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Ing. CONSTANTIN CĂLUGĂRU 
șeful serviciului planificare 

I.F. Tg. Jiu

acorda și în acest

Colectivul uzinei «Ic vagoane din Arad a dobîndit o rodnică 
experiență în reducerea greulă|ii vagoanelor. Utilizarea pe scară 
largă a ojeluiilor do mare rezistentă la confecționarea principa
lelor piese ale vagoanelor, experimentate de specialiștii uzinei, 
împreună cu cei ai Bazei de cercetări științifice din Timișoara 
n Academiei R. P Romîne. a permis reducerea greutății vagoa
nelor cu 5 piuă la 8 Ia sută.

Constructorii de vagoano și-an propus anul acesta ca prin 
reproiectarea diferitelor subansamble și utilizarea oțelului cu 
rezistentă mărită, să reducă gren'i'tea vagonului de călători cu 
circa 700 kg. în fotografie : Un aspect din secjia finisaj I a 
uzinei.

Ing. H. AREȘTEANU 
Director tehnic în Ministerul 

Industriei Construcțiilor 
de Mașini

muncitori și 
construit 

și băi. 
(Agerpres)
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Û^Organ al Comitetului Central al P.M.R.

Posibilități de creștere 
a productivității muncii 

in întreprinderile electrotehnice

In secția de transformatori a
Uzinelor „Electroputere" din Cra
iova.

In secția de transformatori a 
Uzinelor „Electroputere" din Cra
iova.
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Ramura electrotehnică a indus
triei construcțiilor de mașini din. 
țara noastră s-a dezvoltat intens în 
ultimii ani. Ea produce mașini și 
aparate pentru extinderea electri
ficării, echipament electronic indus
trial, locomotive Diesel electrice, bu
nuri de consum și altele. în anul 
care s-a încheiat recent, datorită 
unei mai bune utilizări a capacită
ților de producție, măsurilor tehni- 
co-organizatorice aplicate, lucrărilor 
capitale etc volumul producției a 
sporit de peste 3 ori față de 1959. 
In 1963 s-au asimilat peste 300 de 
sortimente noi, nomenclatorul ac
tual conținînd 90 la sută produse 
noi față de ceea ce se fabrica în 
1959.

în scopul sporirii productivității 
muncii, _în întreprinderile industriei 
electrotehnice au fost luate în ulti
mul timp numeroase măsuri pentru 
ridicarea 
lui tehnic 
diicției. 
altele, lă 
de mașini 
ce București s-a 
automatizat- bobi- 
narea și execuția 
colectoarelor de 
demaror,. la uzi
nele „Elecțroaparataj" București se 
folosesc mașini specializate multio- 
perații, Ja uzinele „Electrobanatul" 
Timișoara s-a mecanizat o presă 
care, echipată cu o matriță combina
tă, înlocuiește producția a 6.prese 
simple, La uzinele „Electroputere" 
Craiova, și „Electromagnetica“ Bucu
rești, s-au. construit, prin autoutila
re, noi mașini de bobinat. Nume
roase întreprinderi au fost dotate 
cu linii de fabricație moderne.

O metodă eficace de sporire a 
productivității muncii este reproiec
tarea produselor. Studiind și îmbu
nătățind fabricația micromotoarelor, 
uzinele „Electromotor“ Timișoara au 
redus manopera pe bucată în anul 
1.963 de la 6,23 ore la 2,82 ore, ceea 
ce înseamnă o economie de 340 000 
ore anual.

Multe uzine au acordat o atenție 
deosebită mecanizării transporturi
lor, mai ales cu ajutorul electroca
relor, stivuitoarelor și benzilor de 
montaj și transport. De menționat 
în această privință linia de montaj 
pentru televizoare de la uzinele „E- 
lectronica" București, construită 
prin autoutilare, liniile de montaj 
pentru echipament electric auto și 
pentru tractoare de la uzina „Elec- 
troprecizie“ Săcele, concepute și e- 
xecutate în uzină.

Care a fost urmarea acestor preo
cupări ? 'Aceea că în 1963 s-a reali
zat o productivitate a muncii cu 
57,9 la sută mai mare decît în 1959 
și cu 19 la sută mai mare decît în 
1962, toate întreprinderile electro
tehnice realizîndu-și sarcina de spo
rire a productivității muncii, 
sporul de producție realizat anul 
trecut, și care este de 32 la sută 
față de 1962, aproape 70 la sută s-a 
realizat pe seama sporirii producti
vității muncii.

Cu toate acestea, în întreprinde
rile din industria electrotehnică 
mai sînt însemnate rezerve pe care 
colectivele de muncitori, tehnicieni 
și ingineri sînt chemate să le pună 
în valoare încă din aceste prime 
zile ale noului an. în unele uzine, 
de pildă, nu s-a introdus în sufici
entă măsură normarea tehnică, nu 
s-au luat măsuri pentru îmbunătă
țirea nivelului de îndeplinire a nor
melor cu motivare tehnică. în 1963 
la uzinele „Electrotehnica“ din Bucu
rești numai 22 la sută din lucrări 
au fost normate tehnic, cu toate că 
se prevăzuse extinderea normelor 
cu motivare tehnică la 63 la~ sută 
din lucrări. într-o serie de între
prinderi — ca „Electroputere“ Cra
iova, „Electrotehnica“ București și 
altele — ritmicitatea este încă, în 
unele luni, necorespunzătoare.

Prin transpunerea în viață a 
planurilor M.T.O., în întreprinderile 
electrotehnice manopera de. pre
lucrare s-a redus în 1963 CU 3.5 
rhilioane ore-normă. Totuși. în 
unele întreprinderi — ca de pildă,

la „Electromotor“ Timișoara — nu 
s-a acordat atenția cuvenită trans
punerii în viață a prevederilor pla
nurilor de măsuri tehnico-organiza- 
torice. De asemenea, unele colective 
— Fabrica de cabluri și materiale 
electroizolante București, „Electro
ceramica“ Turda ș. a. — aplică cu 
întîrziere tehnologia avansată, nu 
se ocupă suficient de modernizarea 
parcului de utilaje. La „Electroce
ramica“ Turda se mai lucrează, de 
pildă, cu prese manuale, 
rie de uzine nu se face 
destul de temeinică a 
concrete ale producției.

Pe baza realizărilor și a experien
ței de pină acum, considerăm că în 
prezent se pot lua o serie de măsuri 
care să asigure sporirea productivi
tății muncii în toate întreprinderile 
industriei electrotehnice. Este ne
cesară în primul rînd introducerea 
largă a tehnologiei moderne, folo

sirea maximă a 
ultimelor cuceriri 
ale științei. încă 
de la proiectare 
este necesar să fie 
prevăzute cele 
mai avantajoase 
procese și fluxuri 
tehnologice. Ne 
gîndim, de pildă, 

la dezvoltarea uzinei „Electroputere" 
Craiova. Aici s-a prevăzut folosirea 
unui mare număr de agregate com
plexe, folosirea de linii tehnologice 
specializate la fabricația mașinilor 
electrice și aparatajului de înaltă 
tensiune etc., care vor determina o 
substanțială sporire a productivită
ții muncii.

Statul va 
an însemnate fonduri de investi
ții pentru ca în 
troducă sistematic utilaje și procese 
tehnologice noi, de mare producti
vitate. Considerăm că este necesar 
totodată ca uzinele să utilizeze la 
maximum fondurile de mică meca
nizare pentru lucrări de moderni
zare și automatizare , a utilajelor 
existente, realizarea de scule multi
ple etc. Modernizarea produselor, 
perfecționarea tehnologiei, folosi
rea de mașini și dispozitive specia
lizate au o importanță deosebită 
pentru creșterea - productivității 
muncii.

Cooperarea, care dă rezultate tot 
mai bune, se cere cu perseverență 
extinsă și mai consecvent în acest 
an. Cunoașterea din timp a sarcini
lor de plan, asigurarea condițiilor 
tehniço-matériale, a decalajului, de 
producție neterminată dintre secții, 
obligația lansării planurilor în secții 
cu 10—15 zile înainte de începerea 
lunii respective, vor avea cu sigu
ranță o influență pozitivă asupra 
creșterii productivității muncii. îm
bunătățirea ritmicității, prin crearea 
decalajului optim între pregătirea 
tehnico-materială a fabricației, exe
cuția de piese și montaj, îmbunătă
țirea planificării operative în fazele 
de programare și urmărire, organi 
zarea locurilor de muncă etc. voi 
duce, de asemenea, la sporirea 
productivității muncii. Firește, un 
rol mare îl are ridicarea nivelulu: 
tehnic-profesional al cadrelor, bum 
organizare a întrecerii socialiste, va
lorificarea rezervelor interne.

Dotarea cu S.D.V.-uri perfecțio
nate, aplicarea inovațiilor și rea
lizarea, prin autoutilare, a noi 
utilaje și modernizarea celor exis
tente. în special în fabricația de a- 
parataj electric, cabluri și bunuri de 
consum vor avea un rol deosebit în 
sporirea productivității muncii. Dez
voltarea atelierelor de autoutilare ș 
sculăriilor. introducerea micii meca
nizări — vor putea aduce, în aces' 
sens, o contribuție însemnată.

în noul an există condiții pen
tru ca în industria electrotehni 
că să se atingă o și mai înaltă pro
ductivitate a muncii, să se asigure 
astfel într-o tot mai mare măsură 
produse electrotehnice de un înalt 
nivel calitativ.
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Creșterea 
traficului de 
portul Constanța a ne
cesitat executarea unor 
lucrări de modernizare 
șiijsistematizare, din care 
unele au și fost termina
te. S-au construit noi 
magazii și platforme de 
depozitare a mărfurilor, 
instalații de telecomuni
cații, de alimentare cu 
apă etc. în scopul creș-

terii gradului de meca
nizare a lucrărilor, por
tul a fost dotat recent 
cu noi utilaje, printre' 
care circa 70 macarale 
de diferite capacități, 155 
tractoare, 17 automaca
rale, 105 autostivuitoare.

Pentru
docheri s-au 
patru cămine

Achiziții noî la Muzeul de istorie 
a Bucureștiului

IAȘI (qoresp. „Scînteiî“). — Zi
lele acestea lașul s-a îmbogățit 
cu un nou obiectiv prevăzut în 
planul de dezvoltare economică și 
social-culturală a orașului. Este 
vorba de terminarea și intrarea 
în probe tehnologice a celei de-a 
2-a conducte de alimentare cu 
apă a lașului de la sursa Prut. 
Noua conductă va determina o 
creștere a debitului de apă de cir
ca 30 000 mc pe zi.

în continuare se desfășoară lu
crările pentru sporirea acestui de
bit cu încă circa 45 000 mc în 24

Muzeul de istorie a o- 
rașului București a făcut 
noi achiziții de documen
te, piese numismatice, 
hărți și planuri ale ora
șului, cărți, desene, foto
grafii, litografii, piese de 
îmbrăcăminte, obiecte de 
uz casnic etc. Printre a- 
cestea se află Buletinul 
legilor Principatelor Uni
te (1862—1867), Codul se
cret folosit in timpul 
domniei lui Alexandru 
Ioan Cuza, precum și o- 
biecte aparținînd Elenei 
Cuza și familiei Cristian 

albume cu carica-

turl ale unor politicieni 
din perioada 1900—1940, 
o colecție valoroasă de 
cărți de numismatică, 
anuarul Ministerului Lu
crărilor Publice între anii 
1909—1916, mai multe fo
tografii și cărți poștale 
ilustrate cu aspecte din 
Bucureștii anilor 1880— 
1940, planul orașului ti
părit de Institutul geo
grafic al armatei în 1899, 
plachete, medalii come
morative și altele.

Cele mai valoroase din 
piesele achiziționate vor 
îmbogăți expoziția per
manentă a muzeului.

Vaccinarea antipoliomielitlca 
a populației

Anul acesta vor fi întreprinse o se
rie de acțiuni pentru ocrotirea sănă
tății populației orașului București. în- 
cepînd de la data de 15 ianuarie 1964 
se va desfășura pe teritoriul Capita
lei vaccinarea antipoliomielitică a 
populației. Vor fi vaccinați toți cetă
țenii pină la vîrstă de 20 de ani. în 
prima etapă (15-18 ianuarie) vor fi 
vaccinați la domiciliu copiii în vîrstă 
de la 3 la 15 luni.

Organele de sănătate, inspecția de 
stat pentru igienă și protecția muncii 
— secția antiepidemică — au luat 
din timp toate măsurile pentru ca a- 

ceastă acțiune 
să se desfășoare 
în bune condiții.

ORADEA (coresp. „Scînteii“). — 
în orașul Oradea au fost date în 
folosință zilele acestea noi spații 
comerciale în care s-au deschis nu
meroase unități dotate cu utilaje și 
mobilier modern. în cartierul 23 
August din localitate au fost des- T__ __________ ...____ ___ ...
chise un mare magazin alimentar noile spații comerciale construite la 
cu autoservire, un magazin specia
lizat în desfacerea confecțiilor și 
încălțămintei,., altul în desfacerea 
articolelor de menaj. Tot aici au 
mai fost construite și.destinate co
merțului de stat magazine de le- chise 16 magazine noi în spațiile 
gume și fructe, de carne etc.

incinta pieței din oraș au fost des
chise la acest început de an un fru
mos bufet expres înzestrat cu uti
laje moderne, un magazin de texti
le, o unitate pentru desfacerea pli
nii. Alte-unități de deservire vor fi 
date în folosință zilele acestea în

parterul blocurilor din Piața Bucu
rești;

De menționat că; în perioada ia
nuarie 1963—ianuarie 1964 în ora
șul Oradea au fost modernizate 38 
de unități comerciale și au fost des-

T ELJ G R A M Ă
Tovarășului IOSIP BROZ TITO

președintele Republicii Socialiste Federative Iugoslavia.
Belgrad

Exprimăm sincerele noastre sentimente de compasiune pentru pier
derile de-vieți omenești în urma catastrofei feroviare din gara Iaințe. 

împărtășim durerea provocată poporului iugoslav. Vă rog să trans
miteți condoleanțele noastre profunde familiilor îndurerate.

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

în construite în acest scop.

Ne scriu cititorii

In ultimii doi ani, la Întreprinderea 
forestieră Tg. Jiu parcul de utilaje a 
crescut simțitor. Este vorba în special 
de fierăstraie mecanice pentru doborît 
și secționat, funiculare pasagere, trac
toare etc. De la bun început s-a 
pus problema calificării muncitorilor 
cărora li se încredințează mijloacele 
mecanice de lucru: Direcția regională 
a economiei forestiere Oltenia a or
ganizat la Novaci și Tismana cursuri 
de scurtă durată pentru pregătirea 
muncitorilor. Au fost organizate și 
cursuri cu durată de cîteva luni de că
tre Ministerul Economiei Forestiere. 
Mulți mecanizatori calificați la aceste 
cursuri, s-au și evidențiat în muncă.

Din păcate, analizînd situația înde
plinirii sarcinilor pe întreprindere, se 
constată că unele utilaje au fost folo
site cu randament scăzut. Multe fierăs
traie mecanice se defectează des și se 
uzează prea <epede. Care sînt cauzele 
acestei situații ? Principala cauză este 
slaba pregătire profesională a unora 
dintre muncitorii care le folosesc.

Echipa de funiculariști de la parche
tul Straja, necunoscînd temeinic reguli
le de exploatare a motorului T.N.-18, în 
loc să folosească amestecul de benzină- 
ulei, a folosit benzină curată, ceea ce a 
dus la arderea arborelui cotit al moto
rului. Mulți mecanici nu întrețin corect 
fierăstraiele mecanice.

Nevoia de a se folosi cît mai repede 
utilajele a impus să se organizeze pre
gătirea mecanizatorilor la cursuri de 
scurtă durată. Trebuiau luate însă măsuri 
pentru a se asigura îndrumarea și con
trolul permanent al acestor muncitori, 
ridicarea în continuare a calificării lor 
profesionale. Dar unii maiștri nu și-au 
îndeplinit aceste obligații, iar conduce
rea întreprinderii și comitetul sindica
tului au făcut prea puțin în acest sens.

Socotim absolut necesar ca, în acest 
an, în întreprinderea noastră să fie orga
nizate cursuri de ridicare a calificării 
pentru funiculariști și motoriști de fie
răstraie mecanice. Ar fi binevenită elabo
rarea de către Ministerul Economiei Fo
restiere a unor lucrări de specialitate, 
care ar folosi mult mecanizatorilor.

întreaga țară 
este un vast șan
tier. An de an se 
construiesc im
portante obiecti
ve industriale, so- 
cial-culturale, sporește numărul de 
apartamente construite din fondurile 
statului pentru oamenii muncii. în 
1964 — penultimul an al șesenalului 
— vor continua pe un front larg con
strucțiile de locuințe și social-cultu- 
rale. Pentru a afla unele realizări 
din domeiiul construcțiilor de lo- apartamente, din care numai în 
cuințe și social-culturale, preciîm și 1963 au fost terminate peste 13 000 
ce lucrări mai importante sînt pre- de apartamente.

în toată țara ' s-a desfășurat con
strucția unui număr important de 

arhitect. Gustav obiective social-culturale. într-un 
ritm rapid de execuție se des
fășoară lucrările de 
de la . noile spitale 
Hunedoara, Medgidia 
ceput și construcția 
cu 900 de locuri la Constanța,

De vorbă cu tov. arhitect G. Guști, vicepreședinte al Comi
tetului de Stat pentru Construcții, Arhitectură și Sistematizare

văzute în 1964, un redactor al zia
rului nostru a adresat cîteva între
bări tovarășului
Guști, vicepreședinte al Comitetului 
de Stat pentru Construcții, Arhitec
tură și Sistematizare. Redăm - mai 
jos răspunsurile primite.

întrebare : Ce realizări mai im
portante au fost obținute în 1963 în 
construcțiile de locuințe și social- 
culturale, și ce lucrări sînt prevă
zute în acest domeniu pentru anul 
1964 ?

Răspuns : în 1963, volumul con
strucțiilor de locuințe și social-cultu- 
rale a sporit față de anii pre- 
cedenți. Noi blocuri cu arhitec
tură modernă dau o înfățișare tine
rească, înfloritoare orașelor patriei 
punînd pretutindeni pecetea vremu
rilor noi, socialiste. Au continuat in
tens lucrările la construirea unor 
mari ansambluri de locuințe din 
Capitală. Drumul Taberei, șoseaua 
Mihai Bravu, magistrala nord-sud. 
Sergent Nițu Vasile, Jiului-Scînteia 
și. altele. Continuă intens construi
rea ansamblurilor din Ploiești- 
nord, Steagul roșu-Brașov, calea 
Bucureștiului și Severinului-Craiova 
Ceair-Pitești etc. Noi cartiere cu 
blocuri moderne au apărut la Reșița, 
Cluj, în localitățile din Valea Jiului, 
la Hunedoara și Deva, la Iași, Ba
cău, Constanța, Galați și în alte o- 
rașe. Se dezvoltă tot mai mult noul 
oraș muncitoresc Onești. în primii 
patru ani ai șesenalului s-au con
struit din fondurile statului circa 
160 000 de apartamente. în Capi
tală au fost construite în ultimii 4 
ani din fondurile statului 50 000 de

Neamț, Buhuși, Brăila și în alte lo
calități. La un alt număr important 
de case de cultură din Tulcea, orașul 
Victoria, Petroșeni, Bacău, Baia 
Borșa etc. lucrările de construcții 
sînt într-un stadiu avansat.

în scopul unei mai bune deserviri 
a populației, au fost date în folosință 
unități comerciale moderne în an
samblurile nou construite. în pre
zent este în curs de realizare și un

au început lu
crări pentru ex
tinderea capacită
ții lor, ca de 
exemplu hote
lul „Carpați"-Bra- 

șov și „Athenée Palace“-București. 
într-o proporție crescîndă s-au 

utilizat proiectele tip și refolosibile 
la construcția unor școli cu 8, 16 și 
24 săli de clasă, a unor instituții de 
interes raional, a caselor de cultură 
cu săli de spectacole cu 600 de locuri 
etc. O amploare tot mai mare cu
noaște construcția de locuințe ' la 
sate. în perioada 1960—1963 s-au 
construit din fondurile proprii ale 
populației sătești peste 350 000 de 
case noi. în 1964, proiectele tip vor 
fi folosite într-o proporție mai mare, 

în vederea obținerii pe toate șan
tierele a unui ritm cît mai susținut 
de execuție și realizării lucrărilor la 
un înalt nivel calitativ, întreprinde
rile de construcții au extins într-o

Cartierul Balta Albă din Capitală.

care va fi cea mai mare unitate de 
acest fel proiectată în țară, precum 
și la alte spitale mari în orașele Su
ceava și Baia Mare. S-au luat mă
suri pentru deschiderea șantierului 
de la noua policlinică din cartierul 
Vitan din Capitală.

în cursul anului 1963 au fost date 
în folosință case de cultură la Piatra

mare centru comercial în cartierul 
Steagul roșu-Brașov.

în perioada 1960—1963 au fost date 
în folosință numeroase școli, oficii 
poștale, dispensare și alte construc
ții cu caracter social-cultural. A în
ceput construcția unui mare hotel 
cu 500 de paturi pe Calea Griviței 
din Capitală. La o serie de hoteluri

măsură mal mare mecanizarea unor 
operațiuni, au folosit mai intens e- 
lementele prefabricate și alte mate
riale noi, eficiente, au promovat mai 
îndrăzneț metodele tehnologice mo
derne, cum ar fi panourile mari și 
cofrajele glisante.

Animație pe Clăbucet (Predeal).

să 
la

Ochiul de culoare roșie 
al „stopului" se uita în- 

■ cruntat parcă spre pietonul 
ce pornise ca din pușcă 
spre celălalt trotuar, uitînd 
și de tramvaie și de mașini. 
Abia în mijlocul străzii l-a 
trezit la realitate fluieratul 
prelung al milițianului și 
scrîșnetul frinelor. De data 
aceasta s-a ales numai cu 
spaima și cu dojana pen
tru că nu respectă regulile 
de circulație.

Dacă ați avut vreodată 
curiozitatea să ascultați ex
plicațiile unui pieton sur
prins în... flagrant delict, 
răspunsul în 99 la sută din 
cazuri era următorul : „Sini 
grăbit... N-am vreme 
aștept pină se trece de 
roșu pe verde..."

Oare chiar. așa să 
Cîteva secunde in 
pină cînd „stopul" 
cale liberă, o mică doză de 
răbdare pentru a nu te urca 
sau a coborî din mers, în
seamnă vreme irosită ? lată 
cîteva exemple recente, 
care dovedesc tocmai con
trariul. Cetățeana M. C. 
din Caransebeș, deși văzuse

că stopul e pus, n-a mai ți
nui seama de nimic dind 
buzna peste o mașină. Fi
rește, s-a accidentat grav și 
abia pe patul de spital și-a 
dat seama că de vină nu-i 
nici poleiul și nici șoferul, 
ci propria neglijență.

Cu Gh. Bulugidiu din șos.

Cățelu nr. 98 s-a întîmplai 
și mai și. Dacă îi publicăm 
numele întreg o tăcem din 
considerentul că și tovară
șii de la circulație și me
dicii de ia spital 
gat să scriem 
pentru a sublinia 
ricole grave se
depții Iui Bacchus. Respec
tivul cetățean, bind peste 
măsură și încercînd să se 
urce din mers în tram
vaiul 4, deși a fost a- 
vertizat de fluierul miliția 
nului, . a căzut, fraclurîn- 
du-și un -picior.

Că „graba strică treaba", 
așa cum glăsuiește și pro-

verbul, o dovedește și urmă
torul caz. Un grup de cetă
țeni aștepta să traverseze 
șoseaua Chitila. Ordonat, 
pe la intersecție. Cetă- 
țeana E. D. din strada Mi
hai Kogălniceanu nr. 84, 
împreună cu un copil în 
vîrstă de 7 ani, și-a făcut 
loc cu coatele prin mulțime 
și a dat să traverseze în 
fugă. In clipa aceea, un 
autocamion, care circula cu 
viteză legală, 
copilul, care a 
contuzie craniană.

Șirul exemplelor ar 
putea continua pentru 
din păcate, există și 
pietoni recalcitranți, 
cu seamă acum, cînd timpul
îngreunează buna circulație 
a vehiculelor, se impune cu 
și mai multă strictețe res
pectarea normelor 
tare de circulație.

Este în interesul 
să țină seama de
vertizor al „stopului" Nu 
de alta dar, din grabă, dru
mul duce direct la... Ur
gență.
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Prin cîteva. cămine culturelle

PE S CE Ei ELE
găzilor științifice. Stimulmd intere
sul pe care-1 manifestă intelectualii 
de la orașe de a sprijini intens via
ța. culturală la sate, comitetele de 
cultură și artă trebuie să le asigure 
condiții tot mai bune de a veni cît 
mai des în mijlocul colectiviștilor, 
de a ajunge pînă în localitățile cele 

. mai îndepărtate.
La

pîndirea cunoștințelor în acest do- 
cîmpurile meniu.

' ! Un mijloc important prin care 
strin- căminele culturale îmbogățesc cu

noștințele profesionale ale colecti
viștilor care nu participă la cursurile 
învățămîntului agrozootehnic sînt 
ciclurile de conferințe agrozooteh
nice.

— în raionul nostru se țin pre- La Pecineaga, raionul Negru 
tutindeni aceste cicluri. La expune- Vodă, colectiviștii își petrec acum 
rea lor sînt atrași aproape toți, in- cea mai mare parte a timpului li- 
ginerii agronomi, izootehnicieni ' și 
medicii veterinari .din raion, ne spu
ne tov. Marin Constantinescu,

Pe întreg cuprinsul țării, iarna a
Intrat în drepturile ei :
dorm sub pături de zăpadă, apele 
lacurilor au încremenit în ;......
soarea de cleștar a gheței. Deși la 
sate anotimpul acesta e o perioadă 
firească de răgaz între muncile a- 
gricole, nu s-ar putea spune că e- 
cnivalează și cu o perioadă de inac
tivitate, dé vegetare. Muncilor spe
cifice iernii în- gospodăria colectivă, 
lucrărilor destinate pregătirii noului 
an agricol li se adaugă o tot mai in
tensă activitate culturală. Ce se în
tâmplă acum în căminele culturale ? ne tov. Marin Constantinescu, se- 
A ne:pune o; asemenea întrebare în cretar al Comitetului de cultură și 
aceste săptămîni, cînd însăși vremea artă al raionului Negru Vodă, 
oferă lar.e-i '
gere a colectiviștilor la viața cul
turală. este cît se poate 'de fi
resc. Oare se preocupă conduceri
le căminelor de. larga popularizare 
a metodelor înaintate în agricultu
ră, a învățămintelor c$ se desprind 
din modul cum s^a lucrat anul tre
cut în gospodărie, a sarcinilor și 
perspectivelor pentru anul 1964 ? 
Oare programele acestor focare de 
cultură ale satului contemporan 
sînt destul de bogate, vaflate. atrac
tive ; înțrucît contribuie ele la dez
voltarea conștiinței socialiste a ță
ranului colectivist, la formarea u- 
nei viziuni științifice despre lume ?

...Colectiviștii din Răcă.șdia, raio
nul Oravița, s-au întîlnit recent la 
un simpozion referitor la sarcinile 
gospodăriei clin comună pe anul 
1964, organizat de căminul cultural 
cu sprijinul consiliului agricol ra
ional. Căminul inițiază astfel de ma
nifestări și pé alte teme, legate de 
cele mai actuale probleme ale gospo
dăriei colective.

A face să pulseze între zidu
rile căminului preocupările și 
viața de azi a satului și gospodă
riei respective, a nu pluti în nori, 
a nu umple programul de activitate 
cu generalități — iată un comanda
ment care călăuzește în această iar
nă munca multor activiști culturali 
de la sate. La Becicherecul Mic, ra
ionul Timișoara, unde se dezvoltă 
puternic sectorul legumicol al gos
podăriei, conducerea căminului și-a 
pus la inimă această problemă, lu- 
înd parte activă — prin conferin
țe, schimburi de experiență, cu aju
torul difuzării broșurilor — la răs-

posibilități de atra- Pe teren am întîlnit însă și as
pecte mai puțin îmbucurătoare. La 
Chirnogeni, de pildă, aceste confe
rințe au fost programate numai în 
cadrul „joilor tineretului“. Se poate 
oare afirma că e vorba de o „activi
tate specific tinerească“ și că cei 
vîrstnici nu mai au nevoie de îmbo
gățirea continuă a cunoștințelor ?

Nu trebuie neglijată nici cartea a- 
grozootehnică, mai ales în această 
perioadă, cînd oamenii au mai mult 
timp pentru lectură în bibliotecă, 
acasă sau la cercurile de citit. Con
sfătuirile cu cititorii, pe care le ini
țiază, de pildă, biblioteca din Măgu
rele, raionul Teleajen, ca și biblio
grafiile tematice și recomandările de 
broșuri de care se îngrijește biblio
teca din Almașu, raionul Huedin, 
pentru cititorii ei, corespunzător cu 
domeniul în care lucrează, sînt doar 
cîteva dintre formele care stimulează 
interesul pentru lectura cărților cu 
tematică agricolă.

Rodnica activitate care se desfă
șoară în prezent în majoritatea că
minelor culturale și bibliotecilor vi
zitate se explică și prin sprijinul 
larg pe care-1 dau intelectualii de 
la orașe. Am întîlnit, în comuna 
Basarabi, raionul Medgidia, un grup 
de specialiști din Capitală, care au 
dat colectiviștilor din localitate și 
din împrejurimi sfaturi practice 
privitoare la dezvoltarea viticulturii 
și legumiculturii. în luna decembrie, 
din centrele regionale, raionale și 
orășenești au mers la sate peste 
16 000 de intelectuali, care au ținut 
conferințe, simpozioane, 
sultații științifice, au 
întrebările sătenilor în

au dat con- 
räspuns la 
cadrul bri-

Aspect din spectacolul „Satul nostru ca o floare" susținut de brigada ar
tistică de agitație a căminului cultural din comuna Gliganul de Sus, regiu
nea Argeș.

ber la căminul cultural. Nici nu 
este de mirare deoarece aici li se o- 
feră zilnic manifestări variate și in
teresante. Iată ce cuprinde unul 
dintre ultimele programe săptămî- 
nale : marți — o conferință despre 
viticultură, activități de club și pro
gram la televizor ; miercuri — călă
torie pe hartă cu tema „Industria 
regiunii Dobrogea în plină dezvol
tare“ ; pentru tineret s-a făcut o 
expunere privitoare la apariția vieții 
pe pămînt ; vineri — seară cu 
brigada zootehnică, în cadrul căreia 
inginerul a explicat în ce constă ra
ția de întreținere și rația de pro
ducție pehtru vaci ; sîmbătă — o 
informare politică; duminică — 
conferința „Ce este cerul“, urmată 
de un spectacol cu piesa „Zmeoaice-. 
le“ și un film. întocmite cu spriji
nul consiliului de conducere al gos
podăriei colective, al specialiștilor 
din agricultură și al celorlalți inte
lectuali din comună, programele a- 
cestui cămin cultural răspund sar
cinilor ce se cer rezolvate în gospo
dăria colectivă, preocupărilor multi
laterale ale colectiviștilor, dorinței 
lor de cunoștințe, de frumos.

Merită subliniat, în această ordi
ne de idei, că în programele unor 
cămine culturale, cum sînt celé de 
la Cataloi, Agighiol, Frecăței — ra
ionul Tulcea, se' acordă Un' spățiu ' 
larg manifestărilor cultural-educa
tive care se adresează în mod- deo
sebit tineretului. La Casimcea-, însă, 
aceste manifestări se limitează-de 
obicei la recenzia unei cărți și dans, 
ca să nu mai vorbim de cămine 
culturale cum este cel din Dulghe- 
ru, raionul Hîrșova, unde au loc 
destul de rar activități pentru tine
ret. Or, precum se știe, căminele. 
culturale au largi posibilități de a 
oferi tinerilor, în colaborare cu or
ganizațiile U.T.M., programe intere
sante, iniți’irid sistematic forme noi 
de manifestări, folosindu-le în mai 
mare măsură pe cele care și-au 
cîștigat de acum o largă apreciere 
și avînd grijă să le asigure un con-r 
ținut bogat, profund educativ.

Firește că un program, oricît de 
bogat și interesant ar fi, nu are 
nici o valoare dacă rămîne înscris 
pe hîrtie. Sătenii din comuna Vul- 
turu, raionul Hîrșova, au deseori sur
priza de a constata că în program li 
s-au anunțat unele manifestări, dar 
11 se prezintă cu totul altele. Mai 
grav este însă faptul .că la unele că
mine culturale și biblioteci din raio
nul Dorohoi, sătenii găsesc zile de-a 
rîndul, ușile închise. Deși are toate 
condițiile, căminul cultural din Zvo- 
riștea — centru de comună — stră
lucește prin... inactivitate. Cam a- 
ceeași situație întâlnești și la cămi
nele culturale din comuna Hilișeu. 
Ce au de spus sfaturile populare 
din aceste localități ? Dar comitetul 
raional de cultură și artă ?

...în ogorul mănos al conștiințelor- 
rodește în aceste zile sămînță boga
tă. E vorba de o sămînță de un fel 
deosebit, care solicită o grijă și o 
străduință aparte. Sămînță științei, 
a culturii.

Teatrul „C. Nottara” 
a prezentat miercuri 
seara premiera piesei 
„Richard al III-lea' 
do Shakespeare, în 
romîneșto de Florian 
Nicolau. Rolul titular 
a fost interpretat 
do artistul poporului 
George Vraca. Piesa 
este pusă în scenă do 
regizorul Ion Șahi- 
ghian, maestru eme
rit al artei, iar sce
nografia este semnată 
de Ion Ipscr.

La spectacol au par
ticipat reprezentanți 
ai Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, 
oameni do toatru, alți 
oameni de cultură și 
artă. Au fost de fa|ă 
reprezentanți ai am
basadei Marii Britanii 
la București.

In fotografia" din 
dreapta : o scenă din 
spectacol.

(Agerpres)

unei expoziții
un ecou autentic nici cele Trei vase 
cu flori, juxtapuse fără o rațiune 
plastică, nici Stropitoarea, al cărei 
braț se sumețește agresiv : tablouri 
mareînd, în fond, o înclinare spre 
„truvaiuri“ îndoielnice.

Lipsa de rigoare artistică, de logi
că internă a imaginii, e cu deosebi
re frapantă atunci cînd se întîlnește, 
ca aici, cu voința de a simplifica 
temerar formele.

~ pictură sărăcește

Recent a avut loc, pe scena Teatrului de Operetă, premiera spectacolului „Anton 
Pann, sau Povestea vorbii" de Alfred Mendelsohn, pe un libret de Ion Roman și 
Radu Albala. In fotografie : un moment din spectacol.

I. CÏUCHI 
T. CAZACU

JHuzeuL de. aztă din tyaioEa

Pe margsnea
Un curent artistic constituie O ex

periență-care nu poate fi folosită așa 
cum di lua la purtat o haină nouă : 
a'st'ăzi ' stofa cu desen cubist, . mai 
ieri . culoarea violență, expresio
nistă. Sînt reflecții pe care le pro
voacă inevitabil o expoziție de felul 
aceleia a lui Mimi Șaraga-Maxy. 
Căci pictorița ne-a apărut aici 
veșmîntată într-un anacronism 
rutant : ia mai bine de. 50 de 
de la inventarea cubismului 
după ce acest curent nu mai există 
ca atare de mult — ea își alcătu
iește o figură cubistă.

Este vreun sens creator într-o _ _ ____ ___ __ ____  ____ ~
semenea. manifestare? Cum nu putea. ț;v, incapabilă să încorporeze spațiul, 

i .1 mai-degrabă fragmentîndu-l inefica
ce. O serie de linii care secționează 
pretutindeni formele — Vioara, 
Curcanul — se vădesc un clișeu im- 
productiv, pentru că nu creează ten
siunea unei discontinuități reale de 
planuri. Culoarea, care — judecată 
în sine — e în progres acum față de 
trecut, rămîne totuși deseori încă 
lipsită de putere constructivă, în 
sensul că unele tablouri se desfac 
din punct de vedere coloristic, nu se 
articulează fericit.

O astfel de expoziție se cuvenea 
prezentată: altfel- deeît cu zelul lau
dativ pe care-l dovedește Eugen 
Schileru în prefața catalogului. In
diferent la lipsurile pe care le atestă 
această pictură, criticul lansează sal
ve de entuziasm apologetic pentru 
vigoarea din Stropitoare, pentru 
„pirotehnia culorilor-lumină" și des
coperă la tot pasul probe de „subti
litate“, de „discreție", acolo unde ne 
izbește tocmai ostentația.

Arbitrarul pretențios care se ci
tește în tablourile lui M. Șaraga- 
Maxy nu poate duce deeît la 
eșecuri artistice. Acolo unde pic
torița se sustrage acestei orientări, 
apropiindu-se cu anume căldură su
fletească de realitate, arătînd o anu
me discreție lirică, rezultatul e mult 
mai bun. Se pot cita în acest sens 
cîteva tablouri, mai ales Pasajul de 
iarnă — și chiar o 
cum este Iepurele, 
găție — unde se pot 
lități pe care artista 
dezvolte: Căci altfel,

în
de- 
ani ;

a-

Adesea această 
concretul fără 

a atinge puritatea, devenind a- 
proximativă, nu riguroasă. Rețeaua 
liniară a tablourilor se ghicește aici, 
nu o dată, goală de sens construc-

Una din valoroasele unități mu
zeale din țară. Muzeul de artă din 
Craiova, inaugurat la 23 August 
1954, s-a integrat, în existența sa de 
aproape un deceniu, printre institu
țiile de cultură fruntașe ale regiunii 
Oltenia. Manifestările de artă orga
nizate în oraș și în regiune alături 
de fondul de opere permanent expuse 
în galeriile lui dau un complex pro
fil educativ muzeului craiovean. Pa
trimoniul lui, pornind de la un nu
cleu constituit din opere aflate în 
localitate, a crescut de la an la an a- 
jungînd la mai mult de 1 600 de lu
crări. An de an a crescut și numărul 
vizitatorilor (peste 42 000 în 1963). 
Atît obișnuiții muzeului cît și oaspe
ții în trecere și-au exprimat de mul
te ori admirația, au pretuit activita
tea științifică dusă în cadrul lui.

Este interesant să urmărim încer
carea de înjghebare a unei astfel de 
instituții încă de la începutul seco
lului.

Craiova, oraș negustoresc și reșe
dință a Unora dintre latifundiarii Ol
teniei, era în același timp orașul de 
baștină al familiei lui Theodor 
Aman, clasic al picturii romînești. 
La cîteva decenii după ce pictorul 
Aman luptase la București, acum un 
secol, pentru înființarea Academiei 
de Belle Arte. la Cfâiova fratele și 
cumnată sa, Alexandru si Aristia 
Aman, au lăsat orașului un fond de 
cărți și de tablouri care a fost or
ganizat. începînd din 1908. într-o pi
nacotecă și o bibliotecă. Pinacoteca, 
ani de zile literalmente nevizitată, 
deschisă numai la cererea vreunui 
curios, nu a fost niciodată îmbogă
țită, încetînd de fapt să mai existe. 
Protipendada craioveană nu se ară
tă interesată de problema menținerii 
și înfloririi unui muzeu orășenesc.

Istoria muzeului actual a început 
cu un deceniu în urmă, cînd pentru 
organizarea lui a fost repartizat un 
impunător și armonios imobil, cons
truit între anii 1899—1907 de către 
arhitectul francez Paul Gotteréau. 
Interioarele, primind în majoritatea 
sălilor o lumină directă șl egală, sînt 
decorate cu măsură, fără ostentație. 
Localul a permis, numai cu mici mo
dificări. adaptarea la necesitățile 
unui muzeu Organizatorilor muzeu
lui le-a revenit de atunci sarcina 
amenajării după criterii științifice a

celor două galerii — de artă străină 
și romînească. S-au creat astfel con
dițiile potrivite pentru a adăposti a- 
tît operele de artă veche cît și cele 
de artă modernă sau contemporană. 
Criteriul de bază, mai ales în lărgi
rea fondului de lucrări, a fost trierea 
și achiziționarea unor lucrări de artă 
națională reprezentative, pentru a 
exemplifica bogat etapele creației 
artistice ale clasicilor noștri.

Galeria de artă străină, adăpostită 
în cîteva dintre sălile parterului, cu
prinde lucrări de artă din cîteva im
portante țări europene. Din școlile 
flamandă și olandeză trebuie citate 
un tablou provenit din atelierul lui 
Rubens, lucrat într-o gamă aurie, 
peisaje de Adriaen van Ostade, Claes 
Pieters Berchem, Jan Wynants. Por
trete, scene de petrecere și de luptă, 
compoziții dau înfățișare variată 
selecției de opere flamande și olan
deze. în sala italiană întâlnim artiști 
ai secolelor XVI-XVII, dintre care 
amintim pe Giovanni Maria Chioda- 
rolo (a doua jumătate a sec. al
XV- lea — prima jumătate a sec. al
XVI- lea) și pe Leonardo da Ponte 
Bassano (1557 — 1622), pictor pro
venit dintr-o celebră familie de ar
tiști. Școala franceză (sec. XVIII- 
XIX) a permis, prin existența în 
patrimoniu a unor piese de mobi
lier, de ceramică și de tapiserie, o 
expunere complexă; de bun gust.

Galeria de artă romînească, orga
nizată la etajul muzeului și în două 
săli ale parterului, este una dintre 
cele mai complete colecții de artă ro
mînească din provincie. Primele două 
săli cuprind piese de artă romînească 
veche provenind mai ales de la mo
numente din sec; XVIII, și exemplifi
că bine acea perioadă de artă religioa
să care a premers apariția fenome
nului de laicizare ă artei naționale. 
Pictura, primei jumătăți a secolului 
XIX este admirabil reprezenta
tă prin genul de largă circu
lație al vremii, portretul, gen 
în care deslușim cu claritate stră
duința artiștilor de a reda fidel, 
exact, modelele. Sînt lucrări de ano
nimi, uneori pline de precizie, sau 
tablouri de Anton Chladeck, Cons
tantin Lecca, Johann Frankenberger. 
Ion Negulici, Josef August Schoefft.

Un loc de frunte îl ocupă lucrările 
pictorului și graficianului Theodor

Aman, bine reprezentat în muzeu.
Se află aici tabloul istorio „Mihai Vi-J 
teazu primind solii turci cu daruri | 
din partea sultanului“, portretele ■ 
unor membri ai familiei Aman, pie
sele de mici dimensiuni dovedind un. 
deosebit simț pictural — „Odihna“, 
„Lectură în parc“, „Cazac“ — pre
cum și 88 de piese din grafica lui 
Aman. Cităm printre cele mai reuși
te desenul în peniță „Bal mascat“; 
gravurile în acvaforte „Popas la 
marginea cîmpului" sau „Tudor Vla-
dimirescu“. ç

Una dintre cele mai luminoase 
săli adăpostește 19 lucrări din toate 

. epocile creației lui Nicolae GrigO- 
rescu. Remarcăm un sensibil peisaj 
marin, un „Bîlci la Rucăr“, o „Ță
rancă toreînd“. Dintre lucrările

■ premergătoare cunoscutei compoziții 
„Atacul de la Smîrdan" este prezen
tă la Craiova cea mai bună vari
antă, unde miscaréa personajelor în 
atac

reinventa cubismul, pictorița îl re
constituie degradat, colecționîndu-i 
mai cu seamă, clișeele, ticurile. Să
vârșește, așadar tocmai lucrul împo
triva căruia avertiza acest aforism 
al lui Braque — poate cel mai pictor 
dintre cubiști: „Personalitatea artis
tului nu-i făcută din ansamblul ticu
rilor sale“. Și, firește — cu atît mai 
mult — nu-i făcută din ticurile al
tora.

De aici impresia neconvingătoare 
pe care o lasă cele mai multe dintre 
aceste elaborări. Pe drept cuvînt ex- 

■ poziția a 'provocat nemulțumiri în 
rîndurile privitorilor. Căci, publi
cul nostru așteaptă de la artiști 
altceva deeît niște exerciții în gol, 
deeît un joc monoton de linii, prin 
ale . căror gratii viața să nu poată 
pătrunde în tablouri. De dragul unor 
efecte decorative, M. Șaraga-Maxy 
înfățișează viața și oamenii cu o exi
gență surprinzător de împuținată. 
Ceea ce ar putea fi o profe
siune de credință pentru artistă, 
tabloul Pictoriță în atelier, face din 
om o prezență precară; la fel cu cele 
două sau trei portrete, desfigurare 
de arbitrarul liniilor și al culo
rii, Complăcîndu-se în acest fel 
de a scrie formele, ea se condamnă 
la niște stereotipii nedorite: capul u- 
nui Portret, de pildă, seamănă cu 
capul Curcanului dintr-o natură 
moartă. Lumea care se poate recon
stitui din dcește imagini e de un ar
bitrar confuz. Singurul Peisaj indus
trial din expoziție vădea o dezordi
ne neconcludentă, împodobită cu li
pituri de ziar. De bună seamă, în 
astfel de lucrări nu străbate, frumu-, 
sețea vieții noastre noi, bogăția înfă.- unor elaborări 
țișărilor ei concrete, stimulatoare 
pentru un artist.

Și în naturile moarte. ale pictori
ței apare aceeași atitudine superfi
cială. Obiectele din aceste tablouri 
rămîn de obicei pretextul u- 
nor exerciții minor decorative, 
nu dobîndesc o prezență gra
vă, revelatorie. Nu-i nici un dialog 
emoționant, de exemplu, între Perii 
și pantofi — cum se cheamă una 
din naturile moarte — și nu trezesc

și tensiunea coloristică. din ar-

monii încărcate, redau dramatic at
mosfera cîmpului de bătaie. Se mai 
află în galerie un „Peisaj cu clăi“ de 
Ion Andreescu și nouă lucrări de 
Ștefan Luchian. Interesant pentru 

.cunoașterea evoluției lui Lpchian 
este să alăturăm lucrarea sa intitu
lată „Nud“ — desenată cu finețe de- 
săvîrșită în armonii stinse care de
finesc tonurile
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natură moartă 
pictată cu bo- 
recunoaște ca- 
ar trebui să le 
consacrîndu-se 

sterile, pictorița 
riscă să repete experiențe de felul 
acestei ultime expoziții, stîrpind 
printre privitori nemulțumiri înte
meiate. Inovează și e modern cine 
oferă picturii mijloace artistice tot 
mai sigure, cine-i sporește puterea- 
de cuprindere ; nu c nicicum inova
tor cel care caută să-i ofere dreptul 
de a fi incoerentă și aproximativă.

locale — cu lucră
rile strălucitoare 
de mai tîrziu afla
te în muzeu.

După acest frun- 
tar al trecerii în 
secolul nostru, ar
tiștii din colecția 
muzeului craio
vean figurează cu 
cel puțin cîte două 
lucrări (arareori 
printr-o singură 
operă), în general 
alese cu chibzu
ință, expresive. îi 
numim la început 
pe Octav Băncilă, 
Jean Alexandru 
Steriadi, Nicolae 
Dărăscu, Ștefan 
Dimitrescu, Iosif 
Iser, Camil Ressu, 
Ion' Țuculescu și 
subliniem impor
tanta colecție de 
opere ale lui 
Gheorghe Pătraș- 
cu și Theodor Pal- 
lady. Un mă
nunchi bogat for- organizînd, de 
mează pînzele lui 
Dumitru Ghiață — 
peisaje din părți
le Olteniei („Iar
na", „Tîrg la Bala
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■ de Aramă“). De asemenea, pic
tura noastră contemporană este 

1 reprezentată prin lucrări de Marius 
: . Bunescu, Henri Catargi, Alexandru 

Ciucurencu, Lucian Grigorescu. Cor
neliu Baba, R. Schweitzer-Cumpăna, 
Brăduț Covaliu. I. Musceleesnn, Ion 
Pacea și alții.

Sculptura romînească, pornind de 
la lucrări ale lui Ion Georgescu, Ște- 

; fan Ionescu-Valbudea. Dimitrie Pa- 
ciurea, culminează cu colecția de 5 
lucrări ale sculptorului Constantin 
Brîncuși ; făcînd excepție lucrarea 
sa de școală „împăratul Vitellius“. 
celelalte patru („Sărutul". „Coapsă“, 
„Cap de fetiță“. „Cap de copil“) ilus
trează o epocă de mare importanță 
djn creația sculptorului, caracteriza
tă prin sensibilitatea cu care trans
pune realul, prin delicatețea redării 
tipurilor, prin explorarea stilizării și 
a imaginii-sinteză sculpturale. O co
lecție importantă de sculptură con
temporană este aceea de șase lucrări 
ale lui Gheorghe Anghel („Victorie", 
„Nicolae Bălcescu“ și altele).

După cum am mai amintit, sarci
nile muzeului nu s-au restrîns la 
expunerea științifică, la probleme de 
restaurare și conservare a lucrărilor. 
Muzeul de artă din Craiova s-a făcut 
cunoscut, și-a făcut prieteni, a par
ticipat la opera de culturalizare or
ganized în fiecare an mai multe ex
poziții la sediu cu opere împrumu
tate sau cu mijloace proprii, 

asemenea, ' expozi- 
destinate uzinelorții itinérante, 

orașului și gospodăriilor colective ale 
regiunii.

LUCIAN DRAGOMIRESCU

Repertoriul concertelor simfonice 
și de cameră a înregistrat în ulti
ma vreme o îmbucurătoare prezență 
a noi lucrări scrise de compozitorii 
noștri din toate generațiile. Astfel 
am putut asculta în sălile de concert 
a doua suită extrasă din baletul 
„întoarcerea din adîncuri“ de Mi
hail Jora, al doilea concert pentru 
pian și orchestră de Pascal Bentoiu, 
suita „Ogoare înfrățite" de Gheor
ghe Dumitrescu, piese de muzică de 
cameră de Tiberiu Olah, ultima 
creație a regretatului muzician Paul 
Constantinescu: Triplul concert pen
tru pian, vioară, violoncel și orches
tră etc. Aceste compoziții, variate 
ca factură, stil, gen, aduc fiecare 
dintre ele glasul unei individualități 
artistice distincte.

Compozitor cu o vastă experiență 
în domeniul muzicii de cameră, Tu
dor Ciortea dezvăluie în octetul in
titulat „Isprăvile lui Păcală“ o 
nouă latură a creației sale : caracte
rul programatic. Cu atît mai intere
santă este această preocupare cu cît 
autorul o ,aplică-.' genului de ca- ...........     —.............
meră. Păcală, acest personaj se știe, a fost încununată de un ju- 
familiar al s'noa-______________ ......
vel or romînești,, ' ~

In sălile de concert
optimist, a isteți- ______________
mii poporului, este 
portretizat muzical prin idei melodi
ce care, completîndu-se una pe cea
laltă. schițează trăsăturile diverse 
ale caracterului său. Acest material 
tematic circulă în toate cele cinci 
părți ale lucrării, de-a lungul cărora 
sînt conturate cîteva isprăvi ale 
eroului. Sugestivitatea programatica tul c§ ele se execută kgate una de 
a unor imagini, cum ar fi cele din - - - -
partea a Ii-a, zugrăvind prefăcuta 
moarte a lui Păcală și spaima hoți
lor alungați, sau din mișcarea a iV-a 
— variațiuni pe două teme : Păcală 
și Tîndală — este susținută de cali
tățile muzicale ale compoziției.

însăși formația' instrumentală este 
ingenios alcătuită (cinci suflători — 
flaut, oboi, clarinet, fagot, corn — 
două viole și pian), cu atât, mai mult 
cu cît autorul reușește să folosească 
din plin, printr-o remarcabilă trata
re polifonică, resursele individuale 
ale fiecărui instrument în folosul ca
lității sonore a ansamblului. Comu
nicarea cu cîntecul populai' se reali
zează la nivelul unei concepții 
profunde cu privire la inspirația 
fo'clorică. integrată aci gîndirii ar
tistului creator. Ironia, caricatura 
fină, verva (menționăm partea a 
III-a Allegro vivace), coloritul vag 
arhaic în episoadele lente, dar mai 
ales impresia de necontenit neas
tâmpăr, de bună dispoziție comuni
cativă, caracterizează această com
poziție de cameră, al cărei conținut 
inedit este turnat în tiparele forme
lor clasice de sonată, temă cu varia- 
țiuni și fugă (deși în concert s-au 
cîntat doar trei părți, întreaga 
crare ne este cunoscută 
siunile radiofonice).

Tot luna trecută a avut 
ma audiție a unei „Suite ____
Sabin Drăgoi. muzician care a dove
dit — de-a lungul unei îndelungi ac
tivități creatoare închinate culegerii, 
prelucrării si valorificării folcloru
lui pe meleagurile romînești — o 
exemplară consecvență. Recenta sa 
compoziție face parte dintr-un ciclu 
scris pentru orchestrele semi-simfo- 
nice. „Suita tătară“ este de fapt o 
succesiune de mișcări care 
tuie prelucraréa unor teme auten
tice culese de folclorista Aurora 
Sulițeanu. Intenția de a scrie o par-

titură simplă este realizată printr-o 
orchestrație transparentă — lipsită 
de abundente elemente decorative — 
care înveșmîntează cu discreție me
lodia originală. Astfel, suita se înfă
țișează ca o succesiune de ta
blouri pitorești, dominate de un 
blind aer, rustic. Anumite efecte 
coloristice, cum ar fi frecventa în
trebuințare a instrumentelor de 
suflat și de percuție, în vederea 
transpunerii unor elemente sonore 
caracteristice folclorului tătăresc, in
tenția de a sugera sensul afectiv al 
unor melodii care se cîntă cu texte 
de un anumit caracter, ecou al unor 
obiceiuri tradiționale, vin în spriji
nul atractivității acestei compoziții, 
ce constituie o treaptă pe care iubi
torul de muzică poate păși spre în
țelegerea unor domenii mai com
plexe ale artei muzicale.

„Concertul pentru violoncel și 
orchestră" de Anatol Vieru se- re
marcă prin mesajul poetic pe care 
autorul îl exprimă într-un limbaj 
personal. . A.ceaștă îpșuș.ire a. lucrării 
lui Anatol.'Vieru — căre, dftpă cum

riu internațional 
„la .Geneva cu pre- 
' ;mi,Uț ;;Regina Ma- 
-■rîâ-JoȘe“ ' a fost 
salutată de ascul
tători cu prilejul 

primei audiții prezentate luna trecu
tă de Filarmonica „George Enescu“.

De la început, o impresie de pro- 
porționalitate și armonie a întregu
lui. Concertul este conceput din trei 
secțiuni, corespunzătoare celor trei 
mișcări ale concertului clasic ; fap-

din

1 cealaltă decurge din ■ însăși econo
mia organizării materialului sonor 
în vederea unei expresivități inten-

1 se și concentrate. Această delt—
1 berată concentrare, evidentă și în di

mensiunea întregului, .concert, urmă
rește. o exprimare directă, sobră, a

> unei atitudini activé, de pasionată 
■ participare a omului solicitat de e- 

nergica desfășurare a vieții contem-
'■ porane ; pe de altă parte, imagini li

rice, evocatoare, par a zugrăvi lumea 
sentimentelor omenești intime, cal
mul clipelor de reverie.

în această valoroasă lucrare con
tactul artistului creator cu folclorul 
este izvorul unor pagini originale. 
Un element esențial ni se pare a fi 
echilibrul între forța emoțională și 
luciditatea gîndirii autorului, între 
lirism și dinamica interioară a lu
crării. Ritmul are, de asemenea, un 
important rol expresiv.

Genul concertant nu se poate lipsi 
de strălucirea solistică; în concertul 
lui A. Vieru virtuozitatea este spec- ■ 
taculoasă. dar cu rezultate de au
tentică muzicalitate (nu numai în fi
nalul. străbătut de zvîcnirea ne
astâmpărată a unui ,.brîu" .romînesc, 
ci chiar în acele momente în care 
solistul apare integrat ansamblului 
orchestral de pildă în „Fuga" ini
țială).

încheiem rîndurile acestea subli
niind atenția permanentă pe care 
interpreții noștri (de astă dată Vladi
mir Orlov. Mircea Cristescu și or
chestra Filarmonică, cvintetul de su
flători .George Enescu“ compus 
din A. Nicolae. I. Danie. C. Ungu- 
reanu E Bîplea Ion Bădănoiu. vio- 
liștii N Rădulescu și G. Niculescu, 
pianista Mariana Kabdebo dirijorul 
Th. Costin și orchestra de studio a 

consti- RadiOteleviziunii) o dau prezentării 
creației originale.

lu- 
emi-

loc și pri- 
tătare" de

ADA BRUMARU

C ARN E T
Expoziții de artă 

plastică
plastici din orașele 
regiunile țării.

SCÎtlp- 
de mai 
plastici

In sala Dalles din 
Capitală este deschisă 
o expoziție cu lucrări 
de pictură și 
tură semnate 
mulți artiști 
bucureșteni.

Alte expoziții de 
artă plastică au fost 
deschise la • Brașov, 
Baia Mare, Cluj, Ga
lați, Iași, Oradea, Tg. 
Mureș și Timișoara. 
Sînt prezentate lu
crări ale artiștilor

„Șeful sectorului 
flete" de Al. i 
dan și „Hangița" 
Carlo 
urmat 
menea acțiuni vor a- 
vea loc lunar. In ca
drul lor se vor purta 
discuții pe marginea 
a cîte două spec.tnco- 

prezentat o expunere țe Pentruianuarie.de 
privind activitatea 
artistică desfășurată 
de la deschiderea noii 
stagiuni, ilustrată cu 
momente semnificati
ve din spectacolele

Consfătuire 
cu spectatorii

i su
iviiro- 

de 
Goldoni. Au 
discuții. Ase-

Teatrul de stat din 
Pitești a organizat 
recent o consfătuire 
cu spectatorii. S-a

pildă, sînt. prevăzute 
spectacolele. „Trei crai 
de la răsărit“ de B. P. 
Hașdeu și „Centrul 
înaintaș a murit în 
zori“ de A. Cuzzani.

Pentruianuarie.de
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DäH EXPERIENȚA MUNCII DE PARTID

PENTRU ÎNTĂRIREA GOSPODĂRIILOR

COLECTIVE DIN RAIONUL URZICENI

■iUEŒWaaaaSEHEŒE

<
Organizațiile de partid din raionul Urziceni au dobîndit o bună experiență în munca pentru spo

rirea producției agricole și întărirea economică și organizatorică a gospodăriilor colective. Redăm în 
pagina de față unele metode folosite de comitetul raional și organizațiile de partid din G.A.C. în ve
derea dezvoltării continue a agriculturii raionului.
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medie pe raion cu aproape 500 de litri 
lapte de la fiecare vacă furajată mai 
mult decît în 1961.

Realizările obținute în sporirea pro
ducției agricole vegetale și animale au 
dus la întărirea continuă a gospodării
lor colective. Cifrele din graficul ală
turat, care arată cum au crescut valoa
rea proprietății obștești și veniturile 
gospodăriilor la suta de hectare, în pe
rioada 1961—1963, sînt grăitoare în a- 
ceastă privință.

Puterea economică a gospodăriilor 
colective din raion e reflectată și de 
faptul că, din cele 37 unități existente, 
25 au realizat anul trecut venituri de 
160 000—180 000 lei la suta de hectare, 
9 
3

Cu doi ani în urmă existau în raionul Urziceni 
multe gospodării colective puternice, care realizau 
producții și venituri mari, retribuiau bine munca 
depusă de colectiviști. Alte unități nu obțineau 
însă rezultate pe măsura posibilităților. Pentru a 
lichida această stare de lucruri, comitetul raional 
de partid a pus în centrul preocupărilor sale îm
bunătățirea muncii de partid în gospodăriile co
lective cu realizări mai slabe și în primul rînd 
întărirea organizațiilor de bază și a influenței 
acestora în sectoarele hotărîtoare ale producției. 
O atenție deosebită s-a acordat primirii în rîndu- 
rile partidului a celor mai buni colectiviști, oa
meni harnici, care se bucură de respect și prețu
ire și care, prin munca lor, sînt în fruntea luptei 
pentru întărirea gospodăriei colective. în ultimii 
doi ani, în gospodăriile din raion au fost primiți 
în rîndurile membrilor și candidaților de partid 
aproape 2 500 de colectiviști și specialiști.

Bărăga- 
condiții 
cultura 

grîu și

Situat în partea de nord a 
nului, raionul Urziceni are 
deosebit de favorabile pentru 
diferitelor plante și îndeosebi 
porumb pentru dezvoltarea creșterii a-
nimalelor și a altor ramuri de produc
ție. Odată cu încheierea colectivizării 
agriculturii, problema care s-a ridicat 
în fața comitetului raional și a orga
nizațiilor de partid din G.A.C. a fost 
de a desfășura o muncă politică și or
ganizatorică intensă în vederea punerii 
în valoare a acestor condiții, a utiliză
rii cît mai raționale a puternicului 
sprijin acordat de stat — cadre de spe
cialiști, tractoare, mașini și utilaje mo
derne, semințe de soi și animale de

rasă, credite etc — 
pentru întărirea e- 
conomico - organi
zatorică a tuturor 
gospodăriilor colec
tive. Pe această li
nie au fost obținute 
unele rezultate im
portante. Iată cîteva 
exemple.

Anul 1961 a fost 
mai bun pentru 
producția vegetală 
decît 1963. Cu toate 
acestea, datorită a- 
plicării pe scară mai 
largă a metodelor 
agrotehnice avansa
te, introducerii soiu
rilor de înaltă pro
ductivitate, creșterii 
gradului de meca

nizare etc, recoltele obținute în 1963 în 
gospodăriile colective au fost mai mari. 
Anul trecut, producția de grîu reali
zată în medie pe raion a fost de 1 700 
kg (față de 1 589 kg în anul 1961), cea de 
porumb a ajuns la 2 760 kg boabe la 
hectar (cu 1100 kg la hectar mai 
mult decît în urmă cu doi ani).

în sectorul zootehnic, în interval de 
numai doi ani numărul taurinelor pro
prietate obștească a gospodăriilor co
lective a crescut de la 10 200 la 16 300, 
al 
al 
al 
A 
malelor. 'în' anul 1963 s-au obținut în

porcinelor de Ia 12 300 la 28 000, 
ovinelor de la 41 500 la 62 000, iar 
păsărilor de la 180 500 la 800 000. 
sporit mult și productivitatea ani-

— între 200 000—260 000 lei, iar
— de peste 300 000 lei.
în raion există însă serioase rezerve 

de sporire a producției agricole prin 
valorificarea superioară a condițiilor 
naturale și a bazei tehnico-materiale 
existente.

Problema valorificării într-o măsură 
mai mare a condițiilor naturale și eco
nomice existente în raion, în vederea 
sporirii pe mai departe a producției de 
cereale și de alte plante, dezvoltării 
creșterii animalelor și întăririi gospodă
riilor colective a fost dezbătută pe larg 
în Conferința raională de partid. Cu a- 
cest prilej au fost stabilite și măsurile 
care vor duce la înfăptuirea sarcinilor 
prevăzute. Este de datoria comitetului 
raional de partid să se ocupe cu perse
verență de traducerea în viață a acestor 
măsuri.

Odată cu primirea în partid a unui mare număr 
dintre cei mai buni colectiviști și specialiști agri
coli din raion s-a asigurat o repartizare mai bună 
a membrilor și candidaților de partid în toate 
sectoarele de producție ale G.A.C. (în această pe
rioadă, numai în sectorul zootehnic au fost repar
tizați să lucreze 900 de membri și candidați de 
partid, din cei mai pricepuți crescători de anima
le), s-au putut organiza în 28 de gospodării comi
tete de partid.

Ținînd seama de faptul că în unele gospodării 
colective brigăzile de cîmp, legumicole sau pomi
cole erau prea numeroase și mici, iar în altele 
aveau mulți membri și suprafețe prea mari, co
mitetul raional a luat măsuri, pe baza indicațiilor 
primite, pentru reorganizarea, acolo unde a fost 
cazul, a acestora, pentru stabilirea mărimii optime 
a brigăzilor. Datorită acestui fapt nu numai că 
munca în gospodărie a început să se desfășoare 
mai bine, dar s-au creat condiții să se înființeze 
organizații de bază puternice pe brigăzi.

Așa au stat lucrurile, de pildă, la G.A.C. Fier
binți. în 1961, în organizația de bază a acestei 
gospodării existau 66 membri și candidați de 
partid repartizați inegal în diferite sectoare de ac
tivitate. Ajutată de secretarii comitetului raional 
și de instructorul teritorial, organizația de partid 
din gospodărie a ajuns în scurtă vreme să aibă 
158 membri și candidați de partid. Aceasta a creat 
condiții pentru constituirea comitetului de partid 
pe gospodărie și a organizațiilor de bază pe bri
găzi. Datorită faptului că în gospodărie s-a făcut 
și reorganizarea brigăzilor (astăzi există șapte bri
găzi de cîmp, una legumicolă și una zooteh
nică), organizațiile de bază pot desfășura o 
bogată activitate politică și organizatorică, ceea 
ce determină realizarea unor importante succese 
în toate sectoarele de producție ale gospodăriei.

Comitetul raional s-a îngrijit în permanență de 
îmbunătățirea vieții interne de partid. Membrii 
săi au fost repartizați să îndrume și să sprijine 
un număr de organizații de partid din G.A.C. Un 
ajutor puternic a primit organizația de partid de 
la G.A.C. Maia. Analizînd situația din această 
unitate, tov. Dumitru Lărgeanu, secretar al comi
tetului raional, a constatat că în sectorul zootehnic 
se manifestă deficiențe serioase. El a recomandat 
biroului organizației de partid să urmărească și

Tov. Mircea Crăineanu, secretar al corni telului raional «le partid, discută cu membrii organizației 
de bază din sectorul zootehnic de la G.A.C. Ciocîrlia despre îngrijirea animalelor și gospodărirea furajelor.

să pună în discuție probleme importante în aceas
tă direcție ca: munca desfășurată de consiliul de 
conducere pentru asigurarea furajelor, necesita
tea extinderii suprafețelor de lucerna irigată, or
ganizarea muncii la ferme etc., să se ocupe mai 
mult de școlarizarea șefilor de fermă și a colec
tiviștilor care lucrează în acest sector. Traducerea 
în viață a acestor recomandări a fost urmărită pe
riodic. Ca urmare, munca la fermele de animale 
s-a îmbunătățit; în scurt 
și producția de lapte.

Asemenea exemple sînt 
obișnuința secretarilor și 
biroului comitetului raional, a instructorilor teri
toriali să lucreze nemijlocit cu birourile organiza
țiilor de bază, să le ajute efectiv, la fața locului, 
la întocmirea planurilor de muncă, la alegerea 
problemelor care trebuie discutate în adunările de 
partid, la pregătirea adunărilor și stabilirea unor 
hotărîri corespunzătoare, la organizarea înfăptuirii 
acestor hotărîri.

Pentru îndeplinirea hotărîrilor luate, comitetul 
raional exercită o îndrumare sistematică, un con
trol permanent, la fața locului.

în luna iulie comitetul de partid din G.A.C. 
Micșuneșt.i a pus în discuția comuniștilor unele 
probleme privind dezvoltarea zootehniei. Pentru 
a înlătura deficiențele semnalate cu acest prilej 
a fost adoptat un plan de măsuri, care pre
vedea ridicarea la timp a adăposturilor pentru 
animale, organizarea mai bună a muncii, asigu
rarea furajelor pentru iarnă și a efectivelor de 
păsări matcă etc. Datorită ajutorului primit, co
mitetul de partid din G.A.C. s-a ocupat cu mai 
multă răspundere de înfăptuirea măsurilor lua
te, a sprijinit mai puternic conducerea gospodă
riei să îmbunătățească activitatea în acest sector. 
Rezultatul ? Producția zilnică de. lapte a spo-

timp a crescut simțitor

numeroase. A intrat în 
a celorlalți membri ai

rit ; construcțiile au fost terminate la timp ; gos
podăria și-a asigurat efectivul de păsari-matcă.

Sub îndrumarea și cu ajutorul comitetului raio
nal de partid, organizațiile de bază din gospodă
riile colective și-au creat un larg activ fără partid 
(astăzi acesta numără aproape 6 000 de tovarăși) pe 
care îl consultă și îl 
plinirea sarcinilor. O 
privință au dobîndit 
G.A.C. Merii-Petehi,

Una din gospodăriile colective care s-au întărit mult din punct de vedere economic și organizatoric este și 
cea din Sărățeni. în 1963 colectiviștii au obținut în medie la hectar 1 920 kg grîu, 3 100 kg porumb boabe și 2 050 
kg floarea-soarelui, au crescut 336 de bovine, aproape 2 100 oi și mii de porci și păsări, rcalizînd un venit total 
de circa 4 milioane lei. în fotografie: o parte din construcțiile ridicate în gospodărie în ultimii ani.

a

că au avut o 
obținerea re-

măsuri bune,

în munca de întărire economico- 
organizatorică a gospodăriilor colec
tive și de punere în valoare a con
dițiilor favorabile existente în raion 
pentru sporirea producției agricole, 
comitetul raional de partid a folosit 
diferite metode. Iată cîteva din aces
tea, care considerăm 
mare însemnătate în 
zultatelor amintite.

Pentru a putea lua
care să asigure dezvoltarea continuă 
a agriculturii raionului , comitetul 
raional a organizat o cercetare amă
nunțită a situației din fiecare unita
te. Consiliul agricol a fost orientat 
să analizeze în cadrul secțiilor sale, 
împreună cu un mare număr de 
specialiști, probleme deosebit de im
portante ca: folosirea mai bună a 
pămîntului. posibilitățile de organi
zare rațională a bazei furajere și de 
producere a semințelor, extinderea 
unor ramuri ca legumicultura și 
cultura orezului, introducerea celor 
mai bune soiuri sau hibrizi de po
rumb etc. în afară de aceasta s-au 
format colective de activiști și spe
cialiști conduse de secretari și alți 
membri ai comitetului raional, care 
au mers timp îndelungat în gospodă
riile colective din raion și au anali
zat împreună cu organizațiile de par
tid, consiliile de conducere și colec
tiviștii posibilitățile de dezvoltare a 
producției.

.Trebuie spus că datorită muncii 
desfășurate de membrii biroului ra
ional, de ceilalți activiști de partid 
și de organizațiile de bază din G.A.C. 
măsurile stabilite cu ocazia întocmi
rii acestor studii au fost traduse în 
viață. în ultimii doi ani. prin defri
șarea pilcurilor de arborete. a mără- 
cinișurilor sau reducerea lățimii unor 
drumuri s-a mărit suprafața arabilă 
cu aproape 1 600 de hectare ; în urma 
identificării unor suprafețe în pantă, 
improprii pentru cultura cerealelor, 
s-a trecut la terasarea și plantarea 
lor cu viță de vie și pomi fructiferi ; 
în gospodăriile colective s-a reușit 
să se asigure din producția proprie 
întreg necesarul de semințe de plan
te de nutreț ; la G.A.C. Adîncata, 
Mîcșunești. Patru Frați și altele, pe 
terenurile improprii culturii griului 
și porumbului au fost înființate ore- 
zării etc.

în afară de aceasta studiile întoc-

mite au dat posibilitatea să se acor
de un sprijin serios gospodăriilor 
colective la alcătuirea planurilor de 
producție. Cunoscînd bine condițiile 
naturale și economice din fiecare 
unitate, activiștii și specialiștii tri
miși în fiecare gospodărie în perioada 
alcătuirii acestor planuri au făcut 
propuneri prețioase menite să ducă 
la întărirea 
mai bună a 
producției.

De mare 
G.A.C. cu rezultate mai slabe a fost 
faptul că comitetul raional a trimis 
în aceste unități activiști de partid 
cu experiență, cadre de specialitate 
bine pregătite, președinți de gospo
dării. brigadieri etc. vechi, cu expe
riență mai mare, brigăzile de trac
toare cele mai bune. Aceste cadre 
au ajutat consiliile de conducere în 
organizarea muncii, în realizarea 
prevederilor planurilor de producție. 
Cît de importantă a fost această mă
sură rezultă din următorul exemplu. 
La G.A.C. Borănești, în numai doi 
ani (1961—1963) producțiile de po
rumb, grîu și floarea-soarelui au 
crescut cu cîte 600 de kg la hectar, 
ajungînd la 3 300 kg. 2 000 kg și res
pectiv 1 900 kg la hectar, efectivele 
de animale au sporit la 320 taurine, 
700 de porci, 1 500 oi și 15 000 pă
sări, iar veniturile bănești s-au mărit 
de la 130 000 lei la suta de hectare 
la 235 000 lei. Astăzi gospodăria din 
Borănești se numără printre gos
podăriile fruntașe din raion.

Comitetul raional de partid a acor
dat o mare atenție alegerii și pregă
tirii cadrelor de conducere din 
G.A.C., deoarece viața a arătat cît se 
poate de clar că de existența în frun
tea gospodăriilor colective a celor 
mai buni colectiviști, oameni vred
nici, pricepuți și cinstiți, care-și pun 
la inimă interesele obștești, de edu
carea și ridicarea continuă a nivelu
lui de pregătire profesională a aces
tor oameni depinde întreaga activi
tate a gospodăriei.

Astăzi, în cele mai multe gos
podării, majoritatea cadrelor de con
ducere îndeplinesc funcția respectivă 
de mulți ani, au o mare continuitate 
în muncă. In ultimii doi ani au fost 
pregătiți la școli de șase sau zece 
luni 18 președinți. 66 brigadieri, 48 
socotitori și 23 șefi de fermă. In a-

G.A.C., la valorificarea 
condițiilor de sporire a

însemnătate în întărirea

fără de aceasta, pe plan local au fost 
organizate numeroase schimburi de 
experiență, precum și cursuri 
scurtă durată care au contribuit la 
înbogățirea cunoștințelor cadrelor de 
conducere.

Trebuie spus însă că în munca de 
întărire economică și organizatorică 
a gospodăriilor colective nu s-a făcut 
totul. Sînt încă în raion gospodării ca 
cele din Patru Frați, Dascălu Crea
ță, și Căciulați care nu s-au ridicat 
la nivelul celor fruntașe, obțin re
zultate sub posibilități, mult mai mici 
decît unitățile vecine. încă de pe a- 
cum, de la alcătuirea planurilor de 
producție pe anul 1964, comitetul ra
ional acordă un ajutor mai mare a- 
cestor unități, astfel ca și ele să se 
ridice într-un timp scurt în rîndul 
gospodăriilor fruntașe din raion.

de

MIRCEA CRĂINEANU 
secretar al comitetului raional, 

președinte al consiliului 
agricol raional

Ic 
folosește cu succes la înde- 
bună experiență în această 
organizațiile de partid din 
Fierbinți, Dridu, Coșereni, 

Ciocîrlia, Grindu și multe altele. Colectiviștii din 
activul fără partid sînt încadrați la învățămîn- 
tul agrozootehnic, iar unii — la învățămîntul de 
partid ; ei sînt invitați să ia parte la expunerile fă
cute periodic în organizațiile de bază din G.A.C. 
de membrii biroului comitetului raional sau de 
alți activiști de partid, participă la vizitele or
ganizate în diferite gospodării colective, la vi
zionarea colectivă de filme sau piese de teatru.

Cu toate rezultatele obținute, în activitatea unor 
organizații de partid — cum sînt cele de la G.A.C. 
Jilavele, Eliza Stoenești, Drăgoiești și Armășești 
— se mai manifestă încă lipsuri în ținerea cu re
gularitate a adunărilor de partid, în pregătirea te
meinică a acestora. în alte locuri, deși organizațiile 
de partid prevăd în planurile de muncă obiective 
concrete, stabilesc termene de rezolvare și răspun
deri precise, uneori aceste planuri nu sînt urmă
rite sistematic în procesul realizării lor. Așa după 
cum s-a subliniat în conferința raională de partid, 
comitetul raional P.M.R. trebuie să-și îndrepte mai 
mult atenția în această direcție, să desfășoare o 
muncă mai intensă pentru întărirea organizații
lor de partid și îmbunătățirea vieții interne de 
partid — acesta fiind un factor de cea mai mare 
însemnătate în îmbunătățirea activității gospodă
riilor colective.

VASILE UDRESCU
- print-secretar al comitetului Raional

IP CURT
o Peste 6 000 de membri și can

didați de partid, precum și colec
tiviști din activul fără de partid 
fac parte din colectivele de agi
tatori care activează in cadrul 
organizațiilor de partid din raion. 
Pentru a-i pregăti cît mai temei
nic, biroul comitetului raional de 
partid a organizat cursuri eu du
rata de 5 zile pentru un număr 
restrîns de agitatori, precum și 
instructaje periodice în fiecare 
G.A.C. în cadrul acestora s-au 
făcut expuneri despre politica 
partidului, căile de consolidare 
economică a G.A.C. și de sporire 
a producției agricole etc, s-an 
organizat discuții asupra felului 
cum trebuie ținută o convorbire 
și desfășurată munca de la om Ia 
om, cum trebuie folosite diferi
tele forme ale agitației politice de 
masă. întotdeauna instructajele 
au ținut seama de problemele 
care se ridicau în perioada res
pectivă, de lucrările agricole ce 
trebuiau executate, de acțiunile 
pe care colectiviștii aveau să le 
întreprindă etc.

unii lectori, astfel ca să se asigure 
un conținut corespunzător lecțiilor 
predate, întocmirea unor planuri te
matice bine gîndite, adaptate con
dițiilor din fiecare unitate.

Odată deschise cursurile, un colec
tiv raional format din secretari ai 
comitetului raional, activiști ai sfa
tului popular raional și membri ai 
comitetului executiv al consiliului 
agricol, a controlat felul cum se 
desfășoară învățămîntul agrozoo
tehnic și în mod deosebit conținutul 
lui, au ajutat organizațiile de partid 
și consiliile de conducere din G.A.C. 
să înlăture operativ, încă de la în
ceput. deficiențele care s-au semna
lat. In afară de aceasta biroul comi
tetului raional de partid a prevă
zut în planul său de muncă să ana
lizeze lunar felul cum se desfășoară 
învățămîntul agrozootehnic. Ce ma
re însemnătate au avut aceste mă
suri rezultă limpede din următorul 
exemplu. La G.A.C. Cătrunești, ime
diat după deschiderea cursurilor s-a 
constatat că nu erau stabilite zile 
precise pentru ținerea cursurilor, nu 
se fixaseră sălile unde trebuia să-și 
desfășoare activitatea fiecare cerc și 
în unele cazuri lecțiile predate erau 
generale, nu țineau seama de condi
țiile gospodăriei. Din această cauză 
interesul colectiviștilor pentru aces
te cursuri slăbise, deși ei erau dor
nici de cunoștințe cît mai bogate 
care să-i ajute să sporească neînce
tat producția agricolă. Aceste lipsuri 
au fost discutate de către secretarul 
comitetului raional,

Organizarea învățământului agro
zootehnic pentru masele largi de ță
rani colectiviști a fost și este una din
tre cele mai importante sarcini care 
stau în fața comitetului raional. Ne
numărate exemple dovedesc că aco
lo unde cercurile au fost organizate 
temeinic, unde lecțiile predate au 
ținut seama de specificul unității 
respective și au răspuns probleme
lor care îi frământă pe colectiviști, 
s-au obținut succese însemnate în 
sporirea producției. Cazul gospodă
riilor colective din Grindu, Bărcă- 
nești, Roșiori, Rădulești, Sărățeni și 
altele, unde învățământul agrozoo
tehnic a fost bine organizat, este 
grăitor în această privință. Aici se 
obțin producții tot mai mari.

înainte de începerea cursurilor 
din această iarnă, biroul comitetului 
raional a făcut o analiză temeinică 
a felului cum s-a desfășurat în- 
vățămîntul agrozootehnic în 1962. 
Cu acest prilej s-au stabilit o serie 
de măsuri menite să ducă la 
desfășurarea în condiții mai bune 
a cursurilor în acest an. Organiza
țiile de bază și consiliile de condu
cere din G.A.C. au fost îndrumate să 
atragă la această formă de învăță
mânt colectiviști dintre cei mai 
buni, dornici să învețe, îndeosebi ti
neri, să se îngrijească de procurarea 
din vreme a materialelor didactice, 
de organizarea de loturi demonstra
tive, care să ajute la însușirea în 
bune condiții a lecțiilor predate. O 
mare atenție s-a acordat populari
zării experienței bune dobîndite de

în care 
cursanți, 
în bune 
temeini-

la îmbu-

mitetul de partid și consiliul de con
ducere al G.A.C. Cu acest prilej s-a 
alcătuit un plan de măsuri, cu sar
cini concrete, pe oameni. Datorită 
sprijinului acordat în continuare, si
tuația s-a îmbunătățit, cursurile 
desfășurîndu-se astăzi în bune con
diții.

La fel s-a procedat și în alte ca
zuri. Așa se face că marea majori
tate a celor 455 cercuri agrozooteh
nice, organizate în raion, 
studiază peste 20 000 de 
își desfășoară activitatea 
condiții, asigură cunoștințe 
ce colectiviștilor.

O contribuție însemnată
nătățirea învățământului agrozooteh
nic aduc organizațiile de partid 
din G.A.C. îndrumate și spriji
nite permanent de membrii birou
lui raional, de instructorii comitetu
lui raional, ele se ocupă cu mai mul
tă răspundere de această problemă, 
controlează îndeaproape felul cum 
se desfășoară învățămîntul agrozoo
tehnic, conținutul lui, modul cum 
predau lectorii etc.

Nu putem spune totuși că am fă
cut totul în această privință. Pe 
viitor ne vom ocupa cu și mai mul
tă perseverență de buna desfășurare 
a cursurilor, îneît colectiviștii să 
dobîndească cunoștințe temeinice, 
care să-i ajute să obțină producții 

mai mari.

împreună cu co-
DUMITRU LĂRGEANU 

raionalsecretar al comitetului

® Merită a fi apreciată și ex
tinsă practica folosită de organi
zațiile de partid din comunele 
Gîrbovi, Coșereni, Grindu, Adîn
cata, Cătrănești și altele, care au 
organizat în cadrul căminelor 
culturale acțiuni cultural-educa
tive dc masă privind populariza
rea hotărîrilor de 
stat, a problemelor 
tărirea economică a 
colective și sporirea
gricole ele. Deosebit de apreciate 
au fost expunerile „Ziua-muncă 
și rolul ei în întărirea economico- 
organizatorică a G.A.C.“, „întări
rea și păstrarea avutului obștesc", 
precum și ciclurile dc conferințe 
pe teme agrozootehnice organi
zate pentru țăranii colectiviști 
necuprinși in învățămîntul agro
zootehnic de masă.

partid și de 
legate de în- 
gospodăriilor 
producției a-

• Sprijinite în permanență de 
organizațiile de partid, echipele 
de teatru și de dansuri, brigăzile 
de agitație, corurile etc și-au îm
bunătățit mult activitatea. La Co- 
șereni din programul brigăzii 
n-au lipsit aproape niciodată pro
blemele care îi preocupă pe co
lectiviști, au fost popularizați co
lectiviștii fruntași și succesele ob
ținute de gospodărie, au fost sati
rizați cei care lucrau prost la în
treținerea culturilor, care făceau 
risipă la recoltarea porumbu
lui ș.a.

In această iarnă, la G.A.C. Balaciu urmează cursurile agrozootehnice aproape 280 de colectiviști. în fotografie : aspect de la cercul pentru cultura 
plantelor de cîmp, condus de tehnicianul agronom Mihai Ovachinian.
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Producția articolelormărunte de
Alături de industria republicană, 

industria locală s-a dezvoltat an de 
an, ajungînd să realizeze 5,3 la sută 
din totalul producției industriale a 
economiei naționale.

Potrivit sarcinilor trasate de Con
gresul al IÎI-lea al partidului, dez
voltarea industriei locale trebuie să 
se realizeze, în principal, pe calea 
sporirii bunurilor de consum ; ea 
ape menirea să contribuie la îmbu
nătățirea aprovizionării populației 
de la orașe și sate cu obiecte de uz 
casnic și gospodăresc în sortimente 
variate și de bună calitate. Ca re
zultat al dezvoltării industriei locale 
pe această linie, ponderea valorii e- 
fective a producției bunurilor de 
consum realizată în 1963 reprezintă 
aproape 60 la sută din valoarea în
tregii producții a industriei locale, 
în cadrul acestei cifre medii se re
marcă însă unele regiuni cu rezul
tate mai bune : Ploiești, Cluj, Crișa- 
na, Suceava — cu o pondere între 
80—71 la sută a producției bunurilor 
de consum în valoarea totală a pro
ducției industriei locale respective, 
în unele cazuri, aceste rezultate au 
fost însă obținute mergîndu-se pe 
linia celei mai mici rezistențe ; a- 
dică a crescut în primul rînd pro
ducția bunurilor de consum pe bază 
de materii prime din fondul centra
lizat al statului.

Producerea bunurilor mărunte de 
uz casnic și gospodăresc cerute de 
populație — prin valorificarea re
surselor locale, și a deșeurilor rezul
tate din procesul de producție al 
industriei republicane — trebuie să 
fie principala cale care să conducă 
la realizarea sporului de 9 la sută a 
producției globale, planificat a se 
realiza de către industria locală în 
1964. în sprijinul acestei acțiuni, or
ganele centrale de resort au inițiat 
organizarea tîrgului de mostre al 
industriei locale din 1961, participa
rea industriei locale 
de mostre din 1962 și 
din anii 1962 și 1963. 
cală a asimilat în
mare număr de articole mărunte de 
uz casnic și gospodăresc, reprezen
tînd diferite tipuri de coșuri, cu
țite, planșete, suporturi, cuiere, rîș- 
nițe, zăvoare etajere, mape și al
bume. galerii pentru perdele și mul
te altele Produsele au, în general, 
forme moderne și culori plăcute, la 
confecționarea lor fiind întrebuința
te aluminiul eloxat, masele plastice, 
alama lustruită’, metale acoperite 
galvanic etc.

în raport cu cerințele consumato
rilor V1 cu angajamentele întreprin
derilor, organizațiile comerciale au 
încheiat contracte pentru aceste 
mărfuri, din care unele trebuiau să 
ajungă pe piață încă în semestrul II 
1963. Sfîrșitul anului a găsit însă 
unele întreprinderi de industrie lo
cală în situația de a nu-și fi respec
tat obligațiile asumate. Combinatul 
de industrie locală Timișoara a ter
giversat executarea prototipurilor

la pavilionul 
la expozițiile 
Industria lo- 
fabricație un

unor produse (servicii, suporturi de 
cravată etc), prezentîndu-le spre o- 
mologare abia la 20 decembrie. Alte 
întreprinderi au executat prototipu
rile în mod necorespunzător, acestea 
fiind respinse la omologare de co
misia Ministerului Comerțului Inte
rior (un dulăpior din lemn pentru 
baie, prezentat de „Tehnica Mobi
lei“ din Capitală, două tipuri de cu
iere din aluminiu eloxat, prezenta
te de ,,Metalurgica“-Buzău). Unele . 
întreprinderi, fără să motiveze în 
vreun fel, au socotit că sînt în drept 
să onoreze numai o parte din con
tracte — de exemplu „Mureșul“- 
Aiud și „Metal-lemn“-Oradea.

Pentru semestrul I al acestui an, 
contractele prevăd cantități sporite 
de produse. De aceea, pentru a 
sprijini acțiunea de extindere a 
producției articolelor mărunte 
uz casnic și gospodăresc, Direcția

In industria locală

de

in- 
in- 
în- 
din

pentru problemele organelor locale 
ale administrației de stat a inițiat 
schimburi de experiență în regiunea 
Banat și orașul București, industria 
locală de aici fiind fruntașă pe țară 
în ce privește asimilarea în fabrica
ție a noi bunuri de consum.

Un lucru important de care tre
buie să Se țină seama este evitarea 
paralelismelor nejustificate între 
dustria locală și celelalte ramuri 
dustriale pe de o parte, și între 
treprinderile de industrie locală
diferite regiuni, pe de altă parte. A- 
cest lucru se poate realiza de către 
ministerele coordonatoare și Minis
terul Comerțului Interior cu prilejul 
avizării planurilor de producție ale 
industriei locale. De asemenea, în 
cadrul acțiunilor organizate bianual 
pentru contractarea produselor care 
se valorifică prin comerțul de stat, 
Organele Ministerului Comerțului 
Interior pot influența în mare mă
sură eliminarea paralelismelor în 
fabricație. Aceasta înseamnă, în a- 
celași timp, și profilarea întreprin
derilor De aceea, alegerea între
prinderii care urmează să fabrice în 
continuare un anumit produs, pre- 
luînd și sarcinile altor întreprinderi, 
implică multă responsabilitate. în 
acest sens, industria locală a fost 
sprijinită în mod deosebit de Minis
terul Comerțului Interior, Ministe
rul Economiei Forestiere și Minis
terul Industriei Alimentare, dar 
mai puțin de alte instituții centrale, 
ceea ce s-a răsfrînt atît asupra sor
timentului, cît mai ales asupra ca
lității produselor.

Dar; în afara organelor centrale 
coordonatoare, rolul cel mai mare în 
eliminarea paralelismelor și profila
rea producției pentru valorificarea 
superioară a resurselor naturale re
vine înseși întreprinderilor de in
dustrie locală și comitetelor execu
tive ale sfaturilor populare regionale 
care le tutelează. întocmirea unor 
studii tehnico-economice prealabile, 
care să justifice necesitatea, oportu
nitatea și economicitatea asimilării 
noilor produse — studii aprobate de 
comitetele executive ale sfaturilor 
populare regionale respective — 
poate duce în mod sigur la obținerea

Multg neajunsuri pri- 
cinuiește ieșenilor trans
portul în comun, mai 
ales de-a lungul liniei 
tramvaiului 3, care cir
culă între gară și aba
tor. Se întimplă aici un 
fenomen ciudat. Spre 
abator, tramvaiele trec 
unul după altul — ade
vărate caravane elec
trice. Înapoi însă, spre 
oraș, spre gară, se În
torc unul cite unul, ca 
niște comete, în aștep
tarea cărora zecile de 
minute trec pentru că

„N-am o
Prin contribuția vo

luntară a cetățenilor diii 
cartierul 6 Martie al 
Zărneștiului s-au făcut 
o seama de lucrări ne
cesare, printre care o 
scară cu circa 10 trepte 
la localul școlii de 8 ani 
din partea locului. A 
costat ea cam scump,

lători cu încetineala de
ceniilor. Din pricina a- 
cestui „grafio" la vota 
ihtimplării, unii întîrzie

la lucru, alții la școală, 
mulți pierd trenul.

— Avem dispoziție să 
circulăm numai în or
dinea turelor — explică 
manipulanții.

Foarte bine. Dar tu
rele se încurcă (asta, 
bineînțeles, fără dispo
ziții) și apoi țin-te pînă 
ce manipulanții des
curcă ceea ce tot ei au 
încilcit. Conducerea în
treprinderii de transpor
turi din Iași ar trebui 
să-i ajute să se descurce 
mai repede. Și... mai 
bine !

scară să
dar treacă-meargă : co
piii aveau pe ce să 
suie... Bineînțeles că 
n-a stat nimeni să le 
numere pașii, însă cu- 
rînd, mult prea curînd, 
cimentul scării s-a mă
cinat, scara a început 
să se sfarme.

Cine poartă vina 
pentru această lucrare

mă sui“
de proastă calitate? Ce
tățenii din cartier care, 
chipurile, nu au urmărit 
felul cum ău lucrat 
constructorii (1) — sînt 
de părere tovarășii de 
la sfatul popular.

Așa să fie oare ? Dar 
atunci cei de la sfatul 
popular, care au recep
ționat lucrarea ?

Cumpărături cu ataș
Vă plac covrigeii cu 

sare ? N-au de ce să 
nu vă placă. Puțin aluat, 
acolo, și sare. Sînt am
balați într-o pungă de 
plastic și nici nu ocupă 
loc în sacoșă. Dacă ați 
venit fără sacoșă, îi pu
neți de-a dreptul în bu
zunar. Dacă nu vreți să 
vă deformați buzunarul, 
li duceți în mină. E o 
nimica toată, nici nu-i 
simțiți. Ce greutate pot 
să aibă niște covrigei

sau punga lor străvezie? 
Este atît de limpede, in
ert nu e greu să vă con

vingem. A, nu doriți să 
cumpărați covrigei? Asta 
este cu totul altceva. 
Desigur, aveți dreptul 
să cumpărați numai ce 
vă poftește inima.

...Afară de cazul cînd 
ați intrat să luați făină 
la magazinul nr. 2 „Ali
mentara" din Tîrnăveni. 
Acolo nu scăpați de co
vrigei cu sare. Fără a- 
cest „ataș", vnnzătoarea 
nu vă dă nici făină. 
Astfel înțelege ea buna 
deservire..,

uz casnic
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rezultatelor scontate. Procedînd ast
fel, întreprinderea „Metal-lemn“ — 
Oradea ar fi constatat că nu este 
cazul să înceapă fabricația soneriilor 
de bicicletă atîta timp cît „Electro- 
metal“ — Timișoara, cu experiență 
în acest domeniu, are suficientă ca
pacitate pentru a acoperi nevoile ac
tuale de consum, iar întreprinderea 
„Drumul socialismului“-Bîrlad folo- 

■ sește în același scop deșeurile fabri
cii de rulmenți din localitate. Ase
menea paralelisme între întreprin
derile de industrie locală din diverse 
regiuni s-au constatat și la articole 
mărunte din lemn, articole din tablă 
zincată, neagră și cositorită etc, ne- 
putîndu-se beneficia de avantajele 
producției de mare serie. Din cauza 
unei slabe coordonări a producției 
pe plan local, și unele cooperative 
meșteșugărești continuă să lucreze 
articole fabricate de industria loca
lă, în timp ce alte articole, de 
exemplu măturile, se produc în can
tități cu totul insuficiente.

Principalul factor care trebuie să 
determine fabricarea unor bunuri de 
consum este cerința populației. în 
strînsă și permanentă legătură cu 
organele comerțului local, conduce
rile întreprinderilor de industrie lo
cală sînt chemate să realizeze pro
duse cu valoare de întrebuințare ri
dicată, în concordanță cu interesele 
consumatorilor și ale econômiei lo
cale și a căror desfacere să fie asi
gurată.

Industria locală mai realizează, în 
special pentru export, diverse împle
tituri din răchită, papură, foi de po
rumb, paie, diverse obiecte de cera
mică etc. în organizarea producției 
pentru acest an trebuie să se țină 
seama de faptul că în 1963 industria 
locală a oferit mărfuri apte de ex
port sub valoarea de plan. în spe
cial în regiunile Dobrogea și Galați, 
care dispun de o foarte importantă 
bază de materie primă — papura — 
este bine să se acorde atenție pro
ducției de împletituri ; de asemenea 
și în regiunile Mureș-Autonomă Ma
ghiară și Banat, care au contribuit 
substantial • la exportul de împleti
turi din papură și trestie în anii 
anteriori, dar au scăzut în mod ne
justificat producția lor anul trecut.

Cu ocazia schimburilor de expe
riență amintite, cadrele de speciali
tate și întreprinderile de industrie 
locală au putut constata că rezul
tatele bune ale industriei locale din 
regiunea Banat și din orașul Bucu
rești în producția bunurilor mărunte 
de consum au fost obținute fără asi
gurarea unor condiții materiale deo
sebite, ci în primul rînd prin îm
bunătățirea proceselor tehnologice, a 
organizării producției, ridicarea cali
ficării profesionale a muncitorilor.

înfăptuind planurile de măsuri 
tehnico - organizatorice întocmite, 
bucurîndu-se de un sprijin și mai 
susținut din partea ministerelor 
coordonatoare, industria locală din 
toate regiunile va putea realiza bu
nuri de consum, în special articole 
mărunte de uz casnic și gospodăresc, 
de un nivel corespunzător, capabile 
să completeze producția industriei 
republicane cu sortimente noi, lucra
te cu gust, de bună calitate, folo
sitoare populației de la orașe și sate.

Ing. VIRGIL DINCÄ

' ’ :

Sal

(Urmare din pag. I-a)

înDupă cum s-a comunicat și 
presă, în 1964 se vor da în folosință 
în țară 54 000 apartamente. în Bucu
rești se vor construi aproape 15 000 
de apartamente. Lucrările se vor 
concentra mai mult în cartierele 
mari, cum ar fi Balta Albă. Drumul 
Taberei, zona sud-Berceni și altele 
din Capitală, în piața gării noi și 
cartierul Steagul roșu din Brașov, 
în orașele din Valea Jiului, la Timi
șoara, Galați, Cluj, Iași, Suceava, 
Constanța, Brăila, Piatra Neamț, O- 
nești. etc. Avem sarcina ca noile o- 
biective social-culturale, ce le con
struim, să fie terminate într-un timp 
cît mai scurt, avem datoria să creăm 
ansambluri de locuințe confortabilă; 
durabile, frumoase și la un preț de 
cost tot mai scăzut. Atît proiec- 
tanții cît și constructorii trebuie 
să-și intensifice eforturile în această 
direcție, să extindă mai mult folosi
rea elementelor prefabricate, a ma
terialelor noi și metodelor tehnolo
gice avansate. în 1964, numărul a- 
partamentelor ridicate cu ajutorul 
cofrajelor glisante va spori simțitor.

Întrebare : Ce puteți să ne spu
neți despre acțiunea de sistematiza
re, ce realizări mai importante sînt 
în acest domeniu și ce se va mai în
treprinde în 1964 in acest sens ?

Răspuns : După cum se știe, 
C.S.C.A.S. are sarcina de a îndruma, 
coordona și aviza proiectele de sis
tematizare a teritoriului. Sistemati
zările se fac pe baza unor proiecte 
de specialitate, care indică în pers
pectivă cadrul de dezvoltare a unui 
teritoriu sau a unei localități. Ace
stea stau la baza proiectelor de in
vestiții ce se realizează în una sau 
mai multe etape. Primele etape la 
proiectele de sistematizare sînt în 
general de 5 ani, iar etapele de apli
care a acestor proiecte se pot des
fășura pe o perioadă de 10—15 ani. 
De exemplu, la construcțiile de pe 
litoral, în general, și la cele din 
Mamaia, în special, lucrările au în
ceput în iarna anului 1958—1959. în 
prezent, cînd de-acum au trecut 5 
ani, constatăm aici o lucrare mare 
și închegată.

Sistematizarea se referă la trei

de examene

Se apropie sesiunea de colocvii și 
examene din iarnă. Împreună cu 
diferite forme de activitate folosite 
în institutul nostru pentru consoli
darea și îmbogățirea cunoștințelor 
studenților — expuneri de sinteză, 
consultații, discuții în grupele de 
studenți — am inițiat și o serie de 
conferințe. In scopul aprofundării 
problemelor de specialitate, la fa
cultatea de științe naturale au fost 
invitați cîțiva oameni de știință din 
țară pentru a face expuneri în fața 
studenților. Au fost ținute conferin
țele : „Despre flora și fauna Mării 
Negre", „Actualitatea și necesitatea 
combaterii indeterminismului în 
științele naturii" și altele. Un alt 
ciclu de conferințe a avut ca temă 
aportul științei și culturii româ
nești la dezvoltarea civilizației mon
diale : „Figuri de botaniști români 
și contribuția lor la dezvoltarea ști
ințelor biologice", „înaintași ai fizi
cii românești“ etc.

Unele expuneri și conferințe ur
măresc să-i ajute pe studenți în or
ganizarea studiului individual. Ca
dre didactice cu o bogată experien
ță pedagogică au vorbit studenților 
din anul I despre „Metode și pro
cedee de organizare a studiului in
dividual" ; studenților din anii II și 
III de la facultatea de filologie li 
s-a vorbit despre importanța lectu
rii operelor literare pentru pregă
tirea viitorilor profesori.

Conf. univ. 
CONSTANTIN MARINESCU 

prorector al Institutului pedagogic 
din Galați

☆

Activitatea de cercetare

că cu program", „Studiul tehnologiei 
de. fabricație și al comportării în 
exploatare a unor piese de antifric- 
țiune din pulberi metalice", „Asu
pra unei construcții grafice a profi- 
lelor paletelor de la turbinele Ka
plan“. Din 7 teme prezentate la se
minarul național științific studen
țesc de la Timișoara, două lucrări au 
fost distinse cu premiul I, două cu 
premiul II și alte două au primit 
mențiuni.

In actualul an universitar activi
tatea științifică a studenților este și 
mai bogată. Circa 200 de studenți 
sînt cuprinși în cele 28 de cercuri 
Științifice constituite în institut. Ei 
și-au propus să realizeze 40 de te
me, care în cea mai mare parte 
reflectă cerințele producției. Iată 
cîteva : „Studiul eficacității fabri
cării pieselor de mașini agricole prin 
metalurgia pulberilor comparativ 
cu alte metode tehnologice", „Stu
diul proprietăților agregatelor din 
balastierele ce vor deservi între
prinderea de prefabricate Cluj", „Fi
nisaje moderne în construcții" și al
tele.

Ing. IOSIF TÄPÄLAGÄ 
asistent la Institutul politehnic 

din Cluj
★

Noufăfi din faculfă^ile

Răspundem
GRIGORE SÎRBU — Ploiești

Ne-ați scris că ați absolvit un curs 
de calificare în luna iunie 1963 și n-ați 
primit pînă acum carnetul de califi
care. Consiliul local al sindicatelor 
Ploiești ne-a răspuns că în cursul aces
tei luni, conducerea întreprinderii va 
înmîna carnetele de calificare tuturor 
muncitorilor care 
cursuri, 
nete se 
nisterul

au absolvit aceste 
Menționăm că asemenea car- 
eliborează numai de către mi- 
tutelar.

AL. GHEORGHIU — București
La propunerile dvs., Ministerul In

dustriei Petrolului și Chimiei ne infor
mează că pentru îmbunătățirea calită
ții unor rechizite din materiale plastice 
s-au luat măsuri de revizuire a matri
țelor. în vederea lărgirii gamei de re
chizite din materiale plastice s-a elabo
rat un plan de asimilare pentru 
sortimente noi, care vor fi omologate 
în cursul acestui an.

MARIN OLTEANU — Năvodari
Ministerul Învățămîntului ne-a răs

puns la scrisoarea dvs. că pentru a se 
crea secții fără frecvență cu clasele 
V—XI în cadrul școlii medii respective 
trebuie să existe cel puțin 200 de elevi 
înscriși la aceste cursuri.

noastre

științifică a studenților

Încă de pe băncile facultății, vii
torii ingineri din institutul nostru 
desfășoară o rodnică activitate de 
cercetare în cadrul cercurilor știin
țifice studențești, organizate pe lin
gă catedrele de specialitate, sub 'în
drumarea cadrelor didactice.

La sesiunea științifică a studenți
lor, ținută în anul universitar tre
cut, au fost prezentate 30 de lucrări. 
La elaborarea lor au participat pes
te 120 de studenți. Iată citeva dintre 
cele pe care le socotim mai va
loroase : „Unele aspecte ale îmbună
tățirii indicilor calitativi în con
strucția de locuințe în orașul Cluj", 
„Studiu experimental privind mo
dernizarea unui tip de strung, de la 
comanda cu came la comanda cifri-

La recomandarea rectoratului, ca
drele didactice care predau diferite 
discipline matematice au . analizat 
metodica orelor de seminar și au a- 
doptat unele măsuri menite să-i a- 
jute pe studenții din anul I în însu
șirea temeinică a cunoștințelor 
predate la cursuri. S-a stabilit ne
cesitatea de a se indica un număr 
mai mare de probleme, de a se or
ganiza unele expuneri ajutătoare 
(la geometria descriptivă, de exem
plu), un control permanent al stu
diului individual al fiecărui student 
pentru perfecționarea deprinderilor 
de muncă sistematică, perseverentă.

De curind, la facultatea de 
hidrotehnică agricolă, cea mai 
tînără. din institutul nostrp, a fost 
amenajată o instalație în aer liber 
pentru lucrări de irigații și canali
zări. Pe lîngă stațiile-pilot existen
te (pielărie, celuloză — finisaj) s-au 
construit alte două : de macromole
cule — la facultatea de chimie in
dustrială — și de drumuri — la fa
cultatea de construcții. La faculta
tea de industrie ușoară, în labora
torul de țesătorie, s-au montat 
războaie- automate.

ïng. DAN NICOLESCU 
asistent la Institutul politehnic 

din Iași

GH. CIUREA — Tohanu-Noù Brașov
Pentru îmbunătățirea transportului în 

comun pe ruta Moeciu-Brașov, între
prinderea de transporturi Brașov a mai 
înființat o cursă, pe lîngă cele 3 exis
tente, cu plecarea din Moeciu la orele 
5,00.

ING. V. SLÄTINEANU — București
Editura tehnică, ținînd seama de 

propunerea dvs. cu privire la necesita
tea îmbogățirii tematice în domeniile 
hidraulic și hidrotehnic, ne-a informat că 
a prevăzut în planul său editorial lucra-

cititorilor
rea „Hidraulica“ (traducere din limba 
rusă). Despre construcțiile hidrotehnice, 
pe lîngă lucrarea „Construcții hidroteh
nice“ de M. M. Grișin, publicată acum 
cîțiva ani în două volume, recent a 
apărut lucrarea „Metode de calcul al 
stabilității și rezistenței construcțiilor 
hidrotehnice", iar pe anul în curs este 
prevăzută apariția lucrării „Prize de 
apă din rîuri“.

MIRCEA TUDOSE — Brad
Ne-ați scris că ați citit recent cartea 

„Veneam din întuneric“ și ați constatat 
că multe pagini sînt albe. Combinatul 
poligrafic „Casa Scînteii“, care a exe
cutat această lucrare, ne informează că 
în urma scrisorii dvs., a întărit contro
lul pe faze de fabricație, înlăturând și 
unele defecțiuni cu caracter tehnic.

ANA NEGOIȚA — Buzău
Așa cum prevăd dispozițiunile în vi

goare, certificatele medicale se elibe
rează în cel mult 24 de ore de la data 
intrării bolnavului în concediul me
dical.

DUMITRU ANDRUSIAC — Rădăuți
Oficiul P.T.T.R. raional Rădăuți ne 

infonneăză, la scrisoarea dv., că a luat 
măsuri pentru distribuirea mai opera
tivă a presei și corespondenței în co
muna Frătăuții Vechi. Abonații vor 
primi ziarele și scrisorile în ziua cînd 
acestea sosesc la oficiul poștal comu
nal.

MARIN CONSTANTIN — S.M.T. 
Zăgujeni, reg. Banat

Muncitorii care sînt încadrați la 
S.M.T. și prestează o meserie, (meca
nic, fierar etc.) chiar dacă nu au car
net de oalificare, beneficiază pentru 
munca prestată de același concediu de 
odihnă ca oricare alt muncitor.

mari categorii de proiecte : la sis
tematizări teritoriale, la sistematizări 
de orașe, centre muncitorești și sta
țiuni balneo-climaterice și la detalii 
de sistematizare a unor ansambluri 
de locuințe. în 1963 a început, prin
tre altele, schița de sistematizare a 
regiunii Ploiești și se lucrează la 
sistematizarea zonei de cură, odihnă 
și turism a lacului Bicaz și, din ace
lași punct de vedere, a lacului de la 
Hidrocentrala „16 Februarie“ Ar
geș. La inițiativa C.S.C.A.S., s-a ela
borat un studiu în vederea sistema
tizării zonei Văii Jiului, cu scopul de 
a se determina precis teritoriile ce 
mai pot fi afectate construcțiilor de 
locuințe dé aici și pentru, coordona
rea lucrărilor edilitare, hidrotehnice 
etc.

. Tot în cadrul acțiunii de sistema
tizare a unor regiuni mari, pentru 
prima dată în țară s-a trecut la sis
tematizarea raioanelor în care agri
cultura are rol predominant. Sis
tematizarea raioanelor agricole va 
contribui 
producției 
lități de 
piate de 
acum s-au 
sistematizarea 
Călărași, Drăgășani, Botoșani și al
tele. în 1963, C.S.C.A.S. a avizat și 
schițele de sistematizare a Orașelor 
Tr. Măgurele, Rm. Sărat, Craiova, 
Mediaș etc., a unor centre muncito
rești cum ar fi Sadu, a stațiunilor 
balneoclimaterice Borsec, Tușnad, 
Sovata, Călimănești, Mangalia etc. 
S-a trecut, totodată, în mod susținut 
la revizuirea unor schițe de sistema
tizare întocmite mai demult. Deși 
avizate, revizuirea acestor schițe s-a 
impus datorită ritmului impetuos de 
dezvoltare economică a unor orașe, 
ca de exemplu Galați, Brașov, Iași, 
Constanța, Reșița etc, unde și popu
lația este în continuă creștere.

Tot în această perioadă s-a pre
zentat spre avizare la C.S.C.A.S. și la 
C.S.P. schița de sistematizare a Capi
talei, lucrare elaborată de un larg 
colectiv de specialiști și urmărită în
deaproape și de alte organe centrale 
de stat. Această schiță este în curs 
de analiză, adueîndu-i-se în conti
nuare îmbunătățiri importante. Tot

la - creșterea eficienței 
agricole, creînd posibi- 
cazare cît mai apro- 
locul de muncă. Pînă 
elaborat schițe privind 

raioanelor Slatina,

în 1963 s-au întocmit detalii de sis
tematizare privind cartierele Ploiești- 
nord (cu circa 5 700 apartamente), 
cartierul din nord-vestul orașului 
Baia Mare (cu circa 5 000 de aparta
mente), pentru unele ansambluri de 
locuințe reprezentînd peste 4 000 de 
apartamente din Craiova și altele.

Schițele de sistematizare se fac în 
spiritul reconstrucției socialiste a o- 
rașelor, creîndu-se populației condi
ții bune de trai, muncă și odihnă, 
prin amenajarea unor cartiere de 
locuit confortabile, bogat plantate și 
cu toate dotările social-culturale ne
cesare. C.S.C.A.S. a îndrumat în mod 
consecvent la realizarea de schițe de 
sistematizare concepute pe baza 
principiului unităților urbanistice 
complexe (grupe de locuințe, micro- 
raioane, cartiere și sectoare). Unele 
din. schițele elaborate în anul 1963 au 
fost puse și în discuția opiniei pu
blice ; numeroase aspecte ale unor 
schițe de sistematizare au fost dis
cutate și cu Uniunea Arhitecților 
din R. P. ROmînă, cum ar fi schi
țele orașelor București, Iași etc. 
Totodată, la detaliile de sistemati
zare s-au experimentat în 1963 cele 
mal noi priheipii de amenajare a 
ansamblurilor de locuințe: separa
rea circulației de pietoni de aceea a 
autovehiculelor, s-au creat „străzi“ 
rezervate numai pietonilor, care au 
acces comod la toate dotările social- 
culturale și comerciale de pe stră
zile interioare ale microraioanelor. 
Acest principiu a fost 'aplicat la u- 
nele detalii de sistematizare din 
București.

în 1964 se va intensifica activita
tea de sistematizare a raioanelor a- 
gricole, elaborarea de schițe pentru 
orașe, centre muncitorești Și stațiuni 
balneoclimaterice, se vor începe ac
țiunile de sistematizare a satelor. 
Vom intensifica studiile pentru de
terminarea de indici de proiectare 
specifici țării noastre, pe baza rea
lizărilor obținute în domeniul arhi
tecturii și urbanisticii.

Acumulînd experiență și cunoș
tințe, pe baza activității practice ș; 
a studiilor teoretice întocmite, vom 
fi în măsură să asigurăm noi progre
se în anii următori în domeniul sis
tematizării, arhitecturii și construc
ției.

La cooperativa „Arta populară“ din Craiova.

TEATRE : Teatrul de Operă șl Balet 
al R.P.R. : Bărbierul din SeVilla — (o- 
rele 19,30) ; Teatrul de stat de operetă : 
Paganini — (orele 19,30) ; Teatrul Națio
nal „I. L. Caragiale“ (Sala . Comedia) : 
Avarul _ (orele 19,30) ; (Sala Studio) : 
Nora — (orele 19,30); Teatrul ,,C I. Not- 
tara" (Sala Mpgheru) : Carieră pe 
Broadway — (orele 19,30); (Sala Studio): 
Patru sub un acoperiș — (orele 20) ; 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra“ (bd. 
Schitu Măgureanu nr. 1): Cezar și Cleo
patra — (orele 19,30) ; (Sala Studio, din 
str, Alex. Sahia hr. 70 A) : Comedia e- 
rorilor _ (orele 10,30) ; Teatrul de 
Comedie : Casa inimilor șfărîmate — 
(orele 19,30); Teatrul muncitoresc C.F.R.- 
Gluldștl : Băiat bun, dat... cü lipsuri — 
(orele 19,30) ; Teatrul pentru tineret și 
copii (Sala C. Miile) : Logodnicul de 
profesie se însoară — (orele 20); Teatrul 
evreiesc de stat : Mutter Courage — 
(orele 20) ; Teatrul satlric-muzical „C. 
Tănase“ (Sala Savoy) : Revista de altă
dată — (orele 20) ; (Sala din Calea Vic
toriei 174) ; Steiele estradei — (orele 20); 
Circul de stat : Surprize beriineze _ 
(orele 19,30) ; Ansamblul de cîntece și 
dansuri al C.C.S. : Zboară cîntec drag 
— (orele 20),

CINEMATOGRAFE ; jurnalul Annei 
Frank — cinemascop : Sala Palatului 
R. P. Rbmlne (brețe 18,30 — seria 935), 
Patria (9,15; 12; 14,45; 17,30; 20,30), Excel
sior (9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,30). Pisica
do mare : Republica (9,15; 11,15; 15; 17; 
19; 21), Flamura (10; 12; 14; 16; 18; 20). 
Parașutiștii: Carpațl (10; 12; 14; 16; 13.15;
20.30) , Grivița (10; 12; 1G; 18,15; 20,30),
Festival (10; 12, 14,15; 16,30; 18,45; 21).
Medicamentul care ucide — seria I-<a : 
București (9,30; 11,15; 13; 15; 17; 19; 21). 
Medicamentul care ucide — scria a II-a: 
Capitol (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45). 
Nu-i loc pentru al trèilea : Cosmos (14; 
16; 18; 20), Miorița (10; 12,45; 15,30; 18,15; 
21), Melodia (9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,30). 
împărăția oglinzilor strimbe : Tineretu
lui (10; 12; 14; 16; 18,15: 20,30), înfrățirea 
intre popoare (10; 16; 18; 20), Progresul 
(15,30; 18; 20,15). Cavalerul Pardaillan — 
cinemascop : Victoria (9; 11,30; 14; 16,30; 
19; 21.30), Giuleștl (9,30; 11,45; 14; 16,15: 
13,30; 20,30). Agatha, lasă-te de crime ! : 
Central (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45), 
Buzești (16; 18,15; 20,30), Aurora (10; 12; 
14; 16; 1S,15; 20,30). Anicka merge la 
scoală ; Lumina (10; 12; 14; 16; 18,15;
20.30) ; Ferentari (16; 18; 20). A dispărut 
o navă : Union (11; 15,45; 18; 20,15), Vol
ga (10; 12,15; 16; 18,15; 20,30). Program
pecial pentru copii : Doina (10; 11,15;

12.30) , E permis să calci pe iarbă : Doi-

15; 17;

na (14,30; 16,30; 18,30; 20,30). Program do 
filme documentare : Timpuri Noi (ru
lează în continuare de la orele 10 la 
orele 21). Ucigașul și fata : Cultural (15; 
17; 19; 20,45), Flacăra (14,30; 16,30; 18.30;
20.30) , Lira (15,30; 13; 20,30) Moartea se 
numește Engelchon: Feroviar (9,45; 12,15; 
14,45; 17,30; 20,15), Arta (15; 17,45; 20,15). 
Valsul nemuritor : Dacia (9; 11; 13, 15; 
17; 10; 21). Povestirile lui Drda : Crîn- 
gașl (16; 18; 20), Vltan (15,30; 17,15; 18,45;
20.30) . Gol printre lupi — cinemascop : 
Bu.cegl (10; 12; 10; 18,15; 20,30), Modern 
(9,30; 11,45; 14; 16,30; 19; 21,15), Vară șl 
fum — cinemascop . Unirea (il; 15,30; 
18; 20,30). Trei pluș două — cinemascop: 
Munca (15; 17; ;D; 21). Tudor - cinema
scop (ambele serii) : Popular (16; 19.30), 
Luceafărul (15; 10,30), Drumul Sării (10; 
15; 18,30), Cotrocenl (16; 19,30), Codln ; 
Moșilor (15; 17; 19; 21). Elena din Troia 
— cinemascop : viitorul (14,15; 16,30; 
13,45; 21). camelia : Colentina (16; 18;
20) . Arhiva secretă de pe Elba : Pacea
.(16; 18; 20). Cu toții acasă : Tomis (9.15; 
11,30; 13,45; 16,15; 18,30; 20,45). Ultimul
tren din Gun Hill : Adësgo (15; 17; 19;21) .

TELEVIZIUNE : Orele 18,00 — Pentru 
eopli : Căpitanul Val-Vîrtej și comoara 
de pe bord. 19,oo — Jurnalul televizi
unii. 19,io — Filmul „Cizmele". 19,45 — 
Transmisiune din Studioul de concerte 
al Radipteleviziunil : Concertul orches
trei simfonice a Radloteleviziunll. In 
pauză ; sfatul medicului ; Ce este avi
taminoza, de dr. Z. Filipescu. în înche
iere : Buletin de știri șl buletin 
meteorologic

ya fi q
vremea t

Tlinpul probabil pentru zilele de 10. 
11 și 12 ianuarie. In țară : Vreme cețoa- 
s.ă ,a!es dimineața și Seara. Pre
cipitații locale vor cădea mai ales in 
nordul țării. Vînt în general slab. Tem
peratura în creștere ușoară. Minimele 
vor fl cuprinse între minus 5 și minus 
15 grade, Iar maximele între minus 7 
grade și plus 3 grade. In București : 
Vreme cețoasă, mai ales dimineața și 
seara. Vînt în general slab. Tempera, 
tură în ușoară creștere.
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DE LA COßESPOmnil NOȘTRI
Stațiune republicana 
a tinerilor naturaliști

Micii naturaliști „descoperind" tainele botanicii.

este altceva decât o între
prindere de prelucrare a 
plantelor medicinale, o a- 
devărată fabrică de ceaiuri, 
siropuri, uleiuri și arome 
naturale.

Întreprinderea este apro
vizionată cu cele mai di
verse plante din flora spon
tană, tot mai larg valorifi
cate în industria farma
ceutică, alimentară, a par- 
fumurilor, coloranților etc.

Se prelucrează aici 116 
soiuri de plante medicinale. 
Mentă, levănțică, valeriană, 
digitalis, anason și corean- 
dru, flori de mușețel, sal- 
cîm, soc, tei, frunze de 
afin, mătrăgună, nalbă și 
vîsc, fierea pămîntului, 
coada șoricelului, traista 
ciobanului, rădăcini de ciu- 
boțica cucului, osul iepure

lui, pir, fructe de pădure 
etc., iată doar cîteva denu
miri din catalogul plante
lor medicinale ce constituie 
materia primă pentru a- 
ceastă fabrică.

Toate plantele sînt su
puse aici unor metamorfoze, 
la capătul cărora devin 
de nerecunoscut ca as
pect, dar mai ales ca 
proprietăți. Cu ajutorul di
verselor instalații de disti
lare, antrenare, uscare și 
selectare, „buruienile de 
leac“ se transformă în nu
meroase produse care folo
sesc apoi la prepararea me
dicamentelor, ceaiurilor me
dicinale, produselor de 
parfumerie și cosmetică 
etc.

L. VISKI

Semnarea protocolului 
pentru completarea planului 

de colaborare culturală 
romino-cehoslovacă

PRAGA 8 (Agerpres). — La 8 ia
nuarie s-a semnat la Ministerul în1 
vățămîntului și Culturii al R. S. Ce
hoslovace protocolul pentru comple
tarea planului de colaborare cultu
rală romîno-cehoslovacă, încheiat la 
București la 17 decembrie 1962.

Din partea R. P. Romîne protoco
lul a fost semnat de prof. Gheorghe 
Nițescu, ambasadorul R. P. Romîne 
la Praga, iar din partea R. S. Ceho
slovace de ing. Josef Grohmann, ad
junct al ministrului învățămîntului 
și culturii.

MANILA 8 (Agerpres). — La Pa
latul prezidențial din Manila au în
ceput luni tratativele oficiale din
tre' președintele Filipinelor, Macapa
gal, și președintele Indoneziei, Su
karno, care se află într-o vizită de 
cinci zile în Filipine.

în cadrul acestor tratative cei doi 
șefi de stat vor discuta problema în
tăririi relațiilor dintre cele două 
țări, precum și unele probleme ale 
Asiei de sud-est printre care și aceea 
a relațiilor cu Federația Malayeză.

Departe de țările de baș
tină, peste 200 de specii de 
plante exotice sînt îngri
jite la stațiunea republica
nă a tinerilor naturaliști din 
Timișoara. Filodendronul, 
plantă care înflorește la 
10—15 ani o dată, și-a des
chis petalele în această iar
nă, lămâiul a rodit bogat, 
iar, alături de acestea, arbo
rele de camfor, roșcovul, 
dafinul, măslinul, arborele 
de cafea se simt „ca aca
să“, deși s-au „născut” la 
mii de kilometri depărtare. 
La capătul unei sere se a- 
flă o cupolă, înaltă de a- 
proape 10 m, care adăpos
tește banani, palmieri, eu
calipți, ficuși etc.

In aceste zile de iarnă, 
plantele, protejate de gea
murile serelor și încălzite de 
o rețea termică specială,

sînt îngrijite de elevii 
cercurilor de naturaliști din 
școlile timișorene sub con
ducerea profesorilor de spe
cialitate. Vin aici cu regu
laritate peste 600 de elevi 
care învață tainele bota
nicei, fac interesante lu
crări de laborator. Stațiu
nea, în cel de-al 7-lea 
an de existență, și-a dezvol
tat activitatea : pe o su
prafață de 6 ha, pe vreme 
favorabilă, se fac lucrări pri
vind îmbunătățirea soiuri
lor de plante cerealiere, 
viță de vie, plante oleagi
noase, legume, pomi ele. 
A fost înființat și un colț 
zootehnic. De cutând, s-a 
deschis o expoziție care 
prezintă munca de cerce
tare a tinerilor naturaliști.

I. CHÏUJDEA

Faună carpatină
in... laborator

Unul din exponatele muzeului zoologic al Școlii me
dii nr. 2 din Reghin.

P. Messmer despre proiectatele experiențe 
nucleare franceze în Pacific

SYDNEY 8 (Agerpres). — După 
vizita pe care a efectuat-o în Cam- 
bodgia, Pierre Messmer, ministrul 
francez al armatelor, urmează să 
inspecteze timp de o săptămînă 
zona din Oceanul Pacific, situată la 
1100 km sud-est de Tahiti în care 
urmează să se efectueze experien
țele nucleare franceze.

In drum spre Tahiti el a făcut o 
scurtă escală în Noua Caledonie și 
la Sydney. După cum relatează

France Presse, la sosirea sa pe 
aeroportul din Sydney, el a decla
rat : „Sîntem ferm hotărîți să 
procedăm la experiențe cu bomba 
atomică și cu hidrogen la înaltă al
titudine în regiunea Pacificului". 
Franța, a continuat el, este hotărîtă 
să-și continue pregătirile în acest 
scop în pofida protestelor Australiei 
și Noii Zeelande.

El a precizat că experiențele vor 
avea loc în cursul anului 1965.

Referindu-se la începutul acestor 
convorbiri, ministrul afacerilor ex
terne al Filipinelor, Salvador Lopez, 
a declarat că cei doi președinți au 
trecut în revistă, în lumina acordului 
de la Manila, evenimentele care s-au 
petrecut în Indonezia și în Filipine 
în perioada care s-a scurs după rea
lizarea acestui acord. Lopez a arătat 
că președintele Sukarno și președin
tele Macapagal și-au reafirmat atașa
mentul față de prevederile acestui 
acord și hotărîrea de a continua în- 
tîlnirile și de a depune eforturi cons
tructive în vederea traducerii sale 
în viață.

Ei au căzut de acord asupra solu
ționării pașnice a disputei dintre 
cele două țări și Federația Ma
layeză.

întrebat de ziariști asupra posibi
lității extinderii actualelor tratative 
și transformării lor într-o întîlnire 
tripartită cu participarea Federației 
Malayeze, președintele Sukarno a 
declarat : „Am început în doi și sper 
că vom sfîrși în trei“.

Congresul Partidului 
Comunist din Mexic
CIUDAD DE MEXICO 8 (Ager

pres). — La Ciudad de Mexico a 
avut loc Congresul al XIV-lea al 
Partidului Comunist din Mexic.

Au fost discutate : Raportul de 
activitate al Comitetului Central, 
participarea partidului la campania 
electorală, adoptarea noului pro
gram și a noului statut și a fost 
ales Comitetul Central.

Arnoldo Martinez Verdugo a fost 
reales prim-secretar al C.C. al Parti
dului Comunist din Mexic.

Operații ale partizanilor 
din Borneo de nord

JESSELTOU 8 (Agerpres). — Mem
bri ai forțelor patriotice din Borneo 
de nord au atacat Biroul de imigrări 
din localitatea Tawao (Borneo de 
nord), ucigînd un funcționar și ră
nind alți cîțiva. Locuitori din aceas
tă regiune au pus mîna pe vase a- 
parținînd unor comercianți și au fu
git în Indonezia. Potrivit unor știri 
din Borneo de nord, posturile mili
tare britanice din regiunea Tawao au 
fost și continuă să fie atacate de de
tașamente de partizani.

Disputa dintre companiile aeriene occidentale
O „uzină“ a plantelor 

medicinale

In laboratorul întreprinderii „Digitalis'.
Undeva, la marginea 

Orăștiei, se află o între
prindere puțin obișnuită,

căreia localnicii îi spun 
„Digitalis“. Această unitate 
cu denumire ciudată nu

Muzeul zoologic al Șco
lii medii nr. 2 din Reghin 
impresionează prin bogăția 
materialului expus. Cerbul 
munților Călimani, ursul 
de la Deleni, vulpile, lupii, 
rîșii și celelalte animale 
apar aci — împăiate — în 
mediul lor „natural", re
constituit destul de fidel. 
Colecția existentă redă a- 
proape întreaga faună din 
Carpații României și din 
alte regiuni ale țării. O 
parte interesantă a muzeu
lui o constituie cele peste 
1 000 de păsări împăiate 
din diverse specii, inclusiv 
cele care trăiesc în Deltă 
și pe litoral. Mai există o 
colecție de păsări împăiate 
din America de Nord pri
mită prin schimb de la uni
versitatea din Michigan.

Printre exponate se găsește 
și o colecție bogată de hu
hurezi din Urali, provenită 
de la Institutul zoologic 
din Leningrad.

La alcătuirea acestei 
bogate colecții o contribu
ție importantă a adus Ște
fan Kohl, un pasionat cer
cetător și un adevărat 
maestru în tehnica împă- 
ierii.

Muzeul zoologic al școlii 
din Reghin a stabilit legă
turi cu multe institute zoo
logice, universități și cerce
tători din țară și din stră
inătate. Recent, împreună 
cu biologii de la universi
tatea din Cluj, s-au făcut 
studii asupra faunei din 
munții Gurghiului.

L. DEAKI

Iff »

Meci decisiv
în „Cupa București“

Aseară, in penultima zi a compe
tiției internaționale de hochei pe 
gheață „Cupa orașului București" a 
avut loc meciul derbi dintre echi
pele Aripile Sovietelor și Spartak 
Plsen. Jocul a cuprins multe mo
mente interesante, încheindu-se cu 
scorul de 4—ü (1—0 ; 1—0 ; 2—0) în 
favoarea jucătorilor sovietici. Echi
pa Aripile Sovietelor este virtuală 
câștigătoare o trofeului, conducînd 
neînvinsă în clasament. In deschi
dere, selecționata orașului Berlin 
(R.D.G.) a dispus cu 8—1 (2—0 ; 
3—o ; 3—1) de echipa de tineret a 
R. P. Române.
Tinerii hocheiști români n-au reu

șit să opună o rezistență corespun
zătoare, ei împăcîndu-se parcă cu 
gîndul că meciul este dinainte ju
cat. Pe de altă parte, spectatorii au 
fost nemulțumiți și de jocul com
plet dezorganizat al echipei noastre, 
de greșelile tehnice comise în repe
tate rînduri de hocheiști care, ori
cum, au un oarecare stagiu pe 
gheață.

Astăzi de la ora 17 pe patinoarul 
artificial au loc ultimele meciuri : 
Berlin—Spartak Plsen și Aripile 
Sovietelor—Selecționata olimpică a 
R. P. Romine.

Actualitatea pe scurt
e Competiția feminină a „Cupei 

campionilor europeni“ la tenis de 
masă a intrat în faza finală. în joc 
au mai rămas ,trei echipe : Voința 
București, Einheim Dresda și Voros 
Meteor Budapesta. Jucătoarele noas
tre vor întîlni la 21 ianuarie la 
Dresda echipa Einheim, formația în
vingătoare urmînd a se întîlni apoi 
în finală cu echipa din Budapesta.

• La începutul săptămînii viitoa
re, hoherii romîni vor fi prezenți la 
concursul internațional intitulat 
„Trofeul Cortina“, ce se va desfă
șura în cunoscuta stațiune sportivă 
de iarnă Cortina d’Ampezzo (Italia).

® Campionul mondial de juniori 
Florin Gheorghiu se numără printre 
participanții la turneul zonal euro
pean de șah de la Kecskemet (R. P. 
Ungară), alături de marii maeștri 
Matanovici, Pachman, Bilek, maeș
trii internaționali Pitsch, Damia- 
novici, Hort, Clarke și alții. Primii 
trei clasați la acest turneu se cali
fică pentru turneul interzonal. Tur
neul de la Kecskemet începe sîm- 
bătă.

© Clubul Dinamo București a~ în
scris echipa sa de polo pe apă la 
prima ediție a „Cupei campionilor 
europeni". întrecerile se vor desfă
șura mai întîi în cadrul a două 
grupe preliminarii, urmînd ca la 
turneul final, care va decide cîști- 
gătoarea trofeului, să participe pri
mele două clasate în fiecare grupă. 
Jucătorii de polo dinamoviști au fost 
repartizați în grupa I, alături de e- 
chipele Cannotieri Napoli, Partizan

Belgrad, Akademik Sofia, S. C. 
Strassbourg, C. N. Barcelona și Am. 
Duisburg. Meciurile preliminarii ale 
acestei grupe vor avea loc între 21 
și 23 februarie la Napoli.

® Primul meci al handbalistelor 
de la Rapid în sferturile de finală 
ale „Cupei campionilor europeni" se 
va disputa la 15 ianuarie, probabil 
la Halle, cu Fortschritt Weissenfels, 
campioana R. D. Germane. Returul 
a fost programat pentru 1 februarie, 
la București.

De ce pe banca 
rezervelor ?

Campionatele republicane de baschet, 
actualmente în plină desfășurare, prile
juiesc amatorilor de sport satisfacția de 
a viziona întreceri echilibrate, pasio
nante. Atît în meciurile masculine, cît 
și în cele feminine, calitatea jocului a 
crescut în oarecare măsură, echipele, 
antrenorii — în majoritatea cazurilor — 
preocupîndu-se de continua creștere a 
nivelului tehnic. Ceea ce face însă ca 
baschetul să nu progreseze corespunză
tor este faptul că specialiștii nu se o- 
cupă suficient, pe de o parte, de înti
nerirea echipelor, iar pe de alta — de 
recrutarea unor jucători sau jucătoare de

Agențiile de presă și ziarèle oc
cidentale au relatat în cîteva rîn
duri în cursul anului trecut despre 
conflictul persistent dintre marile 
companii de transporturi aeriene. 
Izvorul acestui conflict îl constituie 
deficitul tot mai pronunțat înregis
trat de diferitele companii ca ur
mare a folosirii incomplete a capa
cităților lor de transport. De aci, 
tendința societăților respective de 
a-și smulge una alteia un număr 
mai mare de călători și monopolul 
unoi' trasee, între altele, pe calea 
reducerii tarifelor de transport, 
înglobînd călătorii individuale sau 
în grup, de tip excursii cu un nu
măr fix de zile. Acuitatea a ceea ce 
presa occidentală numește „războ
iul tarifelor“ dintre companiile de 
aviație este dovedită de o recentă 
măsură adoptată de cîteva dintre 
marile societăți de a reduce tariful 
lor aerian. Astfel, Pan American 
World Airlines și Transworld Air
lines (S.U.A.), B.O.A.C. (Anglia), Air 
France (Franța), S.A.S. (societate 
scandinavă) au anunțat una după 
alta că începînd de la 1 aprilie vor 
opera o scădere a tarifelor de călă
torie pe ruta Paris — New York, 
Noile tarife urmează a mai fi apro
bate de guvernele țărilor respective, 
într-o notă publicată de ziarul „LE 
MONDE“ se arată că măsura adop
tată de companii este importantă 
deoarece ea privește tarifele pe ruta 
peste Oceanul Atlantic care „dau to
nul" și pentru celelalte trasee. „Dar 
și mai important — scrie ziarul — 
este felul cum a fost hotărîtă măsu
ra“, adică în afara Asociației interna

ționale de transport aerian (I.A.T.A.), 
în cadrul căreia, în mod tradițional, 
sînt definite tarifele și e organizat 
controlul asupra aplicării lor. Reîn
noirea tarifelor urmînd a expira la 
1 aprilie, aceste probleme au făcut 
obiectul unor lungi și furtunoa
se discuții care au durat în mod 
practic de la conferința I.A.T.A. 
care a avut loc la Chandler 
(Arizona) în toamna anului 1962. De 
atunci companiile s-au întrunit de 
două ori la Salzburg, în Austria, dar

ăsfoind presa străină

n-au reușit să se pună de acord a- 
supra noilor tarife. .

Luna trecută la Nassau, în insu
lele Bahamas, s-a luat hotărîrea de 
a supune unui vot prin corespon
dență compromisul elaborat de o 
comisie de conciliere. Se poate spu
ne de pe acum că votul nu compor
tă unanimitatea necesară pentru 
aprobarea unor noi tarife internațio
nale. Unele companii se opun unor 
dispoziții de compromis care se refe
ră în mod special la tarifele pentru 
grupuri de persoane.

în aceste condiții, companiile care 
s-au văzut silite primele să a- 
nunțe o scădere a tarifului n-au 
vrut să aștepte proclamarea votului. 
Această atitudine se explică prin 
concurența crîncenă care domnește 
pe piața transporturilor aeriene, dar 
ea riscă să fie plină de consecințe.

Ce se va întîrnpla în realitate ? 
Dacă nu se va putea obține o definire

a tarifelor internaționale de comun 
acord în cadrul I.A.T.A., va trebui să 
se revină la sistemul discuțiilor bi
laterale între companii și state. A- 
ceasta nu va pune probleme pentru 
companiile și statele care propun 
aceleași tarife. Dar aceasta riscă să 
pună probleme pentru cei care, în 
cadrul I.A.T.A., nu au fost de acord. 
Pe de altă parte, cum se va putea 
asigura controlul acestor tarife care, 
înainte, era încredințat inspectorilor 
aparținînd I.A.T. A.?

Pentru aceste dificultăți există 
desigur soluții ; pot fi găsite paliati
ve, aranjamente de ultimă oră. “). 
Dar este sigur că acest nou „război 
al tarifelor" pune în cauză ceea ce 
se considera a fi un progres în do
meniul transportului aerian : defini
rea de către ansamblul companiilor 
a unei politici și unor practici co
merciale comune.

•) Un astfel de aranjament „de ultimă 
oră“ este șl cei anunțat din Montreal, 
unde conferința I.A.T.A. a hotărît ca 
cele 18 societăți care deservesc trans
porturile aeriene peste Atlantic să re
ducă, începînd cu 1 aprilie, costul unor 
categorii de bilete pentru avion. Dar, 
cum a precizat la o conferință de presă 
William P. Hildred. directorul general 
al I.A.T.A. este vorba mai mult de un 
„acord de principii“. La rîndul său, 
S. Pefanis. secretarul I.A.T.A., a decla
rat că mai există o serie de „obstacole" 
în calea unui acord final șl de durată 
care să pună capăt divergențelor dintre 
companii. El s-a referit printre altele 
la condiționarea aprobării de către gu
vernele țărilor de care aparțin societă
țile respective a acordului realizat, pre
cum și la faptul că unele societăți 
doresc ca valabilitatea acordului să fie 
de un an, în timp ce altele preconi
zează prelungirea valabilității acestuia 
pe timp de doi ani.

După întîlnirea Erhard-Johruon 

Un articol al lui 
Walter Lippmann

NEW YORK 8 (Agerpres). — Co- 
mentînd recenta întîlnire dintre 
cancelarul R. F. Germane, Erhard, și 
președintele S.U.A., Johnson, cunos
cutul publicist american Walter 
Lippmann scrie în ziarul „New York 
Herald Tribune" că ea „a marcat o 
schimbare remarcabilă în relațiile 
dintre R.F.G. și S.U.A.".

„Motivul pentru care relațiile ger- 
mano-americane nu au fost niciodată 
stabilizate în perioada cît a fost 
cancelar Adenauer — arată Lipp
mann — este insistența acestuia ca 
noi să reafirmăm o formulă care fă
cea imposibilă reunificarea Germa
niei fără a precipita un război mon
dial (formulă care, după cum se 
știe, refuza recunoașterea existenței 
celor două state germane n.r.) Ade
nauer a considerat întotdeauna că e 
nevoie să fie sprijinit în privința 
acestei formule primejdioase și de 
aceea imposibil de aplicat în prac
tică“.

Comentatorul american consideră 
că posibilitățile de rezolvare a pro
blemei germane depind de lărgirea 
contactelor economice, culturale și 
politice dintre cele două părți ale 
Europei și implicit a contactelor 
dintre Germania occidentală și-Ger
mania răsăriteană. „Se poate afirma 
cu convingere — subliniază Lipp
mann — că nu există altă cale de
cît aceasta spre reunificarea Ger
maniei. Politica lui Adenauer de 
nerecunoaștere a relațiilor și redu
cerea contactelor la minimum po
sibil nu putea duce niciodată la 
unificare. Politica intensificării con
tactelor între cele două părți ale 
Germaniei pornește de la presupu
nerea desigur rezonabilă, că în ca
zul în care germanii din vest și cei 
din est vor avea contacte unii cu 
alții și vor face comerț, vor lucra 
împreună și se vor întrece împreu
nă în întreceri sportive, ei vor găsi 
o cale să se unească".

c mrasun
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talie înaltă. Ambele probleme sînt dis
cutate de mai multă vreme în cadrul 
federației. Antrenorii au primit indicații

NOTE DE DRUM

De la Varșovia la Katowice

Jucătorii frun
tași de handbal 

•— cu excep
ția compcnenți- 
lor lotului re
prezentativ, care 
se pregătesc în 
vederea „mon
dialelor" de la 
Fraga — își con
tinuă activitatea 
participînd la 
competiția do
tată cu „Cupa 
F.R.H.“. Iată, în 
fotografie, o fa
ză din meciul 
Dinamo — Spar- 
tac disputat zi
lele trecute în 
sala Floreasca.

(Foto :
R. COSTIN)

în acest sens ; s-au luat — e drept — 
măsuri de depistare a elementelor co
respunzătoare. în loturile unor echipe au 
apărut elemente tinere, jucători înalți. 
Din păcate, noii jucători sînt prea pu
țin folosiți în meciurile de campionat ; 
antrenorii, cu gîndul prea mult la rezul
tatul partidei, preferă să-i țină timp în
delungat pe... banca rezervelor. Practica, 
sesizată încă la campionatul trecut, am 
întîlnit-o în aproape toate meciurile ac
tualei întreceri. Așa procedează echipele 
masculine Steaua, Dinamo Oradea, 
Știința Tg. Mureș, Dinamo-București, 
echipele feminine Voința București, 
A.S.A. Cluj, Voința Tg. Mureș ș.a.

Antrenorul Vasile Popescu remarca — 
și pe bună dreptate — că „întinerirea 
echipelor, completarea lor cu jucători 
înalți, specializați în postul de pivoți, 
asigură creșterea calității jocului de 
baschet, dar mai ales dă posibilitate e- 
chipelor noastre, inclusiv reprezentative
lor naționale, să se afirme pe plan in
ternațional. Altfel, șansele baschetbaliș- 
tilor noștri sînt foarte mici în astfel de 
întreceri..."

Ar fi de dorit ca antrenorii, cu spri
jinul concret al federației de speciali
tate, să acorde atenția cuvenită acestei 
importante probleme de care depinde în 
bună parte afirmarea baschetului romî- 
nesc.

Am sosit la Varșovia o dată cu 
prima zăpadă. O ceață deasă în
văluia totul, estompând clădirile, 
străzile și mulțimea de pietoni care 
le străbăteau. A trebuit să așteptăm 
o zi cu soare pentru ca orașul de pe 
Vistula să ni se înfățișeze de la pri
ma vedere așa cum l-au creat har
nicii săi constructori — cu diverse
le sale stiluri arhitectonice, cu mo
numentele și parcurile sale, cu frea
mătul necontenit al străzilor.

In așteptarea acelei zile senine 
am cutreierat cîteva muzee, unde 
am aflat amănunte privind istoria 
zbuciumată a orașului. Să ne refe
rim la cele mai recente. Iată ima
gini din 1945. Varșovia arată ca o 
întindere imensă de ruine, urme 
hide ale războiului. Bruma de clă
diri, rămase în picioare, purtau și 
ele amprenta luptelor date pe stră
zile orașului în anii ocupației hi- 
tleriste. Îndată după eliberare se 
punea chiar problema mutării ca
pitalei. Atașamentul poporului po
lonez pentru capitala sa a fost însă 
prea puternic pentru a se lua în con
siderație o asemenea soluție : s-a 
pornit la reconstrucția Varșoviei a- 
proape din temelii.

Vechea piață a orașului — Stare 
Miasto — cu clădirile înconjură
toare datînd din secolele 
XVI—XVII, distrusă pe atunci în 
întregime, a fost refăcută exact ca 
mai înainte, cu aceleași clădiri în 
stil vechi, pe zidurile cărora se aș
ternuse patina anilor, cu străduțe
le sale înguste, pe unde mijloacele 
de locomoție moderne abia se pot 
strecura. A fost o muncă grea, mi
găloasă, care a durat ani. S-au cer
cetat litografiile, picturile și foto
grafiile vremii pentru a se reda 
întocmai cele mai mici amănunte 
arhitectonice și decorative. Reușita 
a fost completă și dacă n-ar fi viața 
tumultuoasă din jur, ai crede că te 
afli într-un decor de film.

Părăsim acest, loc, care atrage 
mulți turiști, trecem prin poarta 
masivă a zidului înconjurător, și el 
reconstruit parțial, pentru a ajun
ge în alte cartiere ale orașului. 
Schele întâlnite la tot pasul vestesc 
construcția de noi și noi clădiri. 
La Varșovia, ca și în alte orașe ale 
Poloniei populare, se construiesc în

ritm intens noi locuințe pentru oa
menii muncii, ansambluri social-cul- 
turale. Trecînd pe arterele Nowy 
Sviat, Jerozolimskie, Marszalkow- 
ska, străbătând cartierele Muranow, 
Mokotow, Ochota, Bielany, Wola, 
Praga (acesta din urmă 
dincolo 
o dată 
căutările 
lor varșovieni pentru a 
dirilor o linie modernă,

de Vistula), 
cu varietatea 
continue ale

situat 
constați, 

stilurilor, 
arhitecți- 

da clă- 
care să

îneînte privirea și să satisfacă ce
rințele locatarilor. In ultimul an, 
constructorii din Varșovia au obți
nut realizări însemnate ; printr-o 
bună organizare a muncii, ei au fă
cut să scadă prețul de cost cu 8,5 
la sută.

Cîțiva arhitecți cu care am stat 
de vorbă în capitala polonă mi-au 
împărtășit impresia puternică pe 
care le-a produs-o Expoziția de ar
hitectură românească, deschisă în a- 
cele zile la Varșovia și s-au arătat 
dornici să cunoască metodele noi 
de construcție din țara noastră.

Spre Tarnobrzeg
După cîteva zile de la sosire, ple

căm într-o călătorie spre sudul ță
rii. Pământul e acoperit de zăpadă. 
Satele, cu căsuțele în majoritate din 
lemn, se înșiră de-a lungul șoselei 
ca mărgelele unui colier. Trecem 
prin Grojec, Bialobrzegi și ne o- 
prim un timp la Rodom, oraș cu a- 
proape 150 000 de locuitori, cunos
cut prin întreprinderile sale de pie
lărie. Apoi, călătorind mai departe, 
pătrundem în regiunea dealurilor 
Swietokrzyski, acoperite de păduri. 
După scurte opriri. în două locali
tăți, ajungem la Tarnobrzeg, prima 
etapă a drumului nostru. Aci vizi
tăm principala întreprindere — 
combinatul de sulf. Combinatul dis
pune de o termocentrală care furni
zează curentul electric, apa caldă și 
aburii industriali necesari procesu
lui de producție. Produsele sale de 
bază sînt sulful pur, acidul sulfu
ric, superfosfatul pulverizat și gra
nulat. .

Cu cîțiva ani în urmă, prin îm
prejurimi, la Pieseczne, s-au desco
perit importante zăcăminte de sulf. 
Scurt timp după aceea a început

construcția combinatului. Lămuriri
le necesare ni le dă inginerul-șef 
Jerzi Jaworski. Împreună, mergem 
la mina de sulf de la Pieseczne, 
unde lucrările de extracție și încăr
care a minereului sînt în întregime 
mecanizate. De aici, minereul este 
transportat pe calea ferată pînă la 
combinat. (Inginerul-șef ne atrage 
atenția că ulterior, in localitatea 
Machow, s-au descoperit și alte im
portante zăcăminte de sulf; Ele se 
găsesc pe malul drept al Vistulei, 
la numai cîteva sute de metri de 
combinat. Exploatarea lor va începe 
însă abia după vreo zece ani, cînd 
rezervele actualei mine se vor 
epuiza).

Odată ajuns la combinat, mine
reul este prelucrat., obținîndu-se sul
ful pur. O parte din acesta este fo
losit la uzina de acid sulfuric, iar 
restul pleacă spre alte întreprinderi, 
care.-l prelucrează, obținând cele mai 
diverse produse — acid sulfuric, ma
teriale plastice, mătase artificială 
etc.

Cu cîteva zile înainte de vizita 
noastră, combinatul îndeplinise 
planul anual de producție ; prilej 
de satisfacție pentru cei aproape 
4 000 de muncitori, tehnicieni și in
gineri ai săi. I-am întâlnit, sărbăto
rind evenimentul, la casa de cultu
ră a întreprinderii, unde ne-am în
treținut prietenește cu mulți dintre 
ei.

Trebuie arătat că înainte de cel 
de-al doilea război mondial regiu
nea din jurul orașului Tarnobrzeg 
era socotită una din cele mai răma
se în urmă din Polonia. Ca urma
re a intrării în funcțiune a Combi
natului de sulf populația orașului 
Tarnobrzeg s-a dublat în cîțiva ani. 
Paralel cu construcția combinatu
lui s-au înălțat clădiri cu 3-4 etaje 
pentru muncitori, magazine, cinema
tografe, o casă de cultură modernă, 
școli, terenuri sportive etc. Acum 
regiunea Tarnobrzeg este în plină 
înflorire.

Printre mineri
Călătorind prin Polonia, nu poți 

să nu te oprești într-o regiune im
portantă pentru viața economică a 
țării, — bazinul carbonifer Kato

wice. La cîțiva kilometri de orașul 
cu același nume se află mina „We- 
sola“. Mina este tînără — a împli
nit abia un deceniu — și dispune de 
rezerve evaluate la un miliard tone 
de cărbune. La adîncimea de 
200—300 de metri, stratul de căr
bune are între un metru și doi 
grosime. La 1 000 m adâncime însă, 
filoanele de cărbune ating grosimi 
pînă la 130 m. Realizările mineri
lor de aci sînt cunoscute în întrea
ga țară. Acceptăm cu plăcere invi
tația directorului Bronislaw Wartak 
și a inginerului-șef Waclaw Kocie- 
la și coborâm. în mină, după ce 
ne-am echipat cu cele necesare. Ia- 
tă-ne la 340 m sub pământ, la bri
gada de înaintare a lui Werwich 
Aloize. Șeful brigăzii este un băr
bat înalt, bine legat, cu ochii stră
lucitori. Minerii se pregăteau toc
mai să ia cu asalt un nou strat de 
cărbune. Fiecare membru al brigă
zii știa precis ce are de făcut. Ur~ 
mărindu-i îți dai seama că este un 
colectiv sudat, în care fiecare mem
bru al brigăzii are sarcini precise. 
Aproape nici o mișcare de prisos nu 
vezi. Muncitorii se opresc pentru cî
teva clipe pentru a da unele expli
cații și reiau lucrul cu mai multă 
sete.

Sintern invitați apoi să luăm masa 
la cantină, unde îi vom putea întîlni 
pe membrii brigăzii. Ceea ce s-a și 
întâmplat. Werwich Aloize și ortacii 
săi ne-au vorbit despre munca lor, 
despre viața lor din ce în ce mai 
bună, despre familiile lor, despre ul
timul film văzut și despre multe al
tele. Peste cîteva zile urma să aibă 
loc o reuniune tovărășească a mine
rilor. Aceasta nu atît datorită faptu
lui că numele minei — „Wesola“ — 
se traduce prin „veselie". Dar ase
menea întâlniri — ne-au arătat 
gazdele — în afară de faptul că sînt 
plăcute, îi apropie pe oameni, ci
mentează legăturile dintre mineri, 
dintre familiile lor. „Te simți foar
te bine — spune brigadierul — 
muncind alături de prieteni și to
varăși pe care-i cunoști îndeaproa
pe și cu care oricînd te poți ajuta 
la nevoie".

...La plecare, minerii m-au rugat 
să transmit minerilor din țara noas
tră salutul lor frățesc și urarea de 
noi succese în 1964.

N. PLOPEANU
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© expresie a coexistenței pașnice

Declarațiile lui U Thant

Cărți romînești donate 
Bibliotecii 'Naționale 

a Scoției

NEW YORK 8' (Agerpres). — în 
prezent atmosfera este favorabilă re
glementării unor probleme care s-au 
ivit în perioada postbelică — a de
clarat la 7 ianuarie la Universitatea 
Columbia, U Thant, secretarul gene
ral al Organizației. Națiunilor Unite. unei convenții, cu privire la interzi

cerea -fojosjrij armei nucleare și la 
crearea de regiuni denuclearizate în 
diferite regiuni ale lumii.

Referindu-se la cursa înarmării 
nucleare, pe care a calificat-o drept 
„cea mai mare primejdie care stă 
astăzi în fața lumii“, el a avertizat : 
„Experiența istoriei ne învață că 
dacă în condițiile existentei unei at
mosfere favorabile nu vom avansa 
energic în direcția unor acorduri, se 
va produce un declin și vom fi im- 
pinși de la o criză la alta...“.

U Thant și-a exprimat speranța că 
și în cursul acestui an procesul de 
decolonizare va continua și că va pu
tea fi găsită o posibilitate de rezol
vare a problemei coloniilor portu
gheze din. Africa.

Atmosfera de destindere, a spus el, 
este un rezultat al încheierii Trata
tului de la Moscova cu privire la in
terzicerea parțială a experiențelor 
nucleare.

Referindu-se la problema coexis
tenței, U. Thant a spus : „Ne găsim 
pe această planetă pentru a trăi lao
laltă. De aceea Carta Națiunilor Uni
te ne recomandă să practicăm buna 
vecinătate. Aceasta este pentru mine 
cea mai simplă definiție a coexisten
ței“.

Secretarul general al O.N.U. a cali
ficat acordul dintre puterile nucleare 
cu privire la interzicerea plasării pe 
orbite cosmice a unor obiective nu
cleare drept „o realizare concretă a 
celei de-a 18-a sesiuni a Adunării Ge-

nerale a O.N.U. în domeniul dezar
mării“..

U Thant a fost de părere că trebuie 
să se acorde cea mai serioasă atenție 
unor probleme ca: interzicerea răs- 
pîndirii armei nucleare, încheierea a avut loc cu 

parte lordul 
Comitetului

Cuvîntarea premierului britanic
LONDRA 8 (Agerpres). — într-o 

cuvîntare rostită la Filiala din Kin
ross a Uniunii naționale a femeilor 
din Anglia, primul ministru Home 
s-a pronunțat în favoarea sporirii 
contactelor între țările occidentale 
și răsăritene și a căutării „de noi 
domenii favorabile acordurilor în 
scopul continuării actualei atenuări 
a încordării internaționale“. El a a- 
preciat că armamentul nuclear a 
atins un asemenea grad de dezvol-

tare și de creștere cantitativă încît 
„războiul este de neconceput“.

Referindu-se la mesajul adresat 
de N. S. Hrușciov. șefilor de state și 
guverne, Home a spus că acesta 
dovedește că guvernul sovietic „este 
dornic să evite un război cu Occi
dentul“. Primul ministru englez a 
relevat, de asemenea, că țările din 
Europa răsăriteană se pronunță în 
favoarea intensificării schimburilor 
comerciale cu Occidentul.

LONDRA 8 (Agerpres). — Mi
nistrul R. P. Romîne la Londra, 
Alexandru Lăzăreanu, a înmînat la 
6 ianuarie, într-un cadru festiv, Bi
bliotecii Naționale a Scoției o do
nație de cărți din partea Universi
tății din București.

La festivitatea care 
acest prilej au luat 
Clyde, președinte al
permanent al Bibliotecii Naționale 
a Scoției, dr. Beattie, directorul bi
bliotecii, P. Murry, reprezentantul 
pentru Scoția 
C. S. Minto, 
municipale a 
reprezentanți 
ziunii.

In aceeași zi, ministrul R.P.R. la 
Londra a făcut o vizită lordului pri
mar al orașului Edinburgh, Duncan 
M. Weatherstone.

După festivitate, Al. Lăzăreanu a ■ 
oferit un dejun.

. La 7 ianuarie ministrul R. P. Ro
mîne a făcut vizite cunoscutului om 
de știință englez sir Edward Apple
ton, vicecancelar al Universității 
din Edinburgh și la Centrul pentru 
Scoția al Consiliului britanic unde 
a fost primit de Harold Leslie și 
P. Murry, președintele și respectiv 
directorul Centrului.

Redactorul șef al ziarului „Scots
man“, Alistair M. Dunnett, împre
ună cu alte persoane din • conduce
rea ziarului, au oferit un dejun'în 
onoarea ministrului R.. P. Ro'mîne. 
In seara aceleiași zile, dr. W. Beattiè, 
directorul Bibliotecii Naționale a 
Scoției, a oferit un dineu oaspeților 
romîni.

al Consiliului Britanic, 
directorul Bibliotecii 
orașului Edinburgh, 
ai presei și televi-

NICOSIA 8 (Agerpres).— Potrivit 
acordului realizat în după-amiaza 
zilei de marți între înaltul comisar 
britanic în Cipru, Arthur Clark, și 
reprezentanții populației grecești și 
a celei turce din insulă, la 8 ianua
rie la Nicosia a început înlăturarea 
barierelor și barajelor de sîrmă 
ghimpată care separau, de la înce
putul conflictului, cele două comu
nități din Cipru. După cum relatează 
France Presse, în centrul Nicosiei 
situația continuă să fie încordată. 
Trupele britanice staționate în capi
tala Ciprului vor continua să supra
vegheze așa-zisa zonă neutră care 
separă pe ciprioții greci și turci din 
Nicosia în vederea preîntîmpinării 
unor noi conflicte.

Din Ankara corespondentul
genției Reuter anunță că Rauf 
Dentkash, președintele Camerei co
munității turce din Cipru, care a so
sit marți în capitala Turciei, a făcut

a-

o declarație în care a arătat că în 
urma incidentelor care au avut loc 
între ciprioții greci și turci, 96 de 
ciprioți turci au fost uciși, iar nu
meroși alții au fost răniți. In cursul 
zilei de miercuri el a fost primit de 
ministrul afacerilor externe al Tur
ciei, F. C. Erkin, cu care a avut o 
îndelungată întrevedere asupra pro
blemelor care vor fi discutate la 
conferința de la Londra.

Agențiile de presă anunță că la 
8 ianuarie a sosit la Atena Spyros 
Kyprianou, ministrul afacerilor ex
terne al Ciprului. înainte de a pleca 
spre Londra, pentru a participa la 
conferință, Kyprianou va avea o serie 
de întrevederi cu primul ministru al 
Greciei, Paraskevopoulos, cu minis
trul afacerilor externe, Xanthopoulos 
Palmas, precum și cu liderii parti
delor „Uniunea de Centru“ și E.R.E. 
respectiv Papandreu și Kanello
poulos.

Mesajul președintelui Johnson 
prezentat în Congresul S. Ü. A.

Demonstrație a studenților din capitala Franței în sprijinul revendicărilor lor privind îmbunătățirea condițiilor 
de viață și învățămînt.

WASHINGTON 8 (Agerpres). — 
In ședința de miercuri a Congresu
lui S.U.A. a luat cuvîntul președin
tele Statelor Unite, Lyndon Johnson, 
care a prezentat tradiționalul „Me
saj asupra stării Uniunii“. In acest 
mesaj, unul dintre cele mai scurte 
transmise Congresului din anul 1934, 
președintele Johnson a enunțat poli
tica pe care intenționează să o ducă 
guvernul său în cursul acestui an 
pe. plan, intern și extern. Cea mai 
mare parte a mesajului a fost con
sacrată problemelor interne, liniile 
directoare ale politicii externe a 
S.U.A. fiind cuprinse într-unul din 
capitolele documentului.

Subliniind că „scopul final al po
liticii noastre externe este o lume 
fără războaie“, președintele a decla
rat că Statele Unite trebuie să se 
îndrepte spre acest țel în anul 1964 
pe diferite căi. L. Johnson a decla
rat că S.U.A. vor face noi propuneri 
la Geneva pentru a se obține con
trolul asupra armamentelor și even
tuala lor lichidare. „Chiar și în lip
sa unui acord — a spus el — noi nu 
trebuie să stocăm armamente mai 
mult decît avem nevoie și nu tre
buie să tindem spre un exces de forță 
militară, care ar putea constitui o 
provocare. In acest spirit — a con
tinuat președintele — în actualul an 
fiscal intenționăm să reducem cu 25 
la sută producția de uraniu îmbogă
țit, să închidem patru pile atomice 
pentru fabricarea plutoniului și a 
multor altor instalații militare care 
nu mai sînt esențiale“.

L. Johnson a declarat că Statele 
Unite trebuie să dezvolte comerțul 
lor mondial. „Noi, împreună cu alia- 
ții noștri, a spus președintele, trebuie 
să elaborăm noi metode pentru a a- 
runca o punte peste prăpastia dintre 
Est și Vest. Vorbitorul a subliniat 
că Statele Unite „trebuie să caute 
necontenit noi acorduri care pot în
tări speranțele tuturor fără a se lovi 
în interesele nimănui“. El a spus, in 
același timp, că S.U.A. trebuie să 
mențină actualul nivel al potențialu
lui lor- militar și să acționeze pentru 
consolidarea blocurilor occidentale 
existente.

Referindu-se la problemele interne 
ale S.U.A., președintele a declarat că 
viitorul buget al țării va fi de 97.9

do-
an

miliarde dolari, cu 500 milioane 
lari mai puțin decît în actualul 
fiscal. Subliniind că populația S.U.A. 
este în creștere și economia ță
rii 
son
va putea fi realizat prin închi
derea unor instalații învechite, prin 
reducerea programelor mai puțin 
urgente și prin alte măsuri economi
ce. .Totodată, președintele a arătat că 
„din nefericire, mulți americani tră
iesc la marginea speranței, unii da
torită sărăciei, alții din cauza culorii 
pielii lor și un număr mult prea mare 
din ambele cauze. Sărăcia, a conti
nuat el, este o problemă națională 
care necesită o mai bună organizare 
a țării și sprijin. Sarcina noastră este 
să ajutăm ca în locul disperării acești 
oameni sa aibă o șansă“. Președintele 
a chemat să se întreprindă un 
efort pentru lichidarea sărăciei ori
unde există, în cartierele de co
cioabe și în orașele mici, în taberele 
muncitorilor sezonieri, în rezerva
țiile indienilor, în rîndurile negri
lor și ale albilor, în rîndurile tineri
lor, ca și ale bătrînilor.

Arătînd că în cursul anului 1963 
produsul național brut al S.U.A. a 
crescut, iar salariile, beneficiile și 
veniturile familiare au atins un nivel 
mai ridicat, mesajul relevă totodată 
că „patru milioane de muncitori și 
13 la sută din capacitatea industria
lă a țării continuă să se irosească“.

L. Johnson a adresat Congresului 
un apel de a adopta măsurile legisla
tive propuse de guvern în probleme
le drepturilor civile, reformei fisca
le, lichidării șomajului, construirii de 
noi școli, spitale etc.

este mai complexă,
a arătat că acest buget

John-

Consultări la Washington
LONDRA 8 (Agerpres). — In zilele 

de 9 și'10 ianuarie, anunță agenția 
France Presse, voi’ avea loc la Wa
shington întrevederi interoccidentale 
în legătură cu .reluarea la 21 ianua
rie a lucrărilor Comitetului celor 18 
state pentru dezarmare.

La convorbirile de la Washington 
vor participa reprezentanți ai S.U.A., 
Angliei, Canadei și Italiei, țări 
membre în Comitetul celor 18.

IMPERATIVUL „TIERRA“
O frescă a mexicanului Leopoldo 

-Mendez zugrăvește, în tonuri sum
bre, torentul unei mulțimi de ță
rani. In prim plan, sub un imens 
sombrero, se conturează figura 
crispată a unui peon, scrutînd ori
zontul cu priviri aprinse. La flăcă
rile torței, ținute de el în mîna 
dreaptă, pășește hotărît, în rînduri 
strînse, convoiul pălmașilor. Gra
vura îți evocă patetismul pînzei 
lui Băncilă. Fie că este vorba 
frescele murale ale unui Diego 
vera ori romanele lui Mariano 

.zuela, Euclides Dacunha etc.,

Aspecte
ale problemei țărănești 

în America Latină

ce

de 
Ri-
A- 

____  ______ __ ele 
redau aproape întotdeauna o stare 
de tensiune dăltuită în imagini 
dure, răscolitoare. Și oricît de dra
matice, de neverosimile ar putea să 
pară diverse situații descrise ori zu
grăvite, ele sînt recoltate direct de 
pe ogorul dezmoștenit dintre Rio 
Bravo și Tierra del Fuego, udat cu 
sudoarea și sîngele țărănimij în 
lupta ei seculară pentru pămînt.

în numeroase lucrări ale econo
miștilor s-a consacrat termenul 
„agricultura latino-americană“, cu 
toate că de fapt este vorba de agri
culturile a 19 țări și că anumite di
ferente între ele, uneori destul de 
pronunțate, există. Aceasta, pentru 
că o serie de trăsături sînt comune 
în acest domeniu mai mult ca în 
oricare altul. Ele sînt sintetizate, în 
mod plastic, in expresii ca „tablou 
descurajant“, „sursă de tulburări“, 
„punct nevralgic“ etc. într-un docu- 

' ment al F.A:O. (Organizația O.N.U. 
pentru Alimentație - și Agricultură) 
se spune : „Agricultura latino-ame
ricană dă dovadă de o incapacitate 
cronică de a se dezvolta... ea nu 
este în stare nici măcar să asigure 
hrana pentru o populație în creș
tere“. Asemenea aprecieri se înte
meiază pe date șl statistici oficiale

,.Continentul

populația ocupată în agricultura A- 
mericii Latine stăpînește 65'la sută 
din suprafața cultivabilă ■ a conti
nentului. Gradul de concentrare a 
pămîntului în mari latifundii vari
ază de la o țară la alta, dar peste tot 
se menține la un nivel foarte ridicat. 
De pildă, în Chile 0,7 la sută din 
numărul marilor proprietari stăpî
nesc 61,6 la sută din 
tivabil ; în Columbia, 
totalul proprietarilor 
la sută din pămînt ;
700 de familii de moșieri dețin pes
te 70 la. sută din teritoriul agricol, 
în același timp, numărul țăra
nilor fără pămînt raportat la numă
rul întregii populații ocupate în ,a- 
gricultură atinge în Paraguay 94 la 
sută,.în Guatemala — 80 la sută, în 
Venezuela — 72 la sută. etc.
De la peonaj Ia robii salariați

marilor posibilități“
și milioanele de siibnutriți
Datorită marilor sale bogății na

turale. America Latină -a fost nu
mită 
tăți“. 
trate

„continentul marilor posibili- 
Pe pămîntul ei sînt concen- 
68 la sută. din resursele mi-

„Armonizarea“ se lasă așteptată
„La Luxemburg,'Italia a reînviat capitaliste. Comentatorii de presă și 

«războiul oțelului», dezlănțuit de specialiștii din țările vest-europene 
Olanda la 2 decembrie .1963, în Con- au arătat în repetate rînduri că a- 
siliul ministerial al Comunității căr- doptarea unor măsuri protecționiste 
bunelui și oțelului (C.E.C.A.)“ — re
latează agenția France Presse. Intru- 
cît țările membre ale C.E.C.A. sînt 
totodată participante la Piața co
mună, miniștrii „celor șase“ au ho
tărît să amine discuțiile pentru vi
neri, de data aceasta, la Bruxelles. 
Ei urmează să adopte Iwtărîri pri
vind protecția vamală a . siderur
giei in interiorul ____________
C.E.C.A., măsuri ---------- ;------------
cerute cu insisten
ță în special de 
industriașii vest- 
germani și fran
cezi: tarife vamale asemănătoare ce
lor de care beneficiază principalele 
țări concurente din afara Pieței co
mune — Statele Unite, Anglia și Ja
ponia.

La 2 decembrie reprezentanții O- 
landei s-au opus soluției de a alinia 
tarifele vamale la oțel ale „celor 
șase" după tarifele italiene, deoa
rece aceasta ar fi provocat o majo
rare cu 3—4 la sută a tarifelor la. 
oțel, pentru cinci din cele șase țări _■ 
Olanda a refuzat propunerea, întru- cu măsurile protecționiste. 
cit în ultimul timp importurile ei de 
oțel din țările din afara Pieței co
mune au crescut considerabil,

„Acum — subliniază France Presse 
— Italia exprimă rezerve cu privire 
la o aliniere vamală, pentru motive 
exact contrare. Această aliniere ar 
face să dispară relativa protecție de 
care se bucura pînă acum siderurgia 
italiană . u.<. bu.11.yu.0L.c1.u1 ubu„

Problema este agravată pe piața zileie din urmd at merelor. 
siderurgică a comunității de concu
rența tot mai puternică a altor țări

este o manifeștdre a contradicțiilor 
ce există': pe de o parte între 
membrii C.E.C. A./iar pe de alta între 
aceștia și alți : „parteneri" occiden
tali.

Este semnificativă, de altfel, o ul
timă manifestare a- acestor contra
dicții. Președintele Înaltei Autorități 
a C.E.C.A. a propus convocarea unei 

' conferințe inter- 
~ naționale la care 

să participe repre
zentanți ai produ- 

_ cătorilor și ai con
sumatorilor. de 0- 

țel din țările capitaliste în scopul 
„asanării“ pieței oțelului pe plan 
mondial. Ministrul francez al indus
triei a subliniat însă dificultățile pe 
care le-ar întîmpina înfăptuirea a- 
cestui proiect. După părerea lui, „ar
monizarea" politicii siderurgice a 
„celor șase" este un obiectiv căruia 
trebuie să i se dea prioritate.

Pe de altă parte, agențiile de pre
să au relatat despre nemulțumirea, 
autorităților americane în legătură 

Ele au 
precizat că asemenea măsuri ar pu
tea afecta tratativele dintre țările 
occidentale in cadrul ‘G.A.T.T. în 
problema tarifelor vamale, tratative 
fixate pentru luna mai 1964.

In perspectivă, deci, încă un con
flict, care se adaugă lă seria 
laite „războaie" economice 
„partenerii" occidentali — al 
de găină, al langustelor etc.,

NOTĂ

celor- 
dintre 
puilor 
iar în

L. S.

Ecourile unui acord
LONDRA 8 (Agerpres). — Acor

dul între guvernul Cubei și firma 
britanică „Leylands Motors“ pentru 
cumpărarea a 400 autobuze a fost 
apreciat de către purtătorul de cu
vînt al Departamentului de Stat al 
S.U.A. ca fiind o nesocotire din par
tea engleză „a eforturilor Statelor 
Unite de a izola Cuba“.

Răspunzînd acestor păreri, un

purtător de cuvînt al Ministerului 
Comerțului al Marii Britanii a spus 
că „fabricanții din Anglia sînt li
beri să vîndă ori de cîte ori au po
sibilitatea. Nu a existat niciodată în 
Anglia vreun boicot împotriva Cu
bei. Nu vedem nici un motiv pentru 
a modifica această poziție. întreți
nem legături comerciale extinse cu 
Cuba".

Acțiunile unor elemente reacționare la Oran
nul algerian și Adunarea Națională 
au dezbătut situația economică și 
măsurile ce trebuie luate în vederea 
ridicării nivelului de trai al popu
lației. Au fost reduse prețurile la o 
serie de produse, au fost create ma
gazine care vor pune în vînzăre 
mărfuri la prețuri fixe stabilite de 
Ministerul Economiei și au fost alo
cate sume însemnate pentru ridica
rea nivelului de trai al populației din 
regiunile de deșert sau afectate de 
inundații.

ALGER 8 (Agerpres). — Agenția 
algeriană de informații anunță că la 
7 ianuarie la Oran a avut loc o de
monstrație cu caracter antiguverna
mental la care au luat parte circa 
350 de persoane. Ziarele „Peuple“ și 
„Alger Républicain“ subliniază 
demonstrația a fost organizată de 
elemente contrarevoluționare, care 
au folosit nemulțumirea unei părți a 
șomerilor față de greutățile econo
mice temporare ale Algeriei.

într-o declarație făcută presei, mi
nistrul de interne al Algeriei, Me- 
deghri, a subliniat că majoritatea 
manifestanților era formată din mi
nori iresponsabili și elemente anga
jate de forțele reacționare. Șomajul 
și alte probleme ' economice, a spus 
el, nu au fost decît un pretext pen
tru a dezlănțui acest act contrarevo
luționar. Guvernul, a subliniat mi
nistrul algerian, va lua măsurile cele 
mai hotărîte împotriva oricăror în
cercări de a încălca ordinea publică 
și liniștea în țară.
r In aceeași zi, anunță Agenția alge
riană de informații, la Oran a avut 
loc o demonstrație a aproximativ 
7 000 de persoane care au reafirmat 
sprijinul față de actualul regim.

După cum s-a mai anunțat, guver-

că

MOSCOVA. ianuarie s-a
înapoiat la Moscova N. S. Hrușciov, 
prim-secretar al C.C. al P.C.U.S., ■ 
președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., care a făcut o vizită 
neoficială în Republica Populară 
Polonă.

VIENTIANE. La 7 ianuarie a 
avut loc o nouă întâlnire între co
mandanții trupelor Patet-Lao și u- 
nei părți a trupelor neutraliste. Co
mandantul trupelor Patet-Lao, ge
neralul Singkapo, a anunțat că s-a 
ajuns la un acord cu privire la res
pectarea încetării focului între tru
pele celor două fracțiuni politice. 
S-a hotărît, de asemenea, convocarea 
unei întîlniri între primul mi
nistru Suvanna Fumma și prin
țul Sufanuvong, precum și a 
unei reuniuni la care să ia parte 
reprezentanți ai tuturor celor trei 
fracțiuni politice laoțiene.

tă. Este bine cunoscut, în acest sens, 
trustul „United Fruit", care aciuat 
în America Centrală de peste cinci 
decenii, a pus stăpînire pe mai mult 
de 2 000 000 hectare de pămînt. cul
tivat cu banani, de pe care scoate 
anual venituri de sute de milioane 
de dolari. Interesele de profit ale u- 
nor asemenea companii au redus e- 
conomia multor țări latino-america- 
ne la monocultură. Guatemala, Sal
vadorul, Nicaragua, Haiti, Columbia 
și altele depind de producția și 
vînzarea cafelei; Hondurasul și Costa 
Rica — de banane; Republica Domi
nicană— de . trestia de zahăr etc.

Dominația latifundiarilor și a mo
nopolurilor străine are consecințe din 
cele mai nefaste asupra situației ma
selor țărănești. Săptămînalul „France 
Observateur“ scria : „Prima conse
cință a concentrării agrare este crea
rea unei puteri, feudale, fie că este 
națională, ca în cea mai mare parte 
a Americii de Sud, sau străină, ca în 
cele șapte țări din zona Caraibilor. 
Această'forță feudală este suficient 
de puternică pentru a domina poli
tica. Tocmai această dominație ex
plică. mar.ele .paradox al lumii ibero- 
americane : existența a milioane de 
oameni fără pămînt pe un continent 
în care există din belșug pămînturi 
fără oameni... Țăranilor nu le rămî- 
ne altă soluție decît să-și împartă 
foamea între ei. Procentul de mor
talitate infantilă ajunge la 17 la 
sută, iar media de viață nu depă
șește 39 de ani pentru bărbați și 45 
de ani pentru femei. în țările în 
care predomină populația de origine 
Indiană condițiile de viață ale pro
letariatului rural sînt și mai grele“. 
Pentru 12 ore de muncă istovitoare 
pe pămîntul moșierului un țăran din 
Ecuador primește 72 centavos, adică 
prețul a ceva mai mult de jumăta
te de ou ! Să amintim și de conse
cințele social-politice ale situației 
din agricultură : cea mai mare parte 
a populației este analfabetă. Țăranii 
sînt lipsiți de drepturi democratice, 
în Chile, de exemplu, ani în șir lo
cuitorilor de la sate le-a fost interzis 
să se asocieze în organizații țără
nești. In Venezuela numărul de 
membri ai organizațiilor țărănești a

de producție din țările Americii La
tine. Totodată latifundiarii joacă ro
lul de forță principală a reacțiunii, 
de sprijin al regimurilor militare și 
dictatoriale,' de aliați ai intereselor 
monopolurilor străine.

La ordinea zilei:
reforma agrară

nerale ale lumii capitaliste. în 
privește posibilitățile agriculturii 
latino-americane, varietatea forme
lor de relief și condițiile pedocli
matice favorizează în cel mai înalt 
grad cultivarea tuturor produselor 
agrare, principale. Americii Latine îi 
revine 90 la sută din exportul mon
dial de cafea și1 două treimi din-cel 
de banane, o treime din producția 
mondială de cacao. Argentina, 
Uruguay și Brazilia dau nouă 
zecimi din exportul mondial de 
conserve de carne. Argentina 
este una din principalele țări, 
exportatoare de piei și porumb. 
După calculele economiștilor, numai 
Brazilia (în prezent cu o populație 
de aproximativ 75 de milioane de 
locuitori) sr avea posibilități să a- 
sigure hrană pentru 900 milioane de 
oameni.

Și, cu toate acestea, pînă în pre
zent agricultura latino-americană 
este departe de a. constitui un fac
tor de bunăstare. Două treimi din 
locuitori sînt în permanență subnu- 
triți. Cu excepția marilor plantații 
și. a. fermelor zootehnice care pro
duc pentru export,, nivelul produc
ției agrare rămîne în ansamblu ex- . 
tr.em de scăzut. După date. ale . _........... w
O.N.U., agriculturii îi' revine apro- . casa moșierului, iar copiii — să pă- 
ximativ 25 la sută din valoarea 
producției globale, în condițiile cînd 
majoritatea populației continentului 
este ocupată în agricultură.

Âceste realități vitrege își 
dăcinile în relațiile sociale 
gricultură. care dăinuie, pe 
aproape neschimbate, de 
Cea mai mare parte a pămîntului 
cultivabil se află în mîinile proprie- . _ . .. .
tarilor unor moșii . uriașe, latif-un- rèndare a pămîntului, arenda fiind fost limitat prin lege. De multe ori 
dismul -devenind trăsătura doini- -foarte mare. *■
nantă în agricultura continentului- ’. In America (. 
latino-american. Potrivit .datelor ce- Mării. Caraibilor t.„. ------------
lei de-a Vil-a conferințe regionale plantațiile capitaliste (majoritatea a- 
F.A.O., care a avut loc în noiembrie flate

pămîntul cul- 
3 la sută din 
stăpînesc 55 
în Uruguay,

ai Iui „U.F.“
O problemă acută a agriculturii 

Americii Latine a rămas pînă în 
ziua de azi peonajul — sistem de 
dependență înrobitoare a țăranu
lui față de moșier, care amintește 
șerbia. Moșierul îi dă țăranului un 
petic de pămînt (de multe ori im
propriu pentru cultivare) în schim
bul a nenumărate obligații, printre 
care să muncească patru zile pe 
săptămînă pe pămîntul proprieta
rului pentru o retribuție de mize
rie,. deseori plătită în natură ; soția 
și fiicele țăranului — să lucreze în 
fiecare an o lună întreagă,gratuit în

au ră- 
din a- 
alocuri.
secole

z.ească vitele latifundiarului.
O altă formă de exploatare a ță

rănimii pe aceste meleaguri este 
sistemul „aparceria", lucrarea pă
mîntului în dijmă. Acest sistem, 
după care cel puțin jumătate din 
recoltă îi revine proprietarului, se 
practică pe scară largă în Venezu
ela, Peru și alte țări. în multe 
locuri este răspîndit sistemul de a-

cercări de a potoli nemulțumirile. 
Președintele partidului liberal din 
■Columbia, Restrepo, a declarat : 
„Trebuie să ne hotărîm cît se poa
te de repede, pentru înfăptuirea u- 
nei reforme agrare pentru că, în caz 
contrar, ea poate fi înfăptuită de 
către țăranii înșiși“. Proiectele 
de reformă agrara, • elaborate în 
unele țări pe baza programului 
„Alianței - pentru progres“, se ba
zează pe principiul răscumpă
rării latifundiilor și constituie 
.un prilej pentru latifundiar de a se 
descotorosi de loturile neproductive. 
De pildă, proiectul reformei agrare 
din Columbia nu prevede decît 
dreptul ca „fondul reformei agrare" 
să cumpere pămînt de la moșieri 
„la prețuri echitabile“ (în ultimă 
instanță, la prețurile stabilite de 
moșier) și să le vîndă apoi țărani
lor „la prețuri comerciale". „Fondul 
reformei agrare", format din mij
loacele. obținute în cadrul „Alian
ței“ și din alocațiile guvernamen
tale, plătește moșierilor un acont în 
numerar de 20 la sută din valoarea 
pămîntului, iar restul în rate în timp 
de cinci ani. Plata pămîntului de 
către țărani este eșalonată pe timp 
de 15 ani, percepîndu-se pentru rate 
o dobîndă de 4 la sută pe an din 
întreaga datorie. Astfel, țăranii vor 
trebui să muncească o bună parte 
din cei 15 ani numai pentru a plăti 
dobînzile. După proiectul de refor- 

inte de a veni la putere președin
tele Belaunde Terry — o împroprie
tărire a tuturor țăranilor lipsiți de 
pămînt ar fi urmat să se facă în 
două mii de ani. Asemenea „rețete" 
pentru soluționarea problemei re- 

agrare nu prevăd măsuri ci 
jumătăți de măsură ; ele vizează în 
esență menținerea latifundismului, 
încurajează dezvoltarea gospodării
lor chiaburești ca sprijin al burghe
ziei și moșierimii, consfințesc situa
ția <ie mizerie a maselor țărănești.

Țărănimea latino-americană în
țelege tot mai mult substratul mă
surilor arătate mai sus. în procesul 
făuririi alianței cu clasa muncitoare 
și cu sprijinul celorlalte forțe pro
gresiste. ea luptă pentru o reformă 
agrară reală, care să dea pămînt ce
lor ce-1 muncesc, în interesul ridică
rii nivelului lor de trai, al dezvoltă
rii economice a.țărilor.respective, al 
progresului social.

Pentru schimbarea acestor stări de 
lucruri țărănimea a dus o luptă în
delungată, care a atins în ultimii ani 
un grad de combativitate fără pre
cedent și a devenit o puternică for
ță a mișcării de eliberare națională 
din America Latină. Ea cuprinde 
mase tot mai largi și devine tot mai 
organizată. In multe țări s-au creat 
puternice federații țărănești, care 
militează pentru lichidarea latifun- 
dismului și a dominației monopolis
te, înfăptuirea reformei agrare în fo
losul celor ce muncesc. In Mexic. 
Centrul țărănesc independent, creat 
la începutul anului trecut, și care u- 
nește aproximativ 500 000 de țărani, 
și-a pus drept scop să lupte pentru 
reforma agrară radicală, pentru ca 
„toți țăranii mexicani să aibă mij
loace de existență“. în diferite țări 
s-au intensificat grevele, demonstra
țiile, marșurile țărănimii.. In țări ca 
Ecuadorul, Peru și țări din A- 
merica Centrală masele țărănești 
au luat arma în mînă pentru a-și 
redobîndi pămîntul acaparat de mo- m . _____________
șieri. în lupta pentru reforma agra- . mă agrară — elaborat în Peru îna- 
ră se înrolează populația indiană 
din Peru. Ecuador, Chile, Bolivia și 
alte țări. Ca o trăsătură semnifica
tivă, acțiunile țărănești sînt tot mai 
adesea sprijinite de. muncitorii de la 
orașe, în luptă comună făurindu-se 
o

DELHI. Agenția Reuter- relatează 
că îd cadru] programului de stu
dii spațiale al Indiei, la 8 ianuarie 
a fost lansată de la baza Thumba, 
situată în sudul. Indiei,, a doua ra
chetă în straturile superioare ale at
mosferei. Prima rachetă de acest fel 
a fost lansată cu succes de la a- 
ceeași bază în luna noiembrie anul 
trecut.

VIENA. Miercuri seara a încetat 
din viață fostul cancelar al Austriei, 
Julius Raab.

LONDRA. Agenția Reuter rela
tează că Asociația supraviețuitorilor 
de pe pachebotul grec „Laconia" 
s-a întrunit marți la Londra. în ca
drul întîlnirii s-a hotărît ca asocia
ția să intervină pe lîngă autorități
le britanice pentru a deschide o an
chetă în legătură 
care și-au găsit 
soane.

cu dezastrul în 
moartea 128 de per-

alianță tot mai trainică. 
între rețetele ,.Alianței“ 

și aspirațiile țăranilor

Creșterea continuă a luptei 
țăranilor pentru pămînt, faptul că 
economia în ansamblu este stăvilită 
în dezvoltarea ei de înapoierea a- 
griculturii fac ca o parte a burghe
ziei, multe personalități politice să 
recunoască inevitabilitatea unor 
schimbări în agricultură, să se pro
nunțe în favoarea unei reforme a- 
grare. Așa se face că într-o serie de 
țări s-au elaborat proiecte în aceas
tă direcție. Dar acestea sînt departe 
de a satisface aspirațiile țăranilor

moșierii folosesc grevele ca pretext ' 
Centrală , și bazinul pentru anularea contractelor de 
: sînt caracteristice -muncă.

_ , . . ■ Relațiile semifeudale din agricul-
~ ‘ , __  __ *___ ’ : în stăpînirea 'monopolurilor tură constituie una din principalele ... . _______ ____
1962 la Rio de Janeiro. 3 la sută din străine), care folosesc munca salaria- frîne interne-în dezvoltarea forțelor și adesea ele apar mai mult ca în-

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIAj București, Piața. „Scînteii" Tel. 17.60.10, .17.60.20. Abonamentele se fac la oficiile poștale, factorii poștali și difuzorii voluntari din întreprinderi și instituții. Tiparul t Combinatul Poligrafio Casa Scînteii

V. OROS

Vasul „Laconia 
fundării.


