai există des
tule unități unde se mai face încă 
risipă de teren. Bunăoară, mulți 
colectiviști din comuna Hudești- 
Dorohoi și-au construit casele noi 
în afara perimetrului stabilit ca 
vatră de sat.

Dar risipă de teren se face și pe 
alte căi. Multe consilii de condu
cere ale G.A.C., fără a analiza ju-

■ dicios posibilitățile de 
' care dispun, amplasează 
construcțiile zootehnice pe 

. terenuri arabile. Așa 
s-a procedat, de exem
plu,Ja G.A.C. Plopeni- 

Suceava, Călărași-Botoșani etc. în 
alte locuri nu se 
pentru corectarea 
în anii anteriori. 
chiți-Botoșani, de 
țiile au fost amplasate în conti
nuare pe teren arabil. Suprafața 
arabilă este micșorată și prin fap
tul că unele unități agricole socia
liste au făcut plantații pomicole 
pe terenuri plane, mecanizabile. 
deși în perimetrul unităților res
pective există terenuri în paqtă, 
erodate.

observă interes 
greșelilor făcute 

La G.A.C. Ră- 
pildă, construc-

Drumurile de cîmp neamenaja
te, care se schimbă după fiecare 
ploaie și după cum doresc căru
țașii, scot anual din circuitul agri- . 
col sute de hectare de teren. Un 
exemplu tipic îl întîlnim în raio
nul Dorohoi, pe porțiunea dintre 
Trestiana și Cracalia, unde, para
lel cu șoseaua regională, există și 
un alt drum, improvizat, pe tere
nurile G.A.C. Dorohoi și G.A.S. 
„Progresul“.

Consiliile agricole raionale și o- 
rășenești, conducerile Unităților, 
agricole trebuie să vegheze cu 
toată răspunderea ca pămîntul să 
fie folosit cu chibzuință.

lungime.de
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Primele partide pentru 
„Cupa Bucureștiului

în prima zi a turneului interna
țional de hochei dotat cu „Cupa 
Bucureștiiilui“ pe patinoarul „23 
August“ din Capitală au evoluat 
4 dintre cele 5 echipe angajate în 
această’ întrecere.

„Deschiderea“ în această intere
santă competiție a constituit-o me
ciul dintre hocheiștii romîni : 
selecționata olimpică a întîlnit o se
lecționată de tineret. Tinerii ho
cheiști ău pornit mai hotărîți la atac 
și chiar din minutul 1 au deschis sco
rul prin Varadi. De altfel în întrea
ga repriză, ei au ținut pasui cu „o- 
limpicii". deși aceștia, prin Biro și 
Calamar, și-au asigurat un avantaj 
minim : 2—1. Pină la urmă rutina 

selecționata 
8—2 (2—1 ;

//

și-a spus cuvîntul : 
olimpică a cîștigat cu 
2—0 ; 4—1).

Pe gheață au intrat 
Aripile Sovietelor. și 
Berlinului. Spre satisfacția 
lor de spectatori prezenți în tri
bune, cele două formații au desfă
șurat un joc în viteză, pasionant, 
spectaculos. în prima repriză, ocazii 
au fost de ambele părți. Mai atenți 
în fața porții însă, hocheiștii sovie
tici au reușit să înscrie de două ori. 
în continuare ei se dovedesc supe
riori și foarte abili în fața porții 
adverse. Experimentații hocheiști 
sovietici reușesc — spre deosebire 
de beflinezi — să fructifice majori
tatea’ ocaziilor de gol și cîștigă cu 
10—0 (2—0 ; 4—0 ; 4—0).

Turneul continuă astăzi ; la ora 
17 are loc meciul dintre echipa de 
tineret a țării noastre și formația 
cehoslovacă Spartak Plsen. în con
tinuare vor juca „Olimpicii1 
mini și selecționata Berlinului.

apoi echipa 
selecționata 

mii-

Aseară, pe patinoa
rul „23 August“, în 
ambianța specifică a 
luminilor reflectate in 
oglinda de gheață, a 
tricourilor multicolore 
fulgerind de-a lungul 
și de-a latul terenului, 
a sirenei care anunță 
finele reprizei sau în
scrierea unui punct, 
pasionații sportului cu 
pucul și crosa au asis
tat la deschiderea pri
mului turneu interna
țional din 1964.

Cinstea de a inaugu
ra această competiție 
— la care participă 
formații de certă va
loare internațională — 
a revenit gazdelor: „o- 
limpicii“ noștri au 
avut drept partener o 
selecționată de tineret. 
Dacă rezultatul în sine 
prezenta mai puțină 
importanță, diferența 
de... calibru dintre cele 
două echipe fiind evi
dentă, meciul se anun
ța interesant sub ra
portul unei verificări 
reciproce a potențialu
lui de joc. Privită prin 
această prismă, con
fruntarea de ieri s-a 
dovedit utilă și in
structivă. Departe de 
a se lăsa intimidați de 
prestigiul seniorilor, 
tinerii cavaleri ai ghe- 
ții au servit o replică 
dîrză, luptind adesea 
de la egal la egal, apă-

rîndu-se cu energie 
și contraatacînd, ce-i 
drept, sporadic, dar 
curajos. Aplauzele pu
blicului au subliniat, 
în repetate rînduri, 
frumoasa comportare 
a „mînjilor", în com
pania cărora „consa- 
crații" scontau să ia, 
probabil, un simplu 
galop de sănătate... 
După cum am văzut, 
în preajma porților și 
a mantinelei lucrurile 
s-au petrecut altfel,

Oin coltul tribunei
ceea ce, la drept vor
bind. e bine — din mai 
multe motive.

în primul rînd, pen
tru că tinerii dove
desc veleități și apti
tudini remarcabile, 
părînd a înțelege de 
pe acum că în sport 
nu există probleme 
irezolvabile sau dina
inte rezolvate. Și dacă 
astăzi experiența, o- 
mogenitatea, avanta
jele tehnice și tac
tice sînt, indiscutabil, 
de partea celor din 
lotul olimpic, n-ar 
fi exclus ca mîine- 
poimîine raportul de 
forțe să se echili
breze.

In al doilea rînd, 
nu strică de fel ca

membrii primei gar
nituri, care ne vor re
prezenta foarte au
rind la Jocurile 
limpice de la Inns
bruck, 
tească principiul de 
mai sus, aplicîndu-l, 
firește, in condiții di
ferite... De altminteri, 
sportivi fruntași . ca 
Varga, loanovici, Cza- 
ka și ceilalți colegi de 
echipă au demonstrat 
nu o dată că știu să 
lupte așa cum se cu
vine, în fața oricărui 
adversar.

în fine, nădăjduim 
că „încălzirea" de a- 
seară — dacă poate fi 
vorba de așa ceva la 
cîteva grade sub zerol 
— va folosi în mod 
concret și imediat re
prezentanților noștri, 
încă în cadrul acestui 
turneu. Ar fi de dorit, 
de exemplu, ca liniile 
de atac să acționeze 
cu mai multă convin
gere în fața unor a- 
părări superioare ace
leia care le-a dat de 
furcă în partida inau
gurală ; cit despre de
fensivă, ne-am bucura 
să notăm mai puține 
ezitări și ratări de in
tercepții în genul ce
lor de ieri — și de al
tădată... Rămîne ca 
jocurile ce vor urma 
să ne confirme aștep
tările.

DAN DEȘLIU

o-
să-și reamin-

puc intreLupta pentru ‘ romîni (în tricouri deschise) și colegii lor mai tineri
(Foto : R. COSTIN)
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Concursul internațional 
de la Vatra Dornei

(prin telefon), 
spectatori, înși-

VATRA DORNEI 
Un mare număr de 
ruiți pe traseul de schi amenajat în 
parcul de la poalele Dealului Negru, 
au urmărit duminică ultima probă 
a concursului de schi-fond la care 
au . participat schioare din R. P. 
Bulgaria, R. S. Cehoslovacă și R. P. 
Romînă.

Proba disputată ieri (ștafeta 3x5 
km) a revenit echipei cehoslovace. 
Componentele acestei formații (Sko- 
Jova, Gajienkova, Brizova) au 

1 obținut o victorie pe cît de ușoară 
pe atît de surprinzătoare, dacă 
avem în vedere faptul că sportivele

bulgare (Stoeva, Dimova, Vasilieva) 
ocupaseră un loc fruntaș la marele 
concurs preolimpic care a avut loc 
anul trecut la Innsbruck.

Echipa romînă (Munteanu, Bö- 
gözi, Leampă) a avut o comportare 
modestă. Schioarele noastre au so
sit pe locul 3. Iată timpii înregis
trați de cele trei echipe : 1. Ceho
slovacia 55'00”6/10 ; 2. Bulgaria
55’37”2/10 ; 3. Romînia 60’7".

★

Mîine, la Vatra Dornei, are loc 
meciul de biatlon dintre echipele 
masculine ale R. P. Romîne și R. D. 
Germane.

® Pe trambulina olim
pică de la Inns
bruck, polonezul Stanis
lav Przybila a reușit în 
concursul amical de du
minică o săritură de 
96,5 ni, stabilind un 
nou record al pîrtiei. 
Vechiul record oficial 
— stabilit în 1962 — 
era de 91 m și aparți
nea norvegianului Tho
ralf Engan. La antre
namentul de sîmbătă, 
Kovalenko (U.R.S.S.) 
ținuse o săritură 
93 m.

o La Celiabinsk 
avut loc un concurs
verificare a patinatoa
relor sovietice selecțio- 
nabile pentru J. O. de 
la Innsbruck. Tatiana Si
dorova a cîștigat proba 
de 500 m în 46”4/10. 
Irina Egorova a realizat 
46”5/10. în cursa de 
1 500 m lupta pentru 
victorie s-a dat între 
Skoblikova și Stenina, 
prima ocupînd locul în- 
tîi cu 2’27”3/10.

în turneul masculin de baschet (juniori) 
de la Bydgoszcz (Polonia), echipa R. D. 
Germane a învins cu scorul de 51—46 echi
pa R. P. Ungare și cu 54—47 echipa R.P. 
Romîne. Selecționata R. P. Polone a în
trecut cu 70—52 echipa R. P. Romîne.

presă transmit

*
Pe stadionul „Murrayfield” din Edin

burg, în prezența a peste 20 000 de spec
tatori, echipa de rugbi a Scoției a obținut 
o remarcabilă victorie cu 10—0 (5—0) în 
fața reprezentativei Franței, într-un joc 
contînd pentru „Turneul celor 5 națiuni . 
în prima repriză, gazdele au dominat, ob- 
ținînd o . încercare în minutul 15 (prin 
Thomson), care a fost transformată de fun
dașul S. Wilson. Scorul a fost pecetluit în 
ultimele minute cînd rugbiștii scoțieni au 
Realizat o nouă încercare transformată ds 
același Wilson.

★
La Hamburg, echipa de fotbal Bocea 

Juniors (Argentina) a terminat la egalitate : 
2—-2 (1—1) eu S.V. Hamburg, în timp ce 
la Dortmund, Borussia a învins cu 2—1 
(1-»T) pe Lorenzo Buenos Aires. In primul 
meci al turneului pe care-1 întreprinde în 
Peru, echipa iugoslavă Partizan a întîlnit 
la Lima formația „Alliance”. Gazdele au 
cîștigat cu 3—1 (1—1).

■A

Çu prilejul unui concurs de natație 
fășurat la Sydney, australianca Linda 
gill a stabilit un nou record al țării 
în proba de 200 m mixt (4 stiluri)

S-a stabilit ca întrecerile pentru campio
natele europene de judo să se desfășoare 
la Berlin, în zilele de 25 și 26 aprilie,^ în 
organizarea federației din R.D. Germană.

A
Marele maestru internațional Hasin 

(U.R.S.S.) continuă să fie lider în turneul 
internațional de șah de la Hastings (An
glia). El este urmat de H. Littlewood, Len
gyel (R.P. Ungară), Gligorici (Iugoslavia), 
Tal (U.R.S.S.), fiecare cu cite 4,5 puncte, 
în runda a 6-a, Hasin a făcut remiză în 58 
de mutări cu H. Littlewood (Anglia). Tal 
l-a învins pe J. Littlewood (Anglia).

★
La Londra, selecționata de rugbi a Noii 

Zeelande, care se află în turneu în Euro
pa, a dispus cu scorul de 14—0 (9—0) de 
echipa Angliei. Jocul, urmărit de peste 
65 000 de spectatori, a fost la discreția 
oaspeților.

des- 
Ma- 
sale 

cu 
timpuî de 2’39”. Tînărul Julie Greenlaw, 
în vîrstă de 13 ani, a parcurs 200 m flu
ture în 2’39”4/10.

★

Tînărul șahist Bobby Fischer, în vîrstă 
de 20 ani, a cîștigat pentru a 6-a oară 
titlül de campion al S.U.A. Marele ma
estru internațional a totalizat 11 puncte 
din tot atîtea posibile. A urmat în clasa
ment Larry Evans — 7,5 puncte.

Derbiul etapei î Știința CIuj-Dinamo București 52-50
CLUJ (coresp. „Scînteii"). — Miza 

mare a meciului de baschet dintre 
echipele masculine Știința și Di- 
namo-București a atras în sala ar
matei din Cluj peste 2 000 de spec
tatori.

Jocul a fost dinamic și rapid. S-a 
ratat însă mult, mai ales de către 
clujeni. Victoria a revenit echipei 

au luptat 
față unei echipe

Meciurile din Capitală

bine pregătite din punct de vedere 
tehnic. Scor final 52—50 (24—25). 
Cei mai buni jucători : Cernea și 
Ionescu (Știința), Albu și Giurgiu 
(Dinamo).

în celelalte două întîlniri de bas
chet desfășurate în aceeași
s-au înregistrat rezultatele : Poli
tehnica Cluj-Știința Craiova (mas
culin) 85—47 ; Știința Cluj-Voința 
Oradea (feminin) 57—28.

sală

Știința, ai cărei jucători 
cu ardoare, făcînd

Duminică au început în Capitală 
lucrările adunării generale și a celei 
de-a 4-a sesiuni științifice a Socie
tății de științe istorice și filologice 
din R. P. Romînă.

Iau parte delegații filialelor so
cietății din întreaga țară, academi
cieni, cadre didactice din învăță- 
mîntul superior și de cultură gene
rală, cercetători științifici.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de acad. Petre Constanti- 
nescu-Iași, președintele societății.

Conf. univ. Emil Boldan, secretar 
general, a prezentat raportul 
pra activității societății pe 
1960—1963.

Acad. Al. Graur, membru al 
siliului de conducere al 
Dan Simonescu și Dan
cercetători științifici la Institutul de 
istorie al Academiei R. P. Romîne, 
conf. univ. Al. Husaru, președintele 
filialei Iași a societății, prof. Maria

asu- 
anii

Con- 
societății. 
Berindei,

Dintre partide
le masculine, cea 
mai interesantă 
desfășurare a a- 
vut-o întîlnirea 
Rapid - Steagul 
roșu Brașov, dis
putată ieri în sala 
Giulești. Echili
brul ele forțe s-a 
menținut pină 
spre mijlocul re
prizei secunde 
(cînd. scorul era 
de 55—55). De aici 
înainte însă, rapi- 
diștii forțează rit
mul — în apărare 
ca și în atac — în 
timp ee brașove
nii nu reușesc 
să-și păstreze cal
mul necesar, co
mit greșeli ele
mentare, printre 
care și ratarea 
mai multor lovi
turi libere. Scor 
final : 82—70 pen
tru Rapid.

în sala Floreas- 
ca s-au întîlnit 
Steaua și Dinamo 
Oradea. Deși eră 
așteptată cu mult 
interes, această 
partidă a fost de 
o factură modes
tă, sub posibili
tățile jucătorilor.
Gazdele și-au concretizat superiori
tatea învingînd cu 82—58. Aspectul 
general al jocului a lăsat însă de do
rit. Ambele echipe au ținut prea 
mult pe teren jucători vîrstnici, de
pășiți deseori de ritmul partidei.

Partidele feminine Știința-Voința 
București (78—51) și Rapid-Voința 
Tg. Mureș (86—40) s-au caracterizat 
prin diferența mare dintre protago
niste. Armele învingătoarelor — o- 
mogenitatea formației și buna pre
gătire- fizică — au lipsit în mare mă- '

București —Atacă brașovenii ! (fază din meciul Rapid 
Steagui roșu Brașov).

sură din arsenalul învinselor. S-ar 
fi cuvenit totuși ca și acestea din 
urmă să se fi prezentat mai bine 
pregătite. Este o obligație față de 
cea mai importantă competiție in
ternă.

Alte rezultate din țară. Masculin : 
Știința Timișoara—Știința Tîrgu 
Mureș' 83—54. Feminin : Crișul Ora
dea—Mureșul Tîrgu Mureș 38—48 ; 
Voința Brașov—Unirea București 
47—43. ■

Din agenda spartachiadei de iarnă
© Actuala ediție a Spartachiadei 

de- 'iarnă a tineretului continuă să 
atragă .numeroși concurenți din 
raioanele regiunii București. In ra
ionul Oltenița, pină în prezent, pe 
listele de concurs și-au înscris nu
mele 17 312 tineri, dintre care 3 706

o Pîrtia de bob de 
la Igls, unde vor avea 
loc întrecerile echipaje
lor de două și patru 
persoane, este aceeași 
cu pîrtia pe care s-au 
desfășurat anul trecut

ds bob 
persoane,

„mondialele" 
pentru 2 
(competiție la care e- 
chipajul romîn Pan- 
țuru-Maftei a cucerit 
„Cupa mondială a tine
retului“). Pîrtia are 13 
viraje șl o lungime de 
1506 m. Startid se va da 
de la altitudinea de 1133 
m, sosirea avînd loc la 
altitudinea de 995 m.

Fanache, președintele filialei Sibiu, 
conf. univ. C. Marinescu, președin
tele filialei Galați prof. M. Drago- 
mirescu, vicepreședinte al filialei 
București, și alții au vorbit despre 
diferite aspecte ale activității în a- 
cest domeniu. Totodată, au fost fă
cute numeroase propuneri pentru 
îmbunătățirea muncii de cercetare 
și lărgirea colaborării cu celelalte 
instituții științifice.

în continuare, participantii au 
discutat și adoptat propunerile pen
tru modificarea statutului societății 
și au ales noul consiliu de conduce
re, Ca președinte a fost reales acad., 
P. Constantinescu-Iași, iar ca vice
președinți — academicienii Al.' 
Graur, D. Panaitescu-Perpessicius și 
Tudor Vianu, prof, univ: V. Macitf 
și Mihail Guboglu ; secretar generai 
a fost reales conf. univ. Emil Bol-, 
dan.

Lucrările continuă. (Agerpres)

(Urmare din pag. I-a)

preparare a betonului (două beto
niere) amplasată la suprafață, în 
imediata apropiere a „gurii“ puțu
lui, conductele metalice, cu un dia
metru de 200 mm, prin care se asi
gură transportul betonului la fron
tul de lucru, un tablou mobil de 
semnalizare optică și acustică pre
văzut și cu un telefon ș.a.

înainte de a „ataca“ lucrarea, 
conducerea sectorului, împreună cu 
brigada, au luat unele măsuri pen
tru pregătirea uneltelor, sculelor și 
materialelor. La confecționarea co
frajului au lucrat, pe lingă echipa 
destinată să execute această lucra
re, și minerii din brigadă. Am avut 
astfel posibilitatea să cunoaștem mai 
bine toate părțile care-1 alcătuiesc, 
am făcut chiar unele propuneri de 
modificări față de cofrajul folosit la 
săparea puțului centru. Avînd în 
vedere experiența anterioară, a fost 
ales cel mai bun sistem de pușcare, 
în sîmbure cilindric. Adîncimea ce
lor 58 de găuri pe ciclu a fost sta
bilită la 2,5 ml, iar pentru a obține 
o maximă putere de rupere s-a in
sistat asupra corectei lor plasări

Brigada, cu un efectiv de 24 plus 
1 mineri, ajutori mineri și încărcă
tori, a fost organizată în 4 schim
buri de cite 6 ore fiecare. întregul 
proces de producție s-a desfășurat 
pe baza unei ciclograme în care era 
prevăzut cu precizie timpul afectat 
fiecărei operații în parte și care pre
vedea săparea și betoAarea în 24 
de ore a 2,2 ml de puț. Conform 
ciclogramei, unele operații de bază, 
cum ar fi încărcarea sterilului re
zultat după pușcare și betonarea, 
decurgeau simultan.,, șe suprapu
neau, ceea ce ne-a adus un mare 
cîștig de timp.

Operația 
canizată în

prin dotarea locului de muncă cu 
două încărcătoare pneumatice. Gînd 
sterilul a fost evacuat din front, va
tra puțului, constituită din rocă a- 
fînată, s-a nivelat, pereții au fost 
îndreptați și apoi a fost coborît co- 
frajul mobil în vederea betonării. O, 
atenție deosebită a fost dată, în tot 
timpul, respectării rețetei de beto- 
nare, ca și centrării cofrajului mo
bil în poziția de betonare cu ajuto
rul firului cu plumb și al dispoziti
velor de centrare.

în munca ei, brigada a primit o 
susținută asistență tehnică, condu
cerea sectorului și a întreprinderii 
au sprijinit-o asigurîndu-i din timp 
utilaje, scule, materiale în cantitățile 
și de calitățile necesare. Personalul 
electromecanic de întreținere a uti
lajelor și instalațiilor electrice a in
tervenit prompt ori de cite ori a fost 
cazul, asigurînd instalațiilor un re
gim de funcționare continuu.

Aplicarea metodei cofrajului mo
bil, folosirea la întreaga capacitate 
de lucru a instalațiilor complexe, 
organizarea judicioasă a muncii pe 
baza ciclogramei, înalta disciplină 
socialistă a muncii de care a 
dovadă întreaga brigadă, ca și 
măsuri, au permis realizarea 
cordului, a unei productivități 
3,97 m c pe post față de 1,54 
cît a fost 
însemnate 
cost,

Desigur, 
constituie o
torul din Dilja și în alte mine și 
sectoare din țară se execută nume
roase lucrări de săpări de puțuri, 
lucrări de investiții deosebit de ur
gente, pentru care sînt create bri
găzi de înaintări rapide. Ne va bu
cura să aflăm că experiența noa
stră — pe care ne vom 
îmbogățim mereu — va 
va fi de folos cît mai 
varăși de-ai noștri.

dat 
alte 
re
de 

m c 
planificat, ca și a unor 
economii la prețul de

de încărcare a fost me- 
proporție de sută la sută

realizarea
limită. La fel ca in

noastră nu
see

strădui s-o 
fi extinsă, 
multor to-

e Protagonistele prin
cipale ale celui de-al 
doilea slalom special
desfășurat pe pîrtiile
de la Oberstaufen au 
fost schioarele france
ze. Totalizînd în cele
două manșe timpul de 
85”ll/100 (43” 25/100
și 41”86/100) Christine 
Goitschel (Franța) și-a 
luat revanșa în fața 
Jeanei Säubert (S.U.A.) 
învingătoare în 
cursul de vineri.

con-

spor
ea mu-

® Oficialitățile 
tine austriece au 
nicat că la „Olimpiada 
Albă" vor fi prezenți 
1 867 sportivi și sporti
ve reprezentînd 36 de , 
țări. La Olimpiada de 
iarnă vor funcționa 389 
de oficiali și arbitri. în
trecerile vor fi urmărite 
de 1 100 ziariști, fotore
porteri, crainici de ra
dio și televiziune.

fete. Un număr însemnat de țineri 
au participât la întrecerile de șah 
(3 711),.,țenis de masă (2 763), cros 
(2 210), gimnastică (1318) și săniuțe' 
(1 115). De un frumos succes se 
bucttră întrecerile de trînță, la care 
s-au inscris-peste 700 de tineri; con
cursurile de tir, cu 653 participanți ; 
haltere, cu 515 concurenți etc.

e în sălile de sport ale clubului 
Șantierelor navale Oltenița au loc, 
mai în fiecare după-amiază, concur
suri de șah, tenis de masă.. trintă. 
haltere, iar la poligon se întrec ti
nerii muncitori care au îndrăgit ti
rul. Aici numărul participanților 
trece de 600.

e Deosebit de atractive sînt șt 
concursurile organizate de asocia
țiile sportive Tractorul—S.M.T. Bu- 
dești, la care s-au înscris 276 de ti
neri, Utîirea—G.A.C. Budești, cu 218 
participanți, Steaua Roșie—G.A.C. 
Ulmeni, cu 140 concurenți.

o Cu prilejul actualei spartachia- 
de, un număr de 347 tineri din raio
nul Oltenița au trecut normele pre
văzute în regulamentul „Concursu
lui pentru insigna de polisportiv" 
De asemenea, este de menționat că 
în această perioadă la asociațiile 
sportive din comunele Fundeni, 
Nana, Ulmeni, Gălbinași s-au creat 
noi secții de tir, tenis de masă și 
șah. (M. Laurian, coresp. voluntar).

vuiet 
Trida

£.

CINEMATOGRAFE : Jurnalul Annel 
Frank -- cinemascop: Patria (b-dul Ma- 
gheru 12-—-14),- , Excelsior (b-dul 1 Mai 
174). Cu -, toții acasă : Republica (b-dul 
Magheru 5). 1 Tomis (cal. văcărești — 
Horească (str. J. S Bach 2), ~ 
(șos. Giurgiului 155). Parașutiștli : 
păți (b-dul 
Gri viței 
tul care 
(b-dul 6 
ucide — 
6 Martie
Festival (b-dul 6 Martie 14). Miorița (cal. 
Moșilor 127). Melodia (șos. Ștefan cel 
Mare colț cu str. Lizeanu). împărăția 
oglinzilor strîmbe ; Tineretului (cal. 
Victoriei 48), înfrățirea între popoare 
(b-dul Bucureștii-Nol), Progresul (șos 
Giurgiului 3). Cavalerul Pardaillan — 
cinemascop : Victoria (b-dul 6 Martie 7). 
Ciulești (cal. Giuleștl 56). Agatha, ta- 
să-tc de crime ! : Central (b-dul 6 Mar
tie 2). Buzești (str. Buzești 9—11). Aurora 
(b-dul Dimitrov 118) Anicka merge la 
școală i’Lumina (b-du! 6 Martie 12). Fe
rentari (cal. Ferentari 86). A dispărut o 
navă : Union (str. 13 Decembrie 5—7), 
Volga (șos. Ilie Pintilie 61). Program 
pentru copii — dimineața : Doina (str 
Doamnei 9). E permis să calci pe Iarbă 
— după-arrtiaza : Doina (str. Doamnei 
9). Program de filme documentare : 
Timpuri Noi (b-dul 6 Martie 18). Uci
gașul și fata : Cultural (piața I. Pintilie 
2). Flacăra (cal. Dudești 22), Lira (cal. 
13 Septembrie 196). Moartea sc numește 
Engelchen : Feroviar (cal. Grivițel 80). 
Arta (cal. Călărași 153). Valsul nemuri
tor : Dacia (cal. Griviței 137). Povesti
rile Iul Drda : Crîngași (șos. Crîngași 
42), Vitan (cal. Dudești 97). Gol printre

21).
Flamura 

, Car-
Magheru 29) Grlviț'a (cal. 

podul Basarab) Medicamcn- 
ucide — seria l-a . București 
Martie 6) Medicamentul care 
seria a Il-a : Capitol (b-dul 
16). Nu-i Ioc pentru al treilea:

Ș

lupi — cinemascop : Bucegl (b-dul 
1 Mal 57), Modern (piața G. Coșbuc 1). 
Vară și tuni cinemascop : Unirea 
(b-dul 1 Mal 143) Trei plus două — ci
nemascop : Munca (șos Mihai Bravu 
221) Tudor - cinemascop (ambele serii): 
Popular (str Mătăsari 31) Luceafărul 
(cal Rahovel 118). Drumul Sării (str. 
Drumul Sării 30) Cotroceni (șos Cotro- 
ceni 9) Codin : Moșilor (cal Moșilor 
221) Primul reportaj — cinemascop : 
Cosmos (b-dul 30 Decembrie 89) Elena 
din Troia - cinemascop : Viitorul (str. 
M. Eminescu 127) Camelia ; Colentina 
(șos. Colentina 84) Arhiva secretă de pe 
Elba : Pacea (b-dul Libertății 70—72).

TELEVIZIUNE, 
televiziunii 
pentru 
aburi".
Muzică 
coarde 
tru în
Friderich Dürrenmatt (reluare) 
cheiere : Buletin de știri, buletin meteo
rologic.

CUM VA FI VREMEA
Timpul probabil 

și 9 ianuarie a c.
va încălzi ușor cerul va fi variabil, mai 
mult senin. Vint slab. Temperatura în. 
creștere, minimele vor fi cuprinse între 
minus 2 și minus 12 grade, iar maximele 
între minus doi și plus 8 grade. Seara 
șl dimineața ceață locală. în București : 
Vremea în curs de încălzire, cu cerul 
variabil mai mult senin. Seara și dimi
neața ceață slabă. Temperatura în creș
tere.

Orele 19.00 — Jurnalul 
- Știință și tehnică 
școlar : ..Mașini cu... 

TELESPORT 20.00 —
Cîntă cvartetul de 

20.30 r- Tea- 
neobișnuit" de 

în în-

19,10
tineretul
19,40 -
de camerfi

din Rio de Janeiro 
studio : „lin Joc

pentru zilele de 7, 8 
In țară : Vremea se

RÎNAȘTÎ
și un mediu plăcut generează bună 
dispoziție, optimism Este ceea ce 
numim estetica construcțiilor, prin 
estetică înțelegînd nu numai culoa
rea ci și anumite amenajări de in
terior și exterior de natură să 
bucure, să odihnească ochiul în no
țiunea de confort nu intră numai 
mobila sau instalațiile gospodărești 
Artificiile decorative sînt tot atît de 
importante. A doua problemă este 
durabilitatea construcțiilor. Con
strucțiile noastre nu trebuie să fie 
prevăzute pentru zece sau douăzeci 
de ani. ci pentru generații. De a- 
ceea mai avem de înlăturat o serie 
de dificultăți, trebuie să căutăm me
reu alte materiale care să poată în
locui materialele tradiționale, tre
buie să realizăm un finisaj mai bun.

Interlocutorul meu a vorbit în
delung despre soluții de proiectare, 
metode de industrializare a con
strucțiilor eforturile depuse pentru 
reducerea duratei de execuție prin 
mecanizarea lucrărilor M-am gindit, 
urmărind expunerea inginerului Ca
pek, că anumite reguli după care sg 
călăuzesc în munca lor constructorii 
de locuințe nu diferă prea mult.dâ 
acelea ale muncii poeților.. La unji, 
ca și la ceilalți există grijă jjentriJ 
proporții pentru ritm pentru ex-1 
presivitate Și această- preocupare d 
vădesc bloc.urile zvelte ce" se-pa Iță 
pe Jicinska Trida asupra cărora o> 
chiul se oprește cu încintareï-'

HORIA LIMAN

Macarale, montori, zidari, 
de șantier. Artera Jicinska 
crește spre centrul orașului. înlătu- 
rînd trecutul.

Mlada Boleslav este un oraș vechi, 
datînd de prin anii 900. El mai 
poartă în circă nu numai povara 
veacurilor, ci și pe aceea a unor 
clădiri îngrămădite arbitrar pe străzi 
lipsite de armonie. Dar orașul adă
postește de decenii o mare uzină ale 
cărei produse sînt binecunoscute : 
autoturismele „Skoda“. Se cuvenea 
deci ca înfățișarea lui să nu rămînă 
discordantă.

Jicinska Trida crește văzînd cu 
ochii. Nu este unica arteră în con
strucție, dar ea simbolizează renaș
terea orașului. Un furnicar de 
montori, tîmplari, ingineri, in-, 
stalatori a spart tiparele somno
lenței provinciale. Printre panourile 
prefabricate se iscă discuții și se 
pronunță cuvinte legate de tehnica 
nouă a construcțiilor.

Două localități din Cehoslovacia 
își dispută primatul în materie de 
construcții de locuințe : Praga și 
Bratislava. Emulația, aceasta a folo
sit atît cetățenilor metropolei, cît și 
celor ai marelui oraș de pe malul 
Dunării. Talentul se dovedește însă 
a nu fi apanajul exclusiv al arhitec- 
ților din orașele' mari. Nitra sau 
Zvolen înfruntă cu succes realiză
rile Brațislavei, după .cum praghezii în „cel mai înalt grad, îmi spune in- 
privesc cu interes spre blocurile de 
pe Jicinska Trida.

Un colectiv de arhitecți entuziaști 
Döbert, Kosik și Rezac. Un colectiv

de proiectanți 
destă care poartă o 
sculă : Institutul regional de proiec
tări. Pină în urmă cu cîțiva ani n-ai 
fi zis că sub acoperișul acestei clă
diri se zămislește un nou oraș. 
Mlada Boleslav continua să existe 
cu străzile ei asimetrice, cînd pe

într-o clădire mo- 
firmă minu-

(Desen de 
NELL COBAR)

(0-2)
(2—0) 
— anulat 
(0-2) 
(0-1) 
(2-1) 
(1-0) 
(1-0)
(3-0)

-— anulat
(1-0) 
(0-0)

■Ar
In continuarea turneului pe care-1 în

treprinde în S.U.A., echipa masculină de 
baschet a Italiei a jucat la Brownston (sta
tul Indiana) cu echipa Marion-Kay. Echipa 
americană a obținut victoria cu scorul de 
106—93 (49—49).

PRONOSPORT
Concursul nr. 1 din 5 ianuarie a.c.

Bari—Milan 
Catania—Juventus 
Internazionale— Genoa 
Messina—Bologna 
Modena—Fiorentina 
Roma—Mantova 
Sampdoria—Lazio 
Spal—Lanerossi 
Torino—Atalanfa 
Alessandria—Brescia 
Parma—Cagliari 
Venezia—Napoli

Dialog în sala

Floreasca...

— Ce faci, 
ciule, cu clepsidra 
și numărătoarea ?

— M-a rugat ne
nea de la tabela de 
marcaj să măsor 
eu timpul și să țin 
socoteala scorului. 
Dacă jucăria lui e 
stricată...

De la corespondentul 
nostru la Praga

planșele 
reau, ca 
case de 
parcuri, 
ultimele 
o jumătate de deceniu, alături 
locurile unde au străjuit pe 
muri ostașii inzăuați ai lui Boleslav, 
se făurește un oraș nou.

Pe Jicinska Trida se înșiruie 
blocuri noi cu apartamente confor
tabile care sorb lumina asemenea 
plantelor ce inundă grădinile multi
colore. La parter, magazine cu ele
mente decorative simple, vii, mo
derne, scăldate în baia neonului. în 
fața lor. șiruri de copaci tineri, 
proaspăt sădiți. .

— Două probleme ne preocupă

tinerilor proiectând răsă- 
într-un basm, blocuri-turn. 
cultură, școli, grădinițe. 
Calendarul număra atunci 
zile ale anului 1958. După 

de 
vre-

ginerul Capek. în primul rînd de
corul care înrîurește în mod fericit 
asupra psihologiei locatarilor. O de
corare simplă, cu gust, luminoasă
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SITUAȚIA DIN CIPRU
Grecia, Turcia și Anglia au cerut trimiterea unui reprezentant 

al O.N.U. în Cipru
NEW YORK 5 (Agerpres). — Se

cretariatul O.N.U. a anunțat că Gre
cia, Turcia și Marea Britanie au ce
rut secretarului general al O.N.U., 
U Thant, să trimită în Cipru un re
prezentant personal al său pentru a 
supraveghea menținerea liniștii și 
păcii în această țară. Reprezentanții 
celor trei țări au remis secretarului 
general la 4 ianuarie note cuprinzînd 
cererea menționată. Un purtător de 
cuvînt al secretariatului O.N.U. a 
precizat că cererea celor trei țări sé 
află în prezent în studiu. El a ară
tat că secretarul general se va con
sulta cu guvernul Ciprului, țară

Ciocniri în Federația 
Arabiei de sud

Aden 5 (Agerpres). — Agenția 
Reuter relatează că în provincia 
Jebel Radfan din așa-numita Fede
rație a Arabiei de sud au avut loc 
ciocniri militare între trupele gu
vernamentale și triburile care se 
opun dominației coloniale. Potrivit 
agenției, ciocnirile au avut loc la 
4 ianuarie, iar forțele guvernamen
tale au făcut uz de artilerie.

După cum s-a mai anunțat, în re
giunea menționată au fost aduse 
trupe cu un efectiv de 2 000 de oa
meni, sprijinite de detașamente bri
tanice de artilerie și care blindate, 
pentru a reprima triburile răscu
late.

*
După cum relatează agenția Reu

ter, elevii școlilor secundare din 
Aden au început la 4 ianuarie o 
grevă de trei zile în semn de pro
test împotriva decretării stării ex
cepționale în acest teritoriu.

Rudele celor arestați continuă să 
ocupe o moscheie din oraș în care 
s-au retras în semn de protest îm
potriva deținerii ilegale a patrioți- 
lor. Cele 40 de persoane aflate în 
moscheie au cerut guvernului colo
niei să demisioneze.

In ultima vreme, 
în provincia sud- 
vietnameză Loung 
An au avut loc 
lupte între detașa
mentele de patrioți 
ale Frontului de E- 
liberare și unitățile 
de represiune ale 
regimului de la 
Saigon. Trupele gu
vernamentale au su
ferit mari pierderi 
în oameni și teh
nică de luptă. Fo
tografia alăturată 
înfățișează un as
pect al luptelor din 
provincia Loung 

în legătură 
aceasta, agen- 

Press 
rela-

An.
cu
ția United
International
tează: „Se recunoaș
te în general că lupta împotriva Viet- 
congului (așa numește presa occidentală 
forțele patriotice sud-vietnameze) înre
gistrează insuccese".

Realizări ale științei în 1963
Declarațiile unor oameni de șfiinfă sovietici
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membră a O.N.U., înainte de a adop
ta o hotărîre.

ATENA 5 (Agerpres). — După, 
cum transmite agenția France 
Presse, sîmbătă seara s-a anunțat 
oficial la Atena că ministrul aface
rilor externe, Xantopoulos Palamas, 
va reprezenta Grecia la conferința 
celor cinci de la Londra în proble
ma Ciprului.

A

„După o săptămînă de activitate 
intensă — arată trimisul agenției 
„France Presse“ la Nicosia — viața 
politică din Cipru a început brusc să 
se calmeze sîmbătă : cele două 
comunități rămîn, se pare, în espec- 
tativă în așteptarea conferinței de 
la Londra... Pe de altă parte gene
ralul Young care comandă forțele 
unite însărcinate cu păstrarea ordi- 
nei a ocupat diferite puncte strate
gice“.

MOSCOVA 5 (Agerpres). — Re
prezentanți de seamă ai științei so
vietice răspund în ziarele „Sovetska- 
ia Rossia" și „Komsomolskaia Prav
da“ la întrebările „Ce a realizat 
știința pînă acum ? Ce trebuie reali
zat în viitor ?“.

Prof. Mark Farberov se referă la 
sinteza unor substanțe nutritive. In 
această ordine de idei, el arată că 
în anul 1963 în U.R.S.S. și peste ho
tare a fost rezolvată din punct de 
vedere tehnic problema biosintezei 
unor proteine valoroase din gluci
dele conținute în țiței.

Nikolai Semionov, vicepreședinte 
al Academiei de Științe a U.R.S.S., 
se referă la pătrunderea chimiei în 
toate ramurile economiei naționale. 
El scoate în evidență aplicarea unor 
noi procedee de preparare a formal- 
dehidei din gaze naturale și elabo
rarea unei tehnologii avansate de 
obținere a materialelor polimere din 
formaldeliidă.

Acad. Ivan Artobolevski rele-

In preajma conferinței țărilor arabe
După cum anunță agenția France 

Presse, Abdel Hassouna, secretarul 
general al Ligii arabe, a convocat 
ieri la Cairo pe șefii misiunilor di
plomatice ale țărilor membre ale a- 
cestei ligi pentru a pregăti confe
rința la nivel înalt a țărilor arabe 
care urmează să aibă loc la 13 ia
nuarie.

în legătură cu această conferință 
la nivel înalt, ziarul „Le Monde“ 
scrie într-un editorial : „Un singur 
punct este pe ordinea de zi : abate
rea apelor Iordanului de către Iz- 
rael. Arabii contestă izraelienilor 
dreptul de a-și însuși în mod uni
lateral o parte din apele unui flu
viu internațional. Ierusalimul răs
punde că, deoarece vecinii săi au re
fuzat aplicarea planului Johnston 
care prevedea repartiția apelor în
tre țările riverane, nimic nu-1 va 
împiedica să-și atribuie cota parte 
prevăzută pentru irigarea deșertului 
din Neghev. Lucrările în acest scop

Pe calea reglementării conflictului 

dintre Niger și Dahomey

COTONOU 5 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția France 
Presse, șeful guvernului provizoriu 
al Republicii Dahomey, colonelul 
Christophe Soglo, a declarat că pro
blema celor 3 000 de refugiați din 
Dahomey, care au fost reținuți de 
peste o săptămînă în orașul nige
rian Gaya, situat la frontiera dintre 
Niger și Dahomey, a fost definitiv 
reglementată. Colonelul Soglo a 
arătat că toți refugiații au putut să 
se înapoieze în Dahomey.

Potrivit agenției, șeful guvernului 
din Dahomey și-a exprimat încrede
rea în ce privește posibilitatea re
glementării pașnice a litigiului cu 
Republica Niger în problema insu
lei Lette.

Transferarea locuitorilor 
unei regiuni a Sudanului
KHARTUM 5 (Agerpres). — In- 

cepînd de luni, în Sudan se va des
fășura' una dintre cele mai mari o- 
perații din lume de transferare a 
unor persoane din regiunile locuite 
pînă atunci. O parte a locuitorilor 
regiunii Wadi Haifa va fi transpor
tată cu trenul spre Khasm el Girba 
la o distanță de aproape 1 000 kilo
metri în estul Sudanului. Această 
operație are loc deoarece prin con
struirea marelui baraj de la Assuan 
apele lacului artificial urmează să 
acopere localități și terenuri aparți- 
nînd unui număr de aproximativ 
5.2 000 de cetățeni sudanezi.

Două din templele antice nubiene 
situate pe teritoriul Sudanului, în 
regiunile Wadi Haifa, Asksha și 
Bohein, au și fost demontate și 
transferate la noul muzeu național 
din Khartum.

Potrivit unui acord încheiat între 
Sudan și R.A.U.. Sudanul va evacua 
regiunea Wadi Haifa pînă în luna 
iunie urmînd să primească pentru 
aceasta compensații din partea gu
vernului. R. A.U.

sînt practic terminate și mari cana
lizări vor începe să aducă prețiosul 
lichid către sud, probabil începînd 
din primăvara viitoare. în fața fap
tului împlinit statele arabe au înce
put să ia în considerație măsuri co
respunzătoare“.

într-un articol consacrat aceleiași 
conferințe ziarul egiptean „Al Ah
ram“ scrie că președintele R.A.U., 
Nasser, a avut ideea de a lansa a- 
ceastă conferință la nivel înalt de la 
începutul anului 1963, dar că schim
bările de regim intervenite în Irak 
și în Siria la 8 februarie și 8 martie 
1963 au împiedicat instaurarea unui 
climat propice.

*

MECCA 5 (Agerpres). — Postul de 
radio Mecca a anunțat că, după o 
ședință a Cabinetului Arabiei Sau- 
dite, prezidată de primul ministru, 
prințul Feisal, a fost dat publici
tății un comunicat în care se arată 
că Arabia Saudită a acceptat invi
tația de a participa la conferința 
șefilor statelor arabe care se va în
truni la Cairo pentru a lua în discu
ție problema măsurilor împotriva 
planului Izraelului de abatere a a- 
pelor Iordanului.

El Bahr demis din iunefia 
dc vicepreședinte al iranului
BAGDAD 5 (Agerpres). — Postul 

de radio Bagdad a anunțat că gene
ralul Ahmed Hassan El Bakr a fost 
demis din funcția de vicepreședinte 
al Irakului și numit în funcția de 
ambasador la dispoziția Ministerului 
de Externe. Postul de vicepreședinte 
a fost suprimat.

El Bakr a fost prim-ministru în 
timpul regimului baasist. Cunoscut 
ca lider de frunte al partidului 
Baas din Irak, el a fost menținut 
pînă în prezent de noul regim din 
motive tactice într-o funcție onori
fică. Eliminarea lui din conducerea 
țării marchează, după unii comen
tatori, o nouă distanțare a regimu
lui actual de partidul Baas.

vă contribuția adusă de matema
tică, fizică, chimie, mecanică și elec
tronică la rezolvarea unei serii de 
probleme ale medicinii. Acad. Ar
tobolevski arată că în 1963 s-au rea
lizat numeroase aparate speciale 
pentru studierea simptomatologiei 
bolilor, pentru analiza fiziologică și 
medicală a organismului omenesc.

Acad. Alexandr Bakulev se ocupă 
de probleme de cardiologie. El re
latează că oamenii de știință lu
crează la elaborarea mijloacelor 
pentru efectuarea unor „reparații 
capitale" ale inimii cu înlocuirea 
„pieselor" — porțiuni ale muș
chiului cardiac, ale vaselor, val- 
vulelor sau conductorilor nervoși. 
Acad. Bakulev este convins că în 
acest scop inima va putea fi scoasă 
din circuit pe timp îndelungat — 
1—2 zile, poate și mai mult.

Referindu-se la problemele de 
biochimie, acad. Norair Sisakian își 
exprimă convingerea că într-un 
viitor apropiat se va realiza pe sca
ră largă sinteza proteinelor.

Alexandr Petrov, membru cores
pondent al Academiei de Științe a 
U.R.S.S., crede că nu va mai trece 
mult timp pînă cînd mașinile elec
tronice vor putea dirija circulația 
trenurilor, activitatea stațiilor și 
transporturile în ansamblu.

Păreri realiste
LONDRA 5 (Agerpres). — Ziarul 

„The Observer“ scoate în evidență 
în editorialul său din 5 ianuarie 
importanța colaborării internaționa
le în opera de menținere a păcii ge
nerale. Ziarul este de părere că pri
mejdia unui război mondial trebuie 
să determine „o studiere mult mai 
activă a problemei menținerii pă
cii“ și cheamă la acțiuni pozitive în 
interesul consolidării păcii în în
treaga lume.

MAI

Consiliul de Securitate s-a întrunit în ședință urgentă pentru a examina situația din Cipru. Reprezentantul per
manent al Ciprului Ia O.N.U., Zenon Rossides, vorbește în fața Consiliului dc Securitate (fotografia din stingă). Aspect 
din timpul incidentelor din Cipru (fotografia din dreapta).
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Presa internațională comentează 
un fenomen simptomatic pentru 
soarta unor ziare occidentale, și a- 
nume efectele concurenței în acest 
sector. Iată unele exemple furnizate 
de lupta de concurență din Anglia.

Ziarele „Yorkshire Evening Post“ 
și „Yorkshire Evening News“ au „fu
zionat“. La Leicester au „fuzionat“ 
cotidienele „Mail" și „Mercury“. în 
luna septembrie a încetat să apară 
ziarul de dimineață „Northern 
Whig“ din Belfast. Ceva mai înain
te, „Manchester Evening News“ și 
„Manchester Chronicle" au „fuzio
nat“ și ele. Același lucru s-a întîm- 
plat și cu ziarele din Birmingham 
„Evening Dispatch“ 'și „Mail“.

Consiliul central al sindicatelor 
britanice (TUC) a acceptat să vîn- 
dă pachetul de acțiuni al ziarului 
„Daily Herald“ trustului de presă 
„Mirror“. Astfel, singurul oficios al

ZIARE

Minerii greviști 
de la Trieux (bazi
nul carbonifer al 
Lorcnei), împreună 
cu alte categorii de 
muncitori francezi, 
demonstrează împo
triva concedierilor 
operate de condu
cerea minelor. Pe 
pancartele purtate 
de demonstranți 
scrie : „Salvînd mi
nele noastre, salvați 
regiunea“.

fUE DIN NOU CUZCO
Sfîrșitul anului trecut a coincis în 

Peru cu declanșarea unei crize gu
vernamentale, prima de la instala
rea la președinție a lui Fernando Be- 
launde Terry. Demisia cabinetului 
condus de Oscar Trelles a survenit 
în urma votului de blam primit în 
Camera deputaților, după 26 de ore 
de dezbateri neîntrerupte —• perfor
manță socotită unică în istoria țăriL 
Președintele Belaunde l-a numit în 
funcția de șef al guvernului pe fos
tul ministru de externe Fernand 
Schwalb. Moțiunea de neîncredere a 
fost legată de ultimele mari mani
festații țărănești din regiunea Cuzco.

Recent, mase de țărani din Cuzco 
au organizat puternice demonstrații 
de protest împotriva foametei și mi
zeriei, cerînd înfăptuirea grabnică a 
reformei agrare. Arestarea de către 
poliție a cîtorva fruntași ai țărani
lor n-a făcut decît să toarne gaz 
peste foc. Străzile orașului Quilla- 
bamba și ale altor localități'din re
giune s-au umplut de manifestanți 
care cereau eliberarea celor ares
tați. Incidentele dintre demonstranți 
și forțele polițienești s-au soldat cu 
numeroși răniți.

La aceasta s-au adăugat acțiunile 
de protest ale studenților din centrul 
universitar Huancayo, care au o- 
cupat clădirea Universității și au de
clarat greva foamei, cerînd guver
nului alocarea de fonduri pentru_ a 
îmbunătăți situația grea a învățămîn- 
tului superior. Un mare număr de 
studenți au pornit un marș spre ca
pitala țării pentru a prezenta auto
rităților revendicările lor.

Așadar din nou Cuzco. A trecut 
numai un an de cînd această regiu
ne peruviană a fost teatrul unor în
cleștări dramatice între detașamen
tele de represiune ale fostei junte 
militare și masele de țărani, munci
tori și studenți angajate în acțiuni 
hotărîte pentru satisfacerea reven
dicărilor economice și politice. în 
cursul anului trecut s-au semnalat 
în continuare puternice manifestări 
ale luptei revendicative. Și iată 
că o nouă explozie a nemulțumi
rilor aruncă lumină asupra rea
lităților sumbre din această re
giune. Desigur, nu este vorba de 
un tablou întru totul diferit de res
tul peisajului social Peruvian, ci de 
aspecte mai grave ale exploatării 
moșierești și capitaliste, de o expre

sie mai concentrată a formelor pe 
care le îmbracă nedreptățile sociale, 
mizeria etc. Intr-adevăr, zona Cuzco, 
alături de Huancavelica, Ayacuc- 
ho și Apurimac, se numără prin
tre cele mai dezmoștenite și o- 
ropsite ținuturi peruviene. Dacă 
despre Peru se spune că „este pă- 
mîntul cel mai nefericit din toată 
America de Sud“ (cum scria publi
cația „Evening Star“ din Washing
ton), atunci poate că ținutului Cuz
co i s-ar potrivi relația „cel mai... 
din cel mai“. Aici se întîlnește cel 
mai înalt procent al mortalității 
infantile (de altfel, foarte ridi
cat pe scara întregii țări) ; cei 
mai mulți neștiutori de carte; veni
turi lunare de 3 dolari sau chiar mai 
puțin pentru o familie țărănească ;

COMENTARIUL ZILEI

în schimb consumul de cocaină (ex
trasă din arbustul coca) este de cî- 
teva kilograme anual pe cap de 
locuitor. Ultima cifră spune mult : 
țăranul indian mestecă frunză de 
coca pentru a-și amorți foamea. 
Consecințele consumului de coca 
sînt nefaste pentru sănătatea oame
nilor, dar nevoia îi silește la aceas
ta. In lucrarea „Regimenes de Sa- 
larios“ citată de o comisie a O.N.U. 
se spune textual : „Plata muncii în 
coca se practică în unele regiuni ca 
un regim de salariu în care măsura 
de coca înlocuiește funcția mone- 
tei“. Dacă vîrsta medie a unui Pe
ruvian este de 30—35 de ani, cea a 
țăranilor indieni e și mai scăzu
tă. Iată ce scrie despre drama țără
nească din Cuzco ziaristul Louis 
Mercier de la „Le Monde“ după o 
vizită în acele locuri : „Dacă țăranul 
indian aparține unei obști, lupta sa 
constă în apărarea integrității pă- 
mîntului comun contra încălcării 
așa-numiților „hacenderos“. Dacă 
este un simplu peon (peonajul. — 
sistem de dependență înrobitoare, 
semisclavagistă a țăranului față 
de moșier), el este la dispozi
ția bunului plac al proprietarului 
de pămînt care îi închiriază bra
țele ori, mai rău, este supus, îm
preună cu familia sa, exploa

tării arendașului sau al „capataz“- 
ului (vechil), fiind fără apărare și 
lipsit de drepturi“. Cu vreo zece 
ani în urmă, o vale fertilă din Cuz
co a început să fie exploatată. Cu- 
rînd ea a fost acaparată de moșieri, 
care au stabilit un regim de orga
nizare a muncii cu mult mai înro
bitor pentru țărani chiar decît cel 
practicat pe marile „haciendas“ (mo
șii) din Anzi.

Sînt doar cîteva aspecte ale acu
tei probleme țărănești care — în 
Cuzco ca și în întreaga țară — ră- 
mîne deschisă și constituie o sursă 
permanentă de ascuțite conflicte so
ciale. înfăptuirea reformei agrare a 
figurat în programul electoral al 
președintelui Belaunde (influențînd 
în mare măsură scrutinul), precum și 
printre proiectele elaborate după 
instalarea sa. Realitățile din agri
cultură și amploarea mișcărilor ță
rănești au făcut ca noua adminis
trație peruviană să nu poată esca
mota caracterul acut al problemei 
agrare : precum se știe, moșierii pe- 
ruvieni și companiile străine stăpî- 
nesc, direct sau indirect, 98 la sută 
din suprafața cultivabilă a țării. 
Schimbările preconizate de autorități 
în agricultură sînt însă departe de 
a răspunde năzuințelor maselor ță
rănești. E vorba cel mult despre ju
mătăți de măsură care nu-și pun ca 
țel lichidarea latifundiilor ; dar, 
chiar în forma preconizată, aceste 
măsuri ar urma să fie înfăptuite în
tr-o perioadă de timp îndelungată. 
Pînă și în ele însă marii proprie
tari de pămînt văd o amenințare 
căutînd să împiedice aplicarea lor 
prin diverse mijloace.

Lozinca „tîerra o muerte“, scan
dată la mitingurile și demon
strațiile țărănești, este o expresie a 
hotărîrii maselor de țărani de a 
scutura jugul moșieresc, de a înlă
tura piedicile în calea înfăptuirii 
unei adevărate reforme agrare. 
Cuzco simbolizează astăzi din nou 
acea luptă îndîrjită pentru pămînt, 
cînd surdă, cînd violentă, dar per
manentă în America Latină, luptă 
despre care un ziar occidental scria 
că „nu este decît voința de a supra
viețui, înainte de a fi speranța de a 
trăi cu adevărat“.

VASILE OROS

partidului laburist și al mișcării sin
dicale din Anglia va trece definitiv 
sub controlul acestui trust de presă. 
Concernul „Thomson“ a preluat co
tidianul de seară „Edinburgh Eve
ning News“, care aparținea concer
nului „United Newspapers". La rîn- 
dul său „United Newspapers" a cum
părat de la concernul „Thomson“ co
tidienele „Sheffield Telegraph“ și 
„Star“. în urma acestui schimb, 
„United Newspapers“ va avea mo
nopolul asupra presei la Sheffield, 
în timp ce „Thomson“ va avea mo
nopolul la Edinburgh. Marele con
cern „Thomson Scottish Associates“ 
controlează publicațiile „Scotsman", 
„Weekly Scotsman“, „Evening Dis
patch“, în afara emisiunilor locale 
de televiziune.

Aceste aspecte care ilustrează dis
pariția continuă. a unui .mare.număr 
de ziare — mai cu seamă în provin
cie — concentrarea lor în mîinile 
cîtorva magnați ai presei, sînt co
mentate în prezent de opinia publi
că, care consideră că s-a cr.eat 
o „situație îngrijorătoare“. Zia
rul „Daily Worker“ arată că 
„lupta pentru supraviețuire este 
cruntă. Marile concerne capitaliste 
luptă fiecare în parte pentru a pune 
mîna pe cea mai mare parte a vîn- 
zării și a veniturilor de pe urma re
clamelor. Aproape 250 de ziare și 
periodice au dispărut în ultimii 40 
de ani. Printre publicațiile dispărute 
se numără multe cu o largă circula
ție. De cîte ori se punea problema 
să se aleagă între libertatea presei și 
profit, proprietarii ziarelor nu au e- 
zitat să aleagă varianta a, doua“.

Cauzele avalanșei de dispariții sau 
fuzionări de ziare au fost discutate 
și de comisia națională pentru pre
să, care a stabilit că cheltuielile le
gate de concurența între ziare sînt 
foarte mari și cu greu pot fi acope
rite de ziarele mai slabe, care sînt 
înghițite treptat de trusturile mai 
puternice.

A. SOCEC

La Baldwin Hills (California, S.U.A.) s-a rupt un puternic baraj provo- 
cîndu-se imense pagube. Sute de case au fost distruse. S-au înregistrat mor|i 
și răniți. întregul ținut a fost declarat „regiune devastată“. în fotografie : După 
ruperea barajului.

Ascuțirea crizei politice din Republica Dominicană s-a desfășurat paralel 
cu un nou val de represiuni antidemocratice dezlănțuite de actualii guver
nanți. în fotografie : Pe străzile capitalei țării, Santo Domingo, poliția inter
vine pentru a împrăștia o manifestație de protest împotriva prigoanei politice.

la intrarea în 
dintre guver- 

și Senatul vest-

• r. de
El s-a prezentat în-La un miting, 

în capitala Cam
bodgien cetățe
nii aplaudă mă
surile anunțate 
de șeful statului, 
prințul Norodom 
Sianuk, pe linia 
consolidării in
dependenței ță
rii.

dental s-a ridicat la sute de mii de 
persöane.

NEW YORK. In ciuda împotrivi
rii guvernatorului rasist al statului 
Alabama, George Wallace, studen
tul negru Harold Franklin s-a în
scris la universitatea Auburn din a- 
cest stat. După cum transmite 
agenția Associated Press, Franklin 
este primul student de culoare care 
sparge bariera rasială. la această 
universitate în cei 100 de ani 
existență a ei. F’ 
soțit de agenți federali pentru a-i 
asigura protecția.

LONDRA. In noaptea de 4 spre 
5 ianuarie, din pricina ceții extrem 
de dense care se lăsase deasupra 
Canalului Mînecii, s-au ciocnit două 
nave — motonava liberiană „Atlan
tic King“ și petrolierul francez 
„Susanne et Mary“. Ambele nave au 
suferit serioase avarii.

TOKIO. Două trenuri s-au cioc
nit în apropiere de Kyodo, luînd foc. 
Autoritățile japoneze au anunțat că 
56 de persoane au fost rănite.

MONROVIA. Azi, în capitala Libe
riei, are loc instalarea președintelui 
Republicii Liberia, Tubman, care 
a fost reales în această funcție pen
tru a cincea oară. La 3 ianuarie, 
la Monrovia a avut loc inaugurarea 
noului palat prezidențial.

RERLIN. Dup;

genția A.D.N., ■ de 
vigoare a acordului 
nul R. D. Germane 
berlinez, prin care locuitorilor Ber
linului occidental li s-au eliberat 
permise pentru vizitarea rudelor lor 
din Berlinul democrat, și pînă în 
dimineața zilei de duminică, numă- 

cum anunță a- rul vizitatorilor din Berlinul occi-
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