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numai comisia economică, ci și

LIBRETUL

Experiența ne arată că pentru a 
putea cuprinde varietatea probleme
lor pe care activitatea practică le ri
dică zi de zi și pentru a acorda spri
jin cit mai substanțial organizațiilor 
de partid, este nevoie ca pe lingă a- 
paratul de partid să atragem la 
munca de îndrumare și control și un 
număr tot mai mare de activiști ne- 
salariați, oameni cu experiență în 
munca de partid.

Pe baza indicațiilor Plenarei C.C. 
al P.M.R. din aprilie 1962, Comite
tul regional de partid Oltenia s-a 
ocupat de mărirea continuă a 
numărului activiștilor nesalariați. In 
prezent, în regiunea noastră, în ca
drul comisiei economice a comitetu
lui regional, al secțiilor organizato
rice și de propagandă, pe lingă co
mitetele raionale și orășenești își des
fășoară activitatea peste 1 100 de ac
tiviști nesalariați — oameni cu o 
bună pregătire politică și pro
fesională, ingineri, economiști, oa
meni de cultură, maiștri, muncitori 
cu o bogată experiență în producție. 
Ei sint antrenați în efectuarea de 
studii asupra celor mai importante 
probleme economice, politice și so
cial-culturale, în munca de control 
privind traducerea în viață a hotărî
rilor partidului și guvernului.

Sprijinul activiștilor nesalariați se 
face simțit tot mai mult în activita
tea noastră. în cursul anului trecut, 
comisia economică a comitetului re
gional. de. partid a efectuat mai mul
te studii în diferite întreprinderi din 
regiune, la care au fost atrași 
aproape 60 de tovarăși. Grupați 
în colective pe specialități, ei au 
analizat în schelele petroliere dife
rite probleme legate de îmbunătăți
rea forajului la uzinele „Electro- 
putere“ și „7 Noiembrie“ — situația 
folosirii capacităților de producție 
etc. Analizele făcute au constituit un 
ajutor prețios pentru organizațiile de 
partid din întreprinderile respective. 
Totodată, problemele studiate au fost 
dezbătute în plenare ale comitetului 
regional, sau în ședințe de birou, 
după care, împreună cu conducerile 
întreprinderilor, au fost elaborate și 
aplicate măsurile tehnice și organiza
torice corespunzătoare. La 
„Electroputere“ s-a trecut la 
nizarea fluxului tehnologic 
ducției, la instalarea unor
moderne, cum sint strungurile 
rusei“, care stăteau nefolosite ; 
ceste măsuri, precum și introducerea 
de procedee tehnologice moderne, ri
dicarea continuă a calificării munci
torilor au avut urmări pozitive, 
în 1963; colectivul uzinelor „Elec
troputere“ a realizat aproape 60 la 
sută din sporul producției pe baza 
creșterii - productivității muncii.

Analizarea activității pe șantie
rele combinatului chimic-Craiova, 
privind respectarea graficelor de lu
crări este una din acțiunile impor
tante făcute de comisia economică 
a comitetului regional, de partid cu 
ajutorùl activiștilor nesalariați. Co
lectivele trimise nu s-au rezumat 
numai la constatări, ci au ajutat 
practic organizațiile de partid și 
conducerile întreprinderilor la îm
bunătățirea muncii organizatori
ce și politice. Pe baza propune
rilor făcute, conducerile între
prinderilor au repartizat ca șefi 
de echipă și șefi de loturi pe mun
citorii și tehnicienii cei mai bine 

pregătiți. Au fost luate măsuri pentru 
extinderea metodelor înaintate în 
construcții : folosirea cofrajelor gli
sante și a panourilor mari, mecani
zarea preparării și transportului be-

trecut, pe șantierele combina- 
planul de construcții-montaj a 
îndeplinit în procent de 102 la

Instalație modernă 
pentru prelucrarea gazolinei

•
sw.

uzinele 
reorga- 
al pro- 
mașini 

„Ca- 
a-

toanelor, organizarea lucrului în trei 
schimburi la lucrările de montaj etc. 
Toate acestea au dat rezultate bune. 
Anul 
tului, 
fost 
sută.

Nu
alte secții ale comitetului regional au 
acumulat o bună experiență în an
trenarea activiștilor nesalariați la 
rezolvarea diferitelor probleme. Bi
roul comitetului regional de partid 
a analizat recent stilul de muncă 
al comitetului executiv al sfa
tului popular regional. La aceas
tă ședință, secția organizatorică 
a prezentat un coreferat. Pentru în
tocmirea lui s-a format un colectiv 
dc activiști salariați și nesalariați 
care au studiat metodele de muncă 
ale comitetului executiv al sfatului 
popular regional în îndrumarea sfa
turilor populare raionale și orășe
nești. Studiul multilateral a dat po
sibilitate biroului să facă o analiză 
temeinică și să stabilească măsuri 
pentru continua îmbunătățire a ac
tivității comitetului executiv al sfa
tului popular regional.

Pe lingă secția de propagandă a 
comitetului regional de partid acti
vează 32 de activiști nesalariați. 
Aceștia sint antrenați în studierea 
celor mai diverse probleme ale mun
cii politice și culturale. Cu sprijinul 
lor s-a controlat munca politică în 
exploatările forestiere din raioane
le Baia de Aramă, Gilort și Tg. Jiu 
și s-a organizat un control asupra 
desfășurării învățământului de partid 
și a învățământului agrozootehnic 
de masă. Biroul comitetului regio
nal de partid a avut astfel posibili
tatea să cunoască mai bine situația 
și să ia măsuri pentru înlăturarea 
lipsurilor semnalate.

Se poate spune că activul obștesc 
al comitetului regional de partid, 
mai ales în ultima vreme, a adus o 
contribuție prețioasă la îmbunătăți
rea controlului activității economice, 
ideologice, social-culturale.. Acest 
lucru se datorește în bună măsură 
și faptului că biroul comitetului re
gional de partid se ocupă îndeaproa
pe de pregătirea lui. Lunar, pe sec
ții, activiștii sint informați asupra 
problemelor care stau în fața comi
tetului regional, a aparatului său și 
instruiți cu sarcinile curente.

Aplicînd indicațiile Plenarei C.C. 
al F.M.R. din aprilie 1962, și comite
tele raionale și orășenești din regiu
nea noastră au selecționat un însem
nat număr de activiști nesalariați : 
ingineri din întreprinderile industri
ale, din S.M.T.-uri. din gospodăriile 
de stat 
fesori, 
podării

, crători
Desigur, e un lucru important re

crutarea celor mai buni comuniști 
pentru a munci ca activiști nesala
riați. Folosirea lor cu rezultate cit 
mai bune nu poate fi însă asigurată 
fără o temeinică pregătire. Pentru a 
cunoaște cit mai bine problemele 
vieții de partid, în fața lor s-au 
ținut expuneri pe diferite teme : 
„Organizarea și planificarea mun
cii în organizațiile de bază“, 
„Pregătirea și desfășurarea adună
rilor de partid“, „Controlul îndepli
nirii hotărîrilor“, „Educarea noilor 
membri și candidați de partid“ și al-

IVAN MIHAI 
secretar al Comitetului regional 

de partid Oltenia

PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii“). — 
La rafinăria Ploiești s-au executat 
în ultimele luni un șir de lucrări 
pentru mărirea capacității și mo
dernizarea instalației de prelucrare 
a gazolinei. Aici s-au construit 3 
coloane pentru fracționarea mate
riei prime, s-au montat diferite alte 
utilaje, precum și aparatură perfec
ționată de măsură și control, care 
permit automatizarea complexă a 
procesului tehnologic.

Instalația a intrat zilele acestea 
în funcțiune. Ea are o capacitate

sporită cu 40 la sută față de cea 
inițială și permite fracționarea mai 
adîncă a gazolinei, obținerea unui 
număr mai mare de produse 
litate superioară folosite în 
tria chimică și petrochimică.

Prin intrarea în funcțiune 
instalații și prin alte măsuri, 
tonă de materie primă este mai bine 
valorificată în acest an la Rafină
ria Ploiești. Față de realizările din 
anul 1963 valoarea tonei de produs 
crește cu 25 Ia sută.

Acțiuni de răspândire 
a cunoștințelor

în ultimele trei luni aproape 
50 000 de intelectuali, constituai în 
brigăzi științifice, grupe de consul
tații sau în calitate de conferen
țiari au participat la acțiunea de 
răspîndire a cunoștințelor cultural- 
științifice. Ei au mers în centre in
dustriale, gospodării agricole colec
tive, așezări pescărești, exploatări 
forestiere, vorbind muncitorilor și 
țăranilor colectiviști despre dezvolta
rea economiei și culturii romînești,

de ca- 
indus-

cultural - științifice
despre succesele științei, tehnicii și 
culturii contemporane. Expunerile 
au fost urmate de discuții, sfaturi 
practice, îndrumări în domenii con
crete de activitate. Pentru exempli
ficări au fost folosite filme docu
mentare, material didactic, expoziții 
volante. Larga popularitate de care 
s-au bucurat aceste manifestări își 
găsește expresie în numărul parti- 
cipanților : peste 5 700 000.

A

înapoierea m Capitală a ansamblului

Ieri s-a înapoiat în țară Ansamblul 
„Perinița“ al Sfatului popular al Ca
pitalei care, timp de peste două luni, 
a întreprins cu succes un turneu în

și colective, economiști, pro- 
juriști, președinți de gos- 
colective și brigadieri, lu- 

din comerț și cooperație.

R.P.D. Coreeana, 
R.P. Chineză, R.D. 
Vietnam și R. P. 
Mongolă. La sosi
re, pe aeroportul 
Băneasa, membrii 
ansamblului au 
fost întîmpinați de 
reprezentanți 
Comitetului 
Stat pentru 
tură și Artă.

Au fost de 
Togoociin
den, ambasadorul 
R. P. Mongole, 

Vang Tung, însărcinatul cu afaceri 
a.i. al R. P. Chineze, reprezentanți 
ai ambasadelor R.P.D. Coreene 
R. D. Vietnam la București.

ai 
de 

Cul-

față
Ghen-

A început raconta dc Târnă a studenților
A început vacanta de iarnă a ti

neretului universitar. La casele de 
cultură ale studenților din Bucu
rești, Cluj, Iași, Timișoara și Brașov 
se vor desfășura, în aceste zile, bo
gate programe cultural-artistice și 
sportive. în București, tinerii care 
îndrăgesc teatrul vor avea prilejul 
să vizioneze numeroase spectacole 
organizate special pentru ei. Va fi 
inaugurat un nou ciclu de conferințe 
intitulat „Tradiții și realizări actuale 
ale științei și tehnicii romînești“. în 
programul Casei de cultură a stu
denților din Cluj figurează întîlniri 
cu inovatori din marile întreprinderi, 
cu soliști de operă și actori ai tea
trelor din localitate. Cadre didactice 
universitare vor vorbi studenților 
ieșeni despre avîntul industrial al 
regiunii lor în anii puterii populare, 
despre evenimentele interne și in
ternaționale de actualitate. Totodată, 
vor fi vizitate întreprinderi recent 
apărute pe harta industrială a lașu
lui și vor fi întreprinse excursii în

împrejurimile pitorești ale orașului. 
Studenții timișoreni vor putea parti
cipa la simpozioane dedicate poeziei 
și filmului romînesc, excursii în 
munții Banatului, concursuri de pa
tinaj artistic și de orientare turis
tică etc.

Numeroși studenți își vor petrece 
o parte din vacanță în tabere de o- 
dihnă organizate la Sinaia, Bușteni, 
Predeal și Pîrîul Rece, în taberele 
de schi amenajate în diferite locali
tăți de munte.

URMĂRIND CONSUMUL
DE ENERGIE ELECTRICĂ
INTR-O MARE

Noi autocare ÎNTREPRINDERE
spre Poiana - Brasov

BRAȘOV (coresp. „Scînteii“). — în 
scopul îmbunătățirii transportului în co
mun al turiștilor și excursioniștilor, 
cui de autăcare, care circulă pe 
Brașov-Poiana Brașov, a fost dotat 
lele acestea cu încă două mașini 
ciale pentru urcuș. De asemenea, 
traseul Predeal—Pîrîul Rece, s-a intro
dus un microbuz care face curse regu-

par- 
ruta 

zi-
spe- 

pe

(Continuare în pag. IlI-a)

Orașul Piatra Neamț este în plină dezvoltare. Anul acesta vor fi date în folosință 1 300 noi apartamente, 
unele dintre ele în blocuri cu cite 9 și 10 nivele. în fotografie : Citeva din blocurile date în folosință anul 

acesta în zona centrală a orașului.

ÎNTR-UN TRIMESTRU
ECONOMII
1 600 000

UN INDICE

DE

KWH

SEMNIFICATIV :

și, ca atare, te conduce cu dibăcie 
prin labirintul acestor probleme.

In cursul trimestrului al IV-lea al 
anului trecui, la Uzinele „23 Au
gust" s-au economisit 1 600 000 kW/ 
ore de energie electrică, ceea ce 
înseamnă că alte sectoare ale eco
nomiei au primit o cantitate de e- 
nergie în plus. Și ca să exemplifice 
mai limpede ce înseamnă acest lu
cru, inginerul loniță ne spune : 
„Cantitatea de energie electrică eco
nomisită de noi în trimestrul al IV- 
lea ar ii suficientă ca să alimenteze 
un bec de 60 
3 000 de ani, 
că un bec ar 
tît de lungă.

wați timp de... peste 
presupunînd desigur 
putea avea o viață a-

în pădurile din masivul Ciucaș se află 
parchetele întreprinderii forestiere Mîne- 
ciu-Ungurcni. Colectivul de aici a dat li
nul trecut importante cantități dc produ
se lemnoase peste plan. Forestierii din 
Mîneciu-Ungurcni au pășit în noul an cu 
hotărîrea dc a dezvolta succesele obținute. 
Această hotărîre reiese și din angajamen
tele luate in cinstea celei dc-a XX-a ani
versări a eliberării patriei. Concret, ci s-au 
angajat ca în întrecerea socialistă din acest 
an să depășească planul anual Ia producția 
globală cu 538 (100 Iei, iar la producți i 
marfă cu 747 600 Ici, să obțină importan
te economii și beneficii peste plan etc. în 
aceste zile, întregul colectiv luptă pentru 
a da viată acestor angajamente. Cu ajuto
rul aparatului dc fotografiat am surprins 
cîteva imagini care ilustrează asemenea 
preocupări.

Urcăm pc calea ferată forestieră în par
chetul Bobu. Exploatarea acestui parchet 
a început pc la mijlocul lunii trecute. Aici 
lucrează oamenii din brigada condusă dc 
Ion Slăniccanu. Din brigadă fac parte și 
frații Gheorghe și Nicolae Popescu. Nico- 

învățat meseria de 
niarc. Acum, amîndoi 
întrecerea socialistă.

: cci doi frați, împre- 
Ni-

ulii mecanizatori din întreprindere. Ur- 
cînd cătic Cheia. întîlnim cabana Mo- 
goș, dată în folosință luna trecută 
(fotografia hr. 3). Cabana arc mai 
multe dormitoare în care sint 60 de 
paturi, două bucătării, o sală de mese și 
spălătorie, in curînd va fi dotată cu un 
grup electrogen, iar pe acoperiș va fi in
stalată antena televizorului, in cabană lo
cuiesc brigăzile complexe conduse de Bur
lan Dragoș, Constantin I. Diaconu — tatăl 
și Ion C. Diaconu — fiul. Coborîm din 
parchete la depozitul final de la Mincciu- 
Ungureni. Aici buștenii sini încurcați în 
vagoanele C.F.R. cu ajutorul unei instalații 
speciale, in fotografia nr. 4, șeful echipei 
de încărcători — tov. ion Tănasc — diri- 
iînd, de pc vagon, o nouă încărcătură de 
bușteni ce urmează a fi expediată unități
lor de prelucrare a lemnului.

S. UTAN 
Foto R. COSTIN

lac, mezinul, a 
la (ratele său mai 
sint evidcn(ia|i în 
In fotografia nr. 1
ună cu un alt tovarăș dc brigadă — 
colac Chircă — sc îndreaptă spre unul din 
punctele dc tăiere din pădure. Pentru 
transportul materialului lemnos tăiat se 
folosesc larg mijloacele mecanizate. Iată-1, 
în fotografia nr. 
cusiti tractoriști, 
acest parchet — 
lescu. El aduce 
rampă cile 

muncă

2, pc unul din cci mai is
care lucrează toi în 

tractoristul Petic Bărbu- 
cu fiecare transport Ia 
dc bușteni. Metodele sale 

sint cunoscute și însușite
4 mc

de energie electrică la marea uzină 
din Capitală se mai pot da. Este 
însă esențial să arătăm, prin cîteva 
exemple, cum s-a ajuns la aceste re
zultate frumoase.

Am desprins din cele spuse de in
ginerul Dumitru loniță că preocupa
rea pentru economisirea energiei 
este prezentă în toate secțiile u- 
zinei. Există, de pildă, o grijă deo
sebită ca fiecare cuptor electric să 
funcționeze rațional, adică să nu fie 
toate simultan pe operația de topire 
(cînd se solicită o cantitate mai mare 
de energie electrică) ci să lucreze 
decalat. Ajustarea, încărcarea, to
pirea, elaborarea să se facă în timpi 
diferiți la fiecare cuptor, bineînțeles

Infipți în stînca dură, pe care nici 
mușchiul nu crește, pe maluri de ape 
sau în cîmpii cu lanuri unduitoare, 
mii și mii de piloni dantelați poar
tă pe umerii lor de oțel, de la un 
capăt la altul al țării, cablurile e- 
lectrice de înaltă tensiune. Prin ele 
aleargă energia electrică, energia 
care dă viață uzinelor și sondelor, 
minelor și șantierelor, care scaldă în 
lumină rampele teatrelor și caselor 
de cultură, masa de lucru a cerce
tătorului, planșa arhitectului, interio
rul locuințelor noastre...

Este o bogăție a țării la fel ca ți
țeiul, cărbunele, gazul, sarea sau 
lemnul — și ca orice bogăție a în
tregului popor, ea trebuie prețuită, 
folosită gospodărește, economisită. 
Numeroase colective de muncă de 
pe întreg cuprinsul țării și-au pro
pus ca obiectiv, direct sau indirect, 
în întrecerea socialistă ce se desfă
șoară în cinstea celei de-a XX-a a- 
niversări a eliberării patriei, să e- 
conomisească importante cantități 
de energie elecirică.

Cu excepția specialiștilor, mulți 
se întreabă desigur cum se poate e- 
conomisi energia electrică. Ea nu 
poate fi vîrfuită în halde ca, bună
oară, cărbunele, adunată în rezer
voare ca țițeiul, sau stivuită, ca lem
nul. Și totuși !...

In calitatea sa de șef al servi
ciului energetic la Uzinele „23 Au
gust“ din Capitală, inginerul Du
mitru loniță cunoaște traseul și ros
tul fiecărui cablu electric, fiecărei 
conducte de abur, apă etc., cunoaș
te orele ,,de vîrf" în consumul de 
energie electrică, știe oricînd care 
sint sectoarele cele mai „flămînde"

Electricianul Petre Nedelcu și ingine rul Dumitru loniță, șeful serviciului 
energetic al Uzinelor „23 August“ 

panoul automat de cuplare
din Capitală, tac ultimele reglaje la 
a trans formatorilor de forță.

Pentru cc(i care se ocupă cu 
probleme de energetică, e sufi
cient să spunem că la Uzinele „23. 
August" îmbunătățirea iactorului de 
putere a atins un indice deosebit : 
0,98—0,99 și că în ianuarie 1964, 
comparativ cu aceeași perioadă a 
anului trecut, consumurile specifice 
de energie electrică au fost reduse 
cu aproximativ 450 000 kW/ore. Cifre 
și date care să ilustreze economiile

fără a'dăuna procesului de produc
ție. Mai sînt și alte căi. Utilajele cu 
o funcționare intermitentă — agre
gatele de sudat cap la cap sau in 
baie de zgură și altele — sînt pro
gramate să lucreze în afara 
de vîrf.

Automatizarea funcționării 
formatorilor, care alimentează
în așa fel incit să lucreze unul sau 
xîiai mulți, în funcție de sarcină, a-

orelor

trans- 
uzina,

duce uzinei economii anuale de 
150 000 kW/ore. Mai trebuie aminti
tă preocuparea de perspectivă pen
tru introducerea combustibililor ga- 
zoși și a oxigenului in cuptoarele 
electrice la faza de topire, energia 
electrică urmînd să fie folosită doar 
la operațiile de afinare și aliere. E- 
ficiența acestei măsuri se concreti
zează în reducerea timpului de e- 
la.borare a șarjei cu 20 la sută, iar 
a consumului de energie electrică — 
cu aproximativ 15 la sută.

Intr-o definiție puțin aridă, fac
tor de putere înseamnă raportul 
dintre puterea activă și puterea 
aparentă, reactivă, furnizată de sis
temul energetic. In uzină puterea ac
tivă se transformă în lucru mecanic 
util; cealaltă, numită și reactivă este 
absolut necesară pentru întreținerea 
cîmpului magnetic al mașinilor și al 
utilajelor electrice. Cu cît puterea 
reactivă consumată de uzină este 
mai mică, în comparație cu cea ac
tivă, cu atît factorul de putere este 
mai mare.

La Uzinele „23 August" serviciul 
energeticului-șef a luat măsuri ca, 
prin montarea unor condensatori 
statici, a unui compensator sincron, 
prin eliminarea mersului în gol al 
motoarelor și transformatorilor etc., 
nu numai să se producă în uzină 
cantitatea necesară de energie reac
tivă cerută de cîmpurile magnetice 
amintite, dar și să se ridice factorul 
de putere la 0,98—0,99. Cu alte cu
vinte, uzina absoarbe din sistemul 
energetic național doar necesarul de 
energie pentru lucrul util. Economii
le de energie electrică obținute, cît 
și factorul de putere ridicat, fac ca 
Uzinele „23 August" să primească 
din partea I.D.E.B. bonificații.

In cazul nostru 0,99 exprimă nu 
numai o noțiune tehnico-economică, 
ci și profunzimea, seriozitatea cu 
care este privită aici acțiunea de 
folosire rațională a energiei elec
trice. în această sferă de preocu
pări trebuie încadrat și dispozitivul 
de detectat cablurile subterane de
fecte, construit în uzină în cursul 
anului trecut cu forțe proprii. Dis
pozitivul este foarte util. Depistează 
operativ defecțiunile ivite, reducînd 
totodată scurgerile de curent.

Librete în care să tie înscrise e- 
conomiile obținute prin folosirea ra
țională a energiei electrice încă n-a 
văzut nimeni. Dar admițînd existen
ța lor, fără îndoială că Uzinele „23 
August“ din București s-ar afla prin
tre „deponenții“ cei mai de seamă, 
ar avea un bogat libret de aseme
nea economii.

V. MOLNAR
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La Consiliul 
Superior 

al Agriculturii cereale E3

Pentru
In zilele de 29 ianuarie-1 februa

rie s-au desfășurat lucrările ședin
ței lărgite a secției de cereale și 
plante tehnice a Consiliului Supe
rior al Agriculturii, consacrate cul
turii porumbului și sfeclei de za
hăr în 1964. în primele două zile au 
prezentat referate tov. Nicolae Gio
san, prim-vicepreședinte al Consi
liului Superior al Agriculturii, direc
torul I.C.C.A., cu privire la „Com
portarea celor mai valoroși hibrizi 
dubli de porumb și agrotehnica lor 
în lumina noilor rezultate experi
mentale“ și tov. Bucur Șchiopu, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
Superior al Agriculturii, despre : 
„Rezultatele obținute în cultura po
rumbului de către G.A.S. în anul 
1963“ ; au luat cuvîntul numeroși 
participanți la ședință, care au sub
liniat rezervele mari ce există în a- 
gricultura tării noastre de a spori 
în continuare producția de porumb. 
Pe baza referatelor prezentate, a ob
servațiilor și a propunerilor’ partici- 
panților la ședință, a experienței 
înaintate a G.A.S. și G.A.C., au fost 
definitivate recomandările privind 
cultura porumbului în anul 1964.

Rezervele existente să fie 
valorificate din plin

Anul acesta se vor cultiva cu po
rumb circa 4 milioane de hectare, 
din care pentru boabe 3 600 000 ha. 
Sînt create condiții pentru realiza
rea unor producții sporite. Ingine
rii și specialiștii din cadrul consi
liilor- agricole raionale și regionale 
și conducerile gospodăriilor agricole 
de stat și colective au acumulat o 
experiență valoroasă în organizarea 
procesului de producție și aplicarea 
diferențiată a măsurilor agrofitoteh- 
nice și a metodelor de lucru avan
sate, iar mecanizatorii, brigadierii, 
muncitorii și colectiviștii și-au ridi
cat nivelul cunoștințelor profesio
nale. Prin grija permanentă a parti
dului și statului nostru, pentru anul 
1964 sporește dotarea agriculturii cu 
încă 10 000 tractoare, 3 000 semănă
tori speciale pentru porumb, 390 
combine de porumb, precum și cu 
alte mașini și unelte, crește produc
ția de îngrășăminte minerale, se a- 
sigură semințe dublu hibride pentru 
toată suprafața ce se va cultiva cu 
porumb pentru boabe și siloz.

Pentru însămînțările din primă
vara aceasta au fost făcute arături 
adinei de toamnă cu peste 400 000 
ha mai mult față de toamna anului 
1962 și, deci, se va putea semăna 
porumb în arătura de toamnă pe 
întreaga suprafață la gospodăriile a- 
gricole de stat și pe aproape întrea
ga suprafață în cadrul gospodării
lor agricole colective.

Rezervele de sporire a producției 
la hectar sînt demonstrate de re
zultatele obținute de multe unități 
agricole socialiste. Consfătuirile pre
cedente privind cultura porumbului 
au avut un efect deosebit. Tot mai 
multe unități au aplicat în mod di
ferențiat metodele agrotehnice reco
mandate și au obținut producții 
mari. Gospodăriile agricole de stat 
din trustul Fetești au recoltat în 
medie, de pe întreaga suprafață de 
15 320 ha, cîte 4140 kg porumb 
boabe la hectar, iar gospodăriile de 
stat din trustul Sînnicolau Mare — 
cite 3 860 kg la ha. Recolte bune au 
obținut și multe gospodării colec
tive. G.A.C. din raionul Negru Vodă 
au realizat în medie, de pe 28 300 ha, 
cîte 3 214 kg la ha ; cele din raionul 
Lehliu — cîte 2 900 kg la ha, iar cele 
din raionul Slobozia — cîte 2 816 kg 
porumb boabe la hectar.

La ședință au fost prezentate re
zultatele unor experiențe, care scot 
în evidență comportarea diferiților 
hibrizi. Arătînd calitățile acestor hi
brizi, Alexandru Bărboi, președin
tele Consiliului agricol raional Ne
gru Vodă, și alții au cerut ca la ge
neralizarea lor în producție să se 
țină seama de rezultatele experi
mentale, de rezultatele obținute în 
condițiile din fiecare gospodărie.

Tov. dr. Ion Lungu, de la stațiu
nea experimentală agricolă Secu- 
ieni-Roman, și alții au arătat că 
realizarea de producții diferite de la 
o unitate la alta, de la o brigadă la 
alta se datoresc lipsurilor manifes
tate la lucrarea solului și pregătirea 
patului germinativ și mai ales la se
mănat, lucrare la care n-au 
fost folosite semănătorile speciale 
2-S.P.C.-2 cu întreaga lor capaci
tate. Deși îngrijirea culturilor s-a 
făcut în 1963 mai bine față de anii 
anteriori, în unele unități, îndeosebi 
din regiunile Cluj, Bacău, Iași, ele 
n-au fost făcute la timp și de bună 
calitate, ceea ce a dus la diminua
rea producției.
Să pregătim bine terenul, 

să păstrăm umezeala 
din sol

Numeroși vorbitori au subliniat 
rolul deosebit pe care îl are felul 
cum a fost pregătit terenul în ve
derea semănatului, Rezultatele ex
perimentale și practica unităților 
agricole fruntașe arată că lucrările 
de pregătire a solului contribuie la 
obținerea de producții mari dacă 
sînt efectuate la un nivel agroteh 
nie corespunzător. Efectul arăturii 
este însă determinat de tipul de sol, 
de planta premergătoare și de ca
litatea arăturii. Tovarășii Victor 
Cremenescu, inginer la G.A.C. Mi- 
losești, raionul Slobozia, Nicolae Co- 
jocaru, inginer la G.A.C. Berești- 
Bistrița, regiunea Bacău, și alții au 
arătat ce importanță prezintă stabi
lirea adîncimii arăturii pentru spo
rirea recoltei la ha.

în general, pe toate tipurile de 
sol, cele mai bune rezultate se obțin 
prin executarea arăturilor de vară 
imediat după recoltarea griului sau 
a altor plante premergătoare. Pînă

recolte bogate de
toamna, arăturile de vară se mențin 
curate de buruieni prin grăpări și 
discuiri. în cazul cînd nu se vor 
putea face imediat arăturile la 
adîncimea indicată, este nevoie să 
se execute arături mai în față, la 15 
cm, urmînd ca arătura mai adîncă 
să se execute imediat ce mijloacele 
de lucru sînt disponibile și s-au 
creat condiții optime.

Discuțiile au arătat că rezultatele 
obținute în ultimii ani dovedesc că 
acumularea și păstrarea apei în sol 
este unul dintre factorii de ega mai 
mare importanță, care garantează 
obținerea de producții mari. Dacă 
în sol sînt rezerve mari de apă, se 
pot obține recolte bune de porumb 
și se poate înlătura efectul negativ 
al lipsei de precipitații din perioada 
de vegetație. Tov. Gheorghe Bîla 
de la G.A.S. Izvorul Mare, raionul 
Medgidia, a spus că, în condițiile 
regiunii Dobrogea, lupta pentru re
ținerea apei în sol, lupta pentru apă 
în general, reprezintă cheia sporirii 
producțiilor medii la hectar, în mod 
deosebit la porumb și la celelalte 
plante prășitoare. Lipsa de apă 
obligă pe agricultor să execute lu
crările de întreținere a solului în- 
tr-un termen cît mai scurt. La 
G.A.S. Izvorul Mare, la începutul 
lunii aprilie, timpul devenind favo
rabil, s-a trecut la discuirea tere
nului și, începînd cu 18 aprilie, s-a 
pornit la însămînțatul porumbului. 
Pentru a se micșora evaporarea 
apei din sol, discuitul s-a făcut cu 
un avans de numai 4-5 ore înaintea 
însămînțărilor. Rezultatul — gospo
dăria a obținut, în condiții de secetă, 
o producție medie de 3 475 kg po
rumb la hectar de pe întreaga su
prafață cultivată.

Unii vorbitori au scos în evidență 
efectul negativ al neexecutării unor 
lucrări de bază pentru pregătirea 
terenului. Tov. Gheorghe Hristea, 
președintele G.A.C. Bivolari, re
giunea Iași, a arătat că în 1962 nu 
s-au executat arături de toamnă pe 
toate suprafețele și de aceea în 1963 
a fost nevoie să se are în primă
vară o suprafață de 750 de ha. Pe 
aceste terenuri recolta a fost cu 
peste 1000 kg mai mică decît pe 
cele arate în toamnă. Din rezulta
tele obținute în 1963 la porumb, co
lectiviștii au tras învățăminte pre
țioase, efectuînd în această toamnă 
arături pe întreaga suprafață.

în acest an umiditatea din sol 
este mai redusă și participanții au 
subliniat cu tărie necesitatea ca în 
centrul atenției specialiștilor să se 
afle aplicarea măsurilor recoman
date de agrotehnică pentru păstra
rea apei din sol. Arătînd legătura 
strînsă între condițiile naturale, 
particularitățile elementelor me
teorologice și lucrările agrotehnice, 
ing. Octavian Berbecel, de la Insti
tutul meteorologic a relevat însem
nătatea cunoașterii de către specia
liștii din agricultură a factorilor na
turali pentru ca în funcție de aceș
tia, ei să aplice, în mod diferențiat, 
cele mai indicate lucrări agricole.

Folosirea judicioasă 
a îngrășămintelor

Hibrizii dubli de porumb au o ca
pacitate mare de producție, dar 
sînt pretențioși față de fertilitatea 
solului. Un îngrășămînt valoros 
care se găsește la îndemîna fiecă
rei unități și care poate fi folosit pe 
toate tipurile de sol este gunoiul de 
grajd. Din referatele prezentate și 
din discuțiile multor participanți la 
ședință a reieșit că în aplicarea a- 
cestui îngrășămînt trebuie să se 
țină seama de tipul de sol. Pe solu
rile sărace din regiunile umede, pe 
podzolurl, se recomandă să se dea 
doze mai mari, pînă la 30 tone la 
hectar. Pe solurile mai fertile pot fi 
date cu bune rezultate doze mai 
mici, de 10-15 tone Ja hectar în fie
care an.

Vorbind de recolta obținută de. 
2800 kg porumb la hectar, ing. Radu 
Vitan, de la G.A.C. Scornicești, ra
ionul Slatina, a arătat că o con
tribuție importantă la realizarea a- 
cestei producții a adus îngrășarea 
terenului cu gunoi de grajd. Numai 
în ultimii doi ani s-a îngrășat su
prafața de 350 de ha — cu cîte 20 
de tone fiecare ha. Pe suprafețe în
semnate s-a aplicat amendarea so
lului.

La discuții s-a subliniat ca gu
noiul de grajd în doze moderate 
trebuie folosit la porumb pe toate 
tipurile de sol, că îngrășămintele 
minerale dau cele mai mari sporuri 
de producție pe solurile mai sărace, 
din zonele mai umede și mai răco
roase ale țării : aluviuni podzollte, 
podzolurl, soluri brune și _ brune 
roșcate de păture tipice șl în dife
rite stadii de podzolire, podzoluri 
de depresiune și smolnlțe. Pe toate 
aceste terenuri, porumbul are cea 
mai mare nevoie de azot. Cele mai 
economice doze de îngrășăminte sînt 
dozele de 150—200 kg la ha azotat 
de amoniu la hectar și de 200—300 
kg superfosfat, acolo unde se simte 
nevoia de fosfor ca element ferti- 
lizant.

Ce sămînță folosim
Hibrizii și-au dat examenul și au 

învins definitiv într-un timp relativ 
scurt. în decurs de 7 ani s-au se
lecționat cei mai corespunzători hi
brizi, cei mai bine adaptați condi
țiilor locale, produeîndu-se canti
tăți de sămînță pentru întreaga su
prafață cultivată. Aceasta nu în
seamnă însă totul. Este nevoie să 
se acorde atenție deosebită reparti
zării hibrizilor în primul rînd pe 
zone, pe raioane, ținîndu-se seama 
de rezistența lor la secetă și de apa 
acumulată în sol pînă la semănat. 
Aproape fiecare vorbitor a eviden
țiat sporurile mari de recoltă reali
zate în unități prin folosirea celor

mai productivi hibrizi de porumb 
în funcție de condițiile pedoclima
tice din zona respectivă. „La noi — 
a arătat tov. Mihai Apetroaie, pre
ședintele consiliului agricol raional 
Săveni — ar fi bine să fie raionat 
pe lîngă hibridul 203 și hibridul 206. 
care s-a dovedit mai productiv. 
Dacă vom merge pe această linie 
sporul de producție pe raion va fi 
de circa 3 000 de tone porumb“.

Consiliile agricole, conducerile 
gospodăriilor colective trebuie să a- 
corde atenție introducerii în cultură 
a hibrizilor din generația I-a și pe 
loturile personale ale colectiviștilor, 
înlocuindu-se sămînță hibridă din 
generații înaintate, degenerate din 
punct de vedere biologic și nepro
ductive.

în ședință s-a subliniat că nu e 
suficientă numai o alegere judicioa
să a hibrizilor, ci se impune și asi
gurarea unei semințe de calitate, 
sortată și Calibrată. Din acest punct 
de vedere Trustul Agrosem trebuie 
să acorde o mai mare atenție pre
gătirii și livrării semințelor la vre
me și în cele mai bune condiții, 
pentru ca și unitățile să_ poată face 
semănatul de calitate înaltă și la 
timpul optim.

Epoca de semănat 
Realizarea densității optime

Discuții interesante s-au purtat în 
legătură cu epoca șl adîncimea de 
semănat și cu realizarea densității 
optime de plante la hectar, Rezul
tatele obținute pînă în prezent de
monstrează că producțiile cele mai 
mari se obțin dacă semănatul se 
face în momentul cînd, la adînci
mea de îngropare a semințelor, 
temperatura solului a ajuns la 
8—12° C și timpul merge spre în
călzire. Producții mici de boabe do 
porumb se realizează în cele mai 
multe cazuri cînd se întîrzie semă
natul, în special în zonele de stepă. 
Semănatul tîrziu în regiunile nor
dice duce la întîrzierea coacerii și 
a recoltatului, iar terenul pentru 
grîu nu poate fi pregătit în condi
ții bune. în acest caz pierderile 
calculate pe baza rezultatelor expe
rimentale și de producție însumează 
la grîu și porumb peste 2 000—3 000 
kg la fiecare hectar.

Pe baza experiențelor îndelungate 
s-a ajuns la concluzia că în partea 
de sud și de vest a țării epoca op
timă este cuprinsă între 1—15 apri
lie, iar în Moldova și Transilvania 
— între 15—30 aprilie, iar după 1 
mai se poate semăna numai în zona 
premontană. Aceste date calenda
ristice sînt orientative, factorul ho- 
tărîtor, după cum s-a arătat la șe
dință, care indică momentul optim, 
rămîne temperatura solului. în a- 
ceastă privință un rol important 
revine specialiștilor din unități.

La fel de importantă pentru spo
rirea producției este și realizarea 
unei densități optime de plante la 
hectar. Orice colectivist știe acum 
că a avea cu 10 000 plante mai pu
țin la hectar față de densitatea op
timă stabilită pentru zona respec
tivă înseamnă o pierdere de cel pu
țin 800—1 000 kg boabe la fiecare 
hectar. Președintele G.A.C. Mirăs- 
lău, regiunea Cluj, Chirilă Dănilă, a 
arătat că anul trecut, deși condițiile 
au fost mai puțin favorabile culturii 
porumbului asigurîndu-se o densi
tate de 25—30 000 plante la ha s-a 
obținut o producție de 2 647 kg la 
ha. La brigada din Cihău, pe tere
nuri brune podzolice, mai puțin fer
tile, anul trecut s-a cultivat o su
prafață de 52 ha. Densitatea a fost 
de 20—25 000 plante și s-au obținut 
2 110 kg porumb boabe la ha. Gos
podăria vecină, Ciumbrudul de Jos, 
a avut însămînțat porumb pe 130 
ha ; densitatea a fost însă de 
8—10 000 plante la ha. în acest caz 
s-a obținut o producție de numai 700 
kg porumb la ha.

Tov. Ileana Sălceanu, ing. la 
G.A.C. Băilești, regiunea Oltenia, și 
Ion Plitèa, ing. la G.A.C. Apoldul 
de Jos, .regiunea Hunedoara, au a- 
rătat necesitatea de a se stabili nu
mărul de plante la hectar în func
ție de fertilitatea solului, de apa a- 
cumulată în sol, de hibridul culti
vat. Pentru a realiza densitatea op
timă stabilită este necesar să se în- 
sămînțeze un număr mai mare de 
boabe la hectar, deoarece se știe că 
procentul de germinație în cîmp 
este mai mic decît în laborator. în 
același scop, cum au subliniat și 
alți vorbitori, la efectuarea răritu- 
lui trebuie organizate echipe spe
ciale dintre cei mai buni colectiviști, 
fruntași la învățămîntul agricol de 
masă.

Aplicarea corectă a 
lucrărilor de întreținere

Pe bună dreptate, vorbitorii au 
subliniat că lucrările de îngrijire 
aplicate la timp sînt hotărîtoare 
pentru obținerea de producții mari 
la porumb. „în anul 1963 —
a spus tov. Ion Negoiță, Erou al 
Muncii Socialiste, președintele gos
podăriei colective din Pechea, re
giunea Galați, am cultivat cu po
rumb 1 600 de hectare. Fiecare hec
tar ne-a dat cîte 2 850 kg. Noi am 
început lucrările de întreținere în a 
cincea zi de la semănat cu o grăpare 
pentru a distruge crusta și buruie
nile în curs de răsărire. Cînd plan
tele au avut 4-5 frunze, la interval 
de 8-10 zile s-a dat de două ori cu 
sapa rotativă. între aceste lucrări 
s-a făcut prima prașilă mecanică 
printre rînduri la adîncimea de 8-10 
cm. în total, am făcut 3 prașile me
canice și 3 manuale“.

Calitatea lucrărilor de întreținere 
depinde însă în cea mai mare mă
sură de felul cum se execută semă-
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natul. în această privință o mare 
răspundere revine mecanizatorilor. 
Ei trebuie să fie bine instruiți asu
pra folosirii semănătorilor 2-S.P.C. 2 
Inginerul Nicolae Bădescu, directo
rul S.M.T. Sînnicolau Mare, regiu
nea Banat, a subliniat că pentru 
reușita lucrărilor de semănat au 
fost luate o serie de măsuri : asigu
rarea funcționării normale a mași
nilor, alegerea celer mai buni me
canizatori și predarea suprafețelor 
cu proces-verbal, instruirea mecani
zatorilor, a inginerilor din gospodă
riile colective, a președinților și a 
brigadierilor din S.M.T. Și G.A.C., 
asupra felului cum trebuie făcută 
exploatarea mașinilor. S-a reușit să 
se repartizeze pe tractorist sămînță 
pe care o va semăna și discurile co
respunzătoare calibrului semințelor. 
Rodarea mașinilor de semănat și 
blocarea vitezelor tractorului a fost, 
de asemenea, o măsură care trebuie 
respectată. Participanții la ședință 
au cerut ca Trustul S.M.T. și consi
liile agricole să se îngrijească din 
vreme ca toți mecanizatorii care vor 
lucra la semănat să fie temeinic in- 
struiți, iar mașinile bine reparate 
și reglat^. .

Multi vorbitori au subliniat nece
sitatea ele a combate la timp bolile 
și dăunătorii porumbului, arătînd că 
se impune .ca stațiunile de calibrat 
să ia mșșțțri de tratare a seminței 
.cu produsul Tiradin împotriva boli
lor. iar o dată cu lucrările de pregă
tire a semănatului inginerii agro
nomi să asigure tot ce trebuie pen
tru prevenirea și distrugerea dău
nătorilor.

Cultura porumbului 
în condiții de irigare

Irigarea porumbului constituie un 
mijloc de cea mai mare importanță 
pentru sporirea producției la hectar. 
Partidul și guvernul acordă o deo
sebită atenție acestei probleme. Do
vada o constituie acțiunea largă ce 
se desfășoară pentru îndiguirea te
renurilor inundabile din Lunca Du
nării, terenuri pe care se va cultiva 
porumb irigat. Pentru exploatarea 
rațională- a acestei suprafețe în ve
derea''realizării unei recolte mari, 
se impune o cunoaștere temeinică a 
măsurilor agrotehnice specifice cul
turilor irigate. Sînt unități cu expe
riență valoroasă în această privin
ță. Tov. Dumitru Dumitru, Erou al 
Muncii Socialiste, directorul G.A.S. 
Pietroiu, regiunea București, a arătat 
că aici s-au obținut pe suprafețe în
tinse recolte între 8 000—10 000 kg 
porumb boabe la ha. Anul acesta, 
gospodăria va cultiva cu porumb 
4 400 ha, din care o mare suprafață 
în condiții de irigare. S-au luat 
toate măsurile tehnico-'organizatorl- 
ce pentru realizarea în medie a 
10 000 kg porumb la ha în condiții 
de irigare și 5 000 kg în teren neiri
gat. Planul a fost defalcat pe secții 
și brigăzi, Utilajul necesar este re
vizuit și reparat, sămînță — asigu
rată.

în toate regiunile, consiliile agri
cole vor trebui să ia măsuri ca su
prafețele amenajate pentru irigații 
să fie folosite integral, să se stabi
lească regimul optim de irigare.

Marea răspundere 
a specialistului

La ședința secției de cereale și 
plante tehnice s-a vorbit mult des
pre contribuția mare adusă de spe
cialiști în sporirea recoltelor. Ing. 
Emil Vlaicu, directorul stațiunii ex
perimentale agricole Lovrin, re
giunea Banat, a arătat că inginerul 
agronom trebuie să se îngrijească 
de amplasarea judicioasă a porum
bului în cadrul terenului de care 
dispune gospodăria unde lucrează, 
de folosirea mai rațională a mijloa
celor de producție existente și în 
special a îngrășămintelor, de stabi
lirea celor mai potriviți hibrizi pen
tru gospodăria respectivă, de ale
gerea momentului optim de însă- 
mîntare, determinarea densității 
plantelor, organizarea recoltării po
rumbului în condiții bune și fără 
pierderi. Inginerul trebuie să aibă 
inițiativă, să lupte pentru introdu
cerea noului în producție.

Cu deosebit interes a fost ascul

tat cuvîntul ing, Gabor Samoilă de 
la G.A.C. Mireșu Mare, regiunea 
Maramureș, care a vorbit amănunțit 
despre munca în gospodărie. Aici 
s-a realizat o producție bună de po
rumb. Și nu întâmplător. Tov. Ga
bor a arătat cum se asigură calita
tea lucrărilor : „Am antrenat la 
control pe toți brigadierii și șefii de 
echipă, luînd fiecare parcelă în par
te, revizuind cum s-a executat lu
crarea de fiecare echipă. După con
trol se face o scurtă analiză asupra 
celor găsite pe cîmp și se dau indi
cații cum trebuie să se lucreze în 
continuare. Așa am reușit să prășim 
porumbul de 4 ori. mpcanic și de 4 
ori manual și de calitate foarte 
bună. Pe 70 la sută din suprafața 
cultivată cu porumb am însămînțat 
intercalat dovleci și fasole. Am ob
ținut 7 000 kg dovleci și 157 kg fa
sole la hectar. în 1962 am introdus 
în cadrul gospodăriei noastre și var
za de toamnă prin porumb. Am fă
cut acest lucru pentru că avem 
brațe de muncă suficiente și pen
tru a folosi mai bine terenul. Am 
obținut 13 000 kg varză, 210 kg. fa
sole și 5 700 kg porumb boabe pe 
același hectar. Prin valorificarea 
verzei de toamnă am reușit să rea
lizăm un venit de> 8 000 lei în plus 
la hectar“.

Zeci și zeci de. specialiști aduc o 
contribuție de seamă la sporirea 
producției agricole. Vorbitorii au a- 
rătat că inginerul trebuie să fie pre
zent peste tot, să îndrume cu com
petență orice lucrare, să-și spună cu
vîntul în orice problemă de știință. 
Ei au subliniat necesitatea ca con
siliile agricole să se ocupe mai mult 
de găsirea celor mai eficiente mij
loace de punere la curent a specia
liștilor cu noutățile științei agricole, 
cu metodele înaintate de cultivare a 
pămîntului.

★

în încheierea lucrărilor ședinței 
secției de cereale și plante tehnice 
cu privire la cultura porumbului a 
luat cuvîntul tovarășul Mihai Dalea, 
secretar al C.C. al P.M.R., președin
tele Consiliului Superior al Agricul
turii, care a subliniat sarcinile ce 
revin Consiliului Superior, consilii
lor agricole regionale și raionale, ca
drelor de conducere din unitățile a- 
gricole socialiste și specialiștilor din 
agricultură, pentru obținerea, în a- 
cest an. a unei recolte sporite de 
porumb. Vorbitorul a arătat că încă 
de pe ăcum trebuie luate măsuri în 
vederea cunoașterii de către toți lu
crătorii din agricultură a recoman
dărilor adoptate la ședință și orga
nizată aplicarea lor diferențiată, în 
funcție de condițiile concrete ale fie
cărei unități. Paralel cu aceste ac
țiuni, timpul scurt care a mai rămas 
pînă -la începerea lucrărilor agricole 
de primăvară trebuie intens folosit 
pentru pregătirea mașinilor și a uti
lajelor, pentru transportul îngrășă
mintelor în cîmp și asigurarea se
mințelor, pentru instruirea brigadie
rilor, a tractoriștilor, a mînuitorilor 
agregatelor, pentru generalizarea ex
perienței înaintate a gospodăriilor 
fruntașe.

O sarcină deosebit de importantă 
— a subliniat vorbitorul — este de 
a se realiza în întregime planul de 
însămînțare a porumbului și de a 
se efectua semănatul și celelalte lu
crări agrotehnice la un nivel calita
tiv superior. Pentru lucrările agri
cole de primăvară va trebui să se 
întocmească din vreme și cu toată 
seriozitatea planuri operative de 
muncă, în care să șe prevadă tere
nurile ce vor fi însămînțate cu po
rumb, lucrările- ce1 urmează să fie 
efectuate cu mijloacele S.M.T. și ale 
gospodăriilor, sarcinile ce revin bri
găzilor, echipelor și fiecărui colecti
vist în parte.

Acolo unde există-condiții și, tra
diție în cultivarea printre porumb a 
fasolei și dovlecîlof, să se extindă 
asemenea culturi pe suprafețe cît 
mai mari, pentru a realiza de pe 
aceleași terenuri cantități sporite de 
produse și venituri însemnate.

Folosind experiența dobîndită și 
condițiile existente în unități, luînd 
toate măsurile organizatorice pentru 
folosirea deplină a parcului sporit 
de mașini și tractoare — a încheiat 
vorbitorul — vom putea executa 
lucrările la un înalt, nivel agrotehnic 
și obține recolte bune de porumb.

ffl posibilități pentru creșterea 
nroductiei de sfeclă de zahăr ■

Lucrările secției de cereale și plan
te tehnice au mai continuat timp de 
două zile cu dezbaterea problemelor 
privind cultura sfeclei de zahăr. 
Tov. Tiberiu Mureșan, directorul 
Institutului de cercetări pentru ce
reale și plante tehnice-Fundulea, a 
prezentat, referatul „Rezultatele cer- ■ 
cetărilor științifice privind cultura 
sfeclei de zahăr“, tov. Nicolae Io- 
nescu, vicepreședinte al Consiliului 
Superior al Agriculturii — referatul 
cu privire la „Realizările obținute în 
anul 1963 la cultura sfeclei de zahăr 
de către gospodăriile agricole colec
tive“, iar tov. Emil Gamulea, direc
tor general în Ministerul Industriei 
Alimentare, a vorbit despre „Cali
tatea tehnologică a sfeclei de zahăr".

Materialele prezentate și discuții
le purtate au prilejuit un valoros 
schimb de experiență, subliniind po
sibilitățile mari existente în țara 
noastră pentru continua sporire a 
producției la această valoroasă plan
tă tehnică. Mulți participanți, prin
tre care Gheorghe Ologu, inginer la 
G.A.C. Balda, regiunea Mureș-Auto- 
nomă Maghiară, Gheorghe Munteanu, 
președintele G.A.C. Sînpetru, regiu
nea Brașov, Walter Meiterth, inginer 
la G.A.C. Bulgăruș, regiunea Banat, 
Constantin Andrei, inginer la G.A.C. 
Ciorăști, regiunea Ploiești, au vorbit 
despre experiența bogată pe care au 
dobîndit-o de-a lungul anilor în ob
ținerea de recolte mari și constante 
la sfecla de zahăr. Ei au subliniat 
că în unitățile lor cultura sfeclei de 
zahăr constituie una din cele mai 
importante surse de venituri bănești, 
care contribuie la creșterea părții 
bănești, a valorii zilei-muncă și la 
sporirea continuă a fondului de 
bază.

„In' ultimii patru ani, producția 
medie la sfecla de zahăr în gospo
dăria noastră a fost de 28 087 kg la 
hectar, a spus inginerul Gheorghe 
Ologu. în acest timp, cultura sfeclei 
de zahăr a contribuit la creșterea 
fondului de bază cu peste 1 000 000 
lei. Anul trecut, realizînd o produc
ție medie de 29 520 kg sfeclă de za
hăr la hectar^ de pe 168 hectare, ve
nitul bănesc's-a ridicat la 1 532 228 
lei, ceea ce reprezintă aproape 50 la 
sută din veniturile bănești totale ale 
gospodăriei“.

Tovarășii Andrei Constantin, ingi
ner la G.A.C, din Ciorăști, regiunea 
Ploiești, și Ilie Drăgan, inginer la 
G.A.C. Dor Mărunt, regiunea Bucu
rești, au arătat că în gospodăriile 
lor întreaga suprafață de sfeclă de 
zahăr se însămînțează numai în ară
tură de vară și de toamnă. Ampla
sarea culturii și repartizarea ei pe 
brigăzi se face încă din vara anului 
anterior. în felul acesta se urmărește 
îndeaproape calitatea arăturii adînci 
(33—36 cm), se execută lucrări de 
întreținere a arăturii atît în timpul 
verii cît și în toamnă, ultima discuire 
aplicîndu-se înaintea căderii zăpezii. 
Unii vorbitori, referindu-se la expe
riența unităților lor, au scos în evi
dență necesitatea ca anul acesta cea 
mai mare suprafață de sfeclă de za
hăr să fie însămînțată în terenuri 
pregătite prin două arături făcute 
în vară și toamnă, deci pe terenuri 
bine afinate și nivelate. Numai așa, 
în primăvară, lucrările pentru pre
gătirea patului germinativ vor putea 
începe mai de timpuriu, fără a folosi 
unelte grele și mai ales fără a fi 
necesar să se execute lucrări cu 
discuitorul, care duc la pierderea 
apei din sol. în acest caz se va exe
cuta o grăpare, după care se va tre
ce direct la semănat.

Toată atenția fertilizării 
solului

în cadrul lucrărilor ședinței a fost 
discutată pe larg și problema ferti
lizării solului destinat sfeclei de za
hăr. Experiențele și practica au de
monstrat rolul important pe care îl 
au îngrășămintele organice și chimi
ce în sporirea producției la hectar. 
Mulți vorbitori au arătat că pentru 
a fertiliza suprafețe cît mai mari au 
folosit doze moderate de îngrășă
minte naturale și chimice, pe care 
le-au încorporat o dată cu arătura 
adîncă. S-a subliniat că este nece
sar să se fertilizeze suprafețe cît mai

întinse în tot cursul acestei ierni și 
în primăvară.

Referindu-se la experiența anului 
trecut, mulți vorbitori, printre care 
Vasile Popescu, inginer là G.A.C. 
din comuna Gheorghe Doja, regiu
nea București, Ion Corbaci, preșe
dintele G.A.C. din comuna Șlmand, 
regiunea Crișana, au arătat că tre
buie să se acorde cea mai mare a- 
tenție pregătirii patului germinativ 
și semănatului cît mai timpuriu al 
sfeclei de zahăr, aplicîndu-se toate 
lucrările cerute de starea timpului.

Cu deosebită tărie s-a scos în e- 
vidență sarcina de răspundere ce 
revine consiliilor agricole și cadre
lor de specialiști din unități în ve
derea executării semănatului în e- 
poca optimă și în condiții agroteh
nice cît mai bune, Fruntașii recolte
lor bogate, care au luat cuvîntul, au 
spus că în unitățile lor se folosesc 
din plin atelajele la pregătirea pa
tului germinativ și mașinile, de se
mănat cu tracțiune animală, în spe
cial în zonele depresionare și pe te
renurile cu pînză freatică în față, 
reușindu-se în felul acesta să se în
lăture întîrzierea în executarea se
mănatului din cauză că nu se poate 
intra pe teren cu tractorul.

Au fost arătate și o seamă de de
ficiențe manifestate în perioada se
mănatului și care au avut ca urma
re micșorarea producției. După cum 
a spus ing. Ion Pireu, vicepreședinte 
al Consiliului agricol raional Gherla, 
anul trecut, în comuna Dîrja au în- 
tîrziat atît. pregătirea patului ger
minativ, cît și semănatul. Executînd 
și lucrări de întreținere la un nivel 
agrotehnic necorespunzător, colecti
viștii au cules o recoltă cu 60 la 
sută mai mică față de vecinii lor 
din comuna Dăbîca, unde, în ace
leași condiții pedoclimatice, s-au 
realizat 28 000 kg sfeclă de zahăr la 
hectar.

O densitate optimă 
de plante la ha

Lucrările secției au supus unei a- 
nalize temeinice posibilitățile mari 
care există în acest an de a spori 
producția de sfeclă de zahăr și au 
relevat rolul însemnat pe care-1 ău 
lucrările de întreținere. Pentru gră
birea și executarea lucrărilor la un 
nivel agrotehnic superior este nevoie 
să se extindă mecanizarea prășitu- 
lui, folosindu-se în mai mare măsu
ră cultivatoarele C.P.U. Consiliile a- 
gricole și S’erviciile regionale S.M.T. 
au datoria să asigure semănatul sfe
clei de zahăr după schema în benzi 
și în rînduri drepte pe suprafețe cît 
mai întinse,

O altă măsură agrotehnică căreia 
trebuie să i se dea o deosebită aten
ție este buchetatul și răritul plante
lor la distanțele optime. Producții 
mari au realizat gospodăriile colec
tive care au asigurat o densitate de 
cel puțin 80 000—100 000 plante la 
hectar, uniform repartizate,

Tov. Ion Moldovan, președintele 
gospodăriei colective din comuna 
Valea Largă, regiunea Mureș-Auto- 
nomă Maghiară, a scos în evidență 
faptul că producția de peste 20 000 
kg la hectar obținută anul trecut în 
această gospodărie, în condiții de se
cetă, de pe 220 hectare, s-a datorat 
în bună măsură aplicării la timpul 
optim și la adîncimea corespunză
toare a patru prașile. Alți specialiști 
s-au referit la importanța pe care 
o are urmărirea cu perseverentă a 
evoluției biologice a bolilor și a dău
nătorilor pentru prevenirea și com
baterea imediată a atacului la sfe
cla de zahăr.

Un loc de seamă în dezbaterea 
lucrărilor ședinței secției de cereale 
și plante tehnice l-au ocupat pro
blemele privind organizarea muncii, 
stabilirea unor norme juste Ia unele 
lucrări de mare importantă, stimu
larea colectiviștilor în sporirea pro
ducției, precum și măsurile ce tre
buie luate în perioada de iarnă în 
scopul școlarizării brigadierilor, șe
filor de echipă, mecanizatorilor etc. 
care vor lucra la această cultură.

în încheierea discuțiilor cu privi
re la cultura sfeclei de zahăr a luat

In timppi lucrărilor ședinței

cuvîntul tov, Nicolae Giosan,
prim-vicepreședinte al Consiliului 
Superior al Agriculturii. Vorbitorul 

arătat că participanții la șe- 
pe baza 
fruntașe, 
care le 
colectivă

a ; 
dința au 
experienței 
posibilitățile 
are 
cultivatoare de sfeclă de zahăr de a 
spori recolta. Subliniind importanța

demonstrat, 
unităților 
mari pe 

fiecare gospodărie

culturii sfeclei de zahăr pentru eco
nomia noastră națională, tov. Nico
lae Giosan s-a referit pe larg la 
sarcinile ee revin consiliilor agrico-1 
le și inginerilor agronomi din gos-’ 
podăriile colective de a asigurai 
toate condițiile necesare sporirii ini 
continuare a producției de sfeclă dei 
zahăr, Printre altele, vorbitorul a; 
insistat asupra măsurilor pe care- 
trebuie să le ia cadrele tehnice din/ 
G.A.C. pentru folosirea chibzuită și” 
cu eficacitate sporită a îngrășămin- ’ 
țeior chimice repartizate acestei cui- 
turi. Vorbitorul a subliniat necesit, 
tatea organizării de către, specialiști 
și cadrele de conducere din unitățț, 
a unui control permanepț asupra ’ 
calității lucrărilor' ce se aplică la 
cultura de sfeclă de zahăr, începînd' 
cu pregătirea terenului și a semă£J 
natului, asigurarea densității și pînă‘- 
la recoltare.

Sînt condiții ca anul acesta — a-- 
încheiat vorbitorul —. să- dobîndim. 
o recoltă mai bogată de., sfeclă de 
zahăr, pe măsura hărniciei oameni-, 
lor muncii din agricultură, a condi
țiilor materiale create, pe măsura’ 
sarcinilor trasate de partid.
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mESPommfli noștri transmit
Expoziție arheologică țiunii razelor infra- 

roșii. Extinderea folo
sirii becurilor cu raze in- 
fraroșii reduce conside
rabil mortalitatea și îm
bolnăvirile la purcei în 
timpul iernii. La fie
care din cele 90. de 
boxe ale maternități

lor de scroafe din gos
podărie au fost instala
te cîte două becuri cu 
raze infraroșii, care asi
gură în permanență o 
temperatură constantă 

de plus 18-20 de grade.

H. GROSU

O nouă policlinică

INFORMAȚII

Cu ocazia săpăturilor 
arheologice, executate in 
ultimul tirnp in Regiu
nea Mureș-Autonomă 
Maghiară, au fost desco
perite multe 
mărturii ale 
unor așezări 
din cele mai

relicve, 
existenței 
omenești 
străvechi

timpuri. Colectivul mu- 
' zeului regional a organi
zat o interesantă expo
ziție, compusă din piese
le scoase la suprafață în 
ultimii ani, Prin, inter
mediul exponatelor ni se 
oferă un „interviu“ cu 

' secolele. Astfel, printre 
cele mai recente des

coperiri, de pe teri
toriul cetății din Tg. 
Mureș, se numără șl 
vatra de lut din prima 
perioadă a epocii fie
rului (Hallstatt). Aici 
găsim și cîteva vase și 
unelte din așezarea neo
litică, descoperită in anul 
1962 la Cuci, raionul Lu
duș, exponate din prima 
perioadă a epocii fieru
lui, vase scoase dintr-un 
mormînt scitic de inci- 
nerație, descoperite la 
Chendu Mare, monede 
din epoca imperială ro
mană și alte obiecte.

PRIMIRI LA CONSILIUL 
DE MINIȘTRI

Marți 4 februarie 1964, prlm-vice- 
președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne, 
Gheorghe Apostol, a primit în au
diență de prezentare pe noul amba
sador extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Arabe Unite la Bucu
rești, Mohamed Fahmy Hamad.

Marți 4 februarie, prim-vicepre- 
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Romîne, Gheor
ghe Apostol, a primit în vizită pro
tocolară de prezentare pe ambasa
dorul extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Populare Bulgaria, 
Gheorghi Bogdanov.

(Agerpres)

în urma tratativelor care au avut 
loc la București între delegațiile 
Republicii Populare Romîne și Re
publicii Cuba — tratative duse în 
spiritul prieteniei și înțelegerii re
ciproce — ș-a semnat la 4 februarie 
„Protocolul privind schimburile de 
mărfuri și plățile“ pe anul 1964.

Protocolul a fost semnat din 
partea romînă de Nicolae Anghel, 
adjunct al ministrului comerțului 
exterior, iar din partea cubană de 
Raul Leon Torras, prim vice- 
ministru din ministerul comerțului 
exterior.

A fost de față Manuel Yepe Me
nendez, ambasadorul Cubei la 
București.

(Agerpres)

Cu prilejul celei de-a 16-a aniversări a semnării 
Tratatului de prietenie, «elaborare și asistentă mutuală 

dintre R. P. Romînă și U. R. S. S.

Adunarea din Capitală

L. DEAKY

La Galați s-a terminat 
de curînd construcția li
nei policlinici moder
ne. Noua clădire dis
pune de 120 de camere, 
din care 100 sînt cabine
te medicale pentru boli 
interne, endocrinologie, 
neurologie, chirurgie și 
alte cabinete de speciali
tate etc. Aici vor func
ționa, de asemenea, un

serviciu de pediatrie, o 
farmacie centrală, un 
laborator. Policlinica va 
fi utilată modern și în
cadrată cu personal de 
specialitate, care va asi
gura anual circa 500 000 
de consultații pentru 
cele 20 de circumscripții 
sanitare ale orașului.

Gh, BALTĂ

In prima cursă

La gospodăria de stat metode moderne de creș- 
Sălard, regiunea Crișa- tere a purceilor. Printre 
na, se aplică în prezent altele, ei sînt supuși ac

Recent a părăsit portul 
Constanța nava „Bra
șov“, Noul cargou româ
nesc de 4 500 tone este 
la prima sa cursă. Cei 35 
de marinari care alcătu
iesc echipajul sînt con
duși de comandantul Al
fred Teodorescu, Nava 
„Brașov" este dotată cu 
instalații moderne de în
chidere și deschidere au
tomată a celor 3 magazii 
de mărfuri și dispune de 
instalații pentru aer ră
cit etc. La probele care 
s-au efectuat, motoarele 
și instalațiile au funcțio
nat în bune condiții.

V, MIHAI

I
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Manif es tăr
La Galeriile Fondului Plastic din 

București s-a deschis marți la a- 
miază expoziția retrospectivă a ar
tistului Max Lingner din R. D. Ger
mană. Expoziția cuprinde 87 de lu
crări de pictură și grafică militantă, 
realizate în Franța, în perioada re
fugiului artistului, și în R. D. Ger
mană, după întoarcerea sa în pa
trie. La deschidere a luat cuvîntul 
criticul de artă Radu Bogdan, care 
a evocat personalitatea lui Max 
Lingner, unul din reprezentanții de 
frunte ai artei militante, apropiat 
colaborator al lui Henri Barbusse și 
Marcel Cachin, de două ori laureat 
al Premiului de Stat al R. D. Ger
mane. A vorbit apoi dr. Siegfried 
Bock, însărcinat cu afaceri ad-inte- 
rim al R. D. Germane la București, 
care a mulțumit pentru organizarea 
expoziției. La vernisaj au luat parte

O nouă lînîe
La Complexul industrial de faian

ță și sticlă din Sighișoara, a intrat în 
funcțiune o linie tehnologică de im
primare a etichetelor de email pe 
ambalajele de sticlă. Această linie, 
care etichetează 1 000 de sticle pe 
oră, dispune de trei mașini automate 
de inscripționare, de trei cuptoare de 
uscare și de un euptor-tunel de ar
dere. Utilizarea sa este deosebit de 
avantajoasă, întruçît etichetele de 
email, care pot fi imprimate în una, 
două sau trei culori, sînt mai aspec
tuoase decît cele din hîrtie, nu se 
șterg nici după spălarea sticlelor cu 
acizi și sînt de zece ori mai ieftine.

i culturale
reprezentanți ai Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, ai Ministe
rului Afacerilor Externe, Uniunii 
Artiștilor Plastici, numeroși oameni 
de artă. Au fost de față dr. Erika 
Lingner, soția artistului, membri ai 
ambasadei R. D, Germane la Bucu
rești și alți membri ai corpului di
plomatic.

★

Marți seara în sala mică a Pala
tului R. P. Romîne, a avut loc un 
recital susținut de pianistul Gabor 
Gabos din R. P. Ungară, laureat al 
premiului Liszt. Programul recita
lului a cuprins lucrări de Bach și 
Beethoven. In cadrul turneului în
treprins în țara noastră artistul oas
pete a fost și solistul unor concerte 
simfonice la Arad.

(Agerpres)

tehnologică
Pînă la sfîrșltul anului vor fi eti

chetate cu ajutorul noii linii tehno
logice peste 5 milioane de sticle.

De la Ç.E.C.

Casa de Economii și Congemna- 
țiuni invită titularii libretelor de e- 
conomii cu dobîndă, libretelor de 
economii cu dobîndă și cîștiguri și 
libretelor de economii cu dobîndă și 
cîștiguri în autoturisme, să se pre
zinte la casele raionale de economii 
sau la agențiile C.E.C. la care au fi
șele de cont, pentru înscrierea do- 
bînzilor cuvenite pe anul 1963.

Cu prilejul celei de-a 16-a ani
versări a semnării Tratatului de 
prietenie, colaborare și asistență 
mutuală dintre R. P. Romînă și 
U.R.S.S., marți după-amiază a avut 
loc la Casa Prieteniei romîno-sovie- 
tice din București o adunare organi
zată de Consiliul General A.R.L.U.S. 
și Consiliul pentru răspîndirea cu
noștințelor cultural-științifice din 
cadrul Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă.

La adunare au participat oameni 
de știință, artă și cultură, reprezen
tanți ai unor instituții de stat, or
ganizații obștești, muncitori fruntași 
din întreprinderi bucureștene. Au. 
luat parte, de asemenea, membri ai 
ambasadei Uniunii Sovietice la 
București.

Adunarea a fost deschisă de tov. 
Valeriu Novacu, președintele Con
siliului A.R.L.U.S. București.

Despre însemnătatea Tratatului 
de prietenie, colaborare și asistență 
mutuală dintre cele două țări a 
vorbit tov. Ion Cozma, membru al 
C.C. al P.M.R., președintele Comi
tetului Executiv al Sfatului Popu
lar al Capitalei. El a arătat că sem
narea tratatului reprezintă un eve
niment remarcabil în istoria rela
țiilor frățești romîno-sovietice. A- 
cest document, a spus în continuare 
vorbitorul, exprimă hotărîrea co
mună a celor două popoare de a 
dezvolta și întări continuu prietenia 
trainică și colaborarea frățească, pe 
baza înaltelor principii leniniste ale 
internaționalismului socialist, egali
tății și respectului reciproc, a comu
nității de năzuințe și idealuri.

Dezvoltarea continuă a relațiilor 
frățești dintre popoarele noastre 
constituie un factor de seamă al în
tăririi coeziunii marii familii a ță
rilor socialiste, al luptei pentru tri
umful cauzei socialismului șl păcii.

Poporul nostru, a spus vorbitorul, 
cunoaște și urmărește cu bucurie 
marile succese obținute de Uniunea 
Sovietică în realizarea planului sep- 
tenal, în înfăptuirea programului 
construcției desfășurate a comunis
mului, adoptat de cel de-al XXII-lea 
Congres al P.C.U.S.

Intilnirc prietenească
Ambasadorul Uniunii Sovietice în 

R. P. Romînă, I. K. Jegalin, a orga
nizat marți o întîlnire prietenească 
cu prilejul celei de-a 16-a aniver
sări a semnării Tratatului de prie
tenie, colaborare și asistență mutua
lă între Uniunea Sovietică și R, P. 
Romînă.

Au luat parte tovarășii Gheorghe 
Apostol, general de armată Leontin 
Sălăjan, Avram Bunaciu, vicepreșe
dinte al Consiliului de Stat, Gogu 
Rădulescu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, membri ai C.C, 
al P.M,R„ ai Consiliului de Stat șj 
ai guvernului, membri ai conducerii 
Ministerului Afacerilor Externe, 
conducători ai unor instituții cen-

Cu prilejul acestei aniversări — a 
spus Ion Cozma — poporul ro- 
mîn transmite poporului sovietic 
cele mai sincere felicitări și îi urează 
noi victorii în lupta pentru realiza
rea mărețului program de construire 
a comunismului, pentru apărarea 
păcii în lume.

■ A luat apoi cuvîntul I. K. Jegalin, 
ambasadorul Uniunii Sovietice în 
R. P. Romînă, care a relevat că Tra
tatul de prietenie, colaborare și asis
tență mutuală între Uniunea Sovie
tică și Republica Populară Romînă, 
bazat pe principiile internaționalis
mului socialist răspunde pe deplin 
intereselor celor două popoare și 
slujește scopului întăririi continue a 
prieteniei trainice și colaborării 
multilaterale dintre cele două țări, 
cauzei construirii socialismului și 
comunismului.

Vorbind despre succesele repur-i 
täte de oamenii muncii din Romînia, 
el a arătat că în anii puterii popu
lare R. P. Romînă s-a transformat 
într-un stat socialist înfloritor, că 
poporul romîn traduce în viață cu 
succes mărețele sarcini trasate de 
cel de-al III-lea Congres al Parti
dului Muncitoresc Romîn privind 
desăvîrșirea construcției socialismu
lui. Cu pași siguri, plină de forțe vi
tale crescînde — a spus I. K. Jega
lin — Romînia socialistă intră în 
cel de-al 20-lea an al existenței 
sale. Și această siguranță în ziua de 
mîine se bazează pe fundamentul 
trainic al cuceririlor și victoriilor 
repurtate de popor.

în repetate rînduri asistența a a- 
plaudat cu căldură pentru prietenia 
frățească dintre poporul romîn și 
poporul sovietic.

In încheierea adunării, a fost pre
zentat un program de filme do
cumentare romînești și sovietice.

★

în oursul zilei de ieri, la Iași, Cluj 
și Craiova au avut loc manifestări 
consacrate împlinirii a 16 ani de la 
semnarea Tratatului de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală din
tre R. P. Romînă și U.R.S.S.

(Agerpres)

Ia ambasada ll.R.s.s.
traie și organizații obștești, generali, 
oameni de știință și cultură, ziariști.

întîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie.

Cuvintar«« ambasadorului 
Uniunii Sovietice la posturile 

de radio ?i televiziune
Cu ocazia celei de-a 16-a aniver

sări a semnării Tratatului de prie
tenie, colaborare și asistență mu
tuală dintre R. P, Romînă și U.R.S.g., 
în seara zilei de 4 februarie 1964 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, I. K. Jegalin, a rostit o 
euvîntare la posturile romînești de 
radio șl televiziune. (Agerpres)

tele. Totodată, comitetele raionale și 
orășenești de partid îi informează 
cu ré^ùlaritate asupra principalelor 
probleme ale politicii partidului.

Pentru a întări răspunderea acti
viștilor nesalariați în legătură cu 
sprijinirea organizațiilor de partid 
de care răspund, biroul Corni- 
tetulpi orășenesc de partid . Tg, Jiu 
obișnuiește să discute cu ei de 2—3 
ori pe lună principalele proble
me ale producțiilor din unitățile de 
care se ocupă, să le ceară informații 
verbale asupra mersului muncii, 
să facă propuneri pentru în
lăturarea lipsurilor. Li se indică și 
măsurile, pe care trebuie să le 
ia ei. O metodă bună folosită este 
și aceea că secretarii și membrii bi
roului? cu prilejul controlului pe 
care-1 'efectuează pe teren, iau legă
tura cp activiștii nesalariați, se inte
resează dé munca lor, cum au re
zolvat sarcinile, ce greutăți întîmpi- 
nă și îi ajută practic în soluționarea 
diferitelor probleme.

O altă formă iprin care se extinde 
tot mai mult activitatea obștească în 
munca organizațiilor- de partid o con
stituie folosirea instructorilor nesa- 
lariați în Sprijinirea grupelor de 
partid pe blocuri și străzi. în această 
privință, o bună experiență are co
mitetul orășenesc de partid Craiova. 
Cei aproape 100 de instructori nesa- 
lariați sînt oameni care cunosc mun
ca de partid și care se bucură de 
prestigiu în rîndurile cetățenilor. Sub 
directa îndrumare a unui secretar al 
comitetului orășenesc, ei ajută per
manent cele peste 400 de grupe de 
partid conștituite pe blocuri și străzi. 
Ca urmare, majoritatea grupelor de 
partid au în centrul activității lor 
probleme ale îngrijirii și înfrumuse
țării locuințelor, bunei conviețuiri 
înțre locatari, educării copiilor etc. 
Cu ajutorul instructorilor nesalariați, 
grupele de partid din orașul Cra
iova desfășoară o temeinică mun
că politică pentru educarea cetățe
nească a locatarilor. în acest scop, 
au fost ținute un mare număr de ex
puneri cp caracter educativ. O con
tribuție importantă au adus gru
pele de partid la antrenarea ce
tățenilor în vederea mai bunei gos
podăriri și înfrumusețări a orașului, 
în cursul anului trecut, locuitorii o- 
rașului Craiova au făcut sute de mii 
de ore de muncă patriotică la lucră
rile de înfrumusețare a străzilor și 
curților, întreținere a parcurilor și 
zonelor verzi, plantări de pomi orna
mentali.

Acestea sînt numai cîteva aspecte 
din experiența organelor de partid 
din regiunea noastră în folosirea ac
tivului nesalariat. în munca desfășu
rată mai există unele deficiențe. La 
comitetele raionale de partid Oltețu 
și Gilort, activiștii nesalariați au fost 
folosiți multă vreme ca dublură pe 
lingă instructorii teritoriali ; co
mitetul raional de partid Băilești nu 
s-a îngrijit ca activiștii nesalariați să 
fie scutiți de alte sarcini obștești. Din 
această cauză multi dintre ei nu au 
posibilitatea să dea un sprijin con
cret organizațiilor de partid de care 
răspund, în alte locuri, mai ales la 
comitetele orășenești de partid Tr, 
Severin și Craiova, s-a mers 
pe linia cooptării în rîndurile activiș
tilor nesalariați a unor conducă
tori de unități, neglijîndu-se atrage
rea de ingineri, maiștri, muncitori cu 
experiență, care lucrează direct în 
producție și pot aduce o contri
buție de seamă la rezolvarea proble
melor pe care le ridică viața, activi
tatea de fiecare zi. în unele cazuri, 
— îndeosebi la comitetele raionale 
de partid Caracal și Baia de Aramă, 
secretarii și alți membri ai biroului 
se deplasează pe teren, dar nu iau 
legătura cu instructorii nesalariați, 
nu se interesează ce greutăți întîm- 
pină, lăsîndu-i să se descurce sin
guri.

Biroul comitetului regional și-a 
propus să sprijine în viitor mai mult 
organele de partid în ce priveș
te munca cu activiștii nesalariați. 
Vom acorda atenție jndeoșebi atra
gerii la această muncă a celor mai 
pregătiți ingineri, economiști, profe
sori, medici, maiștri, muncitori. 
Ne vom îngriji de buna pregă
tire a lor, de ridicarea continuă a 
nivelului lor de cunoștințe politice și 
ideologice. Vom introduce în prac
tica muncii noastre regula ca secre
tarii comitetului regional, ai comite
telor raionale și orășenești și ceilalți 
membri ai birourilor, cu ocazia de
plasării în organizațiile de partid de 
la orașe și sate, să ia legătura cu ac
tiviștii nesalariați, să se intereseze 
de activitatea lor, să-i ajute în per
fecționarea metodelor de muncă.

îmbunătățind munca cu activiștii 
nesalariați, comitetul regional de par
tid, ca și comitetele raionale și orășe
nești, vor reuși să cuprindă și să re
zolve mai bipe multiplele probleme 
care le stau în față, să dea un spri
jin calificat și eficient organizațiilor 
de partid în munca lor vastă și pli
nă de răspundere pentru înfăptuirea 
hotărîirilor partidului.

Olimpiada ' 
albă .

Melanin (U R. S. S.) 
campion la biatlon

INNSBRUCK (prin telefon). — Lo
calitatea Seefeld, situată la aproxi
mativ 25 km de Innsbruck, a fost 
marți principalul punct de atracție 
pentru delegații olimpici și vizita
torii capitaiei Tirolului. Autobu
zele centrului de presă au por
nit în această direcție dis-de- 
dimineață. Străbătînd cîteva serpen
tine ajungem repede pe un platou 
situat la înălțimea de 1 176 metri, 
De aci se dă startul în probele de 
schi-fond. Pregătirile pentru startul 
la biatlon erau aproape gata, Se fă
cea apelul. Pe reprezentanții noștri 
îi identificăm ușor : C. Carabela, 
(nr. 10), Gh. Vilmoș (nr. 21) și Gh. 
Cimpoia (nr. 46). Membrii delega
ției romîne, veniți să-i încurajeze, le 
fac semne prietenești și iată că se 
dă plecarea. Din minut în minut, 
biatloniștli pornesc în întrecere. Ei 
au de parcurs 20 de km de-a lun
gul cărora se află 4 poligoane de 
tir unde, în mod obligatoriu, fiecare 
trebuie să execute o tragere de 5 
cartușe din poziția culcat și în pi
cioare. O ratare aduce după sine 2 
minute penalizare. Fiecare spectator 
are pronosticuri proprii. Gazetarii 
finlandezi îl dau favorit pe Veikko 
Kankkulinen, de cîteva ori campion 
mondial și olimpic. Sovieticii pre
zintă o echipă puternică, în frunte 
cu campionul mondial Melanin și 
Privalov. Norvegienii mizează pe 
victoria lui Olav Jordet.

Cunoscînd forma bună a repre
zentanților noștri și dorința lor de a- 
firmare, ne gîndim că ei pot figura 
printre fruntași. Se anunță rezultate
le parțiale după prima tragere. In 
fruntea tabelei electronice apare nu
mele reprezentantului noștru Gh. 
Vilmoș. Melanin este al doilea, Sur-

Alte știri
o Concursul masculin de patinaj 

viteză — 500 m — a început cu o 
mare surpriză. Pe primul loc, cu 
40’’ 1/10 (record olimpic) s-a clasat 
Richard Mac Dermotț (S. U. A,), 
în vîrstă de 24 ani. In urma lui 
Dermott, trei patinatori — Grișin, 
Orlov (ambii U.R.S.S.) și Gjestvang 
(Norvegia) — au realizat același 
timp' (40” 6/10) și, caz fără prece
dent, fiecare va primi medalie de 
arginț.

• Amînate din cauza timpului ne
favorabil, ultimele două coborîri la 
săniuțe s-au disputat ieri la ora 
6,30 dimineața, pentru a se profita

priză pentru ceilalți gazetari și o 
sperpnță pentru noi. Qursa nu este 
însă terminată. Pe următorii kilo
metri, sovieticul Melanin declanșea
ză atacul. El merge foarte bine și 
la al doilea poligon trimite în țin
tă toate cele 5 cartușe. Vilmoș ratea
ză unul. Melanin ia conducerea. La 
penultimul poligon situația s-a men
ținut. Sînt parcurși ultimii kilometri. 
Melanin este excelent, în special la 
trageri. La ultimul poligon el tri
mite din nou toate cartușele în țintă. 
Vilmoș, emoționat, nimerește punctul 
negru numai de patru ori.

Privalov, care n-a ratat nici unul 
din cele 20 de focuri, Jordet (o sin
gură ratare) și Tveftșn (foarte bun 
la schi) trec și ei înaintea compa
triotului nostru. Proba de tir g decis 
deci învingătorul. Un simplu calcul 
matematic arată că dacă Vilmoș 
n-ar fi fost penalizat cu 4 minute, 
pentru cele două ratări la tir, ar 
li putut aîștlga medalia de argint. 
In orice caz comportarea lui este 
destul de bună, situîndu-se printre 
cei mai buni biatloniști ai lumii.

Iată de altfel clasamentul final al 
probei de biatlon ; 1. Melanin
(U.R.S.S.) lh 20'26"8/10 (20 puncte la 
tir); 2, Privalov (U.R.S.S.) lh 23'42’' 
(20 puncte) ; 3. Jordet (Norvegia) 
lh 24'38"8/10 (18 puncte) ; 4- Tveiten 
(Norvegia) ; lh 25'52" 5/10, 5, Vilmoș 
(R. P. Romînă) lh 26'18" ; 6. Josef Ru
bis (R. P. Polonă) lh 26'31" 6/10.

C. Carabela, deși a realizat punc
tajul maxim la tir, a pierdut timp 
prețios în proba de schi întrucît s-a 
accidentat la braț. El ș-g clasat pe 
locul 14. Gh. Cimpoia a ocupat lo
cul 27, din 51 de concurenți prezenți 
la start.

D. TĂNĂSESCU 

olimpice

de înghețul de peste noapte. Curse
le au fost dominate de sportivii 
germani, care au cîștigat medaliile 
de aur atît la bărbați (prin Thomas 
Koehler), cît și la femei (prin Or- 
trun Enderlein).

• în turneul olimpic de hochei pe 
gheață, echipa U.R.S.S. a obținut o 
categorică victorie cu 10—-0 (2—0 ;
4— 0 ; 4—0) în fața echipei Finlan
dei. R. S. Cehoslovacă a dispus cu
5— 1 (p—1 ; 2—0 ; 3—0) de Elveția.

In grupa B. echipa Iugoslaviei a 
repurtat o surprinzătoare victorie 
cu 6—4 (2—1 ; 2—1 ; 2—2) în în
tîlnirea cu formația Japoniei.

Capitala găzduiește

Două importante competiții

In cursul acestei săptămîni în 
Capitală vor avea loc două im
portante competiții internaționale. 
Mîine în sala Floreasca se va 
disputa, cu începere de la ora 
19, partida de baschet dintre e- 
chipele masculine Steaua Bucu
rești și Spartak Brno din cadrul 
sferturilor de finală ale „Cupei 
campionilor europeni“. Meciul 
revanșă va avea loc la 19 februa
rie la Brno.

De vineri va începe în aceeași 
sală competiția internațională de 
handbal masculin „Cupa orașu
lui București". La întreceri iau 
parte reprezentativele U.R.S.S., 
B, P. Ungare, R, P, Romîne și e- 
chipa de tineret a țării noastre. 
In prima zi sînt programate me
ciurile : R. P. Romînă—U.R.S.S. și 
R. P. Romînă (tineret) — R. P, 
Ungară.

Adunarea de la Moscova
MOSCOVA 4 Corespondentul A- 

gerpres transmite : La Casa priete
niei cu popoarele din țările străine 
a avut loc o adunare festivă a re
prezentanților’ vieții publice din ca
pitala Uniunii Sovietice consacrată 
celei de-a 16-a aniversări a Trata
tului romîno-sovietic de prietenie, 
colabörare și asistență mutuală.

La adunare a rostit o cuvîntare 
A. V. Reabinin, vicepreședinte al 
Comitetului Executiv al Sovietului 
Moscova, vicepreședinte al Condu
cerii Asociației de prietenie sovie- 
to-romînă.

La ambasada
MOSCOVA 4 Corespondentul A- 

gerpres transmite : Ambasadorul 
R. P. Romîne la Moscova, Nicolae 
Guină, a oferit marți seara în sa
loanele ambasadei un cocteil cu 
prilejul celei de-a 16-a aniversări a 
încheierii Tratatului de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală din
tre R. P. Romînă și U.R.S.S.

Au participat D. S. Poleanski, 
membru al Prezidiului C.C. al 
P.C.U.S. și A. N. Șelepin, președintele 
Comitetului controlului de partid și 
de stat al C.C. al P.C.U.S. și Consi
liului de Miniștri, vicepreședinți ai 
Consiliului de Miniștri, I. V. Spiri
donov, președintele Sovietului Uniu
nii al Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
M. P. Gheorgadze, secretar al Pre
zidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., miniștri, mareșali și ami
rali, activiști ai C.C. al P.C.U.S., 
funcționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe al U.R.S.S. și alte 
ministere, reprezentanți ai organiza-

Au mai luat cuvîntul Valentina 
Dementieva, muncitoare fruntașă la 
Tipografia „Proletarul Roșu" și 
A, L. Șaps, regizor la Teatrul 
„Mossoviet", maestru emerit al artei 
din R.S.F.S.R,

A vorbit, de asemenea, Nicolae 
Guină, ambasadorul R. P. Romîne în 
U.R.S.S.

Cuvîntările au fost subliniate în 
repetate rînduri de aplauze în cin
stea prieteniei sovieto-rpmîne.

în încheierea adunării festive a 
fost prezentat un program artistic.

R. p. Romîne
țiilor obștești și ai vieții culturale 
din Moscova.

Au fost prezenți șefi ai unor mi
siuni diplomatice acreditați la Mos
cova.

Cocteilul s-a desfășurat într-o at
mosferă de caldă prietenie.

Ambasadorul R. P. Romine 
a luat cuvîntul la posturile 

de radio și televiziune sovietice
Marți seara, Nicolae Guină, amba

sadorul extraordinar și plenipoten
țiar al R. P, Romîne la Moscova, a- 
luat cuvîntul la posturile de radio 
șl televiziune din. Moscova, cu prile
jul celei de-a 16-a aniversari a 
semnării Tratatului de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală în
tre R. P. Romînă și Uniunea So
vietică.

TEATRE • CINEMA
TEATRE ; Teatrul de Operă șl Balet 

al R. P. Romîne : Manon — (orele 19,30); 
Teatrul de Etat de operetă : Sărutul Cia- 
nitei — (orele 19,30) ; Teatrul National 
,,I. L. caragiale“ (Sala comedia) ; Mari» 
Stuart — (orele 19) ; (Sala Studio): Nora 
— (orele 19,30) ; Teatrul „C. I. Nottara“ 
(Sala Magheru) : Peer Gynt — (orele 
19,30) ; (Sala Studio) • Unojiiul Vania — 
(orele 20) ; Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra” (Sala din bd. Schitu Măgureanu 
nr. 1) : Orestia — (orele 19,30) ; (Sala 
Studio, din Str. Alex. Sahia nr. 70 A) : 
Noaptea e un sfetnic bun — (orele 19,30): 
Teatrul de Comedie : Șeful sectorului 
suflete — (orele 19,3Q) ; Teatrul Munci
toresc C.F,R,-Giiil(șști : Gaițele — (orele 
19,30) ; Teațrul pentru copil și tineret 
(Sala din str, C. Miile) : Logodnicul de 
profesie se însoară -- (orele 20) ; (Sala 
din str. Eremia Grigoresçu, fost cinema 
„V. Aleosandri") : Salut voios — (orele 
16) ; Țeatrul evreiesc de stat : Opera de 
trei parale — (orele 20) ; Teatrul satiric- 
muzical „C. Tănase“ (Sala Savoy) : Re
vista de altădată — (orele 20) ; Ansam
blul de pîntece și dansuri ai c,c,s, ; 
Cîntă țara mea — (orgie 20) ; Teatrul 
„Țăndărică" (Sala Academiei) : Po
vestea porcului — (orele 16) ; Circul de 
stat : Circul florilor de gheață — pre
mieră (orele 19,30).

CINEMATOGRAFE : Inculpatul „1040“: 
Sala Palatului R. P. Romîne (orele 19,30 
cu seria de bilete nr. 989), Patria (10; 12; 
14,10; 16,30; 18,45; 21), Flamura (10; 12; 
14; 16; 18; 20). Viață sportivă : Republica

(9; 12; 15; 13; 21), București (9,30; 12,15; 
IS; 18; 20,4p), Qrivița (9; 13; 15; 10; 21), 
Modern (9; 12; 15; 18; 21). Hoțul din Sau 
Marengo : Carpați (10; 12; 14; 16), Capi
tol (945; 12; 14,15; 16,3Q; 18,45; 21), Rxcd- 
sior (10; 12,15; 14,38; 16,30; 18,45; 21), Fe
roviar (10; 12; 14; 16; 10,15; 20,30), Seara 
prietenilor filmului ; Carpați (orele 19). 
Atențiune, părinți ! ; Festival (9,45; H,45; 
14; 18,10; 18,30; 20,45), Aurora (10; 12; 14; 
16; 18,15; 20,30). Harakiri — cinemascop : 
Victoria (10,15; 12,45; 15,30; 18; 20,30)/ Qi- 
vițoq : central (9,30; 11,45; 14; 16,15; 
18,30; 20,45), Bucegi (10; 12; 14; ÎS; 10,15; 
20,30). Iurta de aur : Lumina (rujează în 
continuare de Ia orele IO la orele 14; 16; 
i8,iș; 20,30), cosmos (16; 18; 30), Tudor — 
ambele serii : Union (15; 19,30), Unirea 
(11; 16; 19,30), Program special pentru 
copij ; Doina (orele 10). Medicamentul 
care ucide ambele serii ; Doina (11,30; 
16; 19,30), Progresul (15,30; 19), program 
de filme documentare : Timpuri Noi 
(rulează în cpntinuare de la orele 10 la 
orele 21). Magazin film : Giuleșți (10; 12; 
14; 16; 16,10; 20,30), Floreasca (16; 18,15; 
20,30). Podul : înfrățirea între popogre 
(14; 16; 13,15; 2ț)45), Arta (15i 17; 191 21), 
Melodia (10; 12; 15,3Q; 10; 20,30). Agatha, 
lasă-te de crime 1 ; Cultural (15; 17; 19; 
21), Cotroceni (14,30; 16,45; 19; 21,15).
cavalerul pardajiign — cinemascop : 
Dacia (0; 11; 13; 15; 17; 19; 21). Vară și 
fum — cinemascop : Buzești (15,30; 17,45; 
20). Ucigașul șl fata : Crîngași (16,■ 13; 
20). pisica de mare ; Tomis (19,15; 12; 
13,45; 16,30; 18,30; 20,30), Lira (15; 17; 19-, 
20,45). Privește înapoi cu mlnie : rulează

la cinematografele : Flacăra U0; 14,30; 
16,30; 18,30; 20,30), Volga (10; 1245; 16; 
18,15,- 20,30), Pompierul atomic ; Vitan 
(15; 17; 19; 20,45). Jurnalul Annei Franck 
— cinemascop : Miorița (1045; 1345;
16,15; 19,45), Prumul Sarif (16; 1B). Pri
mul reporțgj — cinemascop ; Munca 
(15,30; 18; 20,30), Cu toții acasă ; pgpțțjar 
(16; 18,15,- 20,30). Valsul nemuritor : Moși? 
lor (15; 17; 18; 21). Uraganul s Viitorul 
(16; 1845; 20,30). Parașutișții : Colpntina 
(16; 18; 20), Luceafărul (16; 18,15; 20,30). 
Goj printre lupi — cinemascop : Feren
tari (16; 18,15; 20,30). Nu-i loc pentru șl 
treilea : Pacea (16; 18; 20).

CUM E VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 6, 7 

Și 8 februarie a. c. In țară : Vremea se 
va răci ușor, iar cerul va fi variabil, 
mai mult noros. Vor cădea precipitații 
sub formă de ninsoare, mai frecvente 
în jumătatea de est a țării. Vînt potri
vit din sectorul nordic. Temperatura in 
scădere, Minimele vor fi cuprinse între 
minus 2 și minus 12 grade local ' mai 
coborîte, iar maximele între minus 7 
și plus 3 grade. In București ; Vreme 
în ours dg ■ răcire, cu cerul variabil, 
temporar poros. Vor cădea ninsori tem
porare. Vint slab pînă la potrivit din 
sectorul nordic. Temperatura ușor va
riabilă.
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Poporul ghanez sprijină 
programul guvernului

Rezultatele definitive ale referendumului

CONFRUNTĂRI DE POZIȚII
în problema ciprului

• Răspunsul președintelui Makarios la propunerea an- 
glo-americană • Scrisoare adresată Consiliului de Secu

ritate ° In Senatul american

LONDRA 4 (Agerpres).— Ministrul 
afacerilor externe al Ciprului, 
Spyros Kyprianou, a remis marți 
răspunsul președintelui Republicii 
Cipru, Makarios, la propunerea An
gliei și S.U.A. de a se trimite în 
Cipru o forță internațională de po
liție a N.A.T.O. Nu se cunoaște încă 
în mod oficial în ce constă acest 
răspuns. Potrivit agenției Reuter, 
președintele Makarios se pronunță 
pentru subordonarea. propunerii an- 
glo-americane față de Consiliul de 
Securitate al O.N.U.

în cursul după-amiezii de marți 
ministrul adjunct al afacerilor ex
terne al Marii Britanii, lordul 
Carrington, i-a convocat pe amba
sadorii Greciei și Turciei pentru a 
le aduce la cunoștință răspunsul 
președintelui Makarios la propune
rea Angliei și S.U.A.

★

într-un interviu acordat marți 
trimisului special al ziarului „Al 
Safa“ : din Beirut, președintele- Ci
prului, Makarios, a declarat urmă
toarele: Ambasadorul Statelor Unite 
mi-a transmis o propunere scrisă în 
care mi se face cunoscut necesita
tea unei debarcări de trupe ale 
pactului, nord-atlantic pe insulă. 
Răspunsul meu a fost clar și des
chis : mă'opun formal debarcării a- 
cestor trupe pe pămîntul nostru. Nu 
văd nici un motiv care să poată 
justifica această debarcare. Consi
der, a subliniat Makarios, că ar fi 
mai înțelept ca problemele noastre 
să fie supuse Națiunilor Unite, sin
gura autoritate pe care o recunoaș
tem. Dacă va fi necesară o inter
venție de trupe, acelea să fie desem
nate de către Consiliul'de Secu
ritate.

★

Din New York agenția France 
Presse anunță că reprezentantul 
permanent al Ciprului la O.N.U., 
Rossides, a remis Consiliului de

Securitate o scrisoare în care acuză 
Turcia de „pregătiri de război“ me
nite să terorizeze populația Ciprului 
pentru a accepta împărțirea insulei 
în două zone — greacă și turcă. în 
scrisoare se arată, de asemenea, că 
membri ai comunității turce conti
nuă să fie forțați să abandoneze sa
tele mixte și să se retragă în zonele 
unde marea majoritate a.populației 
este de origine cipriotă turcă.

★

BERLIN 4 (Agerpres). — Federa
ția Democrată Internațională a Fe
meilor a adresat o telegramă lui 
U Thant, secretar general al O.N.U., 
în care își exprimă neliniștea în le
gătură cu planul anglo-american de 
trimitere a unei forțe internaționale 
de poliție a N.A.T.O. în Cipru. 
F.D.I.F. cheamă O.N.U. să împie
dice amestecul N.A.T.O. în treburile 
Ciprului și să sprijine independența 
națională și dreptul ciprioților la 
autodeterminare.

★

WASHINGTON 4 (Agerpres). — 
Luând cuvîntul în Senatul ameri
can, liderul democrat Mike Mans
field a declarat că Statele Unite ar 
trebui să evite participarea directă 
la planul trimiterii unei forțe inter
naționale de poliție în Cipru. Mans
field a spus că se opune ofertei gu
vernului american de a contribui cu 
1 000—2 000 de soldați la forțele ce 
ar urma să fie trimise în Cipru pe 
o perioadă de trei luni.

„Dacă S.U.A. s-ar amesteca, pre- 
luînd rolul Marii Britanii, ele nu ar 
recolta decît cheltuieli, vărsări de 
sînge și resentimente“, a declarat 
senatorul american.

Senatorul republican George Ai
ken a declarat că trimiterea în Ci
pru a unei mari forțe militare ame
ricane și britanice „ar fi echivalen
tă cu o ocupație“.

Pe străzile Saigonului în timpul ulti
mei lovituri militare de stat. Ziarul 
„New York Times“, din care repro
ducem această fotografie, men
ționează că prezența tancurilor a 
devenit obișnuită în capitala Viet

namului de sud.

Din Cosmos — 
la polul frigului

ÀNTARCTIDA STAȚIA VOSTOK 
4 (Agerpres). — Membrii stațiunii 
intercontinentale din Antarctica 
și-au completat fonoteca cosmică cu 
încă o înregistrare : ei au recepțio
nat pe lungimea de undă de 20,005 
Mg Hz semnalele emise de stația 
cosmică „EIektron-2“.

La polul frigului și la stațiunea 
Vostok continuă observațiile prin 
radio asupra noilor stații cosmice 
sovietice.

După zborul 
lui „Ranger-6“

WASHINGTON 4 (Agerpres). — 
Inginerii laboratoarelor pentru 
propulsie cu reacție din Pasadena 
au început să cerceteze cauzele 
care au determinat defectarea celor 
șase camere de televiziune de pe 
bordul navei cosmice „Ranger-6“ 
cu care -trebuiau să fie retransmise 
pe Pămînt aproximativ 3 000 de 
imagini ale suprafeței Lunei. Potri
vit agenției France Presse, specia
liștii vor încerca să constate dacă 
această defecțiune se datorește ma
terialului fotografic propriu-zis sau 
emițătoarelor. Un raport în această 
problemă urmează să fie făcut cu
noscut peste cîteva zile.

Tratativele de la Geneva
GENEVA 4. — Trimisul special 

Agerpres, C. Benga, transmite :
La 4 februarie a avut loc o nouă 

ședință a Comitetului celor 18 state 
pentru dezarmare, prezidată de Pe
ter Obi, reprezentantul Nigeriei.

Conducătorul delegației R. P. 
Bulgaria, K. Lukanov, a arătat că 
propunerea sovietică de a se men
ține o anumită cantitate de arme 
nucleare și rachete pînă la sfîrșitul 
etapei a treia a dezarmării, consti
tuie un nou pas în întîmpinarea 
poziției țărilor occidentale și în 
același timp facilitează realizarea 
unui acord „în problema nodală a 
dezarmării generale și totale“.

Semion Țarapkin, reprezentantul 
U.R.S.S., a arătat că sarcina centrală 
a Comitetului este realizarea unui 
tratat de dezarmare generală și to
tală, iar în prezent problema cea mai 
importantă care trebuie imediat re
zolvată este lichidarea pericolului 
unui război nuclear. Delegatul so
vietic a amintit că U.R.S.S. a propus 
ca, în prima etapă a dezarmă
rii, să fie lichidate mijloacele de 
transportare la țintă a armelor nu
cleare, iar în cea de-a doua etapă 
să fie distruse focoasele atomice. 
U.R.S.S., a declarat Țarapkin, nu ar 
avea nimic împotrivă dacă distru
gerea focoaselor atomice ar începe 
chiar din prima etapă.

Țarapkin a explicat apoi pe larg 
propunerea Uniunii Sovietice ca 
puterile nucleare să mențină pe te
ritoriile lor o anumită cantitate de 
rachete cu focoase nucleare pînă la 
sfîrșitul celei de-a IlI-a etape a 
dezarmării, arătînd că adoptarea a- 
cestei propuneri ar avea din punct 
de vedere politic o importanță deo
sebită deoarece oferă garanții supli
mentare de securitate, adică tocmai 
ceea ce cer puterile occidentale.

Prin traducerea în fapt a acestei 
propuneri părțile își mențin posibi
litatea de a da o lovitură serioasă 
oricărui eventual agresor. Această 
măsură, a arătat șeful delegației so
vietice, nu trebuie privită izolat, ci 
împreună cu alte măsuri de dezar
mare.

S. K. Țarapkin a declarat în con
tinuare că, conform noilor propuneri 
făcute la cea de-a 18-a sesiune a 
Adunării Generale a O.N.U., dele
gația U.R.S.S. prezintă în prezent

Ședința Consiliului de Securitate 
in problema Kașminiiui

NEW (YORK 4 (Agerpres). — Con
siliul de Securitate s-a întrunit luni 
seara pentru a examina problema 
Kașmirului. Convocarea Consiliului 
a fost cerută, după cum se știe, de 
guvernul Pakistanului care a trimis 
la New York pe ministrul său de 
externe, Zulfikar Aii Bhutto.

Ultima întrunire a Consiliului de 
Securitate consacrată acestei pro
bleme a avut loc în 1962.

Ministrul afacerilor externe 
Pakistanului a luat cuvîntul în 
dința din 3 februarie.

Întrucît nici imul din membrii 
Consiliului de Securitate nu și-a 
exprimat dorința de a mai lua cu
vîntul în această problemă, discu
tarea ei va continua la următoarea 
ședință din 5 februarie.

al 
șe-

Răsfoind presa străina

Astăzi este ziua de solidaritate cu popoarele care luptă împotriva 
colonialismului portughez.

Cu trei ani în urmă la Luanda, capitala Angolei, colonialiștii 
căutînd să înăbușe râscoala care a izbucnit în acest oraș, au omorit 
3 000 de angolezi. In legătură cu creșterea mișcării de eliberare din 
Angola publicăm mai jos, cu unele prescurtări, un articol apărut în 
revista tunisiană „Jeune Afrique“.

„Odată cu venirea sezonului plo
ios, războiul din Angola a intrat pe 
nesimțite în cel de-al treilea an. De 
data aceasta, totuși, totul pare să 
arate că luptătorii din rezistență nu 
au intenția să se reîntoarcă Ia ca
sele lor în sezonul uscat. Intr-ade
văr, războiul acesta purtat pînă a- 
cum în liniște, aproape clandestin, 
va deveni un „război adevărat" care 
va ocupa primul plan al scenei in
ternaționale, va acapara opinia din 
toate țările lumii, așa cum s-a în- 
tîmplat cu războiul din Algeria timp 
de șapte ani. Mai multe evenimente 
au accelerat mișcarea de insurecție 
din Angola.

Cu trei ani în urmă, ceea ce putea 
fi desemnat sub numele de revoluție 
angoleză nu cuprindea decît cîteva 
sute de oameni sumar organizați, 
fără antrenament, înarmați cu cîteva 
puști vechi. Portughezii nu se te
meau prea mult.

Astăzi, situația este total modifi
cată“. „Extrema permeabilitate a 
frontierei dintre Angola și Congo 
scrie „Jeune Afrique", pune proble
me insolubile trupelor portugheze 
însărcinate cu represiunea în Ango
la. Intr-adevăr, numai o închidere er
metică a acestei frontiere ar permi
te să se dea maximum de eficacita
te operațiilor de „pacificare". Dacă 
condițiile permiteau, guvernul de la 
Lisabona ar fi studiat fără îndoială 
posibilitatea de a instala în acest 
loc o linie de fortărețe care ar fi 
încetinit ritmul de infiltrare a solda- 
ților din armata de eliberare ango
leză. Pentru moment, în fiecare 
noapte, o coloană a acestei armate

care transportă arme moderne, se 
introduce în Angola, întărind dispo
zitivul militar deja existent. Portu
ghezii își dau seama că în felul a- 
cesta vor trebui să facă față unei 
armate bine organizate, bine echi
pate și care are pe deasupra avan
tajul de a cunoaște terenul în cele 
mai mici amănunte.

Cum se prezintă astăzi armata de 
eliberare din Angola ? In martie 
1961, cînd a izbucnit răscoala, un 
observator scria pentru a-i prezenta 
pe „rebelii" angolezi : „cu excepția 
cîtorva dezertori angolezi din arma
ta portugheză, rebelii în cea mai 
mare parte nu au primit instrucție mi-, 
litară. Nu există nici o încercare de 
strategie ; forțele portugheze au 
reușit să-i oprească pe rebeli în
tr-o zonă îngustă, răsculații sînt ast
fel constrînși să se refugieze în 
munți, abandonînd controlul tuturor 
orașelor mari și căile principale de 
circulație a trupelor portugheze“.

La ora actuală, situația este cu to
tul alta. Tînărul angolez care cere 
să servească în armata de eliberare 
(acesta este visul tuturor tinerilor an
golezi) nu reușește decît după o se
lecție severă și după ce a primit 
o instrucție militară solidă.

La drept vorbind, pentru angolezi, 
ca și pentru algerieni, o victorie pe 
teren este exclusă. Scopul lor este 
de a constrînge Portugalia la nego
ciere, la recunoașterea drepturilor 
lor la. autodeterminare. Comandan
tul Antonio Muandi, în vîrstă de 32 
de ani, unul din membrii statului 
major al armatei de eliberare din 
Angola, a declarat : „Războiul care

spre examinare Comitetului celor 
18, amendamente și precizări la pro
iectul sovietic de tratat privind de
zarmarea generală și totală. Repre
zentantul U.R.S.S. a cerut secreta
riatului O.N.U. să editeze aceste a- 
mendamente drept document al Co
mitetului celor 18.

Generalul Burns, reprezentantul 
Canadei, a subliniat că în principiu 
propunerile U.R.S.S. sînt interesan
te, utile și deschid posibilitatea de 
a se realiza progrese. în același 
timp Burns a afirmat că propune
rile sovietice necesită noi precizări 
și noi'concretizări.

Următoarea ședință a Comitetului 
va avea loc la 6 februarie.

Sesiunea Comitetului de prcgâtirc 
ii Conferinței O.N.U. pentru 

comerț și dezvoltare
NEW YORK 4 (Agerpres). — La 

sediul Organizației Națiunilor 
Unite au început Ia 3 februarie lu
crările celei de-a 3-a sesiuni a Co
mitetului de pregătire a Conferin
ței O.N.U. pentru comerț și dezvol
tare.

După adoptarea ordinei de zi a 
sesiunii a fost ascultat raportul se
cretarului general al conferinței, 
Râul Prebish, despre documentele 
depuse de țările care vor participa 
la apropiata conferință.

ACCRA 4 (Agerpres). — Potrivit 
rezultatelor definitive ale referen
dumului, care s-a desfășurat în Re
publica Ghana, mai bine de 90 la 
sută, respectiv 2 773 920 voturi, au 
fost date în favoarea propune
rii guvernului privind crearea u- 
nui partid unic și acordarea de 
împuterniciri suplimentare pre
ședintelui țării, dîndu-i dreptul, în 
cazuri speciale, să-i demită pe ju
decătorii Curții Supreme. împotrivă 
au votat numai 2 452 de persoane, 
în consecință, președintele Kwame 
Nkrumah a fost autorizat să pro
clame Partidul popular al convenției 
partid unic.

într-o declarație făcută luni sea
ra, președintele Nkrumah a anunțat 
că guvernul său va lua „cele mai 
ferme măsuri împotriva celor care 
vor aduce prejudicii stabilității so
ciale și economice a țării“. De acum 
înainte, a subliniat el, „aspirațiile 
poporului vor fi luate în seamă

înainte de toate“. Nkrumah a pre
cizat că parlamentul țării va repre
zenta toate păturile sociale (a- 
gricultori, muncitori, tehnicieni, 
intelectuali etc.) și a chemat între
gul popor să-și strîngă rîndurile 
pentru a preveni acțiunile oricăror 
dușmani interni și externi.

Intr-un mesaj radiodifuzat adresat 
poporului, președintele Ghanei, 
Kwame Nkrumah, a subliniat că 
poporul ghanez a demonstrat o în
credere fermă în Partidul popular al 
convenției, care l-a condus spre li
bertate și care îi apără interesele.

Poporul ghanez, a continuat pre
ședintele, a demonstrat hotărîrea de 
a construi societatea socialistă în 
care fiecare va fi liber.

Vorbind despre sarcinile care stau 
în fața țării și a partidului, pre
ședintele Nkrumah a subliniat că în 
condițiile contemporane socialismul 
poate fi construit numai pe baza u- 
nui belșug de bunuri materiale.

Demersul guvernului U. R. S. S. 
pe lingă guvernul R. F. Germane

MOSCOVA 4 (Agerpres). — Gu
vernul Uniunii Sovietice a între
prins un demers pe lîngă guvernul 
R. F. Germane în legătură cu orga
nizarea fabricării de arme-rachetă 
în Germania occidentală.

„în ultima vreme — se arată în 
declarația ambasadei U.R.S.S. la 
Bonn adresată guvernului Republi
cii Federale Germane — în presa 
străină au apărut informații, potri
vit cărora.Țn R. F. Germană se efec
tuează lucrări în domeniul proiectă
rii și producerii de proiectile și ra<- 
chete teleghidate, inclusiv rachete 
adecvate pentru transportarea la 
țintă a focoaselor nucleare“. Aceste 
informații arată că în ciuda asigu
rărilor date de guvernul federal, 
industria vest-germană trece la pro
ducția de proiectile teleghidate și, 
conform declarațiilor specialiștilor, 
este vorba de rachete militare de 
cele mai variate tipuri și destinații.

Organizarea producției de rachete 
militare în R. F. Germană — se a- 
rată în declarație — are loc într-un 
moment cînd în N.A.T.O. se elabo
rează planuri de constituire a așa- 
numitelor forțe nucleare multilate
rale cu participarea Bundeswehrului.

„Trebuie amintit din nou că, îna
inte de încheierea tratatului de pace 
cu Germania nimeni nu poate eli
bera R.F.G., ca una din succesoarele 
de drept ale Germaniei hitleriste, 
de obligațiile care îi revin în urma 
capitulării necondiționate a Germa
niei, a Declarației cu privire la în- 
frîngerea Germaniei și a hotărîrilor 
adoptate în comun de aliați. Milita
rizarea Germaniei occidentale și cu 
atît mai mult acțiunile îndreptate 
de fapt spre pregătirea înarmării 
racheto-nucleare a țării constituie 
cea mai grosolană încălcare a acte
lor de drept internațional sus-amin- 
titeși nu pot să nu întîmpine opozi
ția statelor iubitoare de pace.

Guvernul Uniunii Sovietice ca 
putere în fața căreia a capitulat ne
condiționat Germania hitleristă, a- 
trage atenția guvernului R. F. Ger
mane „asupra caracterului extrem 
de periculos al măsurilor militare 
inadmisibile, adoptate în Republica 
Federală Germană".

Demersuri asemănătoare au fost 
făcute pe lîngă guvernele S.U.A., 
Angliei și Franței.

Vizita lui U Thant în Africa
ALGER 4 (Agerpres). — Secreta

rul general al O.N.U., U Thant, și-a 
încheiat la 4 februarie vizita în Al
geria. înainte de a părăsi această 
țară el a rostit ô cuvîntare în ca
drul unei ședințe a Adunării Na
ționale la care au participat preșe
dintele Ben Bella și membri ai gu
vernului. Subliniind importanța lăr
girii Organizației Națiunilor Unite 
prin primirea în rîndurile ei a unui 
mare număr de tinere state inde
pendente din Africa, U Thant a a- 
rătat că „O.N.U. are o datorie spe

împroprietărirea 
unor țărani în Brazilia
RIO DE JANEIRO 4 (Agerpres). 

— Președintele Braziliei, Joao Gou- 
lart, a dat publicității un decret prin 
care familiile țăranilor din valea 
Rio Doce sînt împroprietărite cu 
pămînturi aparținînd statului. Po
trivit relatărilor agenției Reuter, a- 
ceastă hotărîre este o urmare a 
luptei duse de țăranii lipsiți de pă- 
mînt din statul Minas Gerais pentru 
a fi împroprietăriți. în ultimele săp- 
tămîni, în acest stat s-au produs in
cidente, soldate cu victime omenești, 
după ce țăranii au ocupat cu forța 
pămînturi aparținînd moșierilor.

Preludiu h campania

BERLIN 4 (Agerpres). — Comite
tul Central al Partidului Comunist 
din Germania a adresat conducerii, 
precum și tuturor organizațiilor și 
membrilor 
crat din

Partidului social-demo- 
Germania o scrisoare în 

care propune să se organizeze un 
schimb de păreri între social-demo- 
crați și comuniști cu privire la 
viitoarea orientare politică a R.F.G. 
și la eventuale acțiuni în problema 
germană. în această scrisoare, sem
nată de Max Reimann, prim-secretar 
al C.C. al P. C. din Germania, se 
arată că trebuie să se tindă spre

unitatea de acțiune a tuturor orga
nizațiilor democratice. Aceasta ar fi 
o premisă importantă pentru rezol
varea pașnică a problemei germane. 
C.C. al P. C. din Germania consideră 
că principala sarcină este de a îm
piedica Bundeswehrul să dețină 
arma atomică.

C. C. al P. C. din Germania de
clară că este gata ca împreună cu 
P.S.D.G. să întreprindă acțiuni reale 
pentru reunificare și să acționeze în 
comun pentru organizarea unor tra
tative între R.D.G. și Germania oc
cidentală.

LONDRA 4 (Agerpres). 
cuvîntare rostită la Bury, 
Lancashire, considerată 
vatori ca un preludiu la 
electorală, primul ministru sir Alec 
Douglas Home s-a referit la „dezar
marea completă și echilibrată“ la 
care, potrivit*părerii sale, s-ar pu
tea ajunge prin „adoptarea de mă
suri îndreptate spre aducerea la un 
nivel din ce în ce mai scăzut a 
stocului de arme nucleare și clasi
ce“. Șeful guvernului englez a res-

cială de a sprijini țările africane în 
folosirea rezervelor lor naturale“. 
El a condamnat cu hotărîre discri
minarea rasială, relevînd că dacă nu 
i se va pune capăt ar putea deveni 
„un monstru destructiv“ foarte peri
culos.

în aceeași zi, U Thant a sosit în
tr-o vizită oficială în Tunisia. După 
ce își va termina vizita în această 
țară, el își va continua turneul, fiind 
oaspetele guvernelor altor șase țări 
din Africa.

Măsuri 
luate în T a n g a n i c a

DAR ES SALAAM 4 (Agerpres). 
După cum anunță agenția Associa
ted Press, guvernul Tanganicăi a 
instituit, începînd de luni, o severă 
cenzură asupra tuturor convorbiri
lor telefonice și corespondenței te
legrafice. Ordinul a fost semnat de 
ministrul de interne Lusinde, „în 
interesul menținerii securității pu
blice și ordinei“.

A fost anunțată, de asemenea, ho
tărîrea guvernului de a-i judeca pe 
conducătorii recentei revolte armate 
de către un tribunal civil la care, 
prin hotărîrea Adunării Naționale 
să ia parte și asesori militari.

electorală din Anglia
pins proiectul laburist, care preve
de în principiu renunțarea la înar
marea nucleară a Angliei. El a sus
ținut că Anglia nu trebuie să re
nunțe la „locul“ ei în rîndurile pu
terilor nucleare. Primul ministru 
englez a afirmat că „neocolonialis- 
mul“ nu ar exista și a adăugat că 
„capitalurile engleze ar putea să joa
ce un rol însemnat în orientarea e- 
conomică a tinerelor state“ care 
și-au cucerit independența.

se desfășoară aici seamănă cu cel 
din Algeria. Noi nu-i putem învinge 
pe portughezi pe teren, dar îi putem 
ține în șah pînă în momentul cînd 
politicienii se vor putea așeza în ju
rul unei mese spre a discuta. Pentru 
aceasta, algerienii au trebuit să se 
bată timp de șapte ani, noi sîntem 
gata să facem același lucru".

Comandantul Muandi poate fi cre
zut, căci moralul armatei sale 
este excelent. Ca în. toate arma
tele de partizani, nu există nici un 
semn distinctiv : omul din trupă și 
ofițerul se îmbracă 
au aceleași drepturi 
se numesc fami
liar camarazi. Fie
care soldat este 
un voluntar care 
s-a angajat 
servească în 
mată pînă la 
dependență, 
mulți dintre acești 
soldați nu vorbesc 
decît cîteva cu
vinte în portu
gheză.

Din 
tății medicamen
telor, 
îngrijesc cu plan
te medicinale. Nu
mai răniții grav 
sînt evacuați în 
Congo. Recent 25 
de tineri medici 
angolezi s-au în
tors totuși dintr-un 
stagiu accelerai 
de formare în 
străinătate. In ar
mata aceasta nu 
există nici o zi de 
odihnă. Atunci 
cînd nu patrulea
ză, soldații se an
trenează, își spa
lă lenjeria sau își 
curăță armele. A-

cauza rari-

râniții se

în
Și

același fel, 
îndatoriri și

provizionarea cu alimente este una 
din problemele pe care trebuie sâ 
o rezolve luptătorii angolezi. Popu
lația țărănească se îngrijește în mare 
măsură de aceasta. Partizanii se 
mulțumesc de altfel cu puțin, 
lonialiștii portughezi 
o acțiune 
a încerca 
populației, 
tr-un cuvînt,
Revista arată că ei au anunțat, de 
pildă, un program de construcții de 
locuințe și școli, au promis că vor 
forma cadre didactice angoleze, că 
vor elabora un cod al muncii etc.

„Jeune Afrique" apreciază însă că 
„aceste reforme timide sosesc totuși 
tîrziu și par să urmărească să cîștige 
timp. Ele nu pot avea nici un efect 
asupra opiniei africane și internațio
nale, mai puțin încă asupra luptăto
rilor angolezi".

Co- 
au întreprins 

„psiho-socială" pentru 
să cîștige simpatia 

pentru a încerca, în
să ia „peștelui apa”.

Din capriciile ier
nii : cascada Nia
gara complet în
ghețată. In foto
grafie: un student 
întreprinde o ne
obișnuită plim
bare peste crusta 
care a făcut să 
crească nivelul a- 
pelor cu circa 

18 m.

Crește
Salazar. (Ziarele).

rezistența împotriva lui

SALAZAR : Trebuie să fiu cu ochii în patru 1
Desen de EUG. TARU

MOGADISCIO. La 4 februarie, 
premierul Consiliului de Stat al 
R. P. Chineze, Ciu En-lai, și-a în
cheiat vizita oficială făcută în Re
publica Somalia, plecînd spre pa
trie.

DJAKARTA. Ministrul afacerilor 
externe al Indoneziei, Subandrio, a 
anunțat că reprezentanții Indoneziei 
și Olandei se vor întruni în cadrul 
unei conferințe la nivel ministerial 
pentru a discuta o serie de proble
me privind relațiile dintre cele două 
țări.

BELGRAD. La 4 februarie a 
început la Belgrad ședința comună 
a vecelor Scupștinei federative a 
R. S. F. Iugoslavia. în centrul dez
baterilor se află referatul lui Ed
vard Kardeli, președintele Scupști
nei federative, privind modul de 
organizare și metodele de 
ale Scupștinei federative și 
ganelor sale.

BUENOS 
„Losacla“ din 
din cele mai 
din America 
cent volumul 
populare romînești“.

lui Lu-

— Intr-o 
comitatul 
de obser- 
campania

Ministerul 
a anunțat că 

în legătură 
morții lui Patrice 

Această măsură a fost 
în urma declarațiilor lui 

în cadrul unui interviu

prezent 
, afirma

tiv la propunerea președintelui Tan- 
gauicăi, Julius Nyerere, de a se 
convoca o conferință a Organizației 
unității africane la nivelul miniștri
lor de externe, pentru discutarea si
tuației din Africa răsăriteană.

lui Nikolai Tihonov, sesiunea Comi
tetului pentru decernarea premiilor 
Lenin în domeniul 
artei.

literaturii și

editura

muncă 
ale or-

ADDIS ABEBA. Pînă în
18. state africane au răspuns

AIRES. în
Buenos Aires — una 
mari case de editură 

Latină, a apărut re- 
„Doine și balade

MOSCOVA. La 4 februarie s-a 
deschis la Moscova, sub președinția

LEOPOLDVILLE.
Justiției al Congoului 
va' redeschide ancheta 
cu împrejurările 
Lumumba, 
luată 
Chombe, 
acordat publicației belgiene „Pour
quoi Pas ?“. După cum se știe, 
Chombe a afirmat că unii din con
ducătorii actuali ai Congoului ar 
fi implicați în uciderea 
mumba.

WASHINGTON. Marina ameri
cană a anunțat lansarea unui sate
lit artificial destinat măsurării in
tensității razelor „x“ emise de Soa
re. Satelitul urmărește posibilitatea 
stabilirii unui sistem de previziune 
a petelor solare care provoacă ade
sea perturbații în propagarea unde
lor bertziene.
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