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Recomandările Consiliului

Superior al Agriculturii
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Industria con- ----------
strucțiilor de ma- . Ing. GH. OPREA 
șini din țara noas- adjunct al ministrului industriei 
tră — pivotul prin- construcțiilor de mașini 
cipal al industriei —
grele — și-a a- 
firmat an de an rolul vital pentru 
progresul multilateral al întregii 
economii naționale. Traducînd în 
viață sarcinile trasate de Congresul 
al III-lea al partidului cu privire 
la promovarea tehnicii noi în toate 
ramurile economiei, întreprinderile 
constructoare de mașini au asimilat 
în ritm susținut numeroase mașini, 
utilaje și linii tehnologice complexe, 
cu caracteristici și performanțe la 
nivelul tehnicii actuale.

Sarcini deosebit de importante re
vin întreprinderilor constructoare 
de mașini în acest an, un loc însem
nat în prevederile planului ocupînd 
asimilarea de noi mașini, utila
je și instalații necesare economiei 
naționale. Planul tehnic pe anul 
1964 al Ministerului Industriei Cons
trucțiilor de Mașini cuprinde sarcini 
de asimilare a unor utilaje energe
tice grele, a numeroase tipuri 
mașini-unelte, utilaje pentru 
dustria chimică și alimentară, 
mijloace de transport, utilaje i 
tru construcții, echipamente electro
tehnice și altele, care vor influența 
în mare măsură indicii de produc
tivitate, costurile, calitatea produ
selor și a proceselor tehnologice în 
ramurile unde vor fi utilizate.

îndeplinirea prevederilor planului 
tehnic pe anul 1964 — îndeosebi 
a sarcinilor privind asimilarea de 
produse la cel mai înalt nivel 
tehnic și îmbunătățirea performan
țelor tehnico-economice ale mașini
lor și utilajelor din fabricația cu
rentă— necesită desfășurarea unei 
activități de concepție tehnică și e- 
conomică avansată, promovarea cu 
hotărîre a celor mai moderne prin
cipii de proiectare, a celor mai efi
ciente procese tehnologice.

Pe baza indicațiilor conducerii de 
partid și de stat, în uzinele con
structoare de mașini s-a desfășurat 
în ultimul timp o acțiune susținu
tă de concentrare în sectoarele de 
concepție a celor mai bune cadre 
de ingineri și tehnicieni din produc
ție. în urma acestei acțiuni, poten
țialul de proiectare a crescut în pe
rioada 1960—1963 cu 20—30 la sută 
anual. Ținînd seama de efectele po
zitive ale întăririi sectoarelor de 
concepție, experiența acumulată va 
fi dezvoltată și extinsă, pentru a 
spori în continuare posibilitățile în
treprinderilor în rezolvarea proble
melor tehnice.

Sînt demne de remarcat rezulta
tele bune obținute în acest dome- 

întreprinderi,
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niu de numeroase 
printre care Uzinele „23 August“ și 
„Semănătoarea“ din 
toate instalațiile de
de Uzinele „1 Mai“-Ploiești s-au a- 
plicat soluții constructive moderne, 
cum sînt folosirea lanțurilor cu role 
în locul curelelor trapezoidale, intro
ducerea turboambreiajelor sau a 
convertizoarelor de cuplu, comenzi 
pneumatice centralizate la pupitrul 
sondorului-șef etc. asigurîndu-se 
performante tehnico-economice su
perioare.

Asimilarea de mașini și utilaje la

București. La 
foraj fabricate

DINT

In sala din str. Brezoianu nr. 31 s-a 
deschis ieri expoziția de fotografii 
artistice selecționate la concursul 
„Pentru cea mai bună carte poștală 
ilustrată" organizat de editura Me
ridiane în colaborare cu Asociația 
artiștilor fotografi din R. P. Romînă. 
Juriul a selecționat 196 fotografii din 
cele peste 5 000 prezentate. Au fost 
decernate premii și mențiuni. Repro
ducem fotografia ; Mamaia •— hotel 
ț,Perla",'de Mircea Fodor

ni-cel mai înalt 
vel tehnic presu
pune asigurarea u- 
nui decalaj cores
punzător între pro
iectare și fabrica

ția de serie. Aceasta creează posi
bilitatea ca în perioada de însușire 
a fabricației noilor produse preocu
parea de bază să fie concentrată a- 
supra calității,. Așa cum s-a subli
niat la sesiunea Marii Adunări Na
ționale din decembrie 1963, produc
ția de serie trebuie să înceapă numai 
după ce au fost rezolvate toate pro
blemele tehnice ale asimilării, iar 
muncitorii, tehnicienii și inginerii au 
fost temeinic pregătiți și stăpînesc 
pe deplin partea din procesul de 
producție ce le revine.

întărirea sectoarelor de concepție 
din întreprinderi cu noi cadre de 
ingineri din producție are o deose
bită importanță pentru îmbunătă
țirea pregătirii fabricației, una din 
condițiile materiale necesare .reali
zării de produse cu un înalt nivel 
calitativ. O serie de întreprinderi 
pot astfel să-și concentreze efortu
rile spre ridicarea nivelului tehnic 
al producției prin extinderea proce
deelor tehnologice moderne și prin 
mărirea gradului de echipare a pro
ducției cu scule, dispozitive și veri
ficatoare, ceea ce asigură o cali
tate ridicată a produselor și o înal
tă productivitate a muncii.

în unele întreprinderi importante, 
cum sînt Uzinele „Tractorul“ și 
„Steagul roșu“ ' din Brașov, Uzina 
constructoare de mașini din Reșița 
etc., s-au creat servicii de pregătire 
a fabricației, iar la altele — ca Uzi
na „Strungul“ din Arad — birouri 
de~ pregătire a fabricației. Această 
măsură a permis o mai strînsă co
laborare între ptoducție și sectoarele 
de concepție, o mai bună coordona
re și urmărire a planurilor de mă
suri tehnico-organizatorice ale în
treprinderilor privind pregătirea fa
bricației. O atenție deosebită s-a a- 
cordat verificării în practică a solu
țiilor constructive aplicate la mași
nile și utilajele noi, dezvoltîndu-se 
și perfecționîndu-se necontenit stan
durile de probă din întreprinderi, e- 
chiparea lor cu aparatura necesară 
încercărilor. Pentru a menține me
reu „tinere“ produsele aflate în fa
bricație, prin îmbunătățirea conti
nuă a performanțelor acestora, a 
crescut și preocuparea pentru orga
nizarea de ateliere de prototipuri 
cadrul întreprinderilor.

Merită a fi subliniat faptul 
întărirea sectoarelor de concepție 
realizează nu numai pe calea crește
rii numerice a cadrelor, ci și prin fo
losirea mai bună a capacităților și a 
posibilităților existente. Aceasta pre
supune atît îmbunătățirea organiză
rii muncii în sectoarele de concepție, 
cît. și economisirea forțelor și a 
muncii de pregătire a documenta
ției de proiectare 
tehnologică prin refolosirea unor 
proiecte, utilizarea 
introducerea tehnologiei de grup 
etc. Organizarea serviciului cons- 
tructor-șef pe ateliere la Uzinele „In
dependența“ din Sibiu a permis ca 
la proiectarea transportoarelor cu

Dunărea e acum... atbă. 
Un imens planșeu de ghea
ță i-a acoperit apele. In 
docuri totuși lucrul este 
în toi : remorcherul „Dor
na“ se agită printre slo
iuri, eliberînd dana de 
șlepurile descărcate, tră- 
gînd în locul lor altele, pli
ne cu fel de fel de mărfuri. 
Un alt remorcher dă și el 
ajutor la treaba asta des
tul de complicată. Acum, 
pe timpul iernii, vasele 
fluviale se găsesc bine a- 
dăpostite in iernatice — 
ca cel din bazinul 
„Docuri“, sau in altul, 
mult mai mare, in lungi
me de 4 km, organizat 
pe canalul Măcin (foto
grafia nr. 1). Sint anco
rate sute de vase, printre 
care și unele nave sub 
pavilioane străine. La cen
trul de conducere al ierna
ticului de pe canalul Măcin 
— aflat pe un ponton — 
ne întimpină bucuros cîr- 
maciul Alexandru Stroe. 
Vizităm, împreună citeva 
șlepuri. Totul este bine 
chibzuit, organizat gospo-. 
dărește. Opt brigăzi de 
reparații lucrează pe în
trecute. Sint totuși zile 
cind activitatea unora 
din echipaje nu se 
desfășoară numai în ier
natice. Deseori „Cărbu- 
nești", „Poiana Țapului", 
„Turnu Severin“, „Dorna“ 
și alte remorchere sînt 
nevoite să ia în piept ghe
țurile, să deschidă, prin

ele, cale liberă pentru na
vigația cargourilor ce so
sesc cu mărfuri sau plea
că de la Brăila spre alte 
porturi.

Ce fac marinarii în a- 
ceste zile cînd vasele lor 
se află la... iernat? Pe 
puntea vasului „Borcea" 
l-am întîlnit pe căpitanul 
Panait Popescu. El este 
totodată și comandantul 
iernaticului din bazinul 
„Docuri“. Aflăm că e- 
chipajele folosesc a- 
ceastă perioadă de răgaz 
pentru a face o serie de 
lucrări de reparații și de 
întreținere a navelor (fo
tografia nr. 2). Au loc, de 
asemenea, cursuri pentru 
reîmprospătarea și îmbo
gățirea cunoștințelor pro
fesionale ale navigatori
lor. Ele sint organizate pe 
grupe de specialități, la 
bord. Valurile Dunării au 
încremenit sub întinderea 
de gheață — pe care oa
menii pășesc fără teamă 
(fotografia nr. 3). După 
cum ați văzut, marinarii 
au în acest timp destu
le treburi de făcut. Ei 
se dovedesc însă neîn- 
trecuți în găsirea unor 
îndeletniciri plăcute care 
să le umple clipele de 
repaus. Priviți-i pe oame\ 
nii ' Dunării într-o aseme
nea clipă — armonica, ghi
tara și dincolo de vas — 
Dunărea ...albă (fotogra
fia nr. 4).

S. UTAN
Foto : R. COSTIN
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(Continuare în pag. IV-a)

Din scrisorile sosite !a redacție

Mai mare
Sînt contabil principal Ia Între

prinderea regională de electricita
te Oltenia. Sarcina mea este de a 
(ine evidenta tuturor mijloacelor 
lixe privind producerea, transpor
tul și distribuția energiei electrice 
în regiune. Ca în orice sector de 
activitate, tinerea corectă și Ia zi 
a evidentei are o mare însemnă
tate pentru folosirea și gospodări
rea rațională a mijloacelor între
prinderii noastre. De aceea consi
deram drept un ajutor controlul 
exercitat de diferite foruri. Aș 
vrea să atrag însă atenția asupra 
unor excese. De la o vreme, vin 
atît de des diferite comisii să facă 
revizii, incit îndeplinirea sarcini
lor zilnice este serios îngreunată. 
Din luna octombrie a anului 1962 
și pînă la siîrșitul anului trecut în 
întreprindere au fost nouă comisii 
pentru revizia evidentei mijloace
lor fixe — patru comisii de la 
Banca de Investiții Craiova, apoi 
de la Ministerul Finanțelor, echipa 
de control -financiar intern, una de 
la Ministerul Minelor și Energiei 
Electrice etc. Fiecare comisie a 
lucrat în întreprindere de Ia 5 pînă 
la 20 de zile.

Făcînd un calcul sumar al timpu
lui folosit intr-un an de diferite 
comisii pentru efectuarea contro-

OATÄ ȚARA
Succesele unui

IAȘI (coresp. „Scînteii“). — Co
lectivul de muncitori, tehnicieni și 
ingineri de la Uzina metalurgică 
din Iași, cel mai tînăr colectiv de 
muncă din noua zonă industrială a

Utilaje moderne 
în industria sticlei

în aceste zile, la Fabrica de sti
clă din Turda au intrat în produc
ție patru instalații noi, automate, 
de fabricat fiole. Instalațiile au o 
capacitate totală de producție de 20 
milioane fiole pe an. Mașinile sînt 
înzestrate cu un dispozitiv de ali
mentare cu țeavă sortată la diame
trul și grosimea pereților fiolei, cu 
aparatură pentru control și sortare, 
în anul 1963, în industria sticlei 
gradul de automatizare a crescut 
simțitor, contribuind la sporirea 
productivității și la ușurarea muncii 
fizice, prin înlocuirea operațiilor 
care necesită un mare volum de 
muncă fizică — descărcarea nisipu
lui, alimentarea mașinilor de ames
tec, a cuptoarelor etc.

tmär colectiv
acestui oraș, a încheiat luna ianua
rie cu bune rezultate în producție. 
Acest harnic colectiv a reușit să 
realizeze sarcinile de plan pe luna 
trecută, livrînd țevi sudate de 4—2,5 
țoii, de cea mai bună calitate.

Realizări s-au obținut și în am
plasarea în flux tehnologic a u- 
nor agregate, care dau posibilitatea 
fabricării unor noi sortimente de 
țevi sudate. Astfel, în cursul zilei de 
ieri a intrat în rodaj reductorul- 
alungitor, cu ajutorul căruia se vor 
produce țevi sudate de diferite di
mensiuni.

d--ara.ua
lului evidenței pe care eu o țin, 
rezulta că s-au folosit circa 3 000 
de ore. Este limpede că s-a consu
mat un volum mult prea mare de 
muncă și, bineînțeles, de cheltu
ieli (deplasări etc) pentru contro
lul evidenței ținute de un singur 
om. Mai adaug că la fiecare revi
zie mi se cere să stau pe lingă 
revizorii respectivi spre a le da 
relațiile necesare, că în această 
muncă sînt antrenați diferiți tova
răși din conducerea întreprinderii. 
Toate acestea ne stingheresc se
rios activitatea.

După cum am arătat la început, 
consider că un control riguros 
este absolut necesar în orice sec
tor. Cred însă că forurile noastre 
tutelare nu pot fi de acord ca, 
după ce intr-o lună se face o re
vizie amănunțită a unui sector, în 
luna următoare o nouă comisie s-o 
ia de la capăt, în timp ce alte sec
toare nu sînt controlate deloc. So
cotesc că prin studierea atentă a 
acestei probleme s-ar putea sta
bili norme care să asigure efectu
area unor revizii temeinice, evitîn- 
du-se, în același timp, situațiile 
amintite.

DESPRE ȘOFERI

PIETONIȘIREGUL!

DE CIRCULAȚIE

ALEXANDRU BARCAN 
coresp. voluntar

Un milion de flori
PITEȘTI (coresp. „Scînteii"). In 

orașele regiunii Argeș se fac inten
se pregătiri pentru primăvară. La 
Pitești, în serele sfatului popular 
orășenesc, se pregătesc pentru noul 
sezon circa 1 milion de flori. în 
primele zile mai calde ele urmează 
să fie plantate în parcuri, pe alei, să 
împodobească spațiile din preajma 
noilor blocuri. Au fost procurați și 
4 000 de arbuști ornamentali. Vor fi 
dezvoltate zonele verzi, ale orașului, 
în jurul noului complex. sportiv, pe 
o suprafață de 14 ha, se1 amenajea
ză o plantație cu specii diferite de 
arbori și arbuști.

Pregătiri intense s-au făcut pen
tru noul sezon și la Cîmpulung- 
Muscel. întreprinderea de gospodă
rire orășenească de aici a confecțio
nat un mare număr de suporți me
talici pe care vor fi așezate glastre 
cu flori și vase mari ornamentale. 
Sînt prevăzute de asemenea diferi
te lucrări de amenajare a parcuri
lor.

Studenți Ia odihnă și in tabere
SINAIA (coresp. „Scînteii). — A- 

proape 1 800 de studenți din centrele 
universitare București, Cluj și Timișoa
ra au sosit în cursul zilei de ieri în 
stațiunile balneo-climaterice Bușteni și 
Sinaia unde vor petrece zilele vacanței 
de iarnă. Noilor oaspeți li s-au asigu
rat condiții bune de odihnă și recreere. 
Casa de cultură din Sinaia și clubul 
din Bușteni au pregătit un program

cultural-sportiv interesant — simpo
zioane, manifestări artistice, concursuri 
de șah, de săniuțe și schi, excursii la 
muzeele Doftana și Peleș. La cabanele 
Padina, Peștera, Piatra Arsă, Babele și 
altele din masivul Bucegi s-au orga
nizat tabere de schi, care găzduiesc în 
prezent 500 de studenți de la diferite 
instituții de învățămînt superior din 
Capitală.

De cîteva luni, în multe localități 
din țara noastră s-a interzis semna
lizarea prin claxonare pentru auto
vehiculele care circulă pe drumuri 
publice. Un redactor al ziarului nos
tru, Ion Pleavă, a avut o convorbire 
cu tov. locotenent colonel Haralam- 
bie Vlăsceanu, șeful Direcției in
specție auto și circulație din Di
recția Generală a Miliției, despre e- 
fectele interzicerii claxonatului, cau
zele unor accidente și măsurile luate 
pentru îmbunătățirea în continuare 
a siguranței-circulației rutiere. Iată 
ce na-a relatat :

în fiecare an crește parcul de ve
hicule cu tracțiune mecanică — scu
tere, motociclete, turisme, autoca
mioane, autobuze, tractoare. în pre
zent, pe drumurile din țara noastră 
este o circulație mult mai intensă 
decît în trecut. Pentru asigurarea u- 
nei perfecte siguranțe a circulației se 
cere din partea celor care folosesc 
drumurile publice — șoferi, motoci- 
cliști, bicicliști și pietoni — o bună 
cunoaștere și respectare a legilor de 
circulație. Altfel, se ajunge la ac
cidente. Organele de miliție și 
alte organe de stat au luat o 
serie de măsuri menite să facă 
cunoscute cetățenilor principalele 
prevederi ale legislației privind 
circulația pe drumurile publice. în 
munca de propagandă pentru res
pectarea normelor de circulație, lu
crătorii din miliție au primit sprijin 
din partea presei, radioului, și tele
viziunii, a Comitetului de Stat pen
tru Cultură și Artă. Ca urmare, a 
scăzut numărul accidentelor. Astfel, 
dacă în anul 1958 se produceau 2,34 
accidente la suta de vehicule, în 
anul 1963 s-au produs 1,02, acest pro
cent fiind în scădere.

Care sînt principalele cauze ale 
accidentelor ? Cînd vinovat este 
pietonul, cauza o găsim în ușurința 
cu care traversează strada fără să 
se uite dacă prin locul respectiv 
circulă în acel moment vehicule. 
Este de obicei graba ' excesivă cu 
care unii cetățeni, cînd coboară din- 
tr-un vehicul, vor să traverseze 
strada prin fața sau spatele acestuia 
și sînt surprinși de alte vehicule 
care circulă în sensuri opuse. Cînd 
victima este un biciclist, in mai toa
te cazurile ori a circulat pe mijlocul 
drumului, ori a apărut brusc în 
drum din vreo curte sau dintr-un 
gang, sau a ieșit din spatele unor 
vehicule staționate. Noaptea, unii 
bicicliști circulă fără lumini sau 
fără „ochi de pisică“. Cazurilte, cînd 
de vină nu sînt cei care conduc ve
hicule cu tracțiune mecanică, ci 
pietonii, bicicliștii, cărăușii, însu
mează 48 la sută din totalul acci
dentelor.

La acestea se adaugă cele în 
care victimele sînt copii. Vina, în 
aceste cazuri, o poartă părinții sau

Punct de intersecție : Piața Mihail Eminescu din Capitală.
Foto : Gh. Vințilă

cei însărcinați cu supravegherea co
piilor.

Chiar și în cazurile amintite, șo
ferul, motociclistul, vatmanul sau 
tractoristul trebuie să prevadă in
tenția pietonului, a biciclistului.

Pe de altă parte, aproape 50 la 
sută din accidentele de circulație 
sînt provocate din vina omului care 
stăpînește forța cailor putere. Unii 
conducători de vehicule confundă 
circulația anului 1964 cu cea de 
acum 10—15 ani.

De multe ori o depășire, un viraj 
făcut la întîmplare produc acciden
te. Nu se poate spune că cel care 
conduce vehiculul nu cunoaște legile 
circulației. Dimpotrivă. îl oprești și-l 
întrebi :. de ce ai procedat așa ? Ri
dică din umeri și spune că se gră
bește. Dar graba strică treaba, spu
ne o veche zicală. Cîți motocicliști 
nu-și pierd viața pentru simplul fapt 
că întorc capul și vorbesc cu per
soana din spate, „taie“ curbele pe 
stînga, merg cu viteză excesivă, se 
angajează în depășiri incorecte, nu 
semnalizează luarea virajelor ! Fie
care știe că toate acestea sînt in
terzise, dar „încearcă“. Aceste în
cercări au îndoliat multe familii. Și 
încă un fapt care se impune aten
ției : în peste 50 la sută din ac
cidentele produse din vina șoferilor, 
motocicliștilor sau tractoriștilor cau
za a fost consumul de alcool.

Viteza excesivă, nesemnalizarea 
depășirilor, nefolosirea corectă a lu
minilor în timpul nopții, transportul 
persoanelor deasupra încărcăturii 
sînt, frecvent, sursa unor acciden
te de circulație.

Măsurile luate de organele de mi
liție au dus și vor duce la întărirea 
ordinei de circulație pe drumurile 
publice. După cum se știe, încă de 
anul trecut claxonatul a fost inter
zis în numeroase orașe printre care 
București, Cluj, Timișoara, Oradea, 
Constanța, Turnu Severin, în locali
tățile balneo-climaterice. în timpul 
care a trecut s-a observat o mare 
scădere a numărului accidentelor. 
Se poate spune că de îndată 
ce claxoanele au amuțit atenția con
ducătorilor de vehicule și a pietoni
lor s-a mărit, ajungîndu-se la o cir
culație din ce în ce mai ordonată. 
Miliția desfășoară acum o munca 
fructuoasă de educare cetățenească. 
Se realizează filme documentare și 
diafilme pe tema respectării legilor 
circulației, se tipăresc afișe instruc
tive, pliante, broșuri cu sfaturi pen
tru cetățeni — șoferi și pietoni. Or
ganizăm consfătuiri, întîlniri cu 
copiii de vîrstă școlară, cu părinți 
și educatori. Sute de mii de elevi au 
participat iarna aceasta la concursu
rile organizate în școli pe tema „Să 
cunoaștem regulile de circulație“.

S-a constatat că locuitorii satelor 
cunosc încă insuficient normele le
gale de circulație. De aceea ne-am 
îndreptat atenția și spre localitățile 
rurale.

Toate aceste’ măsuri, precum și al
tele pe care le vom lua în viitor — 
a arătat în încheiere interlocutorul 
nostru — vor contribui la scăderea 
numărului accidentelor. Dar, în pri
mul rînd, contează conștiința cetă
țeanului care folosește drumul pu
blic, ca pieton sau conducător de 
autovehicul.

ara.ua
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clTl^r ïjr a l a
W „RICHARD AL HI-LEA" memorabil
Hamlet, Othello, Richard al Ill-lea, 

figurile titanice ale teatrului Shakes
pearean constituie, de patru veacuri, 
marile examene actoricești, dezvă
luind în același timp un act de cul
tură și de integrare în universalitate. 
Richard al III-lea e o pagină ge
nială de cronică, în care sînt dezvă
luite nu simple episoade istorice, ci 
trăsături zguduitoare ale unei uma
nități marcate de vicii cumplite : 
goana după mărire, pofta puterii — 
în serviciul cărora se declanșea
ză crime monstruoase, răzbunări 
feroce, uneltiri perfide, tot corte
giul de fărădelegi pînă la care 
poate ajunge sufletul omenesc de
gradat, lipsit de orice frînă morală. 
Richard al III-lea este un asemenea 
exemplar uman în care geniul lui 
Shakespeare a gravat expresia cu
tremurătoare a cruzimii, a silniciei, 
a vicleniei, a perfidiei, a unei etici

de SICA ALEXANDRESCU 
artist al poporului

o pagină de sînge și oroare, scrisă 
cu sînge și oroare, pentru ca oa
menii de pretutindeni și de totdeau
na să-și amintească pînă unde poate 
coborî spiritul uman atunci cînd 
legile sînt strîmbe, cînd dreptății îi 
ia locul tirania și respectului pen
tru ființa umană — bunul plac, furia, 
arbitrariul șl disprețul pentru om. 
Astfel înțelese lucrurile, valoarea 
educativă a teatrului Shakespearean 
— liber de orice spirit didacticist — 
și a lui Richard al III-lea în chip 
deosebit, rămîne enormă. ■

în anul în care omenirea întreagă 
prăznuiește geniul lui Shakespeare, 
ca pe una dintre cele mai mari co
mori ale lumii. Teatrul Nottara din

¥:■
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cinstește pe sine cu 
cele mai strălucite creații

George Vraca In 
„Richard al III-lea“

și- ..șLsi

pervertite, avînd înagMEija artisti
că de a explica, adînc și plauzibil, 
cauzele istorice care au putut da 
naștere unui asemenea monstru. 
Tarele morale ale eroului nu sînt 
explicitate decît parțial prin cele 
fizice, ale schilodului. Trăsăturile lui 
morale ies la iveală din mediul în 
care s-a născut, din orînduirea a 
cărui odraslă este, din registrul mo
ral al unei lumi și al unor așezări 
sociale pe care le ilustrează. Se lu
minează astfel un ev de sălbăticie 
la flacăra aspirațiilor umaniste ale 
poetului de la Stratford, care, cu 
neîmpăcata lui luciditate, condamnă 
și pune la stîlpul infamiei, pentru 
eternitate, pe toți acei care înjosesc 
numele omului. Richard al III-lea e

București 
una dintre 
teatrale din ultimele două decenii. 
La o vîrstă încărcată de glorie, ar
tistul poporului George Vraca a luat 
asupra umerilor săi sarcina copleși
toare a înfățișării lui Richard. Și 
numai un sentiment de sfială, expli
cabil, ne face să ne supraveghem 
adjectivele. Fiindcă altminteri am 
îndrăzni să spunem — după ce am 
văzut acest toI jucat de unii dintre 
cei mai mari actori ai lumii, că 
George Vraca se ridică la înălțimea 
celor mai strălucite interpretări din 
cîte s-au încercat în acest rol — 
poate 
plex, 
scris

cel mai greu, cel mai corn
eei mai extenuant din cîte a 
Shakespeare. Vraca trebuie

văzut — și nu o dată — în acest 
spectacol, pentru ca să poți cuprin
de toată paleta uriașă cu care și-a 
portretizat eroul. Cu o știință a 
nuanțelor celor mai fine, cu o gesti
că studiată pînă la infinitezimal, cu 
o mimică pe care studenții noștri 
trebuie s-o studieze ca pe un curs 
de măiestrie, cu o artă a vocii, a 
mișcării, a privirii, dar mai ales, și 
peste toqte, cu o imensă capacitate 
sufletească de a trăi tragedia erou
lui întruchipat, George Vraca a fost 
un Richard al III-lea de o nemăr
ginită complexitate : rău, de o rău
tate criminală ; răzbunător, de ama
ra răzbunare de care sînt în stare 
avariații morali, neiertător, viclean, 
fals în raporturile cu cei pe care în
cearcă să-i mintă, pătimaș, odios. 
Există în tragedie o scenă cheie : 
aceea în care Richard oprește cor
tegiul funerar al regelui ucis de el și 
cînd o vede pe regina văduvă — 
care știe cine e ucigașul — pentru 
ca să-i facă o declarație de dragoste 
pe cît de monstruoasă pe atît de 
convingătoare, îneît regina îi accep
tă, lingă cosciug, inelul de logodnă.

Poate că nici un interpret din cîți 
am văzut, cum Spun, în lunga mea 
viață de teatru, n-a izbutit să dez
văluie cu atîta artă, toate resortu
rile intime și tenebroase ale momen
tului tragic. Fiindcă — și asupra a- 
cestui fapt vreau să insist — Richard 
e pe tot parcursul dramei sale 
sincer. Sincer cu sine, în acord cu 
sine, părîndu-i-se tot timpul că are 
dreptate. Or, aici e sîmburele trage
diei, în acest fapt cutremurător că 
Richard crede că are dreptate. Fără 
această conștiință adîncă, Richard 
e un simplu criminal, neinteresant 
din punct de vedere artistic. George 
Vraca s-a- ridicat însă pe acea cul
me artistică, de unde Richard este 
arătat în această lumină, cu atît 
mai cumplită, a criminalului care 
crede în crima sa. Luciditatea inter
pretării face contemporaneitatea ei. 
Se vorbește necontenit prin presă de 
această problemă a spiritului con
temporan în interpretare și în arta 
actorului. George Vraca dă, aici, o 

mare lecție de contemporaneitate; din 
capacitatea lui uriașă de a trăi în 
chip artistic tot ce gîndește — s-a 
născut această memorabilă realiza
re a teatrului romînesc, care se nu
mește Richard al III-lea în interpre
tarea lui George Vraca.

Creația interpretului principal a fost 
posibilă — șl are o forță de impre
sionare excepțională — fiindcă se 
împletește organic cu o concepție 
regizorală amplă și limpede. Regi
zorul Ion Șahighian a izbutit să dea 
sensurilor profunde ale tragediei o 
temelie netedă și firească, fără să 
cadă într-un păcat — din nefericire 
nu arareori întîlnit în regia contem
porană — și anume păcatul unei 
„teatralizări" ulterioare, exterioare 
textului, de care lucrarea drama
tică nu are nevoie și care o trans
formă întt-o înzorzonare barocă, deci 
inutilă. Viziunea lui Șahighian e 
simplă, fără a fi simplistă, e emo
ționantă, e directă fără ostentație, 
deci artistică. în acest cadru bine 
gîndit evoluează un ansamblu de
votat. Neputînd cita aci toate nu
mele, relevăm strădania întregu
lui colectiv care asigură, cu talent, 
desfășurarea acestui spectacol deo
sebit.

EUGEN JEBELEANU

„bintece
Cu noul său volum de „Cîntece 

împotriva morții“, Eugen Jebeleanu 
reia filonul liric, bogat în resurse, 
din impresionantul „Surîs al Hiro- 
șimei“. Poet de structură romantică, 
înzestrat în direcția marilor evocări 
patetice sau viziunilor larg des
chise spre viitor, Eugen Jebelea
nu îmbrățișează în cartea sa recentă 
un orizont tematic mai bogat decît 
pare a indica titlul. Căci polemica 
împotriva morții (și a tuturor „ali- 
aților“ ei : mizeria, tirania, foamea, 
lăcomia etc.) se împletește mereu cu 
imnul cald, vibrant, pe care poetul 
îl închină luminoaselor puteri ale 
vieții, solidarității umane, socia
lismului și libertății. O astfel de poe
zie. al cărei procedeu fundamental 
e antiteza, contrastul, evidențiază 
totdeauna o atitudine etică. Din acesl 
punct de vedere Eugen Jebeleanu 1- 
lustrează în mod convingător artis
tic una din direcțiile cele mai Im
portante pe care se dezvoltă lirica 
noastră realist-socialistă în ansam
blul ei. într-adevăr, multe dintre po
eziile incluse în volum reprezintă o 
mărturie a patosului etic revoluțio
nar, atît de caracteristic vremii noas
tre. Se poate spune că Eugen Jebe
leanu e un poet al afirmațiilor di
recte, categorice, al ideilor nete, for
mulate pe un ton răspicat, fără să 
cadă însă în declarativism sec sau să 
adopte un stil expozitiv-prozaic. 
Arta lui constă în ridicarea împreju
rărilor și fenomenelor descrise — 
adeseori extrase din domeniul vieții

impôtrin a
cotidiene — la nivelul unor simbo
luri poetice cuprinzătoare. Merită a 
fi citată poezia „Ziua cu trandafiri“, 
care încheie volumul „Cîntece 
împotriva morții“. Poetul folosește 
aici o personificare, cu valoare de 
simbol. Tabloul dimineții proaspete 
— semn al începutului activității 
constructive — e realizat prin aso
cierea unor elemente familiare, cu 
altele bogate în resurse sugestive 
Dimineața ne apare la început ca o 
zeiță a muncii: „Senină și înaltă, / 
tu nu-ntîrzii nicicînd, / cu-o roză-n- 
tre dinții scăpărători, / c-un roșcovan 
boboc de soare la tîmplă, / cu bra
țele pe care-ți joacă / lumini de 
piscuri, plete / de steaguri rubinii, / 
răsufletul furnalelor, caligrafia flu
viilor înfrățite / de pretutindeni / 
frunzișurile ' de flăcări uriașe / ale 
cuptoarelor". Simbolul se întregește 
și se îmbogățește mereu pe parcursul 
poeziei. Finalul lărgește semnificativ 
perspectiva, făcînd din „senina și 
înalta“ dimineață o „soră a sfărîmă- 
torilor de lanțuri, / logodnică a 
timpului ce vine“. Alteori, Eugen Je
beleanu —- conform structurii sale 
romantice —- își construiește poemele 
în tonul unor imnuri avîntate, cu e- 
numerații și repetiții sonore, de o 
nobilă solemnitate. în această cate
gorie se înscrie frumosul poem 
„Aipi“, dedicat patriei socialiste : 
„Pe-aceste locuri unde / lumina bate 
din aripile-i fierbinți / deodată pen
tru toți. / Pe-aceste locuri unde griul 
se preface ! în pîine pentru fiecare

morții“
_>

om, / și nu-n șerpuitoare fișicuri de 
aur / ce se strecoară / în cîteva mi
sterioase buzunare... (...) Pe-aceste 
locuri unde / minerul pătrunzînd I 
în zidurile nesfîrșite-ale cărbunelui / 
știe că nu-și mai făurește propriul 
sicriu, / ci taie uriașe uși prin care / 
și-nalță zborul, sfîrîind, lumina (...) 
Aici mi-i patria / aici, unde Repu
blican încununată / cu mari cu
nuni de grîu / și cu văzduhuri, li
bere pe veci".

Dar poezia lui Eugen Jebeleanu 
cunoaște — cum spuneam mai sus — 
și o latură polemică. Poetul stigma
tizează cu vehemență falsele va
lori ale lumii capitaliste, tot ceea 
ce tinde să mutileze și să strivească 
Omul. Simbolul morții are în poezia 
lui Eugen Jebeleanu evidente impli
cații sociale, puse în lumină chiar 
din „Prologul“ volumului : „Știu, 
Moarte, nu ești singură. Mizeria / 
de-atîtea ori ți-i geamănă îneît / 
mă-ntreb : tu o conduci sau ea te-n- 
drumă. ?... (...) Nu, nu ești singură. 
Lucește / privirea ta lividă, amenin
țătoare / și-atîta de nesigură, în o- 
chii Tiraniei“ etc. O caracteristică 
distinctivă a lirismului polemic o 
constituie, la Eugen Jebeleanu, al
ternarea sarcasmului sau a impreca
ției cu tonul înfiorat, îndurerat față 
de tragediile pe care Ie generează 
orînduirea bazată pe inegalitate 
socială. Efectul e un dramatism 
sporit. Jebeleanu știe să folosească 
arma tăioasă a satirei, dar față de 
soarta exploatatelor de pretutindeni

Retrospectiva urmi maestru al picturii rominești
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desigur va fi suspinat

„Fata pădurarului"
rințe, care desigur va fi suspinat 
nostalgie, ca în versul bacovian :

O, cînd va fi un cîntec de alte 
primăveri !...
Aceste primăveri, Tonitza le-a a-

. Ce suflet generos avea acest ar
tist, care chema încrezător ziua de 
mîine ! Visa o societate nouă, care 
să fie „societatea muncii pentru 
toți“ ; o lume capabilă să dăruiască 
artei rostul și demnitatea ce i se dus, anticipator, în surîsul candid al 
cuvin. Nutrea încredere în creația 
romînească, o spunea energic : „Cred 
nestrămutat în valoarea artei noas
tre — declara el în 1927. Și mai ales 
cred în valoarea de mîine a artei 
noastre“. Astfel de convingeri, sănă
tos patriotice, fac parte azi indestruc
tibil din climatul nostru artistic ; 
pictorul Tonitza, al cărui sfîrșit — 
umbrit de boală și de vrăjmășii — 
părea o dezolantă înfrîngere, a biruit 
o dată cu epoca noastră.

Retrospectiva de acum este și ea 
unul dintre semnele acestei biruințe." 
Nu s-a întreprins niciodată, în tre
cut, un asemenea vast efort de a a- 
duna laolaltă lucrări variate, sem
nificative, de Tonitza : peisaje și 
portrete, flori și compoziții, grafică 
și pictură. Sînt vreo 450 de piese, un 
ansamblu cuprinzător, care procla
mă concludent valoarea acestui ar
tist admirabil. Succesul larg al ex
poziției, interesul cu care o urmă
rește publicul vădesc totodată desti
nul nou, strălucitor pe care epoca 
noastră îl rezervă marilor valori și 
năzuințe din trecut.

Căci numai socialismul e capabil să 
transforme în fapt visele înalte pe 
care le-a îndrăznit mintea artiștilor: 
doar el poate să aducă ziua, rîv- 
nită de Tonitza, „cînd arta va deveni 
un bun comun — ca lumina soare
lui“. Dealtminteri, darul pe care 
Tonitza se silea să-l facă semeni
lor săi — pictura, vreau să spun 
spre care tindea el — e ca un fruct 
solar. Detaliu tehnic, dar investit cu 
o plăcută rezonanță, sugerînd parcă 
o blîndă predestinare luminoasă — 
în pasta cu care se prepară pînzele. 
pictorul sfătuia să 
fagure cu miere !

N-au lipsit, din 
nitza, zbuciumul 
trai nesigur. Bucuriile luminii și cu
lorii se zămisleau 
tete. De acolo 
Din lumea celor 
numea un întreg 
prezente la întîia lui expoziție, în 
1916. Era o lume palidă de sufe-

se adauge și un

biografia lui To- 
și mîhnirile unui

adesea din tris- 
pornise artistul, 
umili — cum se 
ciclu de studii,

culorilpr sale :nVerde crud, verde crud... 
Mugur alb, și roz și pur.
pictura lui avea o grație suavă, 

care se aștemfea cîteodată în'fiori
turi de arabesc ; era tinerește in
ventiv, în nevoia de a se destinde 
caligrafic. Dar, mai presus de toa
te, el s-a vădit un colorist, în tradi
ția cea mai fecundă a artei romî- 
năști : capabil să facă economie de 
mijloace artistice, dornic să-și redu
că expresiv paleta. Colorismul său. 
fluid și subtil, nu însemna o simplă 
abandonare în voia materialului 
coloristic : își propunea „să triumfe 
asupra lui, să nu se lase furat de el, 
ci să-1 domine conștient". Iubea cu
loarea, dar nu cu o pasiune purist a- 
narhică, ci îmbrățișa organic proble
mele ei, cu putere integratoare. Se 
silea să răspundă acelei profunde de
finiții date de Delacroix: Coloriștii 
sînt „cei care reunesc toate părțile 
picturii“.

Artist care știa să mînuiască 
perspicace și condeiul, pentru a-și 
rosti elocvent gîndurile, Tonitza sesi
za acut elevația spirituală a unei pic
turi. „O pînză de Pallady — oricare 
dintre ele — e un suflet“, spunea el, 
de exemplu. Tonitza simțea arta ca 
o confesiune directă, îi repugnau 
trucurile negustorești, dar și „dan- 
dysmul insolent“. „Siguranța că ești 
original îți închide calea originalită
ții“, mai nota el pătrunzător. Cu a- 
ceastă înțeleaptă receptivitate, ne- 
căutînd în pictură doar o exuberanță 
volubilă, Tonitza 
tristă 
Morții 
cută a

Arta 
de aici, de la noi, 
re cîteodată, dar 
deobște de brutalitate.

■ ția fundamentală a carierei lui de 
pictor a rămas întîlnirea cu Lu- 
chian. Trecuse prin mai multe ate
liere romînești și străine, fusese la 

: München, în Italia și la Paris, picta 
de ani întregi, fără să se găsească

lăuda tonul „de 
și nobilă rusticitate“ din 
de la Cașin, lucrarea cunos- 
lui Ștefan Dimitrescu.
lui Tonitza de asemenea e 

vie, seînteietoa- 
ferindu-se în- 

Revela-

Z A
sine, vădindu-se încă tulbure, ori 
o claritate opacă, cretoasă. Cînd 

a avut putința să vadă o colecție 
bogată în Luchieni de prima mină, 
în sufletul său s-a declanșat un re
sort ascuns : a devenit el numai la 
lumina incandescentă a acestei re
velații. Nimeni, afară poale de Ar- 
>hezi, n-a scris cu mai multă fer
voare despre Luchian, proclamînd 
■u decenii în urmă importanța lui 
:rucială pentru pictura romînească.

Pe drumul marelui său înaintaș, 
l'onitza a evocat vibrant înfățișarea 
mahalalelor sărmane : iată cerul de 
un albastru grav și mat, într-o pic
tură nobil dezolată, care se cheamă 
Moara veche. Iată o curte în care se 
văd rufe la uscat, iată peisaje de 
iarnă, cu tonuri mîngîietoare, stinse, 
iată un colț văzut de pe fereastra 
unei case din Popa Soare : arată 
plin de neprevăzut, un zid oarecare 
e pictat admirabil, în tușe mătăsoa
se, lîngă jetul negru al unor ra
muri desfrunzite. Și iată copaci, de 
data asta cu un frunziș compact, de 
un verde bogat, într-o localitate 
care era atunci, ea însăși, o mahala 
prăfuită, patriarhală: Mangalia, 
unde pictorul își făcuse printre săr
mani prieteni mari și mici, vinzăto- 
rul de flori, umil parcă și temător, 
sau vreun bătrîn turc, poate acela 
Tare arăta peste ani căruciorul lui 
de zaharicale, vopsit de mina „dom
nului Tonitza“.

Ținea la oamenii aceștia modești, 
se apropia de ei cu dragoste înțele
gătoare. Nu poți trece fără emoție 
pe lîngă Clovnul visător și trist, 
pictat diafan pe un fond cafeniu, 
sau pe lîngă alte atîtea imagini ale 
unei umanități suferinde, dezarma
te. E adevărat, duioșia pictorului de
vine cîteodată sentimentalism, de 
pildă în vreo convențională figură 
îndoliată ; însă, oricum, floarea gin
gașă a picturii lui s-a ivit deseori din 
participarea la aceste suferințe.

A fos, de asemenea o participare 
îndrăzneață, de luptător activ, în 
paginile presei progresiste, în So
cialismul, publicație a partidului 
comunist. Grafica lui militantă răs
pundea unei fundamentale aspirații 
de dreptate Purta în cuget aminti
re? anului 1907, cînd, foarte tînăr, 
student, la Iași, își manifestase sim
patia pentru țăranii răsculat!, tre
buind de aceea să părăsească Școa
la de Belle Arte. Jertfa dureroasă 
de atunci îi revenea. în minte, cînd 
auzea promisiunile unsuroase ale 
demagogiei politicianiste. Desenele 
sale stigmatizează nu odată repri
marea de la 1907 ; după cum ciclul 
său de imagini închinate lui 13 De
cembrie 1918 constituie un elocvent 
gest progresist. O sentinelă care își 
contemplă rece opera, oamenii pră
bușiți în sînge, are chiar 
săturiie- lui Ferdinand, cel care 
felicitase personal pe generalii 
sasini, pentru isprava lor de 
13 Decembrie. Un stil vibrant, 
linii suple, cu griuri expresive, 
întipărește de asemenea învălmă
șeala represiunii, în clipa cînd 
soldați! trag ; în altă planșă emo
ționantă, un grevist expiră sprijinit 
de un zid, în timp 
ce o sentinelă pă
șește îndesat, si
nistru, printre ca
davre. Atitudinea 
lui Tonitza era 
deschis revendi
cativă în astfel de 
desene, el protes
ta, cu toată pute
rea inimii sale, 
împotriva acțiu
nilor antipopu
lare, Denunța pro
paganda flașnete
lor

pe 
de

tră- 
îi 
a- 
la 
de

lor patriotarde 
militarismul no
civ, infestînd via-civ, 
ța

Sîntem îndată 
după 1918, în vre
mea cînd prospe
rau obraznic afa
ceriștii, îmbogăți- 
ții de război. Ma
sele, spoliate de 
speculanți, îndu
rau privațiuni du
re. Printre siluete 
de femei sărmane 
care așteaptă ta
citurn, 
trate,

concen- 
un bătrîn

dat des- 
teme — 
regăsesc 

și în picturile artistului. împotriva 
unor prejudecăți, la Tonitza există 
punți sensibile 
tre 
în gazete,

tor brațul : „Gloanțe ne-ați 
tul. Dați-ne pîine...“ Sînt 
acestea și altele — care se

de legătură în- 
militant, publicat 

tabloul de
desenul

— și între
șevalet. O femeie pe gînduri, lîngă 
plita sărăcăcioasă, apare într-o pic
tură, dar o întîlnim și într-o lucrare 
de grafică, însoțită de o legendă po
litică, în Cuvîntul liber din 1920. Un 
desen din 1911, cu adresă precisă, 
servește drept schemă unei picturi* 
din 1924, La patul bolnavului.

în anii de efervescență revoluțio
nară din jurul lui 1920, Tonitza dă
dea exemplul unei atitudini politice 
care se însoțea cu o calitate artistică 
netă. Chiar cînd, mai tîrziu, temele 
lui Tonitza s-au restrîns, cînd re
gimul cenzurii a stăvilit combativi
tatea artistului, cînd s-a lăsat pra
dă unor descurajări, el n-a abdicat de 
la un crez democratic. Avea să dese
neze coperta pentru Calendarul mun
cii în 1925 și aceea alegorică, oprită 
de cenzură, care trebuia să apară în 
1929. în ultimii săi ani, în preajma 
lui 1940, el s-a afirmat ca un 
antifascist, pledînd pentru „idealul 
cel mai înalt, pacea“.

Nici n-ar fi fost posibil să nu ră- 
mînă credincios acestor valori, el 
care devenise pictorul chipurilor de 
copii, al Jocurilor cîteodată admira
bil decorative, el care le evocase 
spiritual păpușile și îi înfățișase în 
camera copiilor, în cuibul lor deli
cios de alburi. Figurile infantile, te
merar stilizate, au devenit aproape 
o emblemă a artei lui Tonitza. Sînt 
printre acestea reușite fermecătoare, 
cum e tabloul copilașului pe fond 
roșu de la muzeul Zambaccian. In 
unele figuri tandrețea pictorului a 
dus la o anume străvezime nescutită 
de un aer dulceag. (Ciobănaș, de e- 
xemplu, sau figura de pe coperta ca
talogului). Dar cîte picturi ne-au ră
mas, în schimb, 
te într-o factură 
nalitate ! Copilul 
ori fetița care se 
lipoveanca, unde 
basmale umile capătă un 
orient mirific. Sînt apariții de neui-. 
tat, Fata pădurarului de pildă, ce 
pare desprinsă dintr-un basm, scu
fiță roșie cu bonetă albă. în punc
tele imense de negru, care sînt 
ochii acestor copii, se concentrează 
uimirile primăvăratice ale unor su
flete virginale. Tonitza e poetul 
candorii melancolice, și în nudurile 
adolescente, cum e acela pe un fond 
de carmin ; poet cu mijloace de pic
tor sigur, în stare să împrospăteze 
teme oricît de uzate — bulgării vio- 
leți ai liliacului — să facă fermecă
tor interiorul cel mai obișnuit. Iată 
unul din cele mai frumoase tablouri 
de acest fel, tot de la Zambacciân. 
O femeie pictată fraged, ușor. în
tr-o ambianță .din cele, mai modeste; 
dar pînza e un poem seînteietor și 
liniștit, în care un accent negru, 
spătarul unui scaun, aduce o arti
culație energică. Pe masă sînt flori 
fără pretenții, dar nesfîrșit de proas
pete. Semnificative imagini, pentru 
o artă care ne vorbește cordial, care 
ne stă aproape. Plecăm cuceriți de 
la această amplă, meritorie retros
pectivă ; un pictor comunicativ și 
armonios, un artist mereu cald și 
tandru, ne-a devenit pentru totdeau
na prieten.

de la el, lucra- 
de o suavă çar- 
în roșu citind 

numește Catiușa 
decorativul unor 

ce de

DAN HÄULICÄ

găsește accentele unui umanism ge
neros și patetic. Dintre compunerile 
polemice poate fi relevată cea intitu
lată „Eldorado“, în care setea de 
aur, spiritul achizitiv burghez sînt 
înfățișate într-un tablou sumbru, cu 
unele elemente de grotesc : apar fi
gurile unor oameni „plini de aur", 
suferind de „o gălbinare stranie de 
aur". „Fiecare vis al lor e-un vis 
apăsător ca aurul“. Agonia lor e 
„mult mai crîncenă / decît a orișică
rui om, / fiindcă li-s plămânii / doi 
saci cu aur greu care-i apasă și le / 
gîtuie suflarea“. Poemul se încheie 
printr-un contrast simbolic „...și-afa
ră sînt greviștii, ! ușori în salopetele 
de rîndunici / și numai aurul apasă 
tot mai greu / în timp ce primăvara / 
abia așteaptă / să sufle-n trîmbița-i 
de luminișuri..."

Ca și multe dintre poeme, volumu 
e construit din mari antiteze : viața 
și moartea, pacea și războiul, opu
lența și mizeria etc. — proiectate. în- 
tr-o viziune amplă, a cărei notă fun
damentală este aceea a optimismului 
patetic. Setea de a trăi a omului li
ber, stăpîn pe soarta sa. („Să fii“ 
„Brățara“ etc.) amintirea dureroasă 
a războiului și a crimelor fasciste 
cu hotărîrea de a nu îngădui 
repetarea lor („Ca să pot apăra“, 
„Confesiune“. „Strada gării 30“ etc.), 
expresia solidarității internaționale

(„Trei cîntece pentru un luptător 
■cuban“), mărturia dragostei, („Rîurile 
se dezgheață“, „Chiar dacă“, „Per
petuum mobile" etc,) — pentru a a- 
minti aici numai cîteva dintre temele 
poetului — sînt tratate contrapunc- 
tlc, dar dintr-o perspectivă artistică 
unitară și de cele mai multe ori pro
fundă.

Volumul lui Eugen Jebeleanu nu 
e lipsit totuși de inegalități. Cititorul 
întîlnește alături de poezii valoroa
se, emoționante, și versuri retorice. 
Chiar și în unele poezii, realizate în 
ansamblu, aflăm elemente care nu 
ating forța sugestivă proprie celor 
mai bune versuri ale poetului. Dintr-o 
poezie animată de un suflu autentic, 
cum este „Să fii“, desprindem o ima
gine ca aceasta : „Să fii viu, o, a- 
ceastă / explozie a nemuritorului 
motor / al bucuriei noastre zilnice, / 
hrănit cu inepuizabila benzina albă
strie / a zorilor pe care le aprin
dem !..." Tonul, de atîtea ori sincer 
și convingător, este, în astfel de ca- 
<uri, pîndit de artificialitate.

Recentul volum al lui Eugen Jebe- 
eanu îmbogățește cu versuri pate
tice, de reală frumusețe artistică, li
rica sa izvorîtă din problemele ma
jore ale actualității.

MATEI CÄLINESCU

ridică amenință- „13 Decembrie 1918“

Consfătuire a oamenilor de teatru
între 4—7 februarie se desfășoară 

la Brașov cea de-a 111-a consfătuire a 
oamenilor de teatru din regiune, la 
care participă actori, regizori, pic
tori scenografi, secretari literari, pre
cum și invitați. Teatrele de stat din 
Si. Gheorghe, Sibiu, Brașov prezintă 
referate care tratează despre etica

actorului — factor important în ridi
carea calității spectacolelor i pregăti
rea ideologică a actorului oglindită in 
conținutul spectacolului ; educația 
estetică — factor important in ridica
rea măiestriei artistice. Referatele și 
spectacolele prezentate în cadrul con
sfătuirii sînt urmate de discuții.

Succesul grupului folcloric romin in R.A. II.
Intre 10 ianuarie și 4 februarie s-a 

desfășurat la Cairo primul festival in
ternațional de artă folclorică al 
R.A.U., la care au luat parte formații 
din 11 țări.

Țara noastră a fost reprezentată de 
un grup folcloric format din echipa 
de dansuri a Casei de cultură din 
Brașov, formația de călușari din co
muna Frumoasa, taraful de muzică 
populară din comuna Slobozia, regiu
nea București, precum și soliști din 
mai multe regiuni ale țării. In cadrul 
festivalului, grupul nostru folcloric a 
prezentat 10 spectacole în mai multe 
orașe din Republica Arabă Unită.

Festivitatea de închidere a avut loc 
la Palatul Televiziunii din Cairo. Pre
miul I și diploma de onoare a festiva

lului au fost acordate artiștilor ama
tori din țara noastră.

Cu această ocazie, ministrul cul
turii și al orientării naționale din 
R.A.U., Abdel Kader Hatem, felicitînd 
pe premianți și pe participante a sub
liniat importanța acestei acțiuni pen
tru cunoașterea reciprocă a creației 
folclorice a țărilor și promovarea re
lațiilor de prietenie între popoare. 
Atît organizatorii festivalului, cît și 
reprezentanți de seamă ai vieții cul
turale din R.A.U. au felicitat căldu
ros grupul folcloric romîn, scoțînd în 
evidență contribuția sa la reușita fes
tivalului. Formația țării noastre a fost 
invitată să rămînă încă două săptă- 
mîni în R.A.U. pentru a prezenta 
spectacole pe sceriâ Teatrului de O- 
peră din Cairo.

(Agerpres)
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CULTURA PORUMBULUI LN ANUL IW
Recomandările Consiliului Superior Agriculturii

Extinderea în producție a hibrizi
lor dubli de porumb, înzestrarea 
agriculturii cu tractoare și mașini 
agricole moderne, sporirea produc
ției de îngrășăminte chimice și in
secticide, încadrarea gospodăriilor 
colective cu specialiști și reorgani
zarea conducerii agriculturii au asi
gurat cele mai bune condiții pentru 
sporirea producției agricole.

S-a statornicit un obicei bun ca 
la începutul fiecărui an, în cadrul 
ședinței secției de cereale și plante 
tehftice a Consiliului Superior al 
Agriculturii, oameni de știință, in
gineri și tehnicieni din producție, 
practicieni cu o valoroasă experi
ență să analizeze cele mai impor
tante probleme legate de cultura 
porumbului. Această metodă de lu
cru s-a dovedit deosebit de rodnică. 
Tot mai multe unități agricole so
cialiste au aplicat în mod diferen
țiat metodele agrotehnice recoman
date, obținînd și în condiții climati
ce mai puțin favorabile recolte 
mari. Sînt concludente rezultatele 
multor gospodării de stat și colec
tive, care, în condițiile anilor sece- 
toși 1962—1963, au realizat producții 
de peste 3 000 kg porumb boabe la 
hectar pe sute de mii de hectare. 
Anul trecut, gospodăriile de stat 
din trustul Fetești au recoltat în 
medie de pe întreaga suprafață de 
15 320 ha cîte 4 140 kg porumb la 
hectar ; gospodăriile colective din 
raionul Negru Vodă au realizat în 
medie de pe 28 300 ha cîte 3 214 kg 
la ha ; iar cele din raionul Lehliu— 
cîte 2 900 kg la hectar. Obținerea 
unor asemenea rezultate a fost po
sibilă datorită aplicării întregului 
complex de măsuri agrotehnice și 
promovării în cultură a celor mai 
valoroși hibrizi dubli de porumb.

La recenta ședință a secției de 
cereale și plante tehnice a Consiliu
lui Superior al Agriculturii, nume
roși participant — oameni de știin
ță, ingineri din G.A.S. și G.A.C., 
din consiliile agricole, specialiști în 
cultura porumbului — au împărtă
șit din experiența lor, subliniind că 
în agricultura noastră sînt încă 
mari rezerve de sporire a producției 
de porumb. Pe baza referatelor 
prezentate, a observațiilor și propu
nerilor participanților la ședință, a 
rezultatelor științifice și a experien
ței înaintate a G.A.S. și G.A.C., au 
fost definitivate recomandările pri
vind cultura porumbului în anul 
1964.

Sintetizînd o valoroasă experiență 
de cercetare și producție, recoman
dările constituie un îndreptar pre
țios pentru consiliile agricole, con
ducerile unităților socialiste, specia
liști în aplicarea în mod diferențiat 
a celor mai bune metode agrotehni
ce în vederea sporirii recoltei de 
porumb la hectar.

EXTINDEREA ÎN CULTURĂ

A CELOR MÂI VALOROȘI

HIBRIZI DUBLI DE PORUMB
Există condiții ca în acest an să 

se obțină o producție bună de po
rumb. In acest scop s-a asigurat 
sămînță dublu hibridă pentru în
treaga suprafață prevăzută a fi cul
tivată în 1964. S-au făcut arături de 
toamnă cu peste 400 000 ha mai mult 
decît în toamna anului 1962. Ingine
rii, specialiștii, oamenii muncii din 
.agricultură au acumulat o experi
ență valoroasă în cultura porumbu
lui.

Rezultatele din ultimii ani au de
monstrat superioritatea hibrizilor 
dubli de porumb față de soiurile lo
cale. Ei s-au dovedit constanți în 
producție, menținîndu-și superiori
tatea atît în anii cu condiții natu

rale favorabile cît și în anii sece- 
toși. Hibrizii dubli sînt rezistenți la 
boli, secetă și cădere, prezintă o 
mare uniformitate a plantelor și a 
inserției știuleților — condiție im
portantă pentru mecanizarea lucră
rilor de întreținere și recoltare.

în ultimii ani s-a experimentat un 
mare număr de hibrizi autohtoni și 
străini, în condiții diferite de climă 
și sol, ceea ce permite să se îmbu
nătățească sortimentul și să se re
comande pentru producție cei mai 
potriviți hibrizi. Pe baza verificării 
timp de mai mulți ani în condiții de 
experiență și producție s-au stabilit 
cei mai valoroși hibrizi de porumb 
pentru fiecare zonă naturală după 
cum urmează,:

Zona l-a : regiunea București, su
dul regiunii Argeș și sud-estul re
giunii Ploiești. Se recomandă ca 
aci să se cultive HD 311 și HD 405, 
hibrizi de mare producție. în nord- 
estul zonei se va cultiva și HD 306. 
Hibrizii dubli 206 și 208, avînd o 
perioadă de vegetație mai scurtă cu 
circa 15 zile, se vor cultiva în toa
tă zona ca plantă premergătoare 
pentru cultura griului de toamnă. 
HSL 196 fiind caracterizat printr-o 
comportare bună la secetă și arși
ță, se recomandă pentru raioanele 
cu secetă mai prelungită. HD 409 a- 
vînd o capacitate de producție foar
te mare, fiind însă mai sensibil la 
secetă și arșiță, se va cultiva în lun
ca Dunării, luncile rîurilor și în
deosebi în cultură irigată.

Zona Il-a : partea de cîmpie a Ol
teniei, unde se întîlnesc frecvent 
soluri fertile. Pentru această zonă 
se recomandă ca hibrizi de bază 311 
și 405. în partea sudică, de-a lun
gul Dunării, pe terenurile fertile și 
bine aprovizionate cu apă, se va 
cultiva HD 409. HSL 196 va fi folo
sit în estul zonei, caracterizată prin 
condiții mai secetoase. HD 208 și 
206, datorită perioadei de vegetație 
mai scurtă, se vor cultiva în toată 
zona ca premergători pentru grîu.

Zona IlI-a : cîmpia din vestul ță
rii. Aci dau rezultatele cele mai 
bune hibrizii semitardivi și tardivi 
405, 409, 306 și 311.

Zona IV-a : Dobrogea, unde se 
vor cultiva hibrizii semitardivi și 
tardivi 311, 405, 306. în sudul regi
unii, pe terenuri cu apa freatică mai 
în față reușește HD 409 iar pe te
renurile mai secetoase HSL 196. Hi
brizii semitimpurii 206 și 208 se vor 
cultiva în partea de nord a regiu
nii și în toată regiunea — ca plantă 
premergătoare pentru cultura griu
lui.

Zona V-a : cîmpia regiunii Galați 
Se recomandă pentru această zonă 
hibrizii dubli 311, 405 și 306 ; pe te
renurile de luncă din sudul regiunii 
— HD 409, în raioanele mai secetoase 
din sudul zonei — HSL 196, iar ca 
premergătoare pentru cultura griu
lui — HD 206 și 208. în partea de 
nord-vest a zonei se va folosi în
deosebi HD 203, care este mai tim
puriu.

Zona Vl-a : regiunea Iași și es
tul regiunilor Bacău și Suceava. Aci 
se recomandă hibrizii dubli 203 și 
103. în partea de nord-vest a acestei 
zone, se va folosi HD 101, care este 
mai timpuriu. în partea mai sudică 
a zonei se recomandă HD 206 și HD 
208, care avînd condiții favorabile 
de ajungere la maturitate dau spo
ruri de producție de 5—15 la sută, 
în stepa Jijiei se va cultiva îndeo
sebi HD 206.

Zona Vil-a : cîmpia Transilvaniei, 
unde se recomandă HD 103 și HD 
208.

Zona VIII-a : dealurile din vestul 
Transilvaniei, unde se vor cultiva 
hibrizii dubli 101 și 103. în micro- 
zonele unde brumele de toamnă 
cad mai tîrziu se va cultiva HD 103.

Zona IX-a : dealurile din partea

de vest a Moldovei, în care se vor 
cultiva HD 101 și soiul Suceava I.

Zona X-a : cîmpia din nord-ves- 
tul țării. Pentru această zonă se vor 
folosi hibrizii dubli 103, 203, 206,
208 și 306. HD 103 și HD 203 se vor 
cultiva în jumătatea de nord a zo
nei iar HD 206 și HD 208 în jumă
tatea de sud a zonei. HD 306 se 
va cultiva numai în sud-vestul zo
nei.

Zona Xl-a : dealurile din estul 
regiunilor Crișana și Banat. Aci se 
recomandă hibrizii 101, 103, 203,
206, 208 și 306. Hibrizii 101 și 103 
se recomandă pentru raioanele mai 
reci din cadrul acestei zone ; HD 
203 — pentru localitățile cu un regim 
termic mai ridicat din nordul zonei, 
iar hibrizii 206 și 208 — în zona 
dealurilor din Banat. HD 306 se va 
cultiva numai în. cîmpia Lugojului.

Zona Xîl-a : dealurile sudice ale 
Carpaților meridionali. Se recoman
dă hibrizii dubli 208, 206, 103, 101 
și soiul Suceava I. Soiul Suceava I 
se va cultiva în zona premontană 
din regiunea Argeș. HD 101 se re
comandă pentru nordul zonei din 
regiunile Ploiești, Argeș și Oltenia, 
iar hibrizii 103, 206 și 208.— în su
dul zonei.

Zona XIII-a : zona deluroasă din 
regiunile Maramureș, Cluj, Mureș- 
Autonomă Maghiară și Brașov unde 
se recomandă HD 101 și soiul Su
ceava I.

Hibrizii pentru cultura irigată. în 
cîmpia din estul, sudul și vestul ță
rii, în cultură irigată, se recomandă 
hibrizii dubli 409 și 405. Pentru 
nordul cîmpiei, regiunea Galați, su
dul regiunii Ploiești, sudul regiunii 
Argeș și în regiunea Crișana se va 
cultiva HD 311.

Hibrizii de porumb pentru siloz. 
Pe baza rezultatelor experimentale 
și de producție, se recomandă pen
tru siloz hibrizii : 405 și 409 pentru 
cîmpia din estul, sudul și vestul ță
rii, iar 405 și 306 pentru zona dealu
rilor din toate regiunile țării.

■Ar
In vederea obținerii unei' produc

ții ridicate și constante de porumb, 
se recomandă ca în fiecare gospo
dărie să se cultive doi hibrizi cu 
perioadă de vegetație diferită, pen
tru a se putea eșalona lucrările de 
recoltare și elibera mai din vreme 
o parte din terenurile pentru grîul 
de toamnă.

Unitățile agricole socialiste au la 
dispoziție pentru anul 1964 canti
tăți suficiente de semințe din hi
brizii recomandați. Sarcina consilii
lor agricole regionale și raionale, 
precum și a specialiștilor din gos
podării, este de a face o repartiție 
judicioasă a hibrizilor.

FOLOSIREA RAȚIONALĂ 

A ÎNGRĂȘĂMINTELOR

Rezultatele experimentale, con
firmate de practica unităților frun
tașe, au dovedit că hibrizii dubli de 
porumb își pun în evidență marea 
lor capacitate de producție numai în 
condițiile aplicării la timp a măsu
rilor agrotehnice. Aplicarea îngrășă
mintelor la porumb, una dintre 
principalele măsuri agrotehnice, tre
buie făcută în mod diferențiat, ți- 
nînd seama de fertilitatea naturală 
a solurilor, planta premergătoare și 
îngrășămintele aplicate în anii pre- 
cedenți.

Folosirea gunoiului de grajd. Pen
tru a asigura sporuri mari de pro
ducție și în același timp economice, 
se recomandă ca gunoiul de grajd, 
pe toate tipurile de sol, în afara 
podzolurilor și a terenurilor eroda
te, să se aplice în doze de 15-20 tone 
la ha. în acest fel, fiecare uni
tate are posibilitatea să fertili

zeze suprafețe mai mari. Pe so
lurile sărace, cum sînt podzoluri- 
le, ca și pe terenurile erodate, se 
recomandă să se folosească 20-30 
tone de gunoi la hectar. La porum
bul cultivat după porumb, gunoiul 
de grajd se aplică o dată la 2-3 ani 
în doze de 20-25 tone la hectar. în 
toate cazurile și pe toate tipurile de 
sol, gunoiul de grajd în stare proas
pătă sau fermentată se introduce 
sub brazdă o dată cu executarea a- 
răturilor de vară sau de toamnă.

îngrășămintele chimice. Cercetă
rile științifice și practica de pro
ducție au dovedit că eficiența în
grășămintelor la porumb crește cînd 
solul este bine aprovizionat cu apă 
în toată perioada de vegetație a 
plantelor.

în zona cu precipitații mai multe, 
pe solurile podzolice și brun-roșca- 
te podzolite mai ales cînd sînt a- 
mendate cu calciu, porumbul valo
rifică foarte bine îngrășămintele 
chimice și în primul rînd cele cu a- 
zot. în etapa actuală, pe aceste so
luri se recomandă doze moderate, 
de 150 kg azotat de amoniu și 200 
kg superfosfat. în acest fel se pot 
fertiliza suprafețe mai mari. Con
comitent cu aplicarea îngrășămin
telor, pe solurile cu aciditate pro
nunțată se recomandă aplicarea a 
4—5 tone de amendamente calca- 
roase la hectar. Pe terenurile eroda
te se recomandă o fertilizare combi
nată cu 20 de tone gunoi de grajd, 
și doze moderate de îngrășăminte 
chimice (100—150 kg azotat de a- 
moniu și 200 kg superfosfat la hec
tar).

Pe cernoziomuri, folosirea îngră
șămintelor chimice trebuie făcută 
foarte judicios și în mod diferențiat, 
în funcție de planta premergătoare 
și umiditatea din sol.

Aplicarea de îngrășăminte chimice 
pe cernoziom se recomandă îndeo
sebi cînd se cultivă porumb după 
porumb. în aceste condiții, rezulta
tele experiențelor' făcute în mai 
mulți ani demonstrează că dacă so
lul este îngrășat în fiecare an cu 
doze moderate de îngrășăminte mi
nerale se pot obține producții mari 
de porumb. Pe toate tipurile de sol, 
superfosfatul se încorporează numai 
vara și toamna sub arătura de bază, 
iar azotatul se poate aplica atît 
toamna cît și înainte de semănat, 
odată cu lucrările de pregătire a 
solului.

LUCRĂRILE SOLULUI

Obținerea unor recolte mari de 
porumb este hotărîtă de executarea 
arăturilor de bază. Ele se fac vara 
sau toamna în funcție de planta 
premergătoare. După plantele care 
se recoltează mai de timpuriu 
cum este grîul, care deține ponderea 
cea mai mare ca plantă premergă
toare pentru porumb, se recomandă 
executarea arăturilor de vară sau 
de toamnă în funcție de condițiile 
naturale specifice. Ele trebuie să 
fie de bună calitate, fără bolovani 
și menținute curate de buruieni prin 
grăpări și discuiri repetate pînă 
toamna. în cazul cînd solul este 
prea uscat se recomandă ca după 
recoltarea griului să se facă o afî- 
nare superficială cu grapa cu 
discuri pînă la 10—12 cm. urmînd 
ca. arătura de bază să se execute 
îndată ce s-au creat condiții pentru 
realizarea unei lucrări de calitate.

Pe solurile ușoare de tipul cerno
ziomului și al celor brun-roșcate de 
pădure, care au fost lucrate adine 
în fiecare an, se recomandă execu
tarea arăturilor la adîncimea de 
25—30 cm. Pe terenurile în pantă 
din Moldova și Transilvania supuse 
eroziunii, arăturile se vor face la 
20—30 cm, plus 10 cm cu scormoni-

torul. Astfel apa provenită din pre
cipitații se va infiltra ușor, preve- 
nindu-se eroziunea solului.

Pe podzoluri și solurile brun-roș- 
cate podzolite, se recomandă execu
tarea unei arături adînci de 20—30 
cm, în funcție de grosimea stratului 
fertil. Pe unele podzoluri mai grele, 
arătura trebuie însoțită de afînare 
cu încă 10 cm adîncime cu ajutorul 
scormonitorului.

Pe toate tipurile de sol, arăturile 
de vară se vor executa în agregat 
cu grapa stelată pentru a se realiza 
o arătură de bună calitate, afinată, 
mărunțită și fără bolovani. în zonele 
de stepă, arăturile de toamnă se vor 
face cu plugul în agregat cu grapa 
stelată. La desprimăvărare, pentru a 
distruge buruienile în curs de răsă
rire și a face nivelarea cît mai bună 
a terenului, arăturile destinate cul
turii porumbului se vor grăpa obli
gatoriu, cu grapa cu colți reglabili, 
de-a curmezișul brazdelor. în ve
derea reducerii pierderilor de u- 
mezeală prin evaporare, în zonele cu 
rezervă de apă mai mică, în locul 
discuitorului la lucrările solului, se 
va folosi grapa cu colți reglabili. în 
aceste condiții, prelucrarea terenului 
cu discuitorul se va face în preziua 
semănatului la adîncimea de însă- 
mînțare a porumbului.

EPOCA Șl TEHNICA SEMĂNATULUI

drepte, pentru a permite extinderea 
mecanizării lucrărilor de întreținere 
și evitarea pierderilor de plante la 
executarea prașilelor.

LUCRĂRILE DE ÎNGRIJIRE
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Semănatul porumbului este o lucra
re hotărîtoare pentru obținerea unor 
recolte bogate. Rezultatele experi
mentale arată că semănatul porum
bului dublu hibrid trebuie început 
cînd în sol, la adîncimea de îngro
pare a semințelor, se realizează tem
peratura de 8—10°C. în sudul țării, 
această cerință se realizează, de re
gulă, în prima jumătate a lunii apri
lie, iar în partea centrală și în nor
dul țării — în a doua jumătate a 
lunii aprilie. în condițiile unei pri
măveri secetoase, îndeosebi în zo
nele cu rezervă de apă mai redusă, 
în unitățile care au suprafețe mari, 
se recomandă' ca semănatul porum
bului să înceapă mai devreme, în
dată ce se constată, la adîncimea de 
încorporare a semințelor, că tempe
ratura a ajuns la 7—8°C, iar timpul 
merge spre încălzire.

S-a constatat că prin executarea 
semănatului la timp, producția de 
porumb crește cu 500—1 500 kg 
boabe la hectar. întîrzierea semă
natului în regiunile din nordul țării, 
mai ales pe terenurile care urmează 
să fie cultivate în toamnă cu grîu, 
duce totodată la întîrzierea recoltă
rii porumbului și a bunei pregătiri 
a solului pentru grîu. Din cauza în- 
tîrzierii semănatului, pierderile la 
cele două plante — porumb și grîu 
— ajung, în medie, la peste 1 500 kg 
la ha.

Semănatul la timpul optim al po
rumbului este o măsură agrotehnică 
legată de organizarea muncii, asi- 
gurînd sporirea producției fără nici 
o cheltuială. Parcul de semănători 
de porumb cu care este înzestrată 
agricultura permite ca în fiecare u- 

. nitate, printr-o bună organizare 
semănatul porumbului să se termine 
în decurs de 8—10 zile bune de 
lucru.

în funcție de temperatura și umi
ditatea solului, adîncimea de semă
nat va fi de 8—10 cm în zonele de 
stepă, cu soluri ușoare, și 6—8 cm 
în zonele mai reci, cu soluri grele 
(podzoluri, brune-podzolite etc).

Realizarea densității optime. Ex
periențele executate în stațiuni
le experimentale și practica gospodă
riilor fruntașe au demonstrat, an de 
an, că realizarea densității optime 
stabilită pentru zona respectivă dă 
posibilitatea să se sporească pro
ducția cu 700—1 500 kg la ha. Den
sitatea optimă trebuie stabilită pe 
zone și în cadrul fiecărei gospodării 
în parte, ținînd seama de condițiile 
de sol și climă din zona respectivă, 
îngrășămintele aplicate, rezerva de 
apă acumulată în sol pînă în preaj
ma semănatului, vigurozitatea și 
perioada de vegetație a hibridului 
cultivat. în funcție de acești factori, 
se recomandă pentru zona din sud- 
estul țării, care cuprinde Dobrogea, 
partea de sud a regiunii Galați, 
partea centrală și de est a Bărăga
nului, o densitate de 25 000—30 000 
plante la hectar. în cîmpia din 
sudul țării, pe solurile cu fertilitate 
naturală ridicată, se va realiza o 
densitate de 30 000—35 000 plante la 
hectar, iar pe terenurile din luncile 
rîurilor și a Dunării, cu pînza de 
apă freatică mai la suprafață — de 
40 000 de plante la hectar. în cîm
pia din vestul țării, pe terenurile 
fertile, se recomandă densitatea de 
40 000—45 000 plante la hectar, iar 
pe solurile cu fertilitate naturală 
mai slabă, densitatea se reduce la 
circa 30 000—35 000 plante la hectar.

în Transilvania și Moldova unde 
sînt raionați hibrizi precoci și semi- 
precoci, este necesar să se realizeze, 
pe cernoziomuri și pe solele bine 
îngrășate, 40 000 plante la hectar, 
iar pe terenurile mai sărace și ne
îngrășate, densitatea va fi de 30 000 
—35 000 plante la hectar.

în zonele submuntoase, pe podzo- 
lurile îngrășate și amendate cu cal
car se va realiza o densitate de 
45 000 pentru hibrizii precoci, iar 
pe solurile neîngrășate de 35 000 
plante.

Pentru a realiza densitatea opti
mă trebuie semănat un număr mai 
mare de boabe, cu cel puțin 15—20 
la sută față de numărul de plante 
ce trebuie să se realizeze la recol
tare. în fiecare unitate agricolă se 
va folosi distanța cea mai convena
bilă între rînduri : 80—100 cm. în 
funcție de posibilitățile de mecani
zare a lucrărilor de întreținere și 
de asigurare a densității.

Densitatea optimă la semănat se 
realizează respectînd cu strictețe vi
teza de lucru care nu trebuie să de-

Nivelul producției de porumb de
pinde în mare măsură de executa
rea la timp a lucrărilor de îngrijire. 
Orice întîrziere în executarea aces
tor lucrări duce la îmburuienarea 
lanului de porumb, iar producția 
poate să scadă cu 500—1 000 kg la 
hectar. De aceea, trebuie depuse 
toate eforturile ca semănăturile să 
fie îngrijite la timp. La 4—5 zile 
după semănat, se recomandă să se 
lucreze cu grapa cu colți reglabili 
pentru distrugerea buruienilor în 
curs de răsărire și a crustei. în 
felul acesta se asigură un răsărit 
uniform și rapid. De cînd plantele 
au 4—5 frunze și pînă ajung la înăl
țimea de 15—20 cm, se execută 
două lucrări cu sapa rotativă, la 
interval de 8—10 zile una de alta. 
O lucrare de calitate se face mer- 
gînd cu viteza maximă de înaintare 
a tractorului, pe timp frumos și cu 
soare, deoarece pe timp umed sau 
cînd e rouă plantele sînt fragile, se 
rup ușor și se reduce densitatea la 
hectar. în intervalul dintre cele 
două lucrări cu sapa rotativă se 
execută prima prașiîă mecanică la 
8—10 cm adîncime, mergînd cu 
viteza I-a a tractorului pentru a nu 
acoperi cu pămînt tinerele plante. 
Celelalte prașile mecanice se execu
tă mai în față, la 6—8 cm, lucrîndu- 
se cu viteza a III-a sau a IV-a a 
tractorului.

Pentru a asigura o recoltă bo
gată de porumb, sînt necesare 3—4 
prașile manuale pe rînd. Fiecare 
prașilă trebuie executată la timp, 
într-o perioadă cît mai scurtă, fără 
a se aștepta îmburuienarea culturii. 
Fiecare prașilă trebuie făcută la 
adîncimea corespunzătoare, lucrîn- 
du-se uniform spațiul dintre rîn
duri și dintre plante pe rînd.

Folosirea ierbicidelor selective 
pentru distrugerea buruienilor din 
cultura porumbului constituie o 
mare realizare pentru știința și 
practica agricolă. Se recomandă a- 
plicarea lor concomitent cu semă
natul, adaptîndu-se la semănători 
aparatura necesară administrării 
ierbicidelor.

în cazul cînd nu se folosesc mij
loacele mecanizate la lucrările de 
îngrijire a porumbului sînt obliga
toriu 3 prașile cu sapa între rînduri 
și pe rînd iar prășitul trebuie în
ceput cît mai devreme.

AGROTEHNICA PORUMBULUI

350 g la 100 kg semințe, sau cu 
Granodin în doză de 100 g la 100 
kg semințe. Tratamentul seminței 
cu Tiradin se face numai de către 
stațiunile de condiționat și calibrat 
sămînța hibrida de porumb.

Pagubele cele mai mari le aduc 
o serie de dăunători ca : viemiele- 
sîrmă, rățișoara, cărăbușul de atepă 
și buha semănăturilor. Vierihele- 
sîrmă este foarte răspîndit în zona 
podzolurilor, în lunca Dunări? și a 
principalelor rîuri din țară. Fentru 
combaterea acestui dăunător se re
comandă ca pe terenurile cu densi
tate de circa 25 larve la metru pă
trat să se folosească semințele de 
porumb tratate cu Aldrin 20 la sută 
în doză de 400 g la 100 kg semințe. 
Terenurile puternic infestate, cu 
peste 25 larve la mp, se vor trata 
înainte de semănat dînd la hectar 
25 kg Aldrin 20 la sută sau 
35—40 kg Hëclotox 3 la sută. A- 
cest tratament este eficace și pentru 
buha semănăturilor. în combater-x 
cărăbușului de stepă, cele mai bune 
rezultate se obțin prin administrarea 
în sol în preajma semănatului a 40 
kg Aldrin, 20 la sută sau 75 kg 
Duplitox. Combaterea este mai 
eficace cînd temperatura solului 
la 30 cm adîncime este de circa 
12°C, iar larvele se ridică spre su
prafață. Pe suprafețele puternic 
infestate de Tanymecus, cînd se cul
tivă porumb după porumb sau 
după alte prășitoare, se recomandă 
aplicarea unui tratament preventiv 
cu Aldrin 20 la sută în doză de 
30 kg la ha, Heclotox 3 la sută sau 
Duplitox în doză de 30 kg la 
ha. Tratamentele se vor ' face la 
indicația stațiunilor de avertizare 
și prognoză care funcționează în 
stațiunile experimentale și în unele 
unități agricole socialiste.

CULTURA INTERCALATĂ

A PORUMBULUI CU FASOLE

ȘI DOVLECI

ÎN CONDIȚII DE IRIGARE

Experiențele și practica gospodă
riilor de stat au demonstrat că în 
zonele de stepă și silvostepă se pot 
obține prin irigare și îngrășare ra
țională producții de peste 10 000— 
12 000 kg porumb boabe la hectar, 
în sistemele amenajate pentru iri
gații, porumbul se cultivă după po
rumb sau alte prășitoare. Pentru a 
obține producții de peste 10 000 kg 
boabe la hectar, se recomandă fer
tilizarea solului în fiecare an, apli- 
cînd la hectar 200—400 kg azotat 
de amoniu și 200—300 kg superfos
fat. Dozele de îngrășăminte mine
rale se reduc la jumătate în cazul, 
cînd se aplică o dată la 2 ani 20 
tone gunoi de grajd la hectar.

Lucrările de pregătire a solului 
se execută la fel ca în cultura ne
irigată, acordînd multă atenție ni
velării cît mai bune a terenului 
înainte de semănat. în ce privește 
densitatea în cultură irigată trebuie 
să se realizeze 50 000—60 000 plante 
la hectar. Lucrările de îngrijire sînt 
identice cu cele de la cultura neiri
gată. în mod deosebit, se recoman
dă folosirea ierbicidelor pentru com
baterea buruienilor.

Regimul de irigare. Pentru a fo
losi în mod rațional utilajele și a 
pune bazele unei recolte mari de 
porumb, se recomandă ca toamna 
să se execute irigația de aprovizio
nare cu 1 000—1 500 mc de apă la 
hectar. Dacă la semănat solul 
este bine aprovizionat cu apă pînă 
la 1,5 m adîncime, irigatul porum
bului va începe numai în preajma 
înspicării. începînd cu această fază, 
porumbul se irigă de 3—5 ori la in
tervale de circa 10 zile pînă ajunge 
la coacerea în lapte-ceară.

în primăverile secetoase și cînd 
solul nu are rezerve suficiente de 
apă, se recomandă ca irigatul po
rumbului să înceapă înainte de 
înspicat, cînd plantele încep să su
fere.- între înspicat și formarea bo
bului, în special dacă timpul este se
cetos, porumbul se irigă la intervale 
mai mici, de 6—7 zile. Pentru a rea
liza o irigare eficientă, la fiecare u- 
dare se folosesc cîte 500—800 mc apă 
la hectar. Pentru a stabili momentul 
optim al udărilor, se va urmări cu 
atenție umiditatea solului pe stra
turi, pînă la adîncimea de 1—1,5 m. 
Pe suprafețele unde după porumb 
irigat urmează grîul de toamnă, ul
tima udare se aplică în faza de 
coacere lapte-ceară. Prin această 
udare se creează condiții favorabile 
pentru pregătirea terenului în ve
derea însămînțării griului.

COMBATEREA

pășească 4,5 km pe oră. Semănatul 
se va executa în rînduri cît mai

BOLILOR Șl DĂUNĂTORILOR

Cele mai frecvente boli care atacă 
porumbul sînt fuzarioza, tăciunele 
paniculului și al știuletelui, precum 
și putrezirea în sol a semințelor. 
Toate aceste boli se combat cu 
eficacitate prin tratarea seminței 
cu Tiradin în cantitate de 300—>

In unele regiuni există o bogată 
experiență în ce privește cultura 
intercalată de fasole și dovleci prin 
porumb. Astfel, se pot obține, pe 
lîngă porumb boabe, și importante 
cantități de fasole și dovleci, spo
rind veniturile bănești ale gospodă
riilor agricole colective la unitatea 
de suprafață și creînd o rezervă de 
furaje pentru hrana animalelor.

Ținînd seama de faptul că hibri
zii de porumb recomandați au o 
creștere și dezvoltare mai bogată 
decît vechile soiuri cultivate, iar 
densitatea de plante la hectar este 
mult mărită față de sistemul, de 
cultura practicat în trecut, se reco
mandă ca fasolea și dovlecii culti
vați printre porumb să fie semă- 
nați numai în cuiburi, iar numărul 
de cuiburi să fie diferențiat, după 
zona de cultură, gradul de ferti
litate a terenului, hibridul de 
porumb cultivat.

Se recomandă ca în culturile de 
porumb dublu hibrid cu port înalt 
să se semene 3 000-4 000 cuiburi de 
fasole la hectar, dispuse la fiecare 
al doilea sau al treilea rînd de po
rumb și la 1,50 m pe rînd. în cultu
rile de porumb cu hibrizi care au 
portul mai mic, numărul de cuiburi 
de fasole să fie de 5 000-6 000 la hec
tar, micșorîndu-se corespunzător 
distanța pe rînduri și între rîndu- 
rile de porumb pe care se va semă
na fasolea. în funcție de fertilitatea 
solului și agrofondul creat, se va 
folosi limita minimă sau maximă de 
cuiburi arătate mai sus. Semănatul 
fasolei în cuiburi trebuie făcut i- 
mediat după răsărirea porumbului, 
amplasîndu-se cuiburile de fasole pe 
rînd, la mijlocul intervalului dintre 
plantele de porumb, iar adîncimea 
de semănat nu trebuie să fie mai 
mare de 5-6 cm. întîrzierea semăna
tului fasolei, mai ales în zonele de 
cîmpie, diminuează mult recolta de
oarece înfloritul coincide cu apariția 
căldurilor mari de vară.

Semănatul dovlecilor furajeri prin
tre porumb se face tot în cuiburi 
după răsărirea porumbului, la fie
care al treilea rînd de porumb și la 
distanța de doi mçtri între cuiburi 
pe rînd. Astfel se realizează 1 000- 
2 000 de cuiburi la hectar.

★

în timpul care a rămas pînă la 
începerea însămînțărilor trebuie lu
ate măsuri tehnice și organizatorice 
pentru aprovizionarea tuturor uni
tăților cu semințe de porumb du
blu hibrid generația I ; să se facă 
verificarea puterii de germinație a 
semințelor și pregătirea lor pentru 
semănat ; repararea tractoarelor, a 
semănătorilor și a tuturor unelte
lor necesare la cultura porumbului, 
transportul îngrășămintelor natura
le la cîmp ; aprovizionarea cu insec- 
to-funcigide pentru combaterea la 
timp a dăunătorilor ; instruirea te
meinică a brigadierilor, mecanizato
rilor. mînuitorilor de agregate, pen
tru cunoașterea amănunțită a mași
nii de semănat ; întocmirea unor 
planuri operative de muncă în fie
care unitate agricolă și controlul ri
guros al executării acestor măsuri, 

în acest an va trebui să se acor
de multă atenție calității lucrărilor 
de pregătire a patului germinativ, 
semănatului și îngrijirii culturilor 
pentru menținerea umidității solu
lui. Inginerii și tehnicienii agronomi 
din unitățile agricole socialiste și din 
cadrul consiliilor agricole sînt che
mați să adapteze aceste recoman
dări specificului local și să lupte 
pentru aplicarea întregului complex 
de măsuri agrofitotehnice în vederea 
obținerii unor recolte bogate de po
rumb în 1964,
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Amatori de schi la Stîna de Vale „Popas“ — Fotografie realizata do Huttera Paraschiva de la Fabrica
de zahâr Tg. Mureș.

RĂSPUNDEM CITITORILOR
Nicolae lonescu — Tîrgoviște.
La propunerea dv. și a altor ce

tățeni care circulă pe ruta Săcueni- 
Bucșani, întreprinderea regională 
de transporturi auto Ploiești ne-a 
informat că a suplimentat numărul 
de autobuze pentru a deservi în 
condiții cît mai bune acest traseu.

Alexandru Bulai — Roman.
Calitatea încălțămintei constituie 

una din preocupările de bază ale 
colectivului Fabricii „Ardeleana“ 
din orașul Alba Iulia. Pe această 
linie, ținînd seama de observațiile 
dv, colectivul întreprinderii a luat 
măsuri pentru efectuarea unui con
trol tehnic de calitate mai riguros, 
atît pe faze de operații, cît și la 
produsele finite.

Dumitru Nemțite — comuna Le- 
orda, raionul Botoșani.

Școlile de maiștri mecanici agri
coli funcționează în următoarele lo
calități : București, Brașov, Craiova, 
Oradea și Sibiu. Durata școlii este 
de 3 ani. La concursul de admitere 
pot participa absolvenți ai școlilor 
profesionale de mecanici agricoli cu 
durata de 2-3 ani, recomandați de 
către G.A.S., S.M.T., uzinele de re
parații pentru utilaj agricol și alte 
unități agricole de stat productive. 
.Aceștia vor încheia contract cu uni
tățile respective. Cei recomandați 
trebuie să aibă vîrsta de 23-30 de 
ani și serviciul militar satisfăcut.SĂ DEZVOLTĂM EXPERIENȚA

A A W

(Urmare din pag. I-a)

benzi elicoidale și racleți să se re
ducă timpul de proiectare pe reper 
de la 5 ore la 3,5 ore convenționale.

Experiența a dovedit că organi
zarea activității inginerilor, proiec- 
tanților și tehnologilor pe speciali
tăți contribuie pe de o parte la spe
cializarea acestora, la creșterea ran
damentului muncii lor, iar pe de al
tă parte creează premise pentru tre
cerea la tipizare în domeniul pro
iectării și tehnologiei. La construc
ția turbinelor cu aburi, fabricate de 
Uzina constructoare de mașini din 
Reșița, prin tipizarea unui număr 
important de repere s-a redus volu
mul lucrărilor de proiectare cu a- 
proape 12 000 de ore.

Pe linia economisirii forțelor de 
proiectare se remarca acțiunea de 
tipizare a mașinilor-agregat și a 
S.D.V.-urilor, coordonată de Institu
tul de cercetări tehnologice pentru 
procese tehnologice specifice indus
triei construcțiilor de mașini. Tot
odată, pentru a évita paralelismele 
și repetarea în proiectare, acest in
stitut ține evidența tuturor proiecte
lor de mașini, utilaje, părți de utila
je și aparataje diverse, pe baza fi
șelor tehnice pentru proiecte trimi
se de întreprinderile elaboratoare, și 
difuzează trimestrial întreprinderi
lor din cadrul ministerului centrali
zatoarele acestor fișe.

Concomitent cu aplicarea măsu
rilor menționate, întărirea sectoare
lor de concepție cere o preocupare 
susținută pentru dezvoltarea și îm
bunătățirea diferitelor forme de de- 
săvîrșire a pregătirii profesionale a 
inginerilor, proiectanților și desena
torilor — cum sînt cursurile de per
fecționare și ciclurile de conferințe 
legate de activitatea tehnică a în
treprinderilor, de ultimele noutăți 
în proiectare. Bune rezultate în ri
dicarea nivelului cunoștințelor pro
fesionale ale inginerilor dau sesiuni
le tehnico-științifice organizate de 
uzinele mari în colaborare cu insti
tutele de învăț.ămînt superior, pre
cum și schimburile de experiență cu 
alte întreprinderi.

Ridicarea calitativă a activității 
de concepție necesită în același timp 
creșterea rolului informării teh
nice. Organizarea în cadrul cabine
telor tehnice a unor unități de do
cumentare tehnică, bine înzestrate 
cu prospecte, reviste de specialitate, 
cataloage, norme și cărți, precum și 
valorificarea, acestor materiale prin 
elaborarea și difuzarea în sectoarele 
interesate a fișelor de recenzare, e- 
ditarea de buletine de noutăți teh
nice — sînt căi de informare tehni
că folosite cu succes în multe între
prinderi constructoare de mașini.

Mergînd în continuare pe linia în
tăririi sectoarelor de concepție, în
treprinderile din cadrul ministerului 
nostru vor lărgi colaborarea cu ins
titutele de cercetări ale Academiei 
R. P. Romîne, cu institutele departa
mentale și din învățămîntul supe

rior, care aduc o contribuție preți
oasă la introducerea unor soluții 
constructive și tehnologice noi. In 
acest sens merită subliniată co
laborarea dintre Uzinele „23 Au
gust“ din București, Institutul 
de cercetări tehnologice pentru 
procese tehnologice specifice indus
triei construcțiilor de mașini, Insti
tutul de proiectare pentru uzine și 
instalații din industria construcțiilor 
de mașini și Institutul de mecanică 
aplicată al Academiei R. P. Romîne, 
la proiectarea fabricilor de ciment. 
Uzina constructoare de mașini din 
Reșița colaborează cu Baza de cerce
tări din Timișoara a Academiei 
R. P. Romîne la definitivarea unui 
studiu asupra materialelor ce se 
pot folosi la paletele turbinelor și 
la perfecționarea procedeelor de su
dură, iar cu Institutul politehnic din 
Timișoara — în domeniul încercări
lor de modele ale turbinelor hidrau
lice, colaborare care a permis îmbu
nătățirea parametrilor la agregatele 
fabricate.

Practica din numeroase uzine ara
tă că pentru perfecționarea muncii 
în sectoarele de concepție o mare 
însemnătate are lărgirea colaborării 
dintre proiectant, tehnolog și meta- 
lurg. Conlucrarea dintre serviciile 
de concepție din întreprinderi s-a 
accentuat în ultima vreme și, tot
odată, s-a perfecționat. O dovadă în 
acest sens o constituie extinderea 
tehnologiei de grup. Rezultate pozi
tive în aplicarea acestei metode îna
intate de organizare a producției 
obțin Uzinele „Strungul“ din 
Arad, Uzinele „23 August“ din Bucu
rești, Uzina „Unirea“ din Cluj și al
tele. Strînsa colaborare și consulta
rea reciprocă între serviciile de con
cepție fac cu putință alegerea so
luțiilor constructive și tehnologice 
cele mai eficiente din punct de ve
dere tehnico-economic, dau posibili
tatea să se obțină rezultate tot mai 
bune în ridicarea calității produse
lor.

Larga participare a muncitorilor 
fruntași, tehnologilor, maiștrilor și 
inginerilor din producție la anali
zarea, în cadrul serviciilor construc- 
tor-șef și tehnolog-șef, a documen
tației noilor produse, precum și ur
mărirea procesului de asimilare a 
fiecărui produs nou de către au
torul proiectului, secondat de un 
tehnolog, au întărit legăturile dintre 
sectoarele de concepție și cele de 
producție. Asistența tehnică este 
concepută astăzi nu ca un mijloc 
de substituire a maiștrilor și dispe
cerilor, ci ca un prilej de consultare 
tehnică, de studiere a posibilităților 
producției, de cunoaștere a condi
țiilor tehnice ale acesteia.

Creșterea complexității și tehni
cității produselor, necesitatea pregă
tirii temeinice a fabricației în scopul 
asigurării unei calități ridicate, im
pun să se acorde în continuare aten
ție echipării producției cu scule, dis
pozitive și verificatoare de randa
ment sporit. Rezultate bune s-au

obținut în acțiunea de tipizare a 
S.D.V.-urilor, normele de tipizare 
fiind elaborate atît în uzine, cît și 
pe plan centralizat de Institutul de 
cercetări tehnologice pentru pro
cese tehnologice specifice in
dustriei construcțiilor de mașini, 
sub îndrumarea Direcției generale 
tehnice din ministerul nostru. O ex
periență pozitivă în folosirea ele
mentelor tipizate au acumulat Uzi
nele „Tractorul“ și „Steagul roșu" 
din Brașov, Uzina metalurgică Si
naia, uzinele „Electromagnetica“ 
clin București și altele.

îmbunătățirea activității servici
ilor sculer-șef și a grupelor de teh
nologi care se ocupă cu proiectarea 
de S.D.V.-uri în uzine, îmbogățirea 
continuă a parcului de S.D.V.-uri 
al întreprinderilor, extinderea acțiu
nii de tipizare a acestora, difuzarea 
în termenele stabilite a normelor de 
tipizare, organizarea de schimburi 
de experiență — sînt sarcini care 
rămîn și pe viitor în atenția minis
terului, a Institutului de cercetări 
tehnologice și a conducerilor între
prinderilor constructoare de mașini.

★

Activitatea desfășurată pînă în 
prezent în întărirea sectoarelor de 
concepție a fost rodnică și bogată, 
fără a epuiza însă toate rezervele 
interne din întreprinderi pentru 
promovarea în serviciile de concep
ție a inginerilor și tehnicienilor cu 
experiență în producție, pentru mai 
buna folosire a capacităților și posi
bilităților existente. Cresc în aceste 
con’dițiji rolul și răspunderea mai
ștrilor în producție, care preiau u- 
nele atribuții deținute de ingineri, a 
căror pregătire este mai bine folo
sită în sectoarele de concepție. Este 
necesar să fie întărită și asistența 
tehnică în producție.

Ridicînd pe o treaptă superioară 
activitatea de creație tehnică, mun
cind cu pasiune pentru rezolvarea 
problemelor complexe ale însușirii 
și introducerii în fabricație a tot ce 
apare nou în știință și tehnică, co
lectivele din sectoarele de concep
ție, împreună cu muncitorii, ingi
nerii și tehnicienii din întreprinde
rile constructoare de mașini, vor 
aduce în acest an o contribuție spo
rită la promovarea largă a progre
sului tehnic în toate ramurile eco
nomiei naționale. CA

V

La Galați am intrat în magazinul 
de țesături nr. 12. Din raft îmi su- 
rîdeau „Călin“ și „Crăița“ — două 
țesături cărora creatorii lor le-au 
dat numele unor eroi de basm. Cu 
toate acestea, nici un cumpărător nu 
le lua în seamă.

— Vitregă soartă au unele 
mărfuri, i-am spus gestionarului.

— Intr-adevăr — mi-a răspuns el. 
„Călin“ și „Crăița“ (produse ale 
fabricilor „Producția“ și „Unirea“ 
din București) au îmbătrînit în raft...

Privindu-le, te întrebi ce „ur
sitoare“ le-au stat la căpătîi la 
naștere. Si nu este greu de răs
puns : rutina, cunoașterea superfi
cială a cererii de consum, care își 
pun cîteodată pecetea asupra cali
tății. asupra aspectului comercial al 
unor mărfuri. în magazinul de ga
lanterie de pe strada N. Bălcescu din 
Galați ne-au atras în mod deosebit 
atenția cămășile. Gestionarul ne-a 
arătat una, confecționată în carouri, 
pe fond bej deschis. — E urîtă. Nu 
are căutare, ne-a spus el. Pro
ducător : Fabrica de confecții Că
lărași. O altă cămașă însă, de a- 
ceeași culoare și tot în carouri, pro
dusă la Fabrica de confecții din O- 
radea, avea o contextură mult su
perioară, din fir mercerizat. Cum e 
și firesc, aceasta e mult căutată, a- 
proape că nu stă în rafturi.

Cumpărătorul este tot mai exigent 
și competent în aprecieri. El vrea 
să găsească în magazine mărfuri 
frumoase, de cea mai bună calitate. 
E o cerință legitimă. Mărfurile care 
nu țin seama de ea, în ciuda nume
lor frumoase cu care le-ar împo
dobi creatorii lor, vor fi ocolite. Și 
cui va folosi dacă o fabrică sau alta 
va livra produse fără căutare, dacă 
organizațiile comerciale nu vor stu
dia cu toată atenția gusturile, 
preferințele cumpărătorilor ? Și în 
acest an, întreprinderea comerțului 
cu ridicata pentru textile și încăl
țăminte Galați s-a prezentat la con
tractări fără a se pregăti cum se 
cuvine în prealabil. De la contrac
tările din 1962 și pînă acum lucră
torii acestei întreprinderi au luat 
contact cu industria de patru ori. 
Dar tot de atîtea ori ei au adus în 
fața producătorilor numai date cu
lese din scripte, fără a se osteni să 
recurgă șj la multiplele forme de 
consultare a cumpărătorilor, pentru 
a întregi tabloul cererii de consum. 
Dâcă ar fi folosit din plin mijloacele

IBMABLE

înscrierile se fac între 15-30 august 
la sediul școlilor, iar examenul are 
loc între 1-10 septembrie. Candidații 
urmează să susțină probe scrise la 
matematică, iar oral — la matema
tică și tehnologia meseriei (trac
toare, mașini și instalații agricole). 
După terminarea școlii, absolvenții 
se reîntorc în unitățile cu care au 
încheiat contract,, unde vor lucra la 
organizarea și îndrumarea procesu
lui de producție.

Ion Popescu — Brașov.
Studiind propunerea făcută de 

dv. cu privire la reeditarea unor lu
crări, Comitetul de stat pentru cul
tură și artă ne informează că Dic
ționarul englez-romîn va fi retipă
rit. De asemenea, se pregătește o 
ediție îmbunătățită a Dicționarului 
de neologisme.

Elena Demente — Dorohoi.
Editura medicală ne răspunde la 

scrisoarea dv. că lucrarea „Diabe
tul zaharat“ de dr. Gh. Băcanu se 
află sub tipar. în lunile aprilie, 
mai va apare în librării.

Gheorghe Urzică — Arad.
După cum ne informează Minis

terul Transporturilor și Telecomu
nicațiilor, în noul mers al trenuri
lor valabil de la 24. V. a.c. este pre
văzut un tren de legătură noaptea 
care micșorează staționarea în gara 
Caransebeș.

Ing. Eugen Munteanu — Bucu
rești.

Propunerea dv. de a se produce 
aspiratoare de praf tip „Record“ și 
pentru tensiunea de 120 volți va fi 
înfăptuită. Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini ne infor
mează că acest tip de aspirator va 
intra în fabricație în cursul tri
mestrului I 1964.

In laboratorul de motoare șl compresoare al Uzinelor „Timpuri Noi" din 
Capitală. Inginerul Eugen Mindescu, consfrucfor-șef, discutînd cu ingi
nerii Vladimir Bernackl șl Cornel Stan despre caracteristicile tehnico ale 

unui produs recent proiectat și realizat in uzină
Foto : A. Cartojan

La Școala medie 
,,Mihail Sadoveanu" 
din Capitală, în bi
roul directorului, pa
tru femei stăteau pe
scaune, în așteptare. Aveau un aer grav, 
erau neliniștite. Au fost invitate anume 
la o discufie serioasă în legătură cu si- 
fuafia școlară a copiilor lor. Ei au medii 
de corigenfă pe primul trimestru și școa
la nu poate fi indiferentă. Se așteaptă 
un sprijin din partea familiei. Este cea 
dintîi interesată, prima autoritate morală.

Directorul le vedea atunci întîia oară, 
începu, deci, prin a face această obser
vare. Există, cum se știe, o formă efi
cientă de dirijare și de supraveghere 
comună a evolujiei elevului în înv.ăfătură 
și comportare. O dată pe săptămînă fie
care diriginte de clasă stă la dispozijia 
părinților, dîndu-le toate informafiile. 
De ce nu folosesc și ele această cale ?

— N-am știut, vă rog să mă credefi, 
pe cuvînt că n-am știut, interveni una 
dintre mame al cărei băiat este tn penul
tima clasă. — Eu am venit ori de cîte ori 
am fost chemată, spuse alfa, apăsat și 
prevenitoare. A treia recunoscu într-Un 
avînt de sinceritate : e drept, eu n-am 
venit.' De ce, n-aș putea să spun —- și se 
uită la cealaltă femeie din încăpere, 
care nu vorbise încă. Dar aceasta n-a 
scos nici un cuvînt. Părea că nu înfelege 
pentru ce a fost chemată la școală.

Directorul înclină capul de cîteva ori. 
Nu-i bine deloc cînd părinții nu trec pe 
la școală — continuă el. Multe neplăceri 
se pot ivi.

Neplăceri ? Se exagerează — vorbi, în 
sfîrșit și aceasta din urmă. Ce lucruri 
neplăcute se pot întimpla ?

*
De o săptămînă, Dinu dintr-a unspre

zecea stă acasă. Faptul nu poate trece 
neobservat, ' Strada unește oamenii prin- 
fr-o anume intimitate, ea dezvăluie mul
te. Cînd iese Dinu afară, la vecini se 
mișcă ușor perdeaua și mama, chemîn- 
du-și copilul lîngă fereastră îi spune : 
„priveșie-l și ia aminte. Să nu mă faci

existente pentru a lua „pulsul pie
ței“, de bună seamă că n-ar mai fi 
comandat și unele țesături care și-au 
trăit traiul, de felul diftinei fabricate 
de întreprinderile textile Galați, de 
pildă. Acest articol nu se cumpără 
pentru că este urît. Și, logic, dacă 
nu-1 cumpără nimeni, de ce se mai 
produce ? Articolul „Liviu“, țesut 
în aceeași fabrică, este inferior ce
lui produs la Arad. Imprimeurile și 
culorile lui sînt șterse, banale. Dar 
toate astea n-au ajuns la urechea 
merceologilor de la I.C.R.T.I., nu 
sînt văzute de ei. Totuși — ciudat ! 
— ei socotesc că sînt la curent cu 
cerințele -cumpărătorilor din re
giune și continuă să contracteze an 
de an aceleași sortimente, cu con
vingerea că fac un bun serviciu pu
blicului consumator. Chiar atunci 
cînd industria le oferă modele mai 
noi, mai elegante, ei nu se grăbesc 
să le contracteze. La o „masă rotun
dă“ organizată de comisia economi
că a Comitetului regional de partid 
Galați cu mai multi reprezentanți 
ai comerțului și industriei, aseme
nea „specialiști“ nu s-au sfiit să 
găsească și o justificare rutinei, 
inerției : „De ce să stăm cu frica în 
sîn că n-o să avem „vad“ pentru 
sortimentele noi, pe care cumpără
torul nu le cunoaște ?“ — au întrebat 
ei. Dar cît de dăunătoare este a- 
ceastă mentalitate o arată limpede 

.unele mărfuri îmbătrînite înainte de 
vreme, care nu se mai urnesc din 
rafturile magazinelor și din depozi
tele comerțului. Articolul „Iulia“ 
(desen 458/2/4/5), o țesătură de mă
tase produsă de Țesătoria de relon 
„Panduri“ din București, alături de 
alte mărfuri tot atît de „mult cău
tate“, zac în depozitul I.C.R.T.I. din 
Galați încă din septembrie 1962. A- 
cum, aceiași oameni care pretind că 
le-au contractat pe baza unui studiu 
al cererii de consum au fost nevoiți 
să le declare „greu vandabile“...

„Se mai întîmplă în comerț“ — a 
încercat să ne convingă tov. Vasile 
Buhoci, directorul comercial al 
I.C.R.T.I. Galați. Cum s-ar spune — 
voia întâmplării, n-ai ce-i face ! El 
personal nu a luat parte la contrac
tările cu industria. Cui i s-a încre
dințat marea răspundere de a fi ex
ponentul principal al cumpărători
lor din regiune, al cerințelor 
lor ? La contractări au participat 11 
dintre cei 15 merceologi ai întreprin
derii. în aparență e un fapt pozitiv.

Dar dintre ei, doar unul are studii, 
nu corespunzătoare, ci înrudite oa
recum cu merceologia. în schimb, 
cei doi merceologi cu școală de spe
cialitate, Elena Potolea și Mircea 
Slivneanu, precum și Tache Tru- 
șan, șeful serviciului comercial al 
I.C.R.T.I., cu studii superioare în do
meniul respectiv, nu au fost trimiși 
la contractări. După aceeași concep
ție — cel puțin bizară — cu prilejul 
contractărilor, gustul, preferințele 
tineretului din regiune în ce pri
vește tricotajele din bumbac au fost 
exprimate de un... bătrîn gestionar 
de depozit, care a comandat la con
tractări 69 de sortimente pe care 
nu le dorește nimeni.

Merită atenție și un alt aspect le
gat de contractele întocmite între 
industrie și comerț. Cîteodată, după 
parafare, unele contracte nu mai 
corespund cerințelor. Dacă mărfuri
le respective continuă să fie produ
se, este limpede că vor avea soarta 
lui „Călin“ și a „Crăiței“. Atunci 
cind un contract nu mai răspunde 
cerințelor, spun instrucțiunile Mi
nisterului Comerțului Interior, în
treprinderile comerțului cu ridicata 
sînt obligate să anunțe producăto
rilor mărfurile la care renunță. Dar 
din 1962 și pînă acum, de la Galați 
s-a semnalat de trei ori că o parte 
din confecțiile, țesăturile, încălță
mintea etc. contractate nu cores
pund cerințelor cumpărătorilor, fără 
ca în contracte să intervină vreo 
schimbare — ne-au sesizat cîțiva 
lucrători de la I.C.R.T.I.-Galați.

Industria trebuie să colaboreze cît 
mai strîns cu comerțul pentru o cît 
mai mare elasticitate și promptitu
dine în satisfacerea cererii de con
sum. Bineînțeles, buna colaborare 
între aceste două sectoare nu are 
nimic comun cu lipsa de exigență 
manifestată de unii merceologi-re- 
cepționeri ai comerțului, care mai 
trec cu vederea calitatea necores
punzătoare a unor mărfuri, îngusti
mea sortimentului.

Din eforturile comune ale indus
triei și comerțului. îndreptate cu 
stăruință spre valorificarea tuturor 
posibilităților de care dispun, are de 
cîștigat nu numai prestigiul „mărcii 
fabricii“ ci, în primul rînd, publicul 
consumator.

VICTOR DELEANU 
coresp. „Scînteii“

TEATRE
Teatrul de Operă șl Balet al R. P. 

Romîne : Cavaleria rusticană șl Paiațe 
— (orele 19,30) Teatrul de stat de ope
retă : Opereta cîntă dragostea — (oreie
19.30) ; Teatrul Național „I. L. Caragiale" 
(Sala Comedia) : Maria Stuart — (orele 
19) ; (Sala Studio) : Avarul — (orele
19.30) ; Teatrul „C. I. Nottara“ (Sala Ma- 
gheru) : Carieră De Broadway — (orele
19.30) ; (Sala Studio) : Patru sub un aco
periș — (orele 20) ; Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (Sala din bd. Schitu 
Măgureanu nr. 1): Război și pace — (o- 
rele 19,30) ; (Sala Studio din str. Alex. 
Sahia nr. 76 A); Jocul de-a vacanța — 
(orele 19,30) ; Teatrul de Comedie: șeful 
sectorului suflete — (orele 19,30); Teatrul 
Muncitoresc C.F.R.-Giuiești : Băiat bun, 
dar... cu lipsuri — (orele 19,30) ; Teatrul 
pentru copii și tineret (Sala din str. 
C. Miile) : Acuzarea apără — (orele 16), 
Oceanul — (orele 20) ; (Sala din str. 
Eremia Grigorescu, fost cinema „V, 
Alecsandri") : Emil și detectivii — (orele
9.30) ; Teatrul evreiesc de stat : Firul 
de aur — (orele 20) ; Teatrul satiric- 
muzical „C. Tănase“ (Sala Savoy) : Re
vista de altădată — (orele 20) ; Ansam
blul de cîntece și dansuri al C'.C.S. : 
Zboară cîntec drag — (orele 20) ; Tea
trul „Țăndărică“ (Sala Academiei) : A 
fugit un tren — (orele 16) ; Circul de 
stat : Circul florilor de gheață — (orele
19.30) .

ZUL ELEVULUI DINU
să roșesc vreodată pentru că ji-am dat 
viafă".

Mama, în sensibilitatea ei maternă se 
uită în ochii vecinilor dureros de insis
tent, vrînd să afle dacă ei știu ceva. 
Fratele, student la juridice, intră în casă 
cu umerii adunafi. Tata a amufit. Și în 
vremea asta Dinu, un om voinic, de 19 
ani trecufi, a lustruit soba cu spatele tot 
freeîndu-se de ea.

Cum s-au întîmplat toate acestea ? A 
exagerat cumva școala ? A preferat să-l 
excludă în loc să facă toiul pentru a-l 
educa ?

Încă din clasa a V!Il-a s-au observat la 
elev semne de indisciplină. în recreate 
era capul răuiăjilor ; în ore își permitea 
replici necuviincioase la observațiile 
profesorilor. Părea să-și fi făcut un scop 
din a debifa grosolănii și a stîrnl indig
narea celor din jur. Consiliul pedagogic 
s-a întrunit și a discutat chestiunea. Apoi 
a fost chemat tatăl elevului. Dar nu s-a 
prezentat nimeni. Tatăl nu pufea veni, 
Vedefi, dumneavoastră, îl rețineau tre
buri Importante și n-a găsit timp să trea
că pe la școală măcar o oră într-un tri
mestru.

Să mai încercăm, au spus profesorii 
văzîndu-se singuri. Sîntem institute de 
învăfămînf, școala presupune educafie, e 
menirea ei. Să mai încercăm.

Dar înfr-a zecea Dinu a rămas repe
tent. Atunci s-a petrecut ceva nemaipo
menit, ceva care vine să confir
me opinia pedagogilor noștri că nu exis
tă copii răi, ci doar insuficient educafi. 
Revenindu-și, se pare, în simțiri, Dinu 
hotărî să pornească pe un drum bun. A 
spus alor săi : „veți vedea că nu sînt un 
nimic ; voi intra undeva să muncesc și în 
același timp am să repet clasa". Și poate 
pentru prima oară s-a ținut de cuvînt. A 
găsit undeva de lucru. Școala a aflat. Ea 
află foate cu o repeziciune uimitoare. Și 
profesorii au tras concluzia că băiatul

ăsfa are un dram de mîndrie. Dar tatăl, 
care nu găsise vremea să treacă pe la 
școală, s-a dus totuși la întreprinderea 
unde lucra Dinu de trei luni și l-a scos 
de acolo. A procedat bine sau a făcut 
rău ? Fapt este că l-a lipsit de un co
lectiv extrașcolar serios. Și elevul Dinu a 
reînceput să apară în parcul Dorobanț, 
seara tîrziu, la o parfidă de fable și la o 
țigară cu amicii.

In sfirșif tatăl a călcat pragul școlii. 
II invitase consiliul pedagogic să-i adu
că la cunoștință noile isprăvi ale fecio
rului său. Fumează în școală. A venit 
băut. Răspunde obraznic profesorilor. A 
fost pus în discuția organizației U.T.M. 
Și nu odată. Și secrefara organizației de 
partid a stat de vorbă cu el. Dar familia ? 
Ce face familia ? Școala e hofărîfă să 
aplice măsuri drastice.

Omul vîrstnic a ascultat toate acestea 
cu oarecare mirare, apoi a daf asigurări 
că se va ocupa de' băiaf. Și s-a dus. ■

Cu o săptămînă înaintea vacanfei de 
Iarnă, Dinu a fost exmatriculat. Săvîrșise 
fapte josnice. Infr-o zi a intrat în clasă 
fîrziu, după profesor. Avea ochii con
gestionat! de băutură, hainele mototo
lite și fără nasfuri. Era de față și un in
spector de la seefia . tnvă)ămînf a 
sfatului popular raional. „Nu sînt de 
vină — dădu el cu impertinentă răspuns 
la o întrebare — clopoțelul este de vină 
că sună încet..." De ce n-a fosf scos 
din școală alunei ?

Se prea poate ca cel ce citește a- 
ceste rînduri să întrebe, pe bună drep
tate : dar bine, ce fel de părinți are 
băiaful acesta ? Intr-adevăr, ce fel de oa
meni sînt aceia care nu numai că nu 
trec pe la școală cu anii, dar nici nu 
dau măcar răspuns la semnalele ei ? lată 
ce spune astăzi mama : „A venit o dată 
cineva și a întrebat de soful meu. 
L-am invitat să stea pe canapea și i-am 
spus : dar dumneavoastră cine sînteți ?

— Dirigintele — 
mi-a răspuns el"...

Dialogul acesta 
este semnificativ. 
Prin urmare mama

nici nu-i cunoștea pe educatori, pe di
riginte. Este de neînfeles. Cum poate ci
neva să neglijeze într-atîta comportarea 
la școală a propriului său- fiu.

Desigur, elevul va avea acum sufi
cient timp să se gîndească la fof ce s-a 
petrecut. A ajuns aici în primul rînd 
datorită sieși, asta-i limpede pentru ori
cine. La vîrsta lui tinerii sînt studenț, 
sînt evidenfiafi în produefie, fin fruntea 
sus. Cum se pregătește el să intre în via- 
|ă : pe poarta din dos, sau peste uluci ? 
Să fie oare drept că se găsesc oameni 
fără pic de voinfă, fără pic de mîndrie ? 
Dar asta e lașitate de cea mai pură 
spefă.

Sîntem cu tofii de acord că’tinerii de 
această vîrsfă pot și trebuie să răspundă 
singuri pentru faptele lor. Insă tot atît 
de adevărat este că în educarea tinerei 
generați trebuie menținută șl Consoli
dată acea leqătură trainică și eficientă 
dintre familie șl școală. Răspunderea 
socială se extinde și mai mult. Ne gîn- 
dim, bunăoară, la cetățeanul care a vă
zut seara tîrziu un elev cu matricolă pe 
mînă jucînd table și fumînd în parcul 
Dorobanți și a trecut nepăsător mai de
parte ; la cetățeanul Care se Îngrijește, 
de altfel, foarle atent de educația copii
lor săi și In schimb nu a rostit nici un 
cuvînt obsérvînd la restaurant, dinaintea 
unui pahar cu vin, pe același elev cu 
matricolă la mînă. Atunci — și în alte 
ocazii . nedemne vîrsfei cînd se for
mează omul. Ne interesează în cel mai 
înalt grad cine anume ne va lua locul 
:-n tot ceea ce înfăptuim.

...Văd și acum mirarea din ochii uneia 
dintre cele patru femei aflafe în fața di
rectorului școlii. Neplăceri ? Se exagerea
ză. Ce lucruri neplăcute se pot întim
pla ?

ȘTEFAN ZIDARIȚA

CINEMATOGRAFE
Inculpatul „1040“ : Patria (10; 12; 

14,15; 16,30; 18,45; 2>1), Flamura (10; 
12; 14; 16; 18; 20). Viață sportivă :
Republica (9; 12; 15; 18; 21), Bucu
rești (9,30; 12,15; 15; 18; 20,45), Grlvița (9: 
12; 15; 18; 21), Modern (9; 12; 15; 18; 21). 
Hoțul din San Marengo : Carpați (10; 
12; 14; 16; 18,15; 20,30), Capitol (9,45; 12; 
14,15: 16,30; 18.45; 21), Excelsior (10; 12,15; 
14,30; 16,30; 18,45; 21), Feroviar (10; 12: 
14; 16; 13,15; 20,30). Atențiune, părinți ; : 
Festival (9,45; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45), 
Aurora (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), Ades- 
go (15,30; 18; 20,15). Harakiri — cinema
scop : Victoria (10,15; 12,45: 15,30; 18;
20,30). Qivitoq : Central (9,30; 11,45: 14; 
16,15: 18.30; 20,45), Bucegi (10; 12; 14: 16; 
18,15; 20,30). Iurta de aur : Lumina (ru
lează în continuare de la orele 10 la 
orele 14; 16; 18.15; 20,30). Placido : Cos
mos (16; 18; 20). Tudor — ambele serii : 
Union (16; 19,30), Unirea (11; 15; 19,30). 
Program special pentru copii : 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 
continuare de la orele 10 la orele 21). 
Magazin film : Giulești (10; 12; 14: 16; 
18.15; 20,30), Floreasca (16: 18.15; 20.30). 
Podul : Înfrățirea între popoare (14: 16; 
18.15: 20,15), Arta (15: 17; 19: 21). Melodia 
(10: 12; 15,30; 18; 20,30). Agatha, iasă-te 
de crime ! : Cultural (15; 17; 19: 21). Co- 
troceni (14,30; 16,45; 19; 21.15). Cavalerul 
Pardaiilan — cinemascop : Dacia (9; 11; 
13; 15; 17: 19; 21). Vară și fum — cine
mascop : Buzești (15,30; 17.45; 20). Nu 
ești singur : Crîngași (16; 18; 20) Pisica 
de mare : Tomis (10.15; 12: 13.45: 16,30; 
18,30; 20,30), Lira (15; 17; 19; 20.45) Pri
vește înapoi cu mînie — rulează la ci
nematografele : Flacăra (10: 14,30: 16..30- 
18,30; 20,30), Volga (10; 12,15: 16: 18.15;
20.30) . Pompierul atomic : Vitan (15; 17; 
19; 20,45). Jurnalul Annei Frank — ci
nemascop : Miorița (10.15: 13,15; 16.15; 
19,45), Drumul Sării (16; 19). Primul re
portaj _ cinemascop : Munca (15,30; 18;
20.30) , Cu totii acasă : Popular (16; 18.15;
20.30) . Valsul nemuritor : Moșilor (15; 
17; 19; 21). Uraganul : Viitorul (16; 18.15;
20.30) . Parasutiștii : Colentlna (16: 18:
20). Luceafărul (16; 18,15; 20,30). Gol
printre lupi — cinemascop : Ferentari 
(16; 18,15; 20,30). A treia repriză — cine
mascop : Pacea (16; 18; 20).

Orele 19,00 — Transmisie de Ia Teatrul 
de Operă și Balet din Sofia a specta
colului „Bărbierul din Sevilla" de 
Rossini. In pauze — Jurnalul televizi
unii ; Cronica Jocurilor Olimpice de 
iarnă de Ia Innsbruck. în jurul orei 
21,40 — Aspecte de la Jocurile Olimpice 
de iarnă — Transmisiune de la Inns
bruck. în încheiere ; Buletin de știri șl 
buletin meteorologic.

CUM E VREMEA
Ieri fn țară : Vremea a fost relativ 

călduroasă, cu cer variabil, mai mult 
noros in Ardeal. unde a nins local. 
Ninsori mai persistente s-au produs în 
Dobrogea. Vîntul a suflat potrivit din 
sectorul vestic, cu intensificări locale 
pînă la tare. Temperatura aerului la 
ora 14 înregistra valori cuprinse între 
9 grade la Calafat șl Băilești și minus 
2 grade la Toplița. In București : Vre
mea a fost relativ călduroasă, cu cer 
variabil. Vîntul a suflat potrivit, cu in
tensificări din sectorul sud-vestic Tem
peratura maximă a atins plus 7 ' grade.

Timpul probabil pentru zilele de 7, 8 
Și 9 februarie In țară : Vremea în ră
cire, cu cerul mai mult noros. Ninsori 
temporare vor cădea în cea mai mare 
parte a țării, vînt potrivit din nord- 
vest. Temperatura în scădere, mai ales 
în nord-vestul țării Minimele vor fi 
cuprinse între minus 3 și minus 13 gra
de. local mai coborîte Iar maximele în
tre minus 7 și plus 3 grade. Ceată lo
cală. In București • Vreme relativ u- 
medă. cu cer temporar noros Vor că
dea precipitații slabe. vini notrivit. 
Temperatura în scădere ușoară.
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Fauna pădurilor sucevene
© Vietățile pădurii sînt 

ocrotite
o Sporește șeptelui... 

vînatuiui
© Trofee după care vin 

și turiști străini

Pădurile sucevene sînt renumite 
nu numai pentru calitatea superioa
ră a lemnului, ci și prin bogăția și 
varietatea faunei. In munții din 
nordul Moldovei, pe valea Domelor, 
Bistriței, pe obcinile Cîmpulungului 
moldovenesc, Rădăuților și Făltice
nilor trăiesc și se înmulțesc cerbii 
carpatini, căprioarele, urșii, rîșii și 
jderii. Primii sînt vînați în special 
pentru trofee — localnicii nu le spun 
coarne de cerb — celelalte, res
pectiv ceilalți, pentru blănurile lor. 
Numeroase sînt și speciile de păsări. 
'Aici trăiesc cocoșul de munte, co
coșul de mesteacăn, ierunca și alte 
păsări apreciate pentru frumusețea 
penajului lor. In pădurile de fag și 
stejar întîlnim mistrețul. Crîngurile 
și cîmpiile de șes găzduiesc iepurele, 
potîrnichea. în ultima vreme a fost 
colonizat și fazanul. Multe satisfac

INNSBRUCK
\ ÎN ZIUA

Miercuri, în ziua a 8-a a Olim
piadei albe de la Innsbruck, au fost 
cunoscuți noii campioni olimpici în 
probele de schi 5 km (feminin). 50 
km, săniuțe-2 locuri și 5 000 m pa
tinaj viteză (masculin). Un stră
lucit succes a repurtat schioara 
sovietică Klavdia Boiarskih, învă
țătoare din Sverdlovsk, care a obți
nut victoria în proba de 5 km, cu
cerind astfel cea de-a doua meda
lie de aur din cadrul actualei edi
ții a Jocurilor olimpice de iarnă 
(sîmbătă ea cîștigase proba de 10 
km). Iată primele trei clasate în 
proba de 5 km: 1. Klavdia Bo
iarskih (U.R.S.S.) 17’50"5/10; 2. Mirja 
Lehtonen (Finlanda) 17'52"9/10; 3. 
Alevtina Kolcina (U. R. S. S.)

Numeroși spec
tatori au urmărit 
desfășurarea pro
bei masculine de 
patinaj — 5 000 m. 
în cursul desfă
șurării probei, re
cordul olimpic a 
fost de 6 ori co
rectat și, în fi
nal, stabilit là 
7’38”4/10 de că
tre norvegianul 
Knut Johannesen, 

noul campion olimpic. Vechiul record 
olimpic era de 7’48”7/10 și aparținea 
lui Boris Silkov (U.R.S.S.). Proba a 
scos în evidență forma bună a pati
natorilor norvegieni, clasați pe pri
mele trei locuri. Iată rezultatele 
tehnice : 1. Knut Johannesen (Nor
vegia) 7’38”4/10 ; 2. Per Ivar Moe 
(Norvegia) 7’38”6/10 ; 3. Fred Anton 
Maier (Norvegia) 7’42”.

42 de schiori reprezentînd 15 țări 
au semnat foile de start în proba de 
50 km, un adevărat „maraton al ză
pezii“. Schiorii suedezi, în frunte cu 
„veteranul“ Sixten Jernberg, cam
pion mondial la Zakopane, și-au

18'08"4/10.

K. JOHANNESEN

JUNIORII ROMÎNI SE PREGĂTESC 
PENTRU TURNEUL U.E.F.A.

Echipa de juniori a țării noastre, 
care va participa la turneul de 
fotbal U.E.F.A., ce va începe la sfîr
șitul lunii martie in Olanda, au 
susținut ieri după-amiază un nou 
meci de verificare. Tinerii selecțio- 
nabili au întîlnit pe stadionul din 
str. dr. Staicovici echipa diviziona
ră Progresul. Meciul, a cărui desfă
șurare a fost în bună măsură influ
ențată de starea terenului (moale, 
alunecos), s-a încheiat la egalitate 
(1—1). Sîmbătă la Cîmpina juniorii 
vor întîlni echipa de categoria B — 
Poiana.

Da începutul săptămânii viitoare, 
echipa de juniori va pleca în 
Turcia unde, la 12 și 15 februarie, 
urmează să joace cu juniorii turci.

In fotografie: juniorul Lucescu în 
ç’uel cu Colceriu, 

ții aduc vînătorilor sportivi rațele 
sălbatice, care populează suprafața 
iazurilor și apelor din bazinul Mol
dovei, Sucevei, Jijiei și Prutului.

Măsurile întreprinse de către or
ganele silvice pentru protecția vîna- 
tului au făcut să se îmbogățească 
mult fauna pădurilor din această 
parte a țării. în ultimii 10 ani nu
mărul cerbilor carpatini, al căprioa
relor, mistreților, iepurilor a cres
cut de aproape trei ori. Pentru hra
na cerbilor, căprioarelor pe timpul 
iernii sînt amenajate pe fondurile 
de vînătoare și în pădurile declarate 
rezervații hrănitoare, sărării, adă
posturi, iar pentru combaterea ani
malelor răpitoare ca lupii și vulpile 
se organizează acțiuni de stirpire a 
lor.

în fiecare an mulți vînători spor
tivi din țară și de peste hotare vin 
pe meleagurile sucevene să-și încerce 
măiestria. In actualul sezon pe fon
dul de vînătoare al regiunii Sucea
va, care se întinde pe mai bine de 
1 300 000 ha, au fost vînați 6 650 ie
puri, 300 jderi, 19 rîși, 200 căpriori, 
168 mistreți, 72 cerbi carpatini și 
lopătari. în același timp au fost îm- 
pușcați 90 lupi, care ar fi adus mari 
pagube vînatului de preț.

Visul fiecărui vînător pasionat

O luptă „amicală" între cerbi

A 8-A
luat o frumoasă revanșă în întîlni- 
rea directă cu fondiștii finlandezi 
care dominaseră probele de 15 și 
30 km. In pofida celor 35 de ani, 
apreciatul schior Sixten Jernberg a 
arătat o admirabilă pregătire fizi
că, reușind în finalul probei să se 
comporte peste așteptări și să ter
mine victorios, intrînd în posesia 
medaliei de aur. Roennlund (Suedia) 
a primit medalia de argint, iar fin
landezul Tiainen — medalia de 
bronz.

La săniuțe-2 locuri, amatorii 
de sport austrieci au avut satisfac
ția să aplaude o victorie a repre
zentanților lor Josef Feistmantl- 
Manfred Stengl, care au cucerit me
dalia de aur cu timpul de l’41”62/100 
(realizat în două manșe). Cuplul în
vingător a avut ca principal adver
sar un alt echipaj austriac : Senn- 
Thaler, clasat pe locul doi.

Dis-de-dimineață la Igls a început 
proba boburilor de 4 persoane. 
După primele două coborîri, în cla
sament conduce echipajul Canadei 
cu 2’06”81/100, urmat de Italia 
(2’07”50/100) și Austria (2’07”61/100). 
Boberii canadieni realizaseră cel 
mai bun timp și în prima manșă 
(l’02”99/100). Echipajul romîn a ocu
pat în această manșă locul 15 cu 
1’04”70/100.

Ieri în grupa B a turneului olim
pic de hochei pe gheață de la 
Innsbruck, echipa R. P. Romîne a ob
ținut prima victorie, învingînd cu 
scorul de 5—2 (0—1 ; 4—1 ; 1—0) 
echipa Austriei. Punctele formației 
noastre au fost marcate de Ionescu, 
I. Szabo, Calamar, G. Szabo și Feren- 
czi. R. P. Polonă a dispus eu 7—0 
(2—0 ; 3—0 : 2—0) de Italia.

Rezultatele înregistrate în grupa 
A : Canada — Finlanda 6—2 (2—1 ; 

3—0 ; 1—1) ; U.R.S.S. — Germania 
10—0 (2—0 ; 5—0 ; 3—0) ; Suedia — 
Elveția 12—0 (3—0 ; 5—0 ; 4^-0). 

este un cerb cu trofee bogate. Prin
tre cei mai norocoși se numără teh
nicianul Constantin Hrișcă din Su
ceava. El a vînat în pădurile de la 
Suha Mică — Fălticeni un cerb al 
cărui trofeu a avut 18 raze cu o 
greutate de 9,500 kg, întrunind după 
sistemul de clasificare internațional 
233,25 puncte. Trofee frumoase de 
cerb au recoltat și vînătorii 
belgieni, elvețieni, germani ș.a., 
care au venit la vînătoare în 
țara noastră. O satisfacție cel puțin 
tot atît de mare au avut și munci
torii forestieri Gheorghe Pîrghie de 
la Putna și Grigore Arsinte de la 
Barnar, care au vînat cite trei, 
respectiv doi rîși. Este un succes in
vidiat de orice vînător.

A devenit un lucru obișnuit ca în 
zilele de odihnă să întîlnești pe 
malurile rîurilor și iazurilor sau pe 
cărările din păduri oameni ai mun
cii care-și petrec timpul lor liber 
practicînd pescuitul sportiv, vînă- 
toarea. Dacă nu întotdeauna au sa
tisfacția unei zile bogate la vînat 
sau la pescuit — aceasta se comple
tează cu ajutorul poveștilor vînăto- 
rești — în schimb au bucuria de 
a fi petrecut o zi plăcută în mijlo
cul naturii.

N. ȚUICU

Tinere talente în echipele 
fruntașe de volei

Acum cîteva zile s-au încheiat 
întrecerile contînd pentru „Cupa Fe
derației Romîne de Volei“, competi
ție deschisă la 1 decembrie 1963 și 
disputată pe parcursul a șapte etape. 
Cîștigătorii ei se cunosc : echipa fe
minină C.P.B. și formația masculină 
Dinamo București.

Referitor la această competiție, 
tov. Ion Takacs, antrenor federal de 
volei, ne-a spus următoarele :

„Bilanțul întrecerilor contînd pen
tru „Cupa F.R.V.“ este, în ansamblu, 
pozitiv. Echipele noastre divizionare, 
lipsite în acest an de un campionat 
intern, au putut, în cadrul Cupei, 
să-și păstreze și să-și amelioreze 
forma deținută anterior. Randamen
tul cel mai îmbucurător al compe
tiției este, fără îndoială, cel privitor 
la marele număr de elemente tinere 
care s-au afirmat în cadrul ei. în 
absența membrilor loturilor olimpi
ce, care au avut un program special 
de pregătire, în majoritatea forma
țiilor au fost promovați jucători ti
neri. talentați. Citez pe unii dintre 
ei : Cristina Arghiropol (Farul Con
stanța), Maria Marcu (Știința Cluj), 
Constanța Burlacu (C.S.O. Craiova), 
Barta Gyula (Tractorul Brașov), Lu
cian Paleacu (Rapid), Mihai Tirlici 
(Dinamo), Gheorghe Susan (Steaua) ; 
cu ocazia Cupei, ei au fost pentru 
prima oară folosiți în formațiile de 
bază ale echipelor respective și, dînd 
deplină satisfacție, îndreptățesc toa
te speranțele pentru viitor.

Din păcate însă, unele formații, 
printre care echipele feminine Pro
gresul și Voința, echipa masculină 
Steaua, n-au privit întrecerile Cu
pei cu suficientă seriozitate și simț 
de răspundere, prezentîndu-se slab 
pregătite la meciuri, pentru a înde
plini pe teren, se pare, o simplă 
formalitate. Urmarea ? Evoluția lor 
în cadrul întîlnirilor a fost nesatis
făcătoare, cu mult sub posibilitățile 
reale ale acestor echipe. La o serie 
de meciuri, comisiile regionale de 
volei nu s-au îngrijit de o popu
larizare corespunzătoare și nici de 
crearea unor bune condiții de joc. 
Pentru „Cupa R.P.R.“, care va înce
pe la 16 februarie, Federația de volei 
va acorda o mai mare atenție meciu
rilor desfășurate în provincie, asigu
rării unor condiții optime de desfă
șurare“.

Â WI-8 ședință a Comisiei permanente C.A.E.R. 
pentru industria de petrol și gaze

între 28 ianuarie și 1 februarie 
1964 a avut loc la București ședin
ța ordinară a Comisiei permanente 
a C.A.E.R. pentru industria de pe
trol și gaze. La lucrări au partici
pat delegațiile țărilor membre ale 
Consiliului : R. P. Bulgaria, R. S. 
Cehoslovacă, R. D. Germană, R. P. 
Polonă, R. P. Romînă, R. P. Ungară 

și U.R.S.S. Au participat, de aseme
nea, observatori din partea R. P. 
Chineze, R.P.D. Coreene, Republicii 
Cuba și a R. D. Vietnam.

S-a ascultat comunicarea pre
ședintelui asupra sarcinilor ce re
vin Comisiei permanente pentru 
industria de petrol și gaze din hotă- 
rîrile Comitetului Executiv al Con
siliului.

Decorări cu „Ordinul
Muncii“ ci. I

Prin decrete ale Consiliului de 
Stat al Republicii Populare Romîne 
a fost conferit „Ordinul Muncii“ 
clasa I tovarășilor inginer Mihail 
Ciobanu și dr. Titus Cristureanu 
pentru merite în opera de construire 
a socialismului.

(Agerpres)

Funeraliile lui Ion Marin Sadoveanu
Miercuri, 5 februarie, numeroși 

bucureșteni au condus pe ultimul 
său drum pe Ion Marin Sadoveanu, 
scriitor de un deosebit talent, ne
obosit propagator al valorilor cul
turale naționale și universale.

La catafalcul depus la Casa Scrii
torilor au făcut de gardă reprezen
tanți ai Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, ai conducerii Uniu
nii Scriitorilor și ai altor instituții 
de cultură și artă, academicieni, 
oameni de teatru.

La mitingul de doliu au luat cu- 
vîntul Pop Simion, secretar al 
Uniunii Scriitorilor, și artistul po
porului Radu Beligan, președintele 
Consiliului teatrelor. Vorbitorii au

La 5 februarie 1964 s-a stins din 
viață profesorul Dimitrie Gh. Di- 
nicu. Născut în București, la 5 mai 
1898, el s-a dedicat studiului violon
celului, .afirmîndu-se curînd în viața 
muzicală, la care a luat parte activă 
timp de peste 40 de ani. După elibe
rarea patriei noastre a contribuit cu 
entuziasm la promovarea muzicii ro- 
mînești. Dimitrie Gh. Dinicu a fost 
prim-violoncelist al Filarmonicii de 
Stat „George Enescu“ din București. 
Paralel cu activitatea artistică, a des
fășurat o prodigioasă muncă didacti
că la Conservatorul „Ciprian Po- 
rumbescu“, unde a fost decan al Fa
cultății de instrumente și canto și 
apoi rector, pînă în anul 1959.

Ca profesor, el a format artiști de 
valoare și a elaborat studii de sea
mă, printre care metoda de violon
cel în două volume „Studiul violon
celului“, „Analiza unor concerte de 
violoncel“, precum și „Contribuții 
la arta interpretării“, recent apăru
tă. care constituie lucrări de bază 
pentru pregătirea muzicienilor. A 
fost membru al secției didactice a 
Uniunii Compozitorilor din R. P. Ro-

★

Corpul defunctului se află depus 
la Conservatorul „Ciprian Porum- 
bescu“ din strada Știrbei Vodă nr. 
33, unde publicul va avea acces joi, 
6 februarie, între orele 11—18 și vi-

merită numele“
Datorită lucră

rilor hidrotehnice, 
a fost lichidată 
monocultura. S-a 
extins suprafața 
rezervată culturii 
plantelor indus
triale. Provincia 
Hung Yen deți
ne un procentaj 
mai mare decît 
celelalte provin
cii ale deltei în ce 
privește suprafe
țele cultivate cu 
astfel de plante. 
Se dezvoltă și 
creșterea vitelor.

Prin efectuarea 
lucrărilor hidro
tehnice s-a reali
zat o sursă preți-

Hung Yen este o provincie situată 
în delta Fluviului Roșu. Din totdea
una această regiune suferea de pe 
urma secetei și a apelor stătătoare 
provenite din inundații. Suprafețe 
întinse de terenuri propice agricul
turii nu beneficiau cîtuși de puțin 
de apele Fluviului Roșu și ale rîului 
Luoc, care se revărsau în mare, du- 
cînd odată cu ele zeci de mii de tone 
de mîl fertil.

După restabilirea păcii în 1954, în 
această provincie a R. D. Vietnam 
s-au executat însemnate lucrări hi
drotehnice. Pînă în 1962 s-au efec
tuat lucrări însumînd 37 410 000 zile- 
muncă, au fost săpați 43 950 000 mc 
de pămînt și s-au folosit 10 000 mc 
de piatră pentru construirea diguri
lor și a canalelor. Prin stabilirea 
sistemului hidrotehnic cunoscut sub 
numele de Bac-Hung-Hai, care de
servește provinciile Bac Ninh, Hung 
Yen, Hai Duong, provincia Hung 
Yen și-a schimbat înfățișarea. în 
primul rînd au crescut suprafețele 
cultivate — în 1962 suprafața era cu 
29 750 ha mai mare decît în 1957. 
Acum cea mai mare parte din su
prafața totală a provinciei este iri
gată. Din aceasta 40% este irigată 
prin înclinație, ceea ce aduce o eco
nomie anuală de milioane de zile 
muncă necesare pentru scoaterea a- 
pei. în numeroase localități se obțin 
cîte 3 recolte pe an. Astfel se ex
plică cum producția de orez a de
pășit în 1961 cu 14% producția din 
1958.

S-a aprobat programul de măsuri 
pentru îndeplinirea hotărîrilor Con
sfătuirii din luna iulie (1963) a pri
milor secretari ai C.C. ale partide
lor, comuniste și muncitorești și a 
șefilor de guverne ale țărilor mem
bre ale C.A.E.R. și ale sesiunii a 
XVIII-a a Consiliului și s-au exami
nat materialele grupelor de lucru 
ale Comisiei.

S-au examinat și aprobat planu
rile și graficul de lucrări pe anul 
1964 ale Comisiei și sectorului pen
tru industria de petrol și gaze al 
Secretariatului Consiliului.

Ședința Comisiei a decurs în spi
rit de înțelegere reciprocă, prietenie 
și muncă constructivă.

Vizitele delegației 
Consiliului Central al Uniunii 

Sindicatelor din R. S. F. Iugoslavia
Delegația Consiliului Central al U- 

niunii Sindicatelor din R.S.F. Iugosla
via, condusă de tovarășul Svetozar 
Vukmanovici-Tempo, președintele 
Consiliului, a vizitat marți Fabrica de 
confecții și tricotaje „București“ și 
cartiere de locuințe din Capitală, iar 
miercuri Muzeul Doftana și Uzinele 
„1 Mai“ din Ploiești. Delegația a 
fost însoțită de tovarășul Vasile Mu- 
șat, vicepreședinte al C.C.S.

(Agerpres)

evocat viața și activitatea scriitoru
lui, subliniind valoarea operelor 
sale, în care a înfățișat societatea 
de la sfîrșitul veacului trecut și în
ceputul secolului XX în mod rea
list, de pe poziții umaniste.

La sfîrșitul mitingului de doliu, 
în acordurile marșului funebru, si
criul cu corpul neînsuflețit al lui 
Ion Marin Sadoveanu, purtat pe 
brațe, a fost așezat pe carul mor
tuar.

Cortegiul funerar s-a îndreptat 
apoi spre Cimitirul Bellu. Aici dra
maturgul Aurel Baranga a adus un 
ultim omagiu scriitorului Ion Marin 
Sadoveanu.

(Agerpres)

mînă, desfășurînd o largă activitate 
obștească. Dimitrie Gh. Dinicu a 
făcut parte din numeroase jurii ale 
unor concursuri muzicale din țară 
și de peste hotare.

In semn de prețuire, el a fost dis
tins cu titlurile de Maestru Emerit 
al Artei și Laureat al Premiului de 
Stat și decorat cu „Ordinul Muncii“ 
cl. I. Dimitrie Gh. Dinicu a fost 
membru al Partidului Muncitoresc 
Romîn.

Viața muzicală pierde în el un 
valoros profesor și artist, un neo
bosit propagator al artei muzicale în 
țara noastră.
MINISTERUL ÎNVĂȚĂMÎNTULUI

COMITETUL DE STAT
PENTRU CULTURĂ ȘI ARTĂ
CONSERVATORUL DE STAT 

„CIPRIAN PORUMBESCU“
UNIUNEA COMPOZITORILOR 

DIN R. P. ROMÎNĂ
FILARMONICA DE STAT 

„GEORGE ENESCU“
*

neri, 7 februarie, între orele 
8—11.

Mitingul de doliu va avea loc vi
neri, 7 februarie, la orele 11, la Con
servatorul „Ciprian. Porumbescu“, 
iar înhumarea la Cimitirul Belu.

oasă de îngrășămînt. în fiecare an, 
în perioada „marilor ape“ sînt deschi
se ecluzele barajului Huan Quan 
pentru a aduce apele cu mîl fertil 
ale Fluviului Roșu în orezării. Sub 
acțiunea binefăcătoare a apei și a 
mîlului fertil, pămîntul renaș
te și se acoperă de vegetație 
luxuriantă. Pe malurile apelor, pe 
diguri și de-a lungul canalelor au 
fost plantați bananieri și cocotieri.

Dezvoltarea economiei provinciei 
atrage după sine creșterea nivelului 
de trai material și cultural, al popu
lației. în comune, vizitatorul vede

Perspectivele unei noi științe
Declarațiile acad. B. Petrov la adunarea generală 

a Academiei de Științe a U. R. S. S.
MOSCOVA 5 (Agerpres). — Luînd 

cuvîntul la 4 februarie la adunarea 
generală a Academiei de Științe a 
U.R.S.S., acad. Boris Petrov s-a re
ferit la o nouă ramură a științei — 
teoria comenzii unor mari sisteme și 
a unor complexe de producție. Vor
bitorul a arătat că, dînd dispoziții, 
directorul unei uzine se va călăuzi 
de legile acestei noi științe, tot atît 
de precisă și definită ca matematica 
sau mecanica.

Noua știință își datorează apariția 
succeselor recente în domeniul co
menzii automate și al tehnicii de cal
cul. Acad. Petrov a subliniat că 
această teorie este foarte importan
tă pentru economia națională, în- 
trucît permite să se realizeze o co
mandă optimă. O asemenea comandă 
poate să înglobeze organizarea între
prinderilor, planificarea, evidența etc.

Vizita lui U Thant în Tunisia
TUNIS 5 (Agerpres). — După vi

zita în Algeria, secretarul general al 
O.N.U., U Thant, a sosit în Tunisia. 
Marți seara, îndată după sosirea la 
Tunis, U Thant a luat parte la un 
dineu oferit în cinstea sa de pre
ședintele Burghiba.

După dineu, în palatul preziden
țial au avut loc convorbiri între cele 
două personalități. Președintele 
Burghiba a rostit un discurs în care 
l-a asigurat pe secretarul general al 
O.N.U. că guvernul său va continua 
să sprijine ferm și hotărît Organiza
ția Națiunilor Unite. El a salutat 
Tratatul de la Moscova privind in
terzicerea parțială a experiențelor

Mersul anchetei în jurul evenimentelor 
din Dallas

WASHINGTON 5 (Agerpres). — 
De două zile, comisia numită de pre
ședintele Johnson pentru anchetarea 
asasinării președintelui John Ken
nedy interoghează cu ușile închise 
pe Marina Oswald, văduva prezum
tivului asasin al președintelui. Po
trivit unei declarații a președintelui 
comisiei, judecătorul Curții Supreme, 
Earl Warren^ interogatoriul va mai 
continua încă două zile. De aseme
nea, Warren a spus că este posibil 
ca unele constatări făcute de comisie 
să nu fie date publicității.

0! RHUTIMEm
îN BRAZILIA : ANTOLOGIE

A PROZEI Șl POEZIEI ROMÎNEȘTI

La Rio de Janeiro, în traducerea lui 
Nelson Vainer, a apărut recent o anto
logie a prozei și poeziei romînești. Vo
lumul cuprinde lucrări de Ion Creangă, 
I. L. Caragiale, Al. Sahia, Cezar Pe
trescu, M. Sadoveanu, T. Arghezi, M. 
Beniuc, E. Camilar, Fr. Munteanu.

ZBOR TEMERAR

Agenția Associated Press relatează că 
aviatoarea franceză Brissa Pellissier a 
reușit să traverseze Oceanul Atlantic 
cu un avion cu un singur motor, zbu- 
rînd 2 607 km fără escală, de la Da
kar (Senegal) la Natal (Brazilia).

DEVORAT DE RECHIN

Sub ochii a mii de oameni, care 
populau o plajă de pe litoralul costa- 
rican al Oceanului Pacific, un înotător

Pe șantierul de construcție a canalului de irigație de la Dong Anh, provincia Hanoi.

înălțîndu~se școli noi, case de cul
tură, grădinițe de copii, noi case de 
locuit. în trecut provincia nu poseda 
decît cîteva școli primare, cu 1 600 
de elevi. Ea numără în prezent 87 
de școli de învățămînt general de 
gradul doi cu 134 000 de elevi. Anu
mite districte posedă școli de învă- 
țămînt general de gradul 3 (școli de 
10 clase). Un număr din ce în ce mai 
mare de adulți își completează stu
diile.

„Hung Yen (Hung-prosperitate, 
Yen-pace) nu era nici prosperă, nici 
pașnică" — mi-a spus într-o zi un

Acad. Petrov a informat că oa
menii de știință sovietici au și ela
borat unele principii ale modelării 
matematice a funcționării comple
xelor chimice. Este în curs de reali
zare un model care va oferi posibi
litatea de a se reduce de zeci de ori 
timpul necesar căutării soluției op
time.

Boris Petrov a raportat, de ase
menea, despre elaborarea bazelor 
teoretice ale unui sistem automati
zat unic de telecomunicații pentru 
U.R.S.S. Se crede că în anii viitori 
vor crește cu repeziciune flu
xurile de informație matematică, mal 
ales numerică. Ea va caracteriza, 
printre altele, starea economiei na
ționale și se va dovedi a fi mai vas
tă, sub raportul volumului, decît ac
tualele informații prin telefon, tele
graf și de altă natură.

nucleare, care „ar putea deschide 
vaste perspective decolonizării totale 
și păcii". Președintele Burghiba și-a 
exprimat apoi regretul că O.N.U. nu 
dispune de mijloace pentru a face ca 
hotărîrile adoptate de Adunarea Ge
nerală și de Consiliul de Securitate 
să fie îndeplinite.

în răspunsul său, U Thant s-a de
clarat adeptul celor care văd în Or
ganizația Națiunilor Unite „un in
strument eficace pentru instaurarea 
păcii și realizarea bunăstării oame
nilor“, dezaprobîndu-i, în același 
timp, pe cei pentru care O.N.U. este 
numai un forum de dezbateri.

în legătură cu procesul lui Ruby, 
asasinul lui Oswald, pare exclus ca 
acesta să poată începe la Dallas și 
la data fixată — 17 februarie. Nu
mărul martorilor citați de avocații 
lui Ruby pentru ședința specială a 
tribunalului convocată la 10 februa
rie — în cursul căreia avocații vor 
cere transferarea procesului în alt 
district — este atît de mare încît 
depozițiile nu se vor putea încheia 
în cîteva zile,

a fost apucat de un enorm rechin și 
devorat în cîteva secunde. Moartea 
înotătorului, un tînăr de vreo 20 do 
ani, a provocat o adevărată panică pe 
plajă, care, după cîteva minute, a ră
mas pustie.

„OFERTA" UNUI ȘOMER

Ziarul „Ovaciones" relatează că șo
ferul mexican Pedro Aguilar Galindo a 
oferit unul din ochii săi cîntărețului a- 
merican orb Ray Charles. Acesta a 
oferit suma de 300 000 de dolari pen
tru doi ochi, întrucît medicii l-au asi
gurat că ar putea fi grefați și i-ar da 
posibilitatea să-și rcoapete vederea. 
Aguilar Galindo a declarat că a făcut 
această ofertă deoarece este șomer, are 
de întreținut pe mama sa și o soră, care 
sînt grav bolnave, și el nu are mijloace 
pentru a le putea asigura îngrijirea 
medicală. Ray Charles urmează acum 
să hotărască dacă acceptă această ofer
tă „parțială".

moșneag. Era o zi furtunoasă, iar 
bătrînul era vizibil mișcat. „înainte, 
a continuat el, pe un astfel de timp 
trebuia să ne luptăm cu stihia ape
lor. Acum sîntem scutiți de aseme
nea griji. Avem construcții hidroteh
nice care stăvilesc apele, pre
cum și brigăzi însărcinate cu supra
vegherea și întreținerea barajelor și 
a canalelor. Numai la sfîrșitul vieții 
mi-a fost dat să văd că Hung Yen 
își merită numele“.

DANG DINH LIEN

(După revista „Vietnamul în marș)

*
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N.A.T.O. în Cipru

poporului ci-

5 (Agerpres). — 
încheiat în capitala 
Consiliului ministe-

autodeterminare al 
priot.

® O declarație a președintelui Makarios ® Reuniunea Consi
liului de Miniștri al Turciei ® Poziția Franței față de consti

tuirea unei forțe

EVOLUȚIA STAȚIILOR 
COSMICE „ELEKTRON-1

ȘI „ELEKTRON-2

Sesiunea Comitetului O. N. U. pentru locuințe,

construcții și sistematizare

NICOSIA 5 (Agerpres). — După 
cum anunță agențiile de presă, marți 
seara la Ambasada S.U.A. din Nico
sia au explodat două bombe, prici
nuind pagube materiale și rănind un 
militar american din garda amba
sadei.

In legătură cu aceasta, președin
tele Republicii Cipru, Makarios, a 
făcut o declarație în care se spune, 
printre altele, că atentatul împotriva 
ambasadei americane este o crimă 
revoltătoare, că el a fost săvîrșit de 
dușmani ai poporului cipriot. Pre
ședintele Makarios a lansat un apel 
poporului cipriot, cerîndu-i să spri
jine autoritățile în vederea descope
ririi atentatorilor. „Cauza menținerii 
păcii și ordinii în Cipru, a relevat 
Makarios, este o datorie atît a popu
lației de origine greacă, cît și a celei 
de origine turcă“. EI a chemat cele 
două comunități să depună eforturi 
comune în acest sens.

Referindu-se la prezența trupelor 
engleze în Cipru, președintele Ma
karios a declarat că acestea nu pot 
contribui la restaurarea ordinii și 
păcii în Cipru. Makarios a sugerat 
ca în scopul eliminării neînțelegeri
lor dintre cele două comunități să 
se constituie în satele mixte, locuite 
atît de populație greacă cît și turcă, 
comitete ale ciprioților greci și 
turci însărcinate cu examinarea 
problemelor și a diferendelor și cu 
promovarea unei politici de bună în
țelegere.

Ar
ATENA 5 (Agerpres). — într-o 

declarație făcută marți seara, lide
rul Uniunii de Centru, Papandreu, a 
subliniat că actuala situație din' Ci
pru este o consecință directă a acor
durilor de la Zürich și Londra.

Referindu-se la necesitatea revi
zuirii acestor acorduri, Papandreu a 
relevat utilitatea realizării unei în
țelegeri prietenești între cele două 
comunități din Cipru în acest do
meniu. Dacă nu se poațe realiza a- 
ceastă înțelegere, a menționat Pa
pandreu, singurul mod de soluțio
nare pașnică a litigiului dintre cele 
două comunități rămîne apelul la 
justiția internațională, reprezentată 
de O.N.U. Prezența unei forțe inter
naționale pentru pacificarea Cipru
lui, a spus el, poate fi acceptată 
numai cu două condiții : ca ea să 
fie 
cii 
ca 
nu 
mărturisite.

aprobată de guvernul Republi- 
Cipru și ca această forță să aibă 
singur scop asigurarea
anumite

păcii și
obiective politice ne-

•A-
5 (Agerpres). — Agen- 
Presse

Ankara, a
Consiliului 
consacrată

MOSCOVA 5 (Agerpres). — Pînă 
la- 5 februarie a.c. ora 18 (ora Mos
covei) stația cosmică științifică „E- 
lektron-1“ a înconjurat Pămîntul de 
53 de ori. în același interval de
timp stația „Elektron-2“ a efectuat 
mai mult de ■ șase rotații în jurul 
Pămîntului.

De la lansarea stațiilor științifice 
„Elektron-l“ și „Elektron-2“, legă
tura cu ele a fost stabilită de 37 de 
ori. Cu acest prilej s-au cules infor
mații științifice valoroase și date 
referitoare la funcționarea sisteme
lor de bord. S-au efectuat noi mă
surători privind orbitele stațiilor.

După cum rezultă din măsurăto
rile telemetrice, la bordul celor 
două stații sînt menținute condițiile 
stabilite. Temperatura variază între 
18 și 20 grade C, presiunea este de 
880—900 mm col. Hg. Sistemele de 
bord și aparatajul științific al sta
țiilor funcționează normal. ,

Conferința miniștrilor apărării 
și de externe ai tarilor 0. U.A.

★

ATENA 5. Corespondentul Ager
pres, Al. Gheorghiu, transmite : 
Mii de studenți și numeroși profe
sori universitari au participat la 
Atena și Salonic la demonstrații de 
solidaritate cu poporul cipriot.

La Atena, studenții și profesorii 
de la Facultățile de litere și filozo
fie au organizat un marș al tăcerii 
în oraș, manifestînd prin fața am
basadei americane. In cadrul mitin
gului, care a avut loc în fața uni
versității din Atena, numeroși vor
bitori s-au pronunțat împotriva pla
nului anglo-american de trimitere 
în Cipru a unor forțe ale N.A.T.O. 
Și pentru recunoașterea dreptului la

relatează că 
avut loc o 
de Miniștri 
răspunsului 
Cipru, Ma- 
Angliei și 
în Cipru o

RABAT 5 (Agerpres). — Agenția 
France Presse anunță că întrunirea 
miniștrilor apărării și a miniștrilor 
afacerilor externe ai țărilor membre 
ale Organizației Unității Africane, 
convocată la cererea președintelui 
Tanganicăi, Nyerere, va începe la 
Dar-Es-Salam la 10 februarie a.c.

NEW YORK 5 (Agerpres).— în 
cadrul celei de-a Il-a sesiuni a Co
mitetului O.N.U. pentru locuințe, 
construcții și sistematizare au fost 
adoptate trei proiecte de rezoluție 
inițiate de delegația romînă.

Primul proiect" recomandă 
rea unei părți din' resursele 
fi eliberate prin dezarmare 
finanțarea construcției de locuințe. 
Grecia și Japonia s-au asociat în ca
litate de coautori la acest proiect.

Al doilea proiect de rezoluție cere 
secretarului general al O.N.U. să 
inițieze elaborarea unui studiu cu 
privire la industrializarea construc
țiilor de locuințe și să organi- 
zezé, prin intermediul organismelor 
O.N.U., un larg schimb de experien
ță în acest domeniu între state. De
legația U.R.S.S. s-a asociat' în cali
tate de coautor la acest proiect.

Al treilea proiect de rezoluție a- 
doptat de Comitet cere Conferinței 
O.N.U. pentru comerț și dezvoltare 
să acorde atenție extinderii comer
țului internațional în domeniul ma
terialelor de construcție. Delegația 
Italiei a devenit coautoare la acest 
proiect.

în intervențiile sale, prof. arh. 
Gustav Guști, conducătorul delega
ției romîne, a vorbit despre reali-

folosi- 
ce vor 
pentru

zările obținute de R. P. Romînă în 
domeniul construcțiilor de locuințe 
și a împărtășit experiența acumula
tă în acest domeniu. El a luat, de 
asemenea, cuvîntul pentru a sprijini 
un proiect de rezoluție sovietic, la 
care delegația romînă a devenit 
coautoare. Proiectul adoptat de Co
mitet cere Adunării Generale a 
O.N.U. să adopte o serie de măsuri 
menite să ducă la îmbunătățirea si
tuației locuințelor în lume.

BRUXELLES 
Marți seara s-a 
Belgiei sesiunea 
rial al Pieței comune, fără să se fi 
adoptat vreo hotărîre privitoare la 
poziția celor șase state față de vi
itoarele negocieri din cadrul G.A.T.T., 
referitoare la reducerea tarifelor va
male cu S.U.A. . (denumite runda 
Kennedy). Ministrul economiei al 
R.F.G., Schmuecker, a propus scă
derea tarifelor vamale între partici- 
panții la Piața comună cu 20 la sută 
în cursul acestui an; în loc de 10 la 
sută cum era prevăzut anterior, ceea 
ce ar fi dus la o reducere globală de 
80 la sută pînă la 1 ianuarie 1965 a 
tarifelor vamale față de 1958. Discu
tarea acestei propuneri a fost amî- 
nată pentru viitoarea sesiune a Con
siliului, care va avea loc la 24—25 
februarie.

în privința stabilirii unei poziții 
comune a celor șase țări vest-euro- 
pene la viitoarea „rundă Kennedy“,

propunerile prezentate de Schmuec
ker nu au stabilit un termen-limită, 
deoarece — după cum relevă cores
pondenții occidentali — s-a căutat 
evitarea situației create la sfîrșitul 
anului 1963, cînd guvernul francez a 
amenințat că va părăsi Piața comu
nă, dacă nu se respectă „calendarul“ 
de probleme. Propunerile vest-ger- 
mane sînt îndreptate — potrivit a- 
genției France Presse — spre „sin
cronizarea“ politicii agricole comune 
cu „grăbirea integrării“, precizîn- 
du-se intenția lărgirii relațiilor cu 
Anglia și S.U.A.

Consiliul ministerial a respins ce
rerea Olandei de a se începe nego
cieri în vederea asocierii Nigeriei la 
Piața comună, finind seama că a- 
ceastă țară africană face parte din 
Commonwealth. Discuțiile privitoare 
la relațiile Pieței comune cu Izrae- 
lul au fost amînate pentru viitoarea 
sesiune a Consiliului ministerial.

fé
al

ANKARA 
ția France 
miercuri la 
reuniune a 
al Turciei
președintelui Republicii 
kariös, la propunerea 
S.U.A. de a se trimite 
forță militară a N.A.T.O.

La sfîrșitul ședinței n-a fost dat 
publicității nici un comunicat oficial 
în legătură cu cele discutate.

☆

PARIS 5 (Agerpres). — La 5 
bruarié ministrul informațiilor
Franței. Alain - Peyrefitte, a făcut 
cunoscut că guvernul Franței nu 
intenționează să participe la consti
tuirea unei forțe internaționale de 
poliție a N.A.T.O. în Cipru. Guver
nul francez, a declarat Peyrefitte, 
nu se poate asocia la o asemenea 
operație militară propusă de Anglia 
și S.U.A., întrucît Franța nu a par
ticipat la elaborarea acordurilor de 
la Zürich și Londra.

LEOPOLDVILLE 5 (Agerpres). — 
Corespondenții agențiilor de presă 
transmit că în provincia congoleză 
Kwilu lupta detașamentelor de par
tizani a luat o considerabilă am
ploare. Citind surse bine informate, 
agenția Reuter relatează că în cursul 
luptelor din 3 spre 4 februarie 15 
sate au fost distruse. Un avion, care 
a zburat marți deasupra regiunii, a 
fost doborît. Corespondentul agen
ției U.P.I. relatează că partizanii a- 
tacă trupele guvernamentale din 
centrele importante ale provinciei. 
Idiofa și Gungu. La Gungu, 
zanii atacă fără întrerupere 
congoleze, împiedicînd, în 
timp, aterizarea avioanelor 
niții trimise din capitală.

Operațiuni de o mare amploare 
ale partizanilor au avut loc în loca
litatea Leverville și împrejurimi, si
tuată în nord-vestul provinciei Kwi
lu, unde compania anglo-olandeză 
„Unilever“ este proprietara a neste 
20 000 de acri de plantații de pal
mieri și a unor rafinării, 
ropenii de la plantațiile și rafină
riile companiei au fost nevoiți să se 
evacueze. Triburile din această 
giune s-au răsculat, distrugînd 
parte din instalațiile companiei 
plantații.

Corespondentul agenției Associa
ted Press relatează că de fapt, în a- 
fară de două centre, întreaga regi
une se află sub controlul partiza
nilor.

BERLIN 5 (Agerpres). — In răs
punsul lui Walter Ulbricht, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
R. D. Germane, la mesajul adresat 
de N. S. Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
șefilor de state (guverne) ale țărilor 
lumii, privitor la renunțarea la fo
losirea forței pentru reglementarea 
litigiilor teritoriale și a problemelor 
de frontieră se arată, între altele : 
„Consiliul de Stat și guvernul Re
publicii Democrate Germane salută 
această nouă inițiativă de pace și 
sînt cu totul de acord cu ea“. „Pro
punerea sovietică este de o însem
nătate deosebită nu numai pentru 
populația R.D.G., ci și pentru între
gul popor 
XX-lea i 
purtat 
pustiitoare, care au 
mari sacrificii. De 
ceririle unor mari 
nînd altor state și 
tierelor existente au constituit pre
textul și obiectivul măcelului singe
ras în care militarismul german a

german. în secolul al 
imperialismul german a 
două războaie mondiale 

atras după sine 
fiecare dată cu- 
teritorii aparți- 
revizuirea fron-

Lucrările conferinței ministeriale
tripartite de

parti- 
trupele 
același 

cu mu-

Eu-

re- 
o 
si

Revista ■ „Petroleum Press Ser
vice“, care apare la Londra, a pu
blicat zilele 
teresante în 
mondială de 
1963 aceasta 
milioane tone față de 1 214 milioane 
tone în 1962, revista subliniază că 
unul dintre fenomenele cele mai 
semnificative îl constituie apari
ția unei noi mari producătoare 
de petrol : Libia. Datorită bogatelor 
zăcăminte de petrei care au fost 
descoperite în ultimii ani pe terito
riul său, a afluenței de capital 
străin, extracția „aurului negru“ a 
cunoscut o ascensiune vertiginoasă : 
în 1963 Libia a produs 21 milioane 
tone de petrol față de 8 milioane și 
jumătate în 1962.

Situată în nordul Africii, Libia 
feste o țară cu o suprafață uriașă 
■(1760 000 kmp), care depășește, ca 
întindere. Franța, Spania, Italia și 
Anglia luate la un loc. Dar numai o 
mică parte din teritoriul său e lo
cuită — fîșia îngustă a litoralului 
și o serie de oaze, restul fiind un 
imens deșert. Populația (circa 
1 200 000 de oameni) este formată 
din arabi (87 la sută), berberi, euro
peni și americani, 
capitale : Tripoli 
tori) și Benghazi 
tori).

Libia a fost o
Tn urma unei lupte îndelungate pen
tru înlăturarea dominației colonia
le, ea a devenit independentă 
la 24 decembrie 1951. Este o 
monarhie constituțională. Pînă în 
aprilie 1963, Libia era un stat fede
ral, compus din trei provincii : Tri-

trecute unele date in- 
legătură cu producția 

petrol. Arătînd că în 
a atins cifra de 1304

Țara 
(180 000 
(70 000

colonie

are două 
de locui- 
de locui-

a Italiei.

5 (Agerpres). — 
dimineață au început la 
lucrările conferinței mi- 
tripartite la care participă 
de externe al Indoneziei. 

Consi-

BANGKOK
Miercuri 
Bangkok 
nisteriale 
ministru]
Subandrio, vicepreședintele 
liului de Miniștri al Federației Ma- 
layeze, Abdul Razak, și ministrul 
de externe al Filipinelor. Salvador 
Lopez. Scopul conferinței este găsi
rea unei căi de soluționare pe cale 
pașnică a conflictului provocat în 
Asia de sud-est de crearea Federa
ției Malayeze.

Conferința a fost deschisă de mi
nistrul afacerilor externe al Tailan- 
dei, Thanat Khoman. El a subliniat 
că actuala conferință oferă repre
zentanților țărilor din această re-

giune posibilitatea de a se întîlni 
pentru a-și soluționa problemele, 
khoman și-a exprimat convingerea 
că toate divergențele, și îndeosebi 
cele de natură să afecteze pacea și 
securitatea în această regiune, pot 
fi cel mai bine soluționate pe calea 
consultărilor reciproce și a eforturi
lor comune.

Lucrările conferinței sînt secrete.
Printre problemele care vor fi 

luate în discuție sînt : relațiile din
tre cele trei țări, încetarea. inciden
telor de la frontiera dintre Indone
zia și teritoriile din Borneo incluse 
în Federația Malayeză, pregătirea 
unei conferințe tripartite la ni,vel 
înalt și alte probleme.

tîrît 
puns 
man 
dacă 
rilor 
forțelor imperialiste agresive și va 
întreține relații bune atît cu veci
nii săi, cît și cu celelalte state. Vii
torul său îl constituie munca paș
nică, știința și tehnica, umanitaris
mul și demnitatea omului, întrece
rea economică pașnică între socia
lism și capitalism“.

Președintele Consiliului de Stat al 
R.D.G. arată că înfăptuirea dreptu
lui poporului german la reunifica- 
re fără presiuni din afară, fără in
tervenție militară străină, fără ocu
pație „reclamă garanții sigure în 
sensul că pe 
nu va porni 
man". Pentru 
răspuns, este 
rînd „să se preîntîmpine participa
rea Germaniei occidentale la forțele 
atomice multilaterale ale N.A.T.O.“.

în continuare, W. Ulbricht arată că 
„numai poporul german are compe
tența’să rezolve problema germană, 
problema reunificării. în actualele 
condiții, acest lucru nu este cu pu
tință decît prin tratative care să fie 
duse pe baza egalității în drepturi 
de cele două state germane cu pri
vire la dezarmare și la o confede
rație care ar deschide calea spre u- 
nitatea Germaniei iubitoare de pace 
și ar contribui la stabilirea unor re
lații prietenești și de bunăvecină- 
tate cu toate statele".

popoarele lumii“.
se arată că „poporul 
nu va putea exista 

va împiedica realizarea planu- 
revanșarde și de dominație ale

răs- 
ger- 

decît

viitor nici un război 
de pe teritoriul ger- 
aceasta, se arată în 

necesar în primul

ROMA 5 (Agerpres). — Greva 
24 de ore a celor peste 1700 000 
oameni ai muncii de la căile ferate, 
de la administrațiile publice, pre
cum și cadrele didactice de la șco
lile primare și secundare din Italia, 
declarată miercuri, a ■ dus la închi
derea ministerelor, birourilor, șco
lilor primare și secundare. De ase
menea poșta, telecomunicațiile și 
transportul au fost paralizate.

politania, Cirenaica și Fezzan. De la 
această dată însă, sistemul federal 
a fost desființat și s-a format un 
stat centralizat, cu un guvern unic, 
în locul celor trei provincii au fost 
create regiuni administrative. Pro
clamarea Libiei unite este apreciată 
în țară ca o mare victorie, menită 
să contribuie la dezvoltarea social- 
economică a Libiei.

Libia este, o țară agrară. Cir- 
din populația sa

se ocupă .cu agricultura ducînd 
o viață grea. Imensitatea teritoriu
lui ocupat de deșert, lipsa apei, îm
piedică dezvoltarea agriculturii în 
cea mai mare parte a țării. In plus, 
cele mai bune pămînturi au fost, a- 
caparate de moșierii locali, de șeicii 
triburilor și de colonii italieni. Se 
cultivă : orz (principala cultură și 
hrana de bază a populației arabe), 
grîu, porumb, curmale, măslini, ci
trice, viță de vie, lămîi, tutun. Con-

tribuția industriei la venitul națio
nal este de aproximativ 10 la sută. 
Industria prelucrătoare se rezumă 
la întreprinderi ale industriei ușoa
re și alimentare, concentrate mai 
ales la Tripoli (o mare fabrică de 
produse de tutun, o serie de între
prinderi textile, uleiuri, pielărie, 
conserve de pește). Predomină mai 
ales micile întreprinderi și ateliere 
meșteșugărești.

Descoperirea, în cursul anului 
1955, a unor uriașe zăcăminte de pe
trol a produs satisfacție în rîndu- 
rile poporului libian, care a consi
derat că aceasta va fi o sursă 
venituri de natură să înlăture 
lesne înapoierea economică și 
zeria, moștenire a dominației colo
niale. Monopolurile străine, ameri
cane și engleze, s-au grăbit însă să 
pună cît mai repede mîna pe aceas
tă mare bogăție. în scurtă vreme, 
ele dispuneau de concesiuni 
aproape două treimi din 
fața țării. în 
petroliere americane au realizat pro
fituri de peste 50 milioane de lire 
sterline, în timp ce fondurile vărsa
te visteriei statului libian n-au de
pășit, în total, 7 milioane de lire.

Din această cauză ziarele libiene 
consacră numeroase comentarii lup
tei pentru apărarea independentei 
economice a țării. Ele subliniază în 
special necesitatea adoptării unor 
măsuri de protejare a resurselor im
portante de petrol care au fost aca
parate de societățile străine. Ziarul 
„Al Alam" subliniază, de exemplu, 
că doar un grup de persoane parti
culare, care nu reprezintă nici mă
car unu la sută din totalul popu
lației țării, obține foloase personale 
de pe urma sporirii extracției de

de 
mai 
mi-

pe 
supra- 

1962, companiile

petrol. Aceste persoane, scrie ziarul, 
au strînse legături cu societățile 
străine.

în decursul ultimelor săptămîni, 
Libia a atras atenția opiniei publice 
și din alt punct de vedere ; este vor
ba de o serie de incidente de stradă, 
soldate cu morți și răniți, care au 
avut loc în diferite orașe ale țării. 
Punctul de plecare al încordării l-au 
constituit evenimentele sîngeroase 
petrecute la 13 ianuarie în orașul 
Benghazi. în acea zi, cu prilejul u- 
nei manifestații studențești organi
zată în favoarea unității arabe, po
liția a deschis focul împotriva de
monstranților, provocînd moartea a 
trei dintre ei și rănirea altor cîteva 
zeci. Faptul a dezlănțuit o adevăra
tă furtună de proteste în întreaga 
țară. La Tripoli. Benghazi, Zawia și 
Jemel au avut loc mari demonstra
ții de protest. Manifestanții au 
atacat sedii ale poliției și au 
incendiat mai multe automobile 
printre care unele ale societă
ților petroliere străine. Poliția' și 
armata au ripostat făcînd uz de gaze 
lacrimogene și bastoane de cauciuc. 
Agenția France Presse relata că nu
mai la 
unde au 
ciocniri, 
victime.

Pe plan extern, Libia promovează 
o politică de neangajare și de cola
borare internațională. Luînd cuvîn
tul la ultima sesiune a parlamentu
lui, primul ministru Mouhieddin Fe- 
kini a subliniat că Libia va promo
va și pe viitor o politică de neanga
jare, de întărire a relațiilor de prie
tenie cu toate țările, de solidaritate 
cu țările africane și arabe și va 
sprijini mișcarea de eliberare de pe 
continentul african.

„Regiunea de cîmpie a Venezuelei 
te întîmpină prin plantațiile cu 
trestie de zahăr și copacii înalți, ri
sipiți ici-colo, cu o coroană în for
mă de cupolă" — se arată în intro
ducerea la suita de articole pe care 
Augusto Livi le publică în ziarul 
italian „PAESE SERA“. Caracasul 
nu este departe de aici. Dovada ci
vilizației o constituie prezența auto
străzii. Mai departe, spre Maracay, 
traficul devine un adevărat viespar.

însoțitorii noștri erau tineri care 
prestau serviciu la Miraflores (pala
tul prezidențial din Caracas). In a- 
parență călătoria nu prezenta difi
cultăți. La intrarea pe autostradă 
am întîlnit soldați înarmați. Erau 
risipiți de-a lungul drumului. De a- 
semenea, la intrarea în fabrici și în 
edificiile publice se aflau sentinele 
și posturi de control. încet, încet, 
în mașinile noastre „de serviciu“ în
cepeam să cunoaștem, ca să spunem 
așa, „sistemul“ de aici. Și „sistemul“ 
în timpul alegerilor (care se termi
naseră doar cu cinci zile mai îna
inte) este caracterizat printr-o re
țea de agenți și militari. 16 mari 
unități de armată pentru a „supra
veghea“ populația. Un om înarmat, 
în uniformă sau fără, dar totdeauna 
cu sarcini „de control" la fiecare 
30 de alegători. Trei milioane de 
alegători și 100 000 de polițiști. In 
tot timpul drumului prin țară n-am 
pierdut aproape nici o clipă senza
ția unei stări de încordare.

In continuare, autorul scrie des
pre unele aspecte ale așa-numitei 
„reforme agrare“ inițiate de gu
vern, înfăptuită după principiul răs
cumpărării latifundiilor. Marii pro
prietari au astfel prilejul de a se 
descotorosi de terenurile neproduc
tive. Aceste pămînturi cumpărate 
de la moșieri la prețuri „echitabile"

— adică prețuri stabilite de ei, au 
fost vîndute țăranilor „la prețuri 
comerciale“. Plata pămîntului de 
către țărani se face treptat, în 15 
rate, cu dobîndă. Presa străină a 
subliniat, de altfel, în repetate rîn- 
duri, că în ritmul cu care se înfăp
tuiește această „reformă“, va fi ne
voie de un secol pentru realiza
rea ei.

„înainte ca pămîntul să-i fie dat 
în proprietate, țăranul îl cultivă „de 
probă". Nu putem să-i încredințăm 
dintr-odată toată răspunderea... Tre
buie să dovedească mai întîi că știe

Răsfoind presa străină

să-l administreze... Așa ni s-a expli
cat".

„Trucul reformei lui 
este dezvăluit de cifre, 
că din 58 de miliarde de 
italiene) investite în reforma agrară, 
peste 32 de miliarde 4Ö0 milioane 
au intrat în buzunarele vechilor 
proprietari. „Reforma“ costa „prea 
mult“ și de aceea a fost oprită“.

...„Betancourt n-ar fi putut dormi 
liniștit atîta timp cît patriotul Pom- 
peyo Marquez era liber. Acum, cînd 
poliția politică l-a arestat, Betan
court va încerca să doarmă. Nu va . 
reuși însă. Lupta partizanilor nu va 
putea fi lichidată. Cei care bat pote
cile munților nu se vor preda. Pom- 
peyo era unul din conducătorii 
Frontului de Eliberare Națională. 
Cînd l-au arestat pentru prima dată, 
avea 14 ani. Era doar un copil. L-au 
închis pentru mult timp într-un la
găr. Comunicatul poliției, care anun
ță recenta arestare a lui Pompeyo

Betancourt 
care arată 

lire (in lire

Marquez, arată că o dată cu el a 
fost arestat și fiul lui, un copil de 
15 ani, care' a cunoscut închisoarea 
la aceeași vîrstă ca tatăl său.

Cît timp am stat la Caracas n-am 
reușit să vorbesc cu Marquez. Ar fi 
fost imprudent să-l expun represiu
nilor, încercînd să-l văd. L-am cu
noscut însă pe Hector Mujica, mem
bru al Comitetului Central al P.C.V. 
Mujica mi-a făcut o interesantă a- 
naliză a alegerilor. îmi amintesc, 
mi-a spus el, de discuțiile care au 
avut loc între comuniști și partide
le opoziției legale. Intr-o astfel de 
discuție, un lider de centru-stînga 
a declarat : „Sînt singurul om pen
tru care voi puteți vota, deoarece, 
dacă ies victorios garantez amnis
tia..."

„Nu — i-au răspuns cei de stingă. 
Tu fără noi nu ești nimic. Și apoi 
de ce te îngrijești așa mult de liber
tatea noastră ? Noi nu ți-am cerut 
numai să ieșim din închisori ; ne 
interesează să știm ce reformă a- 
grară, cum înțelegi să folosești pe
trolul. ce independență înțelegi să 
asiguri față de monopolurile ameri
cane ? Amnistia nu-i deajuns“...

„Există în politica noastră după 
alegeri — mi-a spus un alt condu
cător al Partidului Comunist din
Venezuela, care s-a prezentat sub 
numele conspirativ de Julian Mar
mol — o perspectivă de continuita
te. Aceasta ar putea fi sintetizată 
astfel : lupta împotriva dominației 
monopolurilor străine și a aso
ciaților lor venezuelezi, adică împo
triva acelor sectoare ale bur
gheziei și latifundiarilor care au a- 
juns să controleze puterea împre
ună cu Betancourt și chiar înain
tea lui. unitatea tuturor 
teresate să pună capăt 
minații".

forțelor in- 
acestei do-

Grevă în Italia

Recent în rindurilo unor unități militare din Kenya au avut ioc tulburări. 
Fotograiia înfățișează un aspect dintr-o garnizoană după neulralizarea 

batalioanelor răsculate.

Benghazi, Zawia și Jemel, 
avut loc cele mai violente 
au fost înregistrate zeci de

NICOLAE N. LUPUr

INCIDENTE ÎNTRE
$1 POLITIE IN

ȚĂRANI
PERU

LIMA 5 (Agerpres). — Guvernul 
Peruvian a ordonat miercuri sus
pendarea garanțiilor constituționale 
și a instituit, legea marțială pe timp 
de 30 de zile în provincia Cuzco, 
din sud-estul Perului, unde în ul
timele zile s-au produs incidente 
violente între țărani indieni și po
liție. Potrivit relatărilor agenției 
U.P.I. peste 8 000 de țărani lipsiți 
de pămînt au ocupat moșiile apar- 
ținînd unui mare latifundiar, pre
cum și un număr de mori din dis
trictul San Pablo. Ei s-au împotri
vit, cu bastoane și pietre, încercă
rilor poliției de a-i alunga. Polițiștii 
au tras în plin împotriva țăranilor. 
17 persoane fiind ucise și peste 30 
rănite.

Ministerul peruvian de interne a 
anunțat că în regiunea Cuzco au 
fost trimise miercuri întăriri ale ar
matei și poliției. Este pentru a doua 
oară de la începutul acestui an, 
cînd în regiunea Cuzco au loc lupte 
ale țăranilor pentru a-și recăpăta 
pămîntul răpit de moșieri.

ROMA. Antonio Segni, președin
tele Republicii Italia, a primit pe 
N. S. Patolicev, ministrul comerțului 
exterior al U.R.S.S., care se află în 
Italia într-o vizită oficială. Cu prile
jul convorbirii care a avut loc au 
fost examinate, între altele, posibili
tățile dezvoltării po viitor a relațiilor 
prietenești între cele două țări. N. S. 
Patolicev a fost primit, de asemenea, 
de Aldo Moro, președintele Consi
liului de Miniștri al Italiei.

HAVANA. După cum transmite 
agenția Prensa Latina, Ministerul 
Afacerilor Externe al Cubei a. anun
țat că unități ale marinei militare 
nord-americane au sechestrat patru 
nave cubane de pescuit pe care 
le-au dus la baza navală Key West. 
Acțiunea a avut loc cînd navele cu
bane desfășurau activități normale în 
apele internaționale. în legătură cu 
aceasta, Râul Roa, ministrul aface
rilor externe al Cubei, a trimis Ia 
4 februarie președintelui Consiliului 
de Securitate o notă în care arată 
că guvernul său condamnă această 
acțiune a S.U.A.

LONDRA. Regina Angliei, Elisa- 
beta a II-a, a primit* miercuri pe Va
lentina Nikolaeva-Tereșkovă, care se 
află într-o vizită în Marea Britanie, 
și a avut cu ea o convorbire.

RYAD. Postul .'de radio Mecca a 
transmis ufl comunicat în' care se

arată că „răspunzînd bunelor oficii 
ale trimișilor speciali ai președinților 
Abdel Salam Aref și Ben Bella, dor
nică de a contribui la îmbunătățirea 
atmosferei arabe, Arabia Saudită se 
declară în favoarea reluării relațiilor 
diplomatice cu Republica Arabă 
Unită“.

WASHINGTON. După cum rela
tează agenția U.P.I., comisia de an
chetă cu privire la eșecul navei cos
mice „Ranger-6“, care nu a putut 
televiza fotografiile prevăzute, inten
ționează sa efectueze în laborator un 
„zbor simulat“ al vehicolului spațial. 
Experții cred că, supunînd pe sol un 
modei al navei condițiilor identice 
întîlnite la foarte mare altitudine, ar 
fi posibilă descoperirea cauzelor de
ficiențelor.

ANKARA. La Galeriile de arte 
frumoase din Ankara a avut loc ver
nisajul expoziției de grafică romî- 
nească contemporană. Cuvîntul de 
deschidere a fost rostit de Cemal 
Bingol, directorul galeriilor. A vorbit 
apoi Ion Drînceanu, ambasadorul 
R. P. Romîne la Ankara. Au parti
cipat funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe și Minis
terul Educației Naționale, deputați, 
pictori, oameni de cultură, precum și 
șefii unor misiuni diplomatice acre
ditați Ia Ankara.

NEW YORK. Intr-un interviu a- 
cordat publicației „Journal Ameri
can“ din New York, Robert Kennedy, 
ministrul justiției al S.U.A., a decla
rat că intenționează să renunțe la 
funcțiile sale oficiale, probabil pen
tru o perioadă de un an, pentru a se 
consacra învățămîntului și rezolvării 
unor probleme familiale. R. Kennedy 
a refuzat să precizeze proiectele sale 
politice și îndeosebi să spună dacă 
va candida la funcția de vicepreșe
dinte al Statelor Unite, afirmînd însă 
că s-ar putea ca în 1966 să candide
ze la funcția de guvernator al statu
lui său natal, Massachusetts.

TOKIO. Consiliul de luptă pentru 
interzicerea armei atomice și cu hi
drogen din insula Okinawa a cerut 
încetarea manevrelor trupelor ame
ricane care se desfășoară pe această 
insulă. Manevrele au început luna 
trecută.

FRANKFURT.
țională a foștilor 
tență a anunțat 
fostul medic al trupelor naziste cu
noscut sub numele de „îngerul mor- 
ții“ de la lagărul de exterminare de 
la Auschwitz, căutat de justiție 
pentru a fi judecat ca criminal de 
război, se găsește în prezent în Pa
raguay.

Uniunea interna- 
luptători din rezis- 
că Josef Mengele,
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