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ȘANTIERELE DE LOCUINȚE 
IN PRAG DE PRIMĂVARĂ

Peisajul orașelor și centrelor mun
citorești va fi îmbogățit anul acesta 
cu noi blocuri de locuințe. In întrea
ga țară se vor construi, din fondurile 
statului, 54 000 de apartamente, adică 
aproape de două ori mai mult decît 
în 1959. Hotărîți să realizeze în cele 
mai bune condiții acest important 
volum de construcții, oamenii șan
tierelor s-au angajat să termine și să 
dea în folosință pînă. la 23 August 
cea -mai; mare parte din locuințele 
planificate pe anul în curs, acesta 
fiind darul lor de preț cu care vor 
cinstj cea de-a XX-a aniversare a 
eliberării patriei.

Veștile sosite la rădacție în ulti
ma vreme oglindesc eforturile pe 
care le fac constructorii de pe nu
meroase, șantiere pentru a grăbi rit
mul lucrărilor, pentru a realiza o 
calitate mai bună a execuției și fi
nisajului.' Cu toată asprimea zilelor 
de iarnă, pe multe șantiere munca 
s-a desfășurat fără întrerupere. In 
majoritatea regiunilor a existat o 
preocupare mai susținută pentru 
pregătirea din timp a frontului de 
lucru, pentru bunul mers al lucrări
lor la construcțiile de locuințe. Au 
fost stabilite amplasamentele și s-a 
asigurat documentația tehnică, s-au 
extins mecanizarea lucrărilor și me
todele avansate de execuție. Șan
tierele au fost mai bine aprovizio
nate cu materiale, au fost încadrate 
cu cadre calificate. S-au creat astfel 
condiții să se înceapă din vreme un 
mare volum de lucrări, să se lucreze 
îhtr-un ritm susținut încă din pri
mele luni ale anului. în Capitală, la 
Iași, Bacău și în alte regiuni au și 
fost, date în folosință primele 
blocuri de locuințe.

Apropierea primăverii, cînd lu
crările se pot desfășura intr-un ritm 
și mai intens și pe un front mai 
larg, impune în continuare noi mă
suri menite să asigure darea în fo
losință la termen a locuințelor. Se 
cere, în primul rînd, o preocupare 
sporită din partea sfaturilor popu
lare regionale pentru definitivarea 
tuturor amplasamentelor și urgen
tarea trimiterii pe șantiere a pro
iectelor și unor detalii de execuție. 
Pe o serie de șantiere din regiuni
le Ploiești, Crișana, Hunedoara și 
altele, unele blocuri nu pot fi în
cepute la timp tocmai din lipsa am
plasamentelor sau a documentației 
tehnice. Orice zi de întîrziere în re
zolvarea acestor probleme creează 
greutăți constructorilor.

Desfășurarea în ritm susținut a lu
crărilor, respectarea termenelor de 
dare în folosință presupune o bună 
organizare a muncii. Este deci ne
cesar ca pe fiecare șantier să se a- 
sigure o producție ritmică, -respec
tarea unui flux tehnologic continuu 
și a graficelor de execuție. In pe
rioada următoare, cînd vremea se 
va încălzi, este indicat să se intro
ducă lucrul în 2—3 schimburi, ceea 
ce va asigura reducerea duratei de 
execuție a lucrărilor, folosirea mai 
rațională a utilajelor. Pe șantierele 
unde se execută un număr mare de 
obiecte similare, o importanță deo
sebită are organizarea lucrărilor „în 
lanț“. Această metodă transformă 
activitatea de pe șantiere într-un 
proces industrial, permite folosirea 
mai rațională a forței de muncă, a- 
sigură creșterea productivității mun
cii. Organizarea de brigăzi comple
xe și de specialitate prezintă, de a- 
semenea, mari avantaje.

Experiența multor șantiere a do
vedit ce importanță deosebită are 
pentru realizarea în cele mai bune 
condiții a construcțiilor de locuințe, 
pentru asigurarea unui grad supe
rior de confort și a unei calități ri
dicate a lucrărilor, conlucrarea sis
tematică dintre proiectant și con
structor, astfel ca eventualele ne
potriviri din proiecte să fie rezolva
te, iar soluțiile noi aplicate operativ.

Grăbirea ritmului de execuție a 
lucrărilor este strîns legată de ex
tinderea folosirii metodelor indus
triale și a materialelor noi, eficiente. 
Utilizarea pe o scară mai largă a 
cofrajelor glisante, a cofrajelor uni
versale, generalizarea experienței 
cîștigate anul trecut în acest dome
niu, vor permite constructorilor să 
reducă substanțial durata de execu
ție a, lucrărilor. Metodele, bune folo
site pe șantierele întreprinderii de 
conștrucții-naontaj nr. 1 din Capitală, 
care a reușit să termine pe șoseaua 
Mihai Bravu un număr de blocuri 
înalte, cu 132 apartamente fiecare, in 
mai puțin de 6 luni, față de durata 
normată de 11 luni, se cer larg ex
tinse. Aceasta cu atît mai mult cu 
cit numărul blocurilor ce se vor ri
dica cu cofraje glisante aproape în 
toate regiunile este în continuă creș
tere. Numai în Capitală se vor con
strui în acest an, folosind această 
metodă, peste 5 000 de apartamente, 
de 3 ori mai mult decît anul trecut.

Cu mai multă perseverență se 
cere însușită și folosită experiența 
acumulată pe șantiere în construc
ția blocurilor din panouri mari pre
fabricate. Constructorii Trustului 5 
Brașov, folosind panourile mari, au 
terminat majoritatea blocurilor din 
cartierul „Steagul Roșu“ în 4—5 
luni. Reducerea timpului de execu
ție a unei construcții influențează 
favorabil rezultatele economice ale 
șantierelor prin micșorarea cheltu
ielilor de organizare și regie, folo
sirea mai intensivă a utilajelor etc. 
Executarea unui bloc cu 60 de apar
tamente în 5 luni, față de 12 luni cit 
a durat la Oradea, ar permite redu
cerea costului lucrărilor cu cel pu
țin 2—3 la sută. Iată de ce e nece
sar ca pe fiecare șantier să se ia 
măsuri concrete pentru extinderea 
experienței bune in folosirea meto
delor avansate, mijloc important 
de reducere a duratei de exe
cuție. Ținînd seama de posibi- 
bilități, pe șantiere șă fie folosite 
in mai mare măsură materialele 
noi de construcții, îndeosebi la lu
crările de finisaj. Rezultatele bune 
obținute prin înlocuirea proceselor 
umede de finisaj cu altele uscate, 
prin folosirea plăcilor fibro-lemnoa- 
se, a maselor plastice și a altor ma
teriale trebuie larg popularizate și 
generalizate pe șantiere. Extinderea 
prefabricării ' instalațiilor necesită, 
de asemenea, o preocupare sporită 
din partea conducerilor șantierelor.

Este o sarcină importantă a con
structorilor de a asigura darea în 
folosință în mod ritmic, în tot cursul 
anului, a locuințelor pe care le exe
cută. în acest scop, în majoritatea 
regiunilor s-a stabilit o eșalonare 
mai rațională a execuției noilor a- 
partamente. Constructorii trustului 
regional de construcții Iași și-au 
propus să predea în primele 8 luni 
ale acestui an circa 1 600 de aparta
mente, reprezentînd peste 70 la sută 
din suprafața locuibilă ce se va da 
în folosință în întregul an. Ei dis
pun de majoritatea proiectelor, au 
un front larg de lucru, gradul de 
industrializare a construcțiilor este 
ridicat; jumătate din numărul blocu
rilor vor fi construite din panouri 
mari prefabricate. O eșalonare co
respunzătoare în predarea locuințe
lor și-a propus și colectivul Trustu
lui regional de construcții Banat.

Sînt însă regiuni unde eșalonarea 
predării locuințelor este sub posibi
litățile șantierelor. In regiunea Ol
tenia se prevede darea în folosință 
în trimestrul IV a peste 50 la sută 
din locuințele planificate pe între
gul an. Ritmul de predare a locuin
țelor în această regiune nu a fost 
mulțumitor nici anul trecut, cînd pla-

(Continuare în pag. H-a)
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Se extind procedeele moderne
de turnare

în industria constructoare de ma
șini se extind metodele moderne de 
turnare a pieselor. Astfel, la Uzi
nele „Unirea“ din Cluj, aproximativ 
400 de repere se realizează prin 
turnarea de precizie în modele ușor 
fuzibile și în forme-coji cu liant de 
bachelită, economisindu-se pînă a- 
cum, prin folosirea acestor procedee, 
o cantitate de metal din care se pot 
fabrica circa 56 de războaie automate 
de țesut bumbac. La uzinele de mașini 
din Reșița, la uzinele „Progresul" 
Brăila, „23 August" și „Semănătoa
rea" din București, „1 Mai“ Ploiești,

„Steagul Roșu" din Brașov șl altele 
se folosește cu succes un alt pro
cedeu modern — turnarea în forme 
și în miezuri întărite cu bioxid de 
carbon. Economia care rezultă prin 
utilizarea acestui procedeu este a- 
preciată la 530 lei pentru fiecare 
tonă de metal turnat. Dată fiind 
eficacitatea -lor economică, turnarea 
în modele ușor fuzibile, în forme- 
coji cu liant de bachelită, în mie
zuri întărite cu bioxid de carbon, 
turnarea sub presiune, ca și turna
rea centrifugală urmează să se ex
tindă anul acesta și mai mult.

Filme romînești la festivaluri internaționale
Producții ale studiourilor romî

nești vor fi prezentate, în lunile mar
tie și aprilie, la diferite manifestări 
cinematografice internaționale. La 
Festivalul internațional al filmului 
comic de la Bordighera a fost trimis 
filmul „Politică și delicatese“, satiră 
la adresa politicianismului din Ro
mânia burghezo-moșierească. Același 
film,, împreună cu o realizare a 
lui Popescu-Gopo intitulată „Ci
nema, cinema“, figurează în pro
gramul Festivalului filmului ve
sel, care va avea loc la Viena la în
ceputul lunii viitoare. Tot atunci 
studiourile romînești vor participa 
la Festivalul filmului sportiv de la 
Cortina d'Ampezzo cu „Campionatele 
europene de volei“ și „Munții Apu
seni“. Orașul Belgrad va găzdui, la 
începutul lunii martie, al XI-lea 
Festival al fimului iugoslav docu
mentar și de scurt metraj. La aceas
tă manifestare artistică a devenit 
o tradiție să se prezinte, în afara 
concursului, și filme din alte țări. 
Romînia va fi prezentă cu filmele 
„Energia nucleară în medicină“, 
„Orchestra ultrasunetelor“, „Spațiu,

timp și viteză“. Regizorul Ion Po
pescu-Gopo a fost invitat să facă 
parte din juriu.

La Festivalul internațional al fil
mului de la Buenos Aires, care se 
va'desfășura între 1 și 10 aprilie, vor 
fi prezentate filmele „Tudor" și 
scurt-metrajul în culori „Sub ari
pa vulturului“, al regizorului Ion 
Bostan, aducînd pe peliculă unele 
exemplare rare de păsări care tră
iesc în Delta Dunării.

„Aurul verde“, „Sfecla de zahăr“ 
și „Păianjenii în fața obiectivului" 
sînt titlurile producțiilor romînești 
care vor fi prezentate la Festivalul 
filmului științific de la Budapesta. |

Scrisori către „Scinteia"

CU CE ÎNCEPE
ZIUA
DE MUNCĂ

Colectivul Șantierului naval „1 
Mai" din Brăila a obținut anul 
trecut bune rezultate în îndepli
nirea sarcinilor de plan. Și în 
1964 a pășit cu dreptul. Planul la 
producția globală și producția 
marfă pe luna ianuarie a fost în
deplinit și depășit, iar indicatorul 
de creștere a productivității mun
cii a fost realizat în proporție de 
100,22 la sută.

Acest prim bilanț dovedește că 
la șantierul nostru există condiții 
ca planul pe acest an să fie reali
zat cu succes. Eforturile întregu
lui colectiv sînt îndreptate în 
mod deosebit spre creșterea pro
ductivității muncii și ridicarea ni
velului calitativ al produselor. 
Dispunem de posibilități în a- 
ceste privințe și ele ar putea fi 
mai deplin puse în valoare prin 
mai buna organizare a muncii și 
folosirea judicioasă a cadrelor 
tehnice cu pregătire superioară.

Asistența tehnică din partea 
inginerilor șl maiștrilor este ne
cesară, zilnic, chiar din primele 
minute de lucru. Muncitorul tre
buie să aibă oricînd cui să se a- 
dreseze pentru o lămurire sau un 
sfat, pentru, o îndrumare compe
tentă. Or, la noi în întreprindere 
s-a încetățenit o practică, după 
părerea multora lipsită de efica
citate. In fiecare dimineață, la ora 
începerii programului, are loc o 
ședință la serviciul de producție, 
la care participă 25 de ingineri, 
maiștri și dispeceri. Cadrele cele 
mai calificate ale întreprinderii 
discută, timp de aproape două 
ore, despre aprovizionarea cu ma
teriale a secțiilor, organizarea te
meinică a muncii etc., in timp ce 
tocmai aceste probleme își aș
teaptă rezolvarea practică in sec
țiile respective. Mai trebuie a- 
dăugat că, pentru a se informa 
despre mersul producției, ingine- 
rul-șef organizează și el, in fie
care joi, o ședință de analiză, 
care durează cîteva ore bune. Din 
păcate, îndeplinirea măsurilor 
propuse aici nu se prea urmă
rește.

Făcînd o socoteală, a timpului 
petrecut de cadrele de specialiști 
din întreprindere în aceste ședin
țe, se poate constata' că e vorba 
de mai bine de o mie de ore lu
nar. N-ar fi mai util ca acest 
timp să fie folosit acolo unde se 
desfășoară procesul de producție?

Desigur, ședințele își au rostul 
lor în analizarea activității, în 
stabilirea unor măsuri pentru 
mai buna organizare și desfășu
rare a muncii. Cu condiția însă 
ca ele să fie bine pregătite, ope
rative, iar aplicarea în practică 
a hotăririlor luate să fie urmări
tă cu perseverență.

ION TOADER 
tehnician

-T55

Au sosit noutăți — cititorii le cercetează cu interes (La Librăria tehnică, de pe B-dul N. Bălcescu nr. 2 
din Capitală) Foto i A. Cartojan

Premoție nouă de ingineri 
agronomi in unitățile 

agricole
ORADEA (coresp. „Scînteii“). La 

Consiliul agricol regional Crișana 
s-au prezentat, spre a fi repartizați 
în unitățile agricole socialiste, 50 de 
ingineri agronomi și zootehniști din 
promoția 1964 a Institutelor agrono
mice din București, Timișoara, Cluj 
și Iași. Tinerii ingineri au fost repar
tizați la gospodăriile agricole de stat 
din Holod, Oșorheiu, Ioșia, la gospo
dăriile colective din Brusturi, CUieșd, 
raionul Aleșd, Zalnoc și Doh, raio
nul Șimleu, Vașcău și Rieni, raionul 
Beiuș, precum și la multe altele.
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în holul Teatrului de Stat din Bra
șov s-a deschis o expoziție care 
prezintă lucrări de arhitectură și 
sistematizare a orașelor regiunii 
Brașov. Sînt expuse aici machete, 
planșe, schițe ale unor construcții în 
lucru, cît șl ale altora care se vor 
ridica în anii viitori. Așa, de pildă, 
se pot vedea planșe privind am
plasarea clădirilor din cartierele

Tractorul-Brașov și Terezianum din 
Sibiu, schițele de sistematizare a u- 
nor cartiere și străzi ale orașelor 
Mediaș, Blaj și altele. Se află, de a- 
semenea, expuse machetele noului 
hotel turistic din Poiana Brașovului, 
a noii aripi a hotelului „Carpați' 
din Brașov, precum și a multor altor 
amenajări turistice care se vor exe
cuta în munții Făgăraș șl Bucegi.

1964: Noi apariții
de cărți tehnice

Cartea’tehnică joacă un rol în
semnat în acțiunea de extin
dere în producție a procedeelor 
tehnologice și tehnologiei moderne, 
contribuie la îmbogățirea cunoștin
țelor de specialitate ale muncitori
lor, tehnicienilor și inginerilor. Pen
tru prezentarea noilor apariții, ne-am 
adresat tovarășului ing. A. Oprean, 
directorul Editurii tehnice.

— Ce noutăți cuprinde planul edi
torial pe acest an ?

— Planul editorial, — ne-a spus 
interlocutorul nostru — însumînd pes
te 200 de titluri originale și traduceri, 
prevede tipărirea unor cărți impor
tante din domeniul metalurgiei, au
tomatizării, electronicii, electrotehni
cii, chimiei, construcțiilor etc. Prin
tre 
lev „Elaborarea oțelurilor de scule 
de prof. ing. Al. Rău, care prezintă 
diferite metode moderne de elabo
rare a acestor oțeluri, volumul „Mă
surarea vibrațiilor mecanice” de 
prof. ing. G. Buzdugan, unde sînt 
descrise aparate și instalații pentru 
măsurarea și combaterea vibrațiilor 
mașinilor în exploatare, Introducere 
în chimia și tehnologia materialelor 
semiconductoare, în care ing. I. Nie- 
derkorn expune sintetic, pe baza 
unui amplu material bibliografic și 
a noilor realizări din acest domeniu, 
metodele de obținere a siliciului și 
a germahiului de înaltă puritate. 
Util inginerilor și tehnicienilor este 
și volumul al Il-lea al tratatului Sta
tica construcțiilor de prof. ing. Al. 
Gheorghiu, în care sînt studiate ca
racteristicile diferitelor categorii de 
structuri — grinzi continue și cu ză
brele, arce etc.

— Desigur, tematica lucrărilor ci
tate este interesantă. Dar lucrările pe 
care le tipăriți reflectă oare cele 
mai noi realizări pe plan mondial în 
domeniul respectiv ?

— Editura noastră ține seama de 
această cerință și, împreună cu au
torii, ne străduim s-o îndeplinim. 
In. acest an vor vedea lumina ti
parului numeroase alte lucrări im
portante, legate de preocupările 
specialiștilor pentru introducerea și 
folosirea tehnicii noi în industrie : 
Sisteme cibernetice de reglare auto
mată, Comanda electronică a mași-

noile lucrări originale re-

nllor-unelte, Determinarea micro
scopică a mineralelor și altele.

— Ați amintit volume adresate 
specialiștilor cu studii superioare. 
Ce lucrări v-ați propus să tipăriți 
pentru cititorii cu pregătire medie ?

— Editura va tipări o serie de 
cărți și broșuri utile tehnicienilor și 
muncitorilor. Iată titlurile cîtorva: în
drumător pentru ridicarea calificării 
strungarilor, Cartea fierarului-beto- 
nist, Cartea cocsarului. Protecția 
motoarelor asincrone și altele. In 
același timp, sînt îmbogățite co
lecțiile „Tehnica nouă", „Colecția 
de atelier”, „Radio și televiziune", 
„Colecția electricianului", care tra
tează probleme profesionale la un 
nivel accesibil muncitorilor, oferă 
informații și îndrumări practice in
spirate nemijlocit din cerințe actua
le ale producției.

— Ce considerente aveți în vede
re vorbind de acest din urmă as
pect ?

— Mă bizui pe faptul că la alcă
tuirea tematicii acestor lucrări au 
fost consultați numeroși muncitori, 
tehnicieni, ingineri și cercetători 
științifici. De exemplu, planul „Colec
ției de atelier" a fost trimis la peste 
30 de întreprinderi, spre a fi comple
tat șl îmbunătățit. Se prevede și a- 
pariția unei colecții în domeniul au
tomaticii.

— Specialiștii noștri sînt interesați 
să cunoască bine și realizările din 
alte țări. Ce lucrări în traducere e- 
ditați în acest an ?

— Multe din noile 
luate în considerare 
lucrărilor originale,
în plan figurează cărți care sînt tra
duse integral : Teoria și practica 
executării miezurilor prin sufla
re, Executarea formelor la presiuni 
mari, Dispozitive electronice de mo
delare și folosirea lor pentru studiul 
sistemelor automate, Controlul pro
ceselor industriale cu izotopi radio
activi, Combaterea prafului și sili
cozei in minerit etc. Prin grija 
editurii, majoritatea traducerilor sînt 
puse în concordanță cu normele și 
standardele romînești. In traducerea

M. IORDÄNESCU

realizări sînt 
la elaborarea 
De asemenea,

(Continuare în pag. IlI-a)

NUCUL-un pom cu multiple însușiri
VALOAREA MIEZULUI
FURNIRE ESTETICE CU
PRIN ALTOIRE, NUCII
MAI REPEDE

DE NUCĂ
MARE CĂUTARE
FRUCTIFICĂ DE TREI ORI

0 STAVILĂ ÎN CALEA EROZIUNII SOLULUI

pomi întrunesc 
are nucul. Sînt

Puțini 
tăți cite 
ciate fructele, lemnul său, ba pînă 
și umbra. Cîteva cifre vor arăta că 
această afirmație nu este deloc exa
gerată.

Să începem cu nucile. Dintre toate 
fructele, ele sînt cele mai hrănitoare 
și au o largă utilizare în alimentație. 
Miezul conține 50 — 75 la sută 
grăsimi. înseamnă că la o recoltă de 
6 000—8 000 kg de fructe la hectar se 
pot extrage, în funcție de soi și ran
dament în miez, 1 500—3 000 1 ulei. 
Acesta se folosește la prepararea 
vopselelor, a cernelei tipografice, a 
lacurilor, săpunului, precum și la 
extragerea uleiurilor eterice. Mie
zul de nucă conține și substanțe 
proteice, hidrați de carbon, vita
mine. diferite substanțe minerale. 
Așa se explică marea lui va
loare hrănitoare : 1 kg de miez pro
duce circa 7 000 de calorii, care echi
valează cu 0,5 kg carne și 1 kg de 
pîine luate la un loc. Valoarea nu
tritivă a producției de pe un hectar 
cultivat cu nuci, la o recoltă medie 
de 6—8 tone, echivalează cu cea 
produsă de 2 400 kg de carne sau 
10 000 litri de lapte.

Nu mai puțin valoros este lemnul 
de nuc. Dens, trainic și fin, el se lu
crează și se lustruiește ușor Partea 
de jos a tulpinii îndeosebi este în
trebuințată la fabricarea furnirului 
pentru mobilă. Fiind foarte plastic, 
lemnul de nuc se poate derula în foi 
extrem de subțiri. Dintr-un metru 
cub rezultă 500—550 metri pătrați de 
furnir, cu care se pot confecționa 
peste 30 de garnituri de mobilă.

Multiplele întrebuințări ale nucu
lui nu se termină aici. In industrie, 
din coaja fructelor se produce căr
bunele activ, iar vopselele extrase

atîtea cali- 
mult apre-

puiețl, realizată în 1963, este cu to
tul nesatisfăcătoare. Altoirea, care 
s-a dovedit o metodă deosebit de 
eficace, s-a aplicat numai în unele 
stațiuni experimentale. Consiliul Su
perior al Agriculturii a luat măsura 
ca, începînd din acest an, pepinie
rele stațiunilor experimentale Miniș, 
Oradea, Dobrogea și ale gospodării
lor de stat Os’trov, Isaccea, Poro- 
schia, Nădejdea, să fie profilate pe 
producerea puieților altoiți de nuc. 
Altoitorii care vor lucra în pepiniere 
vor fi instruiți asupra metodei și 
aplicării ei corecte. Producerea de

din frunze, scoarță și rădăcini întrec 
pe cele din anilină. Fructele verzi, 
apreciate sub formă de... dulceață, 
servesc și la prepararea diferitelor puieți altoiți va contribui ca nucii să 
medicamente și vitamine. Nucul, cu 
rădăcinile lui puternice, fixează pă- 
mi'ntul. fiind folosit în combaterea e- 
roziunii solului.

Totuși, nucul are un dezavan
taj : . crește foarte încet. Ca să, ro
dească. îi trebuie 12—15 ani, iar ca 
să ajungă bun pentru furnir — 
40—50 de ani. Iată de ce, privind în 
viitor, avem datoria să ne îngrijim 
de înmulțirea lui.

In momentul de față, nucul-repre
zintă circa 3 la sută din totalul po
milor fructiferi. Este puțin, dacă ți
nem seama de multiplele lui .fo
loase, de cerințele economiei ■ na
ționale. In vederea dezvoltării aces
tei culturi, prin lucrările de raiona- 
re a pomiculturii s-a prevăzut ca 
pînă în 1965 nucul să reprezinte 3,8 la 
sută- din.totalul pomilor, iar în 1970 să 
ajungă la 5 la sută. In acest Scop se

fructifice cu cel puțin 5 ani mai de
vreme, ceea ce are o mare însem
nătate economică.

Tot. atît de importantă este alege
rea suprafețelor pe care se vor în
ființa viitoarele plantații. Pe tere
nurile situate în pantă, improprii al
tor culturi, au fost plantați în ultimii 
ani numeroși nuci. La gospodăria 
colectivă din Peșteana-Jiu, regiunea 
Oltenia, se plantează o livadă de 15 
ha. Ocoalele silvice au plantat a- 
ceastă specie în multe poieni din pă
duri. Pe marginea șoselelor Con
stanța — Eforie, Sebeș — Teiuș etc. 
se ;înșiruie, de asemenea, mii de nuci 
tineri. Sînt cîteva începuturi bune.

Dar, cum se spune, cu o floare nu 
se face primăvară. Cultura nucului 
nu este încă privită cu atenția cu
venită Pe considerentul că rodește 

. , tîrziu și crește încet, conducerile 
înmulțesc cele mai, valoroase soiuri. unor gospodării. nu se interesează 
cum este cel de Sibișel.' la care con- de înființarea plantațiilor de nuci, 
ținutul în miez al fructului ajunge 
la 55 la sută. în cadrul Institutului 
de cercetări hortiviticole s-au făcut 
numeroase experiențe privind îmbu
nătățirea metodelor de cultură ; s-a 
pus la punct altoirea nucului, care 
permite înmulțirea celor mai va
loroase soiuri, obținerea unei pro
ducții uniforme și, mai ales, grăbește 
rodirea, încît la 4—5 ani pomii în
cep să fructifice.

înmulțirea nucului este condițio
nată de asigurarea unor cantități în
destulătoare de material săditor. In 
ultimii ani, în pepinierele gospodă
riilor de stat și stațiunilor experi
mentale s-au produs puțini puieți de 
nuc. Producția de numai 52 700 de juns ■ suficient de mari. Investițiile

In alte locuri, chiar dacă s-au făcut 
plantații, pomii au fost lipsiți de în
grijire și mulți s-au uscat. Așa s-a 
întîmplat în unele comune din. raio
nul Hîrlău. Iată de ce șe cere să 
se acorde plantațiilor de nuci ace
eași atenție ca și celorlalte culturi 
pomicole.

Pentru a se mări eficiența planta
țiilor de nuci, mai ales pînă la rodi
re, la Institutul de cercetări hor- 
tiviticole s-au făcut experiențe 
privind cultivarea nucului interca
lat cu vișini, caișl, piersici, pruni 
etc. Aceștia cresc și rodesc mai re
pede șl pot fi scoși cînd nucii au a-

făcute se amortizează astfel mai re
pede. Este bine ca această metodă 
să fie aplicată de cit mai multe uni
tăți agricole.

Așa cum s-a mai arătat, nucul a- 
jută, cu rădăcinile lui puternice, la 
stăvilirea eroziunii solului. în țara 
noastră există zeci de mii de hectare 
de teren în pantă și erodate. Multe 
dintre acestea ar putea fi valorifica
te prin plantarea cu nuci, fără să 
fie nevoie de amenajarea lor în te
rase. în regiunea Iași pot fi întîlniți 
mai mulți nuci decît în alte părți. 
Totuși. în regiune sînt atîtea tere
nuri erodate, sterpe, pe care nici 
caprele nu au ce paște. De ce nu se 
iau măsuri ca acestea să fie plan
tate cu nuci ? Același lucru se poate 
spune și despre regiunile Galați și 
Bacău. Cu toate acestea, aici se ma
nifestă tendința de a se scăpa de 
materialul săditor care există, pro- 
punîndu-se folosirea lui în alte re
giuni. Desigur, este mai ușor să ex- 
pediezi cîteva vagoane de puieți de
cît să te ocupi de organizarea unor 
plantații. Dar aceasta nu se poate 
numi treabă gospodărească.

Au mai rămas puține zile pînă la 
începerea plantărilor de primăvară 
și timpul va trebui folosit din plin 
pentru săparea gropilor și procura
rea materialului săditor. Consiliile 
agricole să urmărească extinderea 
nucului în primul rînd în bazinele 
și centrele cu tradiție în această cul
tură : zonele Buzău-Focșani-Vran- 
cea, Sibișel-Orăștie-Geoagiu, regiu
nea Hunedoara; Turnu Severin, Tg. 
Jiu, Tismana, regiunea Oltenia, Hîr
lău, regiunea Iași. etc. Cu bune re
zultate pot fi puse în valoare peri
metrele silvice libere. Un mare nu
măr de puieți se pot planta pe mar
ginea șoselelor. în vetrele satelor, în 
parcuri, în grădinile școlilor etc.

Organele agricole și silvice sînt 
chemate să se ocupe cu răspun
dere de extinderea plantațiilor 
de nuci, popularizînd avantajele 
acestora și sprijinind practic unită
țile agricole în executarea lucrări
lor. Nu este însă deajuns să se facă 
numai plantații noi. Nucul trebuie 
îngrijit cu atenție ani și ani de zile, 
iar pentru protejarea lui merită să 
fie desfășurată de către organizații
le de partid șl U.T.M. o largă și 
susținută acțiune educativă.

I. HERȚEG
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I în 
activ 
buni

au oglindit 
organele și 
din regiune

troduceré a tehnicii și tehnologiei 
înaintate, de ridicare a calificării, a- 
supra productivității muncii. Lucră
rile conferinței au arătat îrisă că, cu 
toate, rezultatele importante obținu-

criticată la' conferință regională de 
acum doi-ani.

Mai mulți vorbitori au relevat e-

Printre regiunii« țării no&Btre care 
în anii constepcției .socialista au cu
noscut transîorinări fundamentala^ 
înnoindu-și,' înfățișarea, regiuii'ea 
Bacău se află la loc de frunte. Com
binatele și uzinele'moderne ale chi
miei înălțate la Onești, Borzești, . - -- -- ----- .
Piatra-Neămț,' Săvinești, Fabrica de ' feccele pozitive ale masunlpr de m-

repartizarea și promovarea femeilor 
în sectoare unde ele își pot valo
rifica cel mai bine priceperea gos- 

' pqdărească, conștiinciozitatea, hăr
nicia,. multe gospodării din acest ra
ion au reușit în scurt timp să ob
țină succese însemnate.

Conferința a subliniat datoria co
mitetelor raionale de a se îngriji de

țevi Roman, rafinăriile'- de la Onești 
și Dărmăneșii, hidrocentralele de pe 
Bistrița aii .schiiiibat radical struc
tura economică a regiunii. în 1963, 
producția:globală a industriei a fost , . • -rU 10 5 nr; mal marc dpcît în 1938 te m aceasta direcție de numeroase generalizarea experienței gospoda- 

/a ™ x întreprinderi, sarcina creșterii pro-, riilor fruntașe. O mostră de aseme-
Adînei .prefaceri s-au înfăptuit și .buctiyită^i muncii pe ansamblul re- . nea experiență a fost prezentată în 

in agi.Tculțui'a. ^Pe tarlalele, gospoda- gimaii n-a fost realizată.. Conferința conferință de președintele gospodă
riilor agricole ae stat și colective, din a ceruț .organizațiilor de partid și î’iei colective din Țibucani, Gh. 
regiune  ̂h^eaza^nin^de^.traețoare^și. sindicale; conducerilor tehiücb^dmi-; Maftéi, Erou al Muncii Socialiste.

nistrative ale întreprinderilor, să ia Delegații i-au ascultat cu mult inte- 
toate măsurile necesare pentru li- . res cuvîntul, în care a arătat cum 
chidarea neajunsurilor în acest do
meniu.

Dezbaterile au evidențiat succese
le obținute de colectivele unor în
treprinderi ca „Partizanul“ și „Stea
ua Roșie“-Bacău, întreprinderea 

. minieră Comănești, I. F. Roznov, 
Combinatul chimie Borzești în lupta 
pentru o calitate superioară a pro
duselor. Ținînd seama de faptul că 
mai sînt destule cazuri cînd pe por
țile unor uzine și fabrici ies produse 
de calitate slabă, organizațiile de 
partid vor trebui să privească ■ cu 
mai multă răspundere problema ca
lității, să vegheze la respectarea în
tocmai a tehnologiei de fabricație.

Conferința s-a ocupat de proble
mele pe care le ridică dezvoltarea 
construcțiilor de locuințe. Tov. Ște
fan Boboș, președintele sfatului 
popular regional, subliniind succe
sele însemnate obținute în acest 

. domeniu; a arătat necesitatea defi
nitivării schițelor de sistematizare.

Un loc important în lucrările con
ferinței l-au ocupat problemele agri
culturii. în anul care a trecut 
de la ' încheierea colectivizării, 
organele de partid și de stat au 
desfășurat o amplă activitate pentru 
întărirea tinerelor gospodării colec
tive. Acestea au primit din partea 
statului credite pentru mărirea șep- 
telului, sămînță din soiuri de mare 
productivitate, materiale de con
strucții. Muncind pămîntul după re- 

' gulile agrotehnicii înaintate, multe 
gospodării colective au putut să în- 
frîngă seceta grea din anul 1963.

în condițiile lipsei aproape totale 
de precipitații — a arătat ing. Du
mitru Asaftei, de la G.A.C. „Nico
lae Băicescu“. raionul Bacău — co
lectiviștii de aci au realizat recolte 
de 1 350 kg grîu. 1 750 kg porumb 
la hectar, iar la cartofi și sfeclă de 
zahăr recolte de cîte 17 000 kg.

de 32 de gospodării co
ati. obținut producții de 
de peste 2 000 kg boa- 
hiectar. Recolte și mai

mașini agricole. Pe harta regiunii au. 
apărut orașe noi ca Onești, Bicaz, 
Comănești. Blocurile și cartierele de 
locuințe moderne construite în ulti
mii ani aii întinerit orașele ve'rhî. A ’ 
crescut simțitor nivelul de trai al ■ 
celor ce muncesc de la orașe..și'.:șâte.

Imaginea ' acestor transformări 
și-a găsit o vie ilustrare in'lucră
rile conferinței organizației régio
nale de partid care a avut loc în zi
lele de 21-........ ....................

Darea de seamă, prezentată de 
tov. Gh. Roșu, prim-secretar al co
mitetului regional de partid, și dez
baterile au prilejuit bilanțul succe
selor obținute ' de oamenii muncii 
în înfăptuirea Directivelor ■ Con
gresului al Ill-lea al P.M.R., a- 
naliza aprofundată a activității des
fășurate în ultimii doi ani de orga
nizația regională. ,a sarcinilor de vi
itor și a căilor de realizare a lor.

Numeroși vorbitori, printre care 
loan Ichim, prim-secretar al Comi
tetului orășenesc Bacău, ing. Radu 
Manoliu, prim-secretar al Comitetu
lui orășenesc Roman, Teodor Ti- 
maru, secretar al -comitetului de 
partid al Fabricii „Steaua Roșie“ 
— Bacău, au scos în evidență creș
terea rolului organizațiilor de partid 
în conducerea activității economice, 
capacitatea lor de a asigura rezol
varea problemelor complexe ale pro
ducției. • Astfel. Comitetul orășenesc 
de partid Bacău.-în cursul anului 
trecut, a analizat in mai multe rin- 
duri realizarea planului la princi- ■ 
palii indicatori, intervenind opera- - 
tiv și eficace pentru lichidarea unor 
neajunsuri. Rezultatele activității 
organizațiilor de partid s-au oglin
dit în faptul că întreprinderile din 
oraș au încheiat anul cu planul în
deplinit și depășit.

Ținind seama de sarcinile sporite 
ale planului pe 1964, conferința a 
subliniat necesitatea concentrării e- 
forturilor în' vederea îndeplinirii 
planului în toate întreprinderile din 
regiune.

în mod firesc, în conferință s-a 
acordat o mare atenție industriei 
chimice, devenită ramură principală 
în economia regiunii. în repetate 
rinduri partidiil nostru a 'arătat "ro
lul deosebit al chimiei în dezvolta
rea economiei naționale — a Spus 
tov. Nicolae Bunea, director general 
al Combinatului de cauciuc sintetic 
Onești. Colectivul combinatului a 
simțit din plin sprijinul și îndruma
rea date de conducătorii de partid, 
care au' vizitat de mai multe ori 
combinatul nostru', Aceasta a sporit 
și mai mult răspunderea colectivu
lui combinatului, hotărîrea sa de a 
rezolva cu succes sarcinile complexe 
ce-i revin. într-un timp relativ 
scurt combinatul a fost pus în func
țiune, obținîndu-se îmbunătățirea 
substanțială a calității cauciucului.

Tov. Costa-che Sava, direotor ge
neral al Combinatului chimic 
Borzești, referindu-se la sarcinile pe 
1964, cînd în cadrul combinatului 
vor trebui să intre în funcțiune in
stalații a căror producție anuală se 
va ridica la valoarea de un miliard, 
a arătat că noua uzină de P.V.C. 
emulsie se află deja în funcțiune pe 
întregul flux tehnologic ; stadiul 
înaintat în care se găsesc lucrările 
de construcții și montaje la alte o- 
biective creează condiții pentru da
rea lor in funcțiune înainte de ter
men. Munca însuflețită a muncitori
lor, tehnicienilor și inginerilor va 
trebui sprijinită prin livrarea mai 
grabnică a unor construcții me
talice de către unitățile Minis
terului Industriei Metalurgice. O- 
cupindu-se de activitatea de cer
cetare din cadrul combinatului, 
vorbitorul a subliniat însemnătatea 
pe care, o au pentru justa orientare 
a acesteia indicațiile date de tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej la 
conferința organizației de partid a 
orașului București, Cadrele tehnico- 
inginerești de aci, călăuzindu-se 
după aceste indicații, își vor îndrep
ta și de acum înainte eforturile spre 
însușirea și aplicarea în cele mai 
bune condiții a tehnicii și tehnolo
giei celei mai înaintate, evitînd iro
sirea de timp și energie pentru cău
tarea de soluții la probleme deja 
rezolvate.

în lucrările conferinței s-a arătat 
importanța pe care o are, îndeosebi 
în uzinele .și combinatele de un a- 
semènea îri'al.t nivel tehnic cum sînt 
cèle ale chimiei, continua ridicare a 
pregătii’ii de. specialitate a munci
torilor, tehnicienilor, inginerilor. 
Tov. Neculai Dragason, secretar al 
comitetului de partid al Uzinei de 
fibre și fire sintetice Săvinești, a 
arătat că printr-o stăruitoare muncă 
politică, organizația :de partid a uzi
nei a reușit, să. determine o puterni
că mișcare de calificare, atît prin 
cursuri cît și la locul de muncă. 
Este o mare plăcere să vezi cum 
oameni care înainte se ocupau cu 
plutăritul sau lucrau pămîntul con
duc astăzi cu pricepere instalații 
complicate. Mai mulți delegați au a- 
rătat că învățămîntul tehnic-profe- 
sional a devenit un element obișnuit 
al vieții multor întreprinderi, o zi 
pe săptămînă' fiind consacrată 
cursurilor de calificare.

Conferința s-a ocupat de proble
mele introducerii tehnicii și tehno
logiei avansate și în celelalte ra
muri ale, economiei regiunii. Ing, 
Iulian Cohn, directorul Trustului de 
extracție Momești, a arătat că apli
carea la sondele vechi și inactive a 
unor procedee' tehnologice avansa
te, a dat posibilitate să se pună ca
păt rămînerii în urmă față de plan, 
pentru care . întreprinderea a fost

extrem de importante pentru între
gul partid.

Ocupîndu-se de unele probleme 
ale dezvoltării industriei in regiune, 
tovarășul Leonte Răutu a relevat 
rezultatele pozitive obținute în ma
rile întreprinderi ale chimiei. Orga
nizațiile -de partid, sindicale și de 
U.T.M., conducerile acestor între
prinderi trebuie să acorde o atenție 
primordială dării în funcțiune la 
termen a noilor capacități, punerii la 
punct a proceselor tehnologice în ve
derea atingerii parametrilor proiec
tați, încadrării în consumurile spe
cifice prevăzute, obținerii unor pro
ducții rentabile, realizării unor ran-, 
damente superioare. Este îmbucură
toare larga extindere pe care a că
pătat-o mișcarea de ridicare a cali
ficării în întreprinderile regiunii — 
a spus vorbitorul. O premiză a ridi
cării nivelului tehnic al producției 
este înarmarea masei muncitorilor 
cu cunoștințele necesare mînuirii 
utilajelor complicate, de înalt nivel 
tehnic, cu care sînt înzestrate între
prinderile.

Vorbitorul s-a referit în continua
re la sarcinile care stau in fața 
muncitorilor, tehnicienilor și . ingi
nerilor din toate ramurile industriei 
și. din construcții în lupta pentru 
introducerea ■ tehnicii noi, sporirea 
productivității muncii, îmbunătăți
rea calității produselor.

In ceea ce privește agricultura, 
după ce a amintit rezultatele fru
moase obținute de organizațiile de 
partid, care în perioada scursă de la 
ultima conferință regională au mun
cit cu avînt în vederea încheierii co
lectivizării, vorbitorul s-a referit la 
sarcinile ce stau în fața lor în do
meniul sporirii producției agricole,, 
dezvoltării multilaterale a gospodăr 
riilor colective, dezvoltării economi
ce a gospodăriilor de stat. în mod 
just mai mulți delegați, ocupîndu-se 
în cuvîntul lor de problemele creș
terii producției agricole vegetale și 
animale, au pus un accent deosebit 
pe mai buna folosire a fondului 
funciar, organizarea unei activități 
sistematice de combatere a eroziu
nilor, fertilizarea solului, plantarea 
de pomi și vii pe terenurile în'pan
tă, ameliorarea pășunilor naturale, 
făcînd în acest sens numeroase 
propuneri. în condițiile specifice ale 
regiunii Bacău, aceste probleme 
prezintă o însemnătate deosebită și 
trebuie să se bucure de cea mai 
mare atenție din partea organelor 
de partid' și de stat.

în conferință a fost împărtășită 
experiența prețioasă a unor . gospo
dării colective, care datorita muncii 
pline de elan à conducerilor lor, a 

. specialiștilor , și a țăranilor colecti
viști, au realizat producții bune chiar 
in condițiile climatice puțin favora
bile ale anului trecut. Pe bună drep
tate s-a subliniat necesitatea de a

prin folosirea rațională a pămîntu- 
lui, prin gospodărirea economicoasă 
a zilelor-muncă, gospodăria a ajuns 
să sporească valoarea zilei-muncă la 
27 lei, din care 18 lei numerar.

★

Lucrările conferinței 
rezultatele obținute de 
organizațiile de partid 
în îmbunătățirea stilului și metode
lor lor de muncă, întărirea spiritu
lui colectiv și a disciplinei de partid, 
exercitarea mai calificată a contro
lului îndeplinirii sarcinilor. Mai 
multe organizații au dobîndit o 
bună experiență în atragerea la e- 
fectuarea controlului de partid 
întreprinderi a unui larg i 
din rîndurile celoi- mai 
specialiști. Citind recenta cuvîntare 
a tovarășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej — a spus tov. loan Ichim, prim- 
secretar al Comitetului orășenesc 
Bacău, am reținut aprecierea po
zitivă care este dată acestei laturi a ■ 
activității de partid ; ea constituie 
pentru noi un îndemn de a lărgi 
continuu munca pe baze obștești.

Organizațiile de partid din regiu
nea Bacău desfășoară o rodnică ac
tivitate ideologică. Anul acesta — a 
arătat tov. Aurel Calimandrîc, 
cretar al comitetului regional — 
proape 100 000 de oameni studiază 
în învățămîntul de partid. O.largă 
dezvoltare a căpătat învățămîntul 
economic.. S-a extins de asemenea 
propaganda prin conferințe, organi
zată diferențiat, potrivit preocupă
rilor diferitelor categorii.

O contribuție de seamă la educa
rea maselor largi ale celor ce mun
cesc în spiritul ideologiei și moralei 
socialiste aduce munca politică și 
culturală de masă. Tov. Toader 
Ster, directorul întreprinderii minie
re Comănești, a arătat, că pri’ntr-o 
muncă politică stăruitoare, organiza
ția de partid a reușit să obțină 
foarte bune rezultate în lichidarea a- 
cestei plăgi, care este indisciplina. 
Tov. Radu Cîmcci, secretar al co
mitetului regional pentru cultură și extinde experiența lor, de a acorda 
artă, a relevat influența puternică pe ■ '

. care a âvut-o asupra dezvoltării, „â- 
tit-udinii noi față de muncă și față 
de avutul obștesc a țăranilor colecti
viști folosirea unor asemenea mij
loace variate și interesante ca se
rile de calcul, jurnalele vorbite cu 
noutăți din G.A.C., programele 
brigăzilor artistice de agitație.

Mai mulți delegați ca Maria Vi- 
col, șefa secției de învățămînt a sfa
tului popular regional, Gh. Hasan, 
rectorul Institutului pedagogic de 3 
ani, au scos în evidență marile pro
grese realizate în regiune pe tărîmul 
învățămîntului de cultură generală. 
Numai în ultimii doi ani au fost 
construite circa 600 de săli de clasă 
noi, iai- anul acesta se vor construi 
încă 322. Institutul pedagogic va da 
anul acesta prima promoție de cadre 
didactice. Toate acestea creează con
diții pentru înfăptuirea cu succes a 
sarcinii trasate de Congresul al 
ill-lea al P.M.R. cu privire la gene
ralizarea învățămîntului de 8 ani. 
Vorbitorii au arătat îndatorirea or
ganizațiilor de partid din școli de a 
se preocupa de continua îmbunătă
țire a activității instructiv-educati- 
ve, perfecționarea pregătirii cadre
lor didactice, ridicarea nivelului de 
însușire a cunoștințelor predate.

*
în încheierea discuțiilor a luat cu

vîntul tovarășul Leonte Răutu, mem
bru supleant al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R. Vorbitorul a subli
niat că în lucrările conferinței și-au 
găsit expresie creșterea rolului con
ducător al partidului, maturitatea și 
bogata experiență pe care au acu
mulat-o cadrele de partid din regi
une, eficiența sporită a activității 
lor politice și organizatorice.

Rélevînd marile succese obținute 
de poporul nostru în opera de desă- 
vîrșire a construcției socialiste, vor
bitorul a spus : regiunea Bacău re
flectă dezvoltarea de ansamblu a 
țării noastre, preocuparea partidului 
pentru justa repartizare teritorială 
a forțelor de producție, îneît să se 
asigure ridicarea potențialului eco
nomic al fiecărei regiuni și al fie
cărui raion, valorificarea din plin a 
bogățiilor țării. Schimbarea locului 
pe care regiunea Bacău îl ocupă în 
ansamblul economiei naționale se 
vede din creșterea considerabilă a 
greutății ei specifice în producția 
globală de energie electrică și ter
mică, combustibil, petrol, a industriei 
chimice, de construcții. Ponderea re
giunii în ramuri importante ale eco
nomiei implică și mari răspunderi 
pentru oamenii muncii din regiune 
în lupta pentru îndeplinirea planu
lui pe 1964. Din cele arătate în con
ferință reiese că rezultatele pe prima cu noi realizări în toate domeniile 
lună a anului sînt bune ; planul a 
fost îndeplinit și depășit, realizîn- 
du-se o creștere a producției indus-

> triale de 25 la sută față de aceeași 
pectivă bine chibzuite, la organiza- perioadă a anului trecut. Se poate 
rea muncii etc. Un rol important în 
consolidarea gospodăriilor colective 
1-â avut întărirea rîndurilor partidu
lui la sate prin primirea celor mai 
buni dintre colectiviști. în prezent, 
nu mai există nici o gospodărie cu 
mai puțin de 30 membri și candidați, 
iar în majoritatea covîrșitoare a bri
găzilor de cîmp. și zootehnice sînt 
constituite nuclee de partid.

Tov. Vasile Rusu, prim-secretar al 
Comitetului raional de partid Bu- 
huși, a subliniat forța pe care o re
prezintă femeile în lupta pentru în
tărirea gospodăriilor colective. Prin

Combinatul do îngrășăminte cu azot din Piaua-Neamț

Un
ii umăr 
lective 
porumb 
be la 
mari au cules gospodăriile de stat, 
depășind cu 1 300 kg porumb la hec
tar 'media- pe regiüné. Aceste' réz'ùl- " 
täte dovedesc, cu prisosință-superio
ritatea agriculturii socialiste, marile 
posibilități pe care ea le creează 
pentru sporirea producției chiar în 
condiții climatice puțin favorabile.

O importanță deosebită a acordat 
conferința folosirii mai raționale și 
ameliorării fondului funciar, ca 
principală cale de sporire a pro
ducției agricole în această regiune, 
unde peste 60 la sută din suprafața 
agricolă este situată în pantă, su
pusă procesului de eroziune. Tov. 
Gh. Ibănescu, secretar al comite
tului regional de partid, președin
tele consiliului agricol regional, s-a 
ocupat în cuvîntul său de măsurile 
elaborate în vederea 
lucrări de combatere 
ameliorare a solului, 
pomi și vii etc.

Arătînd măsurile concrete pe car« 
le va lua în acest sens Comitetul ra
ional Adjud, tov. Nicolae Botușan, 
prim-secretar al comitetului raional, 
a informat conferința și despre pro
iectul de viitor privind amenajarea 
complexă a bazinului Zeletinului, în 
suprafață de 36 000 ha. Potrivit a- 
cestui proiect, suprafața arabilă a 
raionului va crește cu peste 1000 
ha, alte 1100 ha vor fi smulse inun
dației, aproape 3 000 ha situate în 
pantă vor fi transformate în vii și
1 200 ha în livezi de pomi, peste
2 400 ha puternic erodate vor fi în- 
ierbate.

Regiunea Bacău are condiții foar
te bune pentru dezvoltarea creșterii 
animalelor. In conferință s-a subli
niat că față de 1962, efectivul de a- 
nimale a crescut cu 8 151 la bovine 
și cu 14 000 la ovine. Produc
ția de lapte pe cap de vacă 
furajată 
tă în 
subliniat 
organizațiilor de -partid de a se 
ocupa îndeaproape de problemele 
privind creșterea producției și .îm
bunătățirea raselor de animale, asi
gurarea unei baze furajere puter
nice prin ameliorarea pășunilor și 
fînețelor naturale și sporirea pro
ductivității lor.

O problemă care a stat în atenția 
conferinței regionale a fost ridica
rea gospodăriilor colective mai slabe 
la nivelul celor mijlocii și fruntașe. 
Tovarășii Gh.. Condrea, prim-secre
tar al Comitetului raional Roman, 
Vasile Manea, prim-secretar al Co
mitetului raional Bacău, Gh. Popes
cu, secretar al Comitetului raional 
de partid Tg. Ocna, președintele 
Consiliului agricol raional, au arătat 
că colective formate din activiști de 
partid, specialiști, președinți și bri
gadieri cu experiență din gospodă
rii colective fruntașe au fost tri
mise în gospodăriile mai slabe pen
tru a ajuta la întocmirea și aplica
rea în viață a unor planuri de pers-.

unor ample 
a eroziunilor, 
plantare cu

se menține însă scăzu- 
regiune. Conferința a 
îndatorirea organelor și

se-
■ a-

I

b , atenție deosebită sprijinirii gdépo- 
'dăriilor’colective mai slabe. ș j

Ocubîhdu-se de problemele mun
cii organizatorice și politice de par
tid, vorbitorul a relevat rezultatele 
obținute de organizațiile de partid 
din regiune în întărirea rîridu- 
rilor partidului. Și în viitor orga
nizațiile de partid vor trebui să ma
nifeste aceeași atenție și exigență 
față de calitatea membrilor de par
tid. Comitetul regional, comitetele 
raionale și orășenești vor trebui să 
acorde mai mult sprijin acelor or
ganizații din industrie și agricultură 
care se ocupă încă insuficient de 
concret și de operativ de problemele 
producției, să îmbunătățească meto
dele de conducere a acestora, stimu- 
lînd inițiativa lor creatoare, îndru- 
mîndu-le în mod diferențiat.

O vastă dezvoltare cunoaște activi
tatea ideologică a partidului — a 
spus în continuare vorbitorul. Carac
teristic acestei activități este legă
tura ei indisolubila cu sarcinile eta
pei de dezvoltare istorică pe care o 
parcurge țara noastră.

Numărul mare de membri de 
partid și alți oameni ai muncii 
care studiază în învățămîntul de 
partid, procentul din ce în ce mai 
ridicat al membrilor de partid care 
au absolvit școli medii și superioare 
solicită extinderea formelor superi
oare ale învățămîntului ideologic. 
In repetate rînduri conducerea par
tidului a atras atenția asupra ne
cesității unei preocupări mai stă
ruitoare, mai exigente din partea 
organelor de partid pentru continua 
ridicare a nivelului ideologic al ac
tivității propagandistice. în același 
timp se impune o mai mare grijă 
pentru eficiența învățămîntului, 
pentru îmbinarea mai strînsă a pro
pagandei cu sarcinile economice.

Vorbitorul a relevat dezvoltarea 
învățămîntului de cultură generală,- 
îmbogățirea întregii ■ vieți culturale 
și artistice a regiunii. în regiune 
există o intelectualitate numeroasă — 
ingineri, economiști, cadre didactice, 
medici, juriști, lucrători pe tărîmul 
creației artistice, care muncesc eu 
avînt și abnegație pe toate frontu
rile construcției socialiste. Există 
toate condițiile ca în această regi
une, ca și în altele, activitatea insti
tuțiilor de învățămînt, artă și cul
tură să fie ridicată la un nivel mai 
înalt.

Incheindu-și cuvîntul, tovarășul 
Leonte Răutu și-a exprimat convin
gerea că oamenii muncii din regiu
nea Bacău, în frunte cu comuniștii, 
își vot aduce din plin contribuția 
la realizarea obiectivelor stabilite

■ de partid și vor întîmpina cea de-a 
XX-a aniversare a eliberării patriei

construcției socialiste.
Ar

Conferința a ales noul comitet re
gional și comisia de revizie; în prima 
sa ședință, comitetul regional de 
partid a ales ca prim-secretar pe 
tov. Gheorghe Roșu.

Delegații la conferință au adresat

spune că și oamenii muncii din re
giunea Bacău au pășit în noul an 
cu dreptul. _ ___ _______________ _________

Vorbitorul a subliniat însemnata- Comitetului Central al P.M.R., to- 
tea deosebită a indicațiilor date de 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
la conferința organizației de partid 
a orașului București privind dez
voltarea industriei și agriculturii, 
desfășurarea vieții' interne de par
tid, activitatea ideologică. Ana
liza amplă și aprofundată a realiză
rilor și sarcinilor de viitor, cuprinsă 
în cuvîntarea rostită la această con
ferință, înmănunchează învățăminte

aflăm la Uzinele „Emailul 
Roșu“ din Mediaș. Directorul, tov. 
C. Tatomir, ne vorbește despre rea
lizările colectivului de aici. în ulti
mii trei ani producția a crescut cu 
peste 40 la sută, Iar productivitatea 
muncii cu 32 la sută. Au fost auto
matizate sau mecanizate !... 
toate cuptoarele, s-a extins mult ' 
mica mecanizare. Dar calitatea va
selor ? Despre această problemă, atît 
directorul uzinei, cit și inginerul-ș éf ■ 
ne-au vorbit cu mai puțin entuziasm.- 
Și iată de ce.

încă se studiază»..

Explicația stă într-o ața-numită ' 
„înțelegere“ .statornicită, între "re-.. 
prezentanții Urinei „Emailul Roșu“ 
și cei ăi comerțului. ' La contractări,., 
articolele mărunte, cu.valoare.taică,., 
nu prea sînt băgate în seamă' nici 
de producători,, nici de organizațiile 
comerciale. Așa sè face că în maga
zine se găsesc vase,de gătit, fără ca
pace, că- pentru. uri '..'ibric' trebuie să 
colinzi uneori fôartè’ multi , .. ' .

Am stat de vorbă, în-magazine, cu-,, 
mulți cumpărători,, cu yînzătorii;- li
nele dintre observațiile lor • cii. .pri-.- 
vire la produsele- Uzinei „Emailul; ■ ■ 
Roșu“ se referă. și la aspect, la cu-. ■ 
loare. Emailul-colorat în cărămiziu.

lipirea sticlei pe.fier — e complica
tă. însă, în pofida anumitor greutăți, 
s-ar putea face mai mult pentru îm
bunătățirea calității produselor, pen
tru fabricarea în cea mai mare par
te. de vase de prima calitate. Ase
menea măsuri ar trebui să fie de- 

aproapc, terminate în primul rînd de benefi
ciari, de reprezentanții comerțului. 
Dar pretențiile acestora Sînt, pare- 
se, mult prea modeste — primesc 
aproape fără rezervă, tot ce. li se 
oferă.
: Conducerea uzinei, organizația de 
partid n-au reușit încă să facă din 
îmbunătățirea calității produselor o 
preocupare permanentă și generală ____  ______  —,-r—.  __
a întregului colectiv. De altfel, nici închis, neagreat de cumpărători, stă 
printre .criteriile de premiere, calita
tea nu ocupă locul ce i s-ar cuveni. 
Dar directorul și ingine'r.ul-șef nu-și

Șeful laboratorului uzinei ne-a in
vitat să asistăm la o probă de re
zistență a emailului. Umple un li
ghean cu nisip, peste nisip așează 
un vas de bucătărie abia fabricat, ■ fac griji. Părerea lor este că se vind 
iar în mijlocul acestuia, vertical, o

■ stinghie gradată. Ia apoi o bilă me
talică, grea de aproximativ 50 de 
grame, și-i dă drumul de la o înăl
țime de 44 cm în vasul proaspăt 
smălțuit. Repetă experiența de la o 
distanță de 100 și chiar 200 de centi
metri. Vasul rezistă. „Vedeți, nu-i 
sare smalțul 1“ — exclamă bucuros.

E drept, vasului nu i-a sărit nici 
un milimetru de smalț, dar re
zistența la șocurile mecanice nu 
este nici pe departe singura calitate 
pe care trebuie să o aibă produsul. 
Dacă specialiștii uzinei au pus umă
rul, toți ca unul, la ridicarea pro
ductivității muncii, în privința cali
tății s-a păstrat parcă o oarecare 
rezervă. Dovadă : procentul vaselor 
care sînt livrate cu eticheta „calita
tea I“ se menține scăzut de ani șl 
âni de zile. Deși în uzină lucrează 
148 de controlori de calitate și 9 su- 
pracontrolori, iar de sectorul CTC 
se ocupă directorul, personal, în ma
gazinele de specialitate apar 
rareori vase cu defect. Am fost in
formați că specialiștii fabricii stu
diază cauzele acestor defecte. Dar și 
acum doi ani, cînd am vizitat pen
tru prima dată uzina, am auzit ace
leași cuvinte. Să nu fi progresat stu
diul cu nimic în acest răstimp'? 
• Desigur, operația de eniailare —

foarte bine și vasele, de calitatea a 
Ii-a și a IlI-a. Cumpărătorii sînt 
insă de altă părere. Am discutat cu 
cîțiva dintre ei chiar în orașul Me
diaș, la magazinul „MenajțtT*, spe
cializat în desfacerea produselor U- 
zinei „Emailul Roșu“. „Ceea ce ne 
interesează — ne-au spus — este să 
găsim vase de menaj bune, trainice, 
fără defecte și în. culori, plăcute. 
Numai că asemenea Vase de'.bucătă-

încă pe prim plan în producția uzi- ■ 
nei, deși vasele expuse intr-o- mică 
vitrină din fabrică-sînt. și verda des
chis, și roșu aprins, galben, albaștru, 
Aceste exemplare -rare- sînt, pesem
ne, doar mostre a ceea- ce.ar putea • 
produce uzina. Deocamdată, emaila
rea se face în cea mai mare parte in 
cărămiziu. Tehnicienii au recunoscut. ■ 
că procedeul -e bine cunoscut și de 
aceea nu dă nici, o bătaie de cap...-

La contractările pentru 1964 Iu-', 
crurile. puteau fi puse.la punct. Dar 

. acest lucru nu : s<-a ■ făcut. Uzina': ,,'E- ■ • - -

(Urmare din pag. I-a)

nu

. .’ mailul. Roșu'’ a/oferit,,iar întreprins .'.
ne sînt oferite cu~zgîrcenie. Uneori, . berile comerțului cu ridicata'au pri*' . 

. pfțjt, Ca și* anul * trecut, pțea . i&uflne .
vase colorate altfel decît cărămiziu, 
precum și o cantitate insuficientă de 
articole mărunte. .Pentru Capitală și' 
pentru întreaga regiune'București, . 
de pildă,, s-a" considerat că'ajung 
doar cîteva zeci de mii de ibrice, 
strecurători etc. Și cum întreprinde
rile comerciale nu se ostenesc să 
ceară articole de felul celor amin
tite, nici uzina nu le produce, Ea nu'-'1 '■ 
produce nici măcar atîta cît i se cere.

...Cu gîridul la cumpărătoriil ale 
cărui exigențe ' au crescut, condu- • 
cerea uzinei,- comitetul'de partid și 
cel sindical' au datoria să analizeze1 
temeinic ce'trebuie făcut pentru o 
mai bună satisfacere a cerințelor' 
pieței și, ’concomitent cu comerțul, 
să ia măsurile cuvenite.' ‘ ‘

nici vasele de prima calitate nu sînt 
corespdnzătoare: stratul de smalț 
nu are aceeași grosime pe întreaga 
suprafață, după un scurt timp de 
folosire ' i se desprind toartele".

...Nu sărise smalțul la proba fă
cută de șeful laboratorului, dar iată 
cîte alte lipsuri are Uneori un sim
plu vas de ' bucătărie. între altele, 
trebuie spus că existența 10r este 
perpetuată de însuși stasul în vi
goare, care admite — chiar la pro
dusele de așa-zisă calitate superioa
ră — nenumărate mici defecte.

Exemplare rare
în gospodărie nu este nevoie r 

mai de vase mari, grele, ci și de 
ibrice, strecurători de ceai, capace și 
alte „mărunțișuri“. Uneori insă a- 
cestea lipsesc din magazine. De ce?", G. GRAURE

I

varășului Gheorghe- Gheotghiu-Dej, 
o telegramă prin care exprimă ho- 
tărîrea comuniștilor, a tuturor oa
menilor muncii din regiune de a. 
lupta, strîns uniți în jurul Comitetu
lui Central al partidului, ' pentru 
realizarea mărețelor sarcini ale de- 
săvîrșirii construcției socialiste în 
țara noastră.

ADA GREGORIAN 
NICOLAE MOCANU

I

nul nu a fost îndeplinit. O. serie 
deficiențe se repetă și în 1964 ; 
începutul anului nu erau asigurate 
decît 50 la sută 
tru locuințele _ 
nul anual. < 
există și în 
Aici s-a 
din numărul apartamentelor sta
bilite în planul anual să fie pre
date în trimestrul . IV, deși construc
torii au un front de lucru destul de 
larg. Prin stabilirea unor .. .măsuri 
eficiente, constructorii din aceste re
giuni pot și trebuie să asigure da
rea ritmică în folosință a locuințe
lor planificate.

Eforturile constructorilor pentru 
grăbirea ritmului lucrărilor, pentru 
respectarea angajamentelor 
în întrecere 
nice dacă organele și organiza
țiile de partid, comitetele executive 
ale sfaturilor populare vor exerci
ta un control mai riguros, exigent, 
asupra mersului lucrărilor pe șan
tiere. Esențial este ca munca de 
control să fie cît mai eficientă, să 
aibă ca rezultat nu constatarea uțior 
neajunsuri, ci stabilirea de mă
suri concrete, operative, pornind 
de la analiza amănunțită a desfășu
rării lucrărilor pe fiecare șantier. 
Organizațiile de partid de pe șan
tiere să antreneze masa de construc
tori la o muncă susținută..pentru re
ducerea duratei de execuție a fie
cărui bloc, pentru realizarea de lu
crări la un înalt nivel calitativ, în
deosebi la finisajul noilor locuințe.

Folosind experiența cîștigată în 
ultimii ani, prin eforturile comune 
ale constructorilor, proiectanților, 
sfaturilor populare și ale altor uni
tăți de care depinde bunul mers al 
lucrărilor pe șantiere, trebuie făcut 
totul ca volumul important de con
strucții de locuințe prevăzut- pentru 
1964 să fie realizat exemplar, ca 
noile blocuri să fie date în folosin
ță la termen, executate cu grijă, 
pînă la ultimul amănunt.

de 
la

din proiectele pen- 
prevăzute în pla- 

O situație similară 
regiunea Suceava, 

prevăzut ca 60 la sută

luate
vor fi și . mai rod

TEATRE: Teatrul de Operă și Balet 
al R. P, Romine : Trubadurul — (orele
19.30) . Teatrul de stat de . operetă ;.. Să
rutul Cianitei — (orele 19,30). Teatrul 
Național „I. L. Caragiale" ............
dta) : Orfeix în infern 
(Sala Studio) : O femeie cu bani — (ol 
rele 19,30). Teatrul ,C. I. Nottarä“ (Sala 
din bd. Magheru) : Act vencțian — (o- 
lele 19,30) ; (Sala Studio) : Scandaloasa 
legătură dintre domnul Kettle și doamna 
Moon — (orele 20)... Teatrul : „Lucia 
Șturdza Bulandra“ (Sala din bd. Schitu 
Măgureanu ' nr. 1) ; Ctim vă place — (li
rele 19,30) ; (Săla Studio, din str.: Alex. 
Sahia nr. 76 A) : Noaptea e un sfetnic - ...
bun — (orele 19.30). Teatrul de Colhedfc : vește înapoi cu. mînie : 
Șeful sectorului suflete —. (orele 19,30). 
Teatrul Muncitoresc C.F.R.-Giuleștl : Pa
harul cu apă — (orele 19,30). Teatrul pen
tru copii șl tineret (Sala din str. C. 
Miile) : Logodnicul de proîesie se însoa
ră — (orele 20) ; (Sala din str. Eremia 
Grigorescu, fost cinema ,,V. Alecsan- 
dri") ; Descoperiți-l pe „N“ — (orele
9.30) . Teatrul evreiesc de stat : Pofta 
■vine... rîzînd — (orele 20). Teatrul „C. 
Tâ'nase- (Sala Savoy) : Revista de altă
dată — (orele 20). Teatrul „Țăndărică" 
.(Sala Academiei) ; A fugit un tren — (o- 
rele 16) ; (la Clubul Monetăriei) : Elefăn- 
țelul curios — (orele 15). Cheul de stat : 
Circul florilor de gheață — (orele 19.30).

CINEMATOGRAFE : Șeherazada —
film pentru ecran panoramic : Patria 
(8,30; 11; 13,30; 16.15: 19; 21,30). Locotenent 
Cristina : Republica (9,15; 11,15; 13,15; 
15,15; 17: 19; 21), București (9; 11; 13; 15; 
17; 19; 21), Excelsior (9; 11; 13; 15; 17,15;
19.30) , Grlvița (10; 12; 14; 16; 13,15; 20.30). 
Cascada diavolului ; Carpați (10; 12; 14; 
-16), Victoria (10; 12; 14,15; 16,80; 18,45; 
21). Bucegi (10; 13; 14: 16; 18,15; 20,30), 
Aurora (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), Flo- 
reasca (16; 18,15; 20,30), Pași spre lună : 
Central (10.30; 12,30; -14,30; 16,30; 18,30;
20.30) , Tomis (10; ll,45i 13,30;' 16; 18; 20), 
Melodia (10; 12; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30). 
Seara prieteniilor filmului : Carpați (o_ 
rele 19) Noi doi, bărbații : Capitol (10; 
12; 14; 16,15; 18,30; 20,30), înfrățirea între 

,popoare (13,30; 15,30; 17,45; 20). Omul cu': 
ricșa — cinemascop : Festival (9; 11,15; 
13,45; 16,151 18,45; 21,15), Feroviar (10; 
12,30; 15; 17,45; 20,30). Hoțul din San Ma
rengo : Lumina (de la orele 10 la orele 
14 rulează îri continuare ; 16; 18,15; 20,30), 
Arta (16; 18.15; 20,30). Legea e lege ■' U- 
nion (15; 17; 18; 21). Program de filme 
pentru copii : Doina (orele 10). Pisica de 
mare : Doina (11,30; 14,30; 16,30; 18,30;
20.30) . Cînd comedia era rege ; Lemnul
de rezonanță ; Electrohlcus ; Timpuri 
Noi (de la orele 10 la orele 17 rulează în 
continuare ; 19; 21). Era noapte la Roma 
(ambele sefll) ; Ciulești (10,15; 13; 16; 
19), Flamura (10; 13; 10;. 19) Scrisoare 
de la o necunoscută : Cultural (15;. 17; 
19; 21). Tudor — cinemascop (ambele 
serii) : Dacia (9,30; 13; 16,30; 20), Popular- 
(10,30; 16, 19,30). A 12-a noapte : Buzeștl ^ea temporar precipitații 
(15; 17; 18: 31). Cavalerul Pardailîan - nrns i, .7.,,
cinemascop ; Crîngașl (Ï5; 17; 19; 21).:

(Sala Come- 
(orele- 19) ;

Elena din Troia — Ginemascop : Unirea-, 
(16; 16,15; 20,30). Atențiune, părinți : : 
Flacăra (14,30; 16,30; 18,30'; 00,30). Farașu- 
tiștti : Vitpn (L5f 17; 19; .20 45). Rusalka — 
cinemascop [ .Miorița (10; 12,30; -lSj 17,45;. - 
20,30), Modern. qO;. 12,30;. 15; 18; ?o,30). 
Qivltoq ; Munca (15; 17; 19; 21). Strict 
secret — cinemascop ; Moșilor (15; W; 
19; 21). Viață sportivă:. Lira (15; 18; - . 
2Q,45), Adesgo (15,30; 18; 20,30).. Tu ești 
minunată : Colentina (16; 18,15; 20,30). 
Nu-i ioc pentru al treilea : Volga (io;

. 12; 14; 16; 18,15; 20,30). Pompierul atomic : 
Luceafărul : (le;. 18,15; 20',30). Ucigașul -și. 
fata: Progresul . (15,30; 18; 20,15).. Pri_ ■ 

_ Drumul Sării
(16; 18,15; 20 30). Valsul nemuritor ;. Fe
rentari (16; 13,15;. 20,30). A dispărut o 
navă: Cotracepi (15; 17; 19;. 21) . Medica, 
mental care ucide (ambele serii) Pacea 
(16; 19,15). Podul: Cosmos (16; 18;-20).

TELEVIZIUNE: Orele: 18,30 - Univer
sitatea tehnică la televiziune.; Amplify ... ■ 
catoare de audiofrecvență, de ing. L. 
Macoveanu, 19,00 — Jurnalul televiziu
nii. 19,10 — Emisiune spbrttvă pentru 
copii și tineretul școlar ; Sărituri.., în 
apă. 19,40 — Maeștri al artei Univer-:- : 
sale: Michelangelo Buonarroti (1475—, 7 
1564). 20,00 — Emisiunea „Săptămîna“, 
21,00 — schiță cinematografică „Vioara. • : 
Uralului". 21,15 — Armonie șl dans. Tn 
încheiere : Buletin de știri și buletin 
meteorologie.

CUM E VREMEA
Ieri în țarii. : Vremea s-a menținut 

umedă și îii generai, cețoasă.' . Cerul':a 
fost mai rnUlt acoperit șl aii căzut pl'ê- 
cipltațll Îoeale, Sub fortrră de burniță în 
sudul țării și sub formă de ploaie, lapo- 
viță țl ninsoare în Ardeal șl Moldova. 
Vîntul a suflat în general slab difi sec-

> torul sudic,, exceptând Banatul, Dobrogea 
] și sudul Transilvaniei, unde a suflat 

potrivit, cu intensificări temporare, Tem
peratura aerului la ora 14 oscila între 
minus 2 grade la Avrămenl și Suceava- 
salcla și plus 7 grade la Banloc și ora- 
vița.

in București : vremea: a-a rnențihut , î; 
umedă și cețoasă. Cerul'à fost acoperit 
și vîntul a suflat în general slab din 
sectorul sud-estic. Temperatura maximă 
a fost plus 3 grade.

Timpul probabil pentru următoarele 
trei zile : 29 II, 1, 2 iii a. c, : Vremea se 
menține umedă, cu cerul temporar no- 
ros. Vor cădea precipitații în toate re
giunile țării, Vîntul va sufla slab pînB 
la potrivit din sectorul estic, tempera
tura în general staționară. Minimei« vor 
ii cuprinse între plus 2 și minus 7 '■
grade, iar maximele între minus 3 si 
plus 7 grade. Ceață locală. ■ ■ (

In București : Vremea se mențiiie 
umedă,cu' cer mal' niiiit noros. VOr că'- 
-ÇO țoțipvicn pxcvipiiavü. Vînt Slab 
pină la potrivit din sectorul 'estic. ' Ten> 
peratura staționară.
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L. DEAKI

care 
un 

blă- 
pre-

O bogată sursă de vitamine

\

porumb, orz, ovăz. Llc 
sînt udate la anumite in
tervale alternativ cu apă

aclimatizat foarte bine. 
Ceva mai tîrziu li s-au 
adăugat cîteva nutrii și 
nurci. S-a organizat o a- 
devărată crescătorie 
livrează, an de an, 
număr crescînd de 
nuri de preț. In
zent, efectivul de vulpi 
depășește 500 de capete, 
al nutriilor 700, iar al 
nurcilor 60. Intr-o pădu
rice din apropierea ora
șului Tg. Mureș, de o 
parte și de alta a unei 
alei străjuite de copaci

seculari, sînt amenajate 
„căminele“ vulpilor, fie
care familie av'înd la dis
poziție și un loc de plim
bare. Vizitatorii se pot 
apropia de ele. Printr-o 
muncă atentă și pricepu
tă, lucrătorii crescătoriei 
au asigurat condiții bune 
pentru creșterea raționa
lă a ace.stor animale de 
specii rare și valoroase, 
urmărind, îmbunătățirea 
calității blănurilor și mă
rirea prolificității.

și dezvoltare Plenara C. C. al Partidului Muncii

Cu păsările se dezvolta 
mai bine cînd au o hrană 
bogată în vitamine este 
un. lucru știut. Xa gospo- . și o anumită solufie de 
daria de stat Războieni, 
raionul Pașcani, vitami
nele se produc și iarna.. 
In acest scop s-a organi
zat cultivarea furajelor ficiile tăvilor. Fiind 
verzi. Chiar în puierhija 
încălzită cu ajutorul unor . trebuinjate. 
sobe cu cotlon, folosiri-, 
du-se materiale . din re
surse locale, s-au amena
jat stelaje din lemn, pe 
care s-aii așezat tăvi de 
tablă zincată ; aici s-au 
pus la incoltire boabe de

săruri minerale. Scurge
rea surplusului de apă și 
de solufie, nefolosit de 
plante, se face prin ori- 

cap- 
tate, ■ soluțiile pot li rein- 

După. . 8—9 
zile se obțin 28—30 kg

.masă verde la I m p de 
tava. Aceasta constituie 
o hrană bogată în vitami
ne pentru pui.

M. CORCACI

La mii de kilometri de 1954, la Stațiunea de- 
locul lor de origină — cercetări zootehnice din

Sluteau ammdoi pe 
ceeași bancă în trenul de 
Constanța. Se cunoscuse
ră eu o zi înainte, iar a- 
cum aveau aceeași țintă : 
frații Mircea Ciobanu și 
Marin Căldăraru mergeau 
împreună 
mama.

Mircea 
împliniți.

sd-çi găsească

aflat că un alt frate al 
lui, crescut de un cetă
țean din comună, locuieș
te la Galați și lucrează la 
șantierul 'naval. A plecat 
într-acolo și a dai de un 
tînăr blond, vesel, cu care 
semăna leit. Au discutat

. mult. N-au dormit toată 
are 26 de ani : noaptea. Fiecare a poves- 

.....Locuiește la tit despre el. Mircea este 
Craiova. Primele ’ lui a- .mecanic într-o schelă de 

" mintiri sînt legate de or
felinatul :în care a cres
cut. Din ■ familie îiu cu
noștea pe nimeni. A în-

Joi 27 februarie, sub președinția 
tovarășului Gogu Rădulescu, vice
președinte al Consiliului de Miniș
tri, s-a ținut ședința Comitetului na
țional de pregătire a participării 
R.P. Romîne la Conferința O.N.U. 
pentru comerț și dezvoltare, care va 
avea loc între 23 martie și 15 iu
nie 1964 la Geneva.

Comitetul a examinat raportul de
legației de observatori ai țării noas
tre la cea de-a IÎI-a sesiune a 
Gomitetului pregătitor al Conferinței, 
ținută la New York în februarie a.c., 
și a luat notă de faptul că propu
nerile făcute de R.P. Romînă s-au

bucurat de atenția Comitetului și au 
fost incluse în raportul acestuia că
tre Conferință.

Comitetul a făcut o trecere în re
vistă a lucrărilor diferitelor reu
niuni internaționale cu caracter e- 
conomie consacrate pregătirii Confe
rinței O.N.U. pentru comerț și dez
voltare.

în cadrul ședinței s-a analizat sta
diul de pregătire a lucrărilor în ve
derea participării țării noastre la 
Conferință, s-au examinat proble
mele legate de ordinea de zi provi
zorie a Conferinței.

din Coreea
I

PHENIAN 27 (Agerpres). — După 
cum transmite Agenția centrală te
legrafică coreeană, între 25 și 27 fe
bruarie a avut loc la Phenian cea 
de-a 8-a plenară 
Central al ~ 
Coreea.

Plenara 
construirii 
tuația actuală din Coreea de sud și

a Comitetului
Partidului Muncii din

a examinat problema 
socialismului la sate, si-

sarcinile Partidului Muncii din Co
reea în legătură cu unificarea pa
triei, precum și problema întăririi 
muncii de partid în rîndurile popu
lației.

Raportul la primul punct de pe 
ordinea de zi a fost prezentat de 
Kim Ir Sen, președintele C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea. Ple
nara a adoptat hotărîri.

(Agerpres)

INFOR MÂȚII
nă noi aspecte ale arhitecturii vechi 
din Țara Romînească, Moldova, 
Transilvania, au analizat pictura 
veche romînească, ornamentica 
brincovenească etc.

SIMPOZION

Superior al 
ce se pre- 
sintetizează 
din ultimii

Joi după-aniiază, în sala, mică a 
Palatului R. P. Romîne,. a avut loc 
un simpozion cu tema „Dezarmarea, 
pacea și progresul omenirii“, orga
nizat de Consiliul pentru răspîndi- 
rea- cunoștințelor cultural-științifice 
din Comitetul de Stat pentru Cultură 
și Artă și Comitetul Național pentru 
Apărarea Păcii. Simpozionul a fost 
deschis de acad. Dumitru Dumitres
cu, secretar prim al Academiei R. P. 
Romîne. Au luat apoi cuvîntul prof, 
univ. Mihail Ghelmegeanu, vicepre
ședinte al Consiliului pentru răspîn- 
direa cunoștințelor cultural-științifi
ce, prof. univ. Costin Murgescu,

LONDRA 27 (Agerpres). — Sub 
titlul „Calea Angliei spre prosperi
tate și libertate“, la Londra a fost 
publicată declarația-program a Par
tidului Comunist al Marii Britanii.

în aceste zile, în care Anglia se 
află în pragul noilor alegeri parla
mentare, partidul comunist conside
ră că este necesar ca alegerile să 
devină „un punct de cotitură în ma
rea luptă politică, economică și so
cială pentru transformarea Angliei 
în interesul majorității poporului“.

El va lupta pentru înlăturarea con
servatorilor de la putere.

în declarație se subliniază necesi
tatea îmbunătățirii continue a con
dițiilor de muncă și de trai ale oa
menilor muncii, a îmbunătățirii ra
dicale a sistemului asigurărilor so
ciale. Fondurile pentru 
buie să fie obținute pe 
cerii la jumătate a 
militare și a sporirii 
percepute dc la cei bogați.

Partidul comunist declară că este 
necesară naționalizarea principaleloi- 

' ramuri ale industriei, inclusiv cea a 
oțelului, constructoare de mașini șî 
nave, chimică și a băncilor, introdu
cerea planificării pentru ramurile 
de stat ale economiei. El se pronun
ță pentru dezvoltarea 
a relațiilor comerciale 
rile lumii, inclusiv cu 
liste.

aceasta tre- 
seama redu- 
cheltuielilor 
impozitelor

SESIUNI ȘTIINȚIFICE
Joi a început în Capitală sesiunea 

de referate științifice a Institutului 
de cercetări pentru cereale și plante 
tehnice de la Fundulea, la care iau 
parte specialiști din institute de cer
cetări, de învățămînt agricol supe- 
rior și de la Consiliul 
.Agriculturii. Referatele 
zintă la această sesiune 
rezultatele cercetărilor
ani în crearea dc noi soiuri și hi
brizi de cereale și plante tehnice, în 
aplicarea' diferențiată a agrotehnicii 
la pi-incipalele culturi.

Joi s-au încheiat lucrările sesiunii 
Institutului de Istoria Artei al A- 

. cademiei R. P. Romîne — sectorul 
de .artă veche romîneașcă. Comuni
cările prezentate au pus în- discuție 
probleme ale legăturii dintre istoria membru corespondent “al Academiei 
artei și arheologie, au scos în lumi-

95 de ani de la nașterea 
Nadejdei Krupskaia

MOSCOVA 27 (Agerpres). — Oa
menii sovietici au sărbătorit la 26 
februarie împlinirea a 95 de ani de 
la nașterea Nadejdei Krupskaia 
(1869—1939), soția și tovarășa de 
luptă a lui Lenin, fruntașă a parti
dului și statului sovietic ; ea se nu
mără printre creatorii noii pedago
gii sovietice.

multilaterală 
cu toate ță- 
țările socia-

CREAREA UMUÏ „COMITET 
PENTRU SPRIJINIREA 

ÎNTÎLNIRILOR INTERGERMANE"R.P.R.lingă Craiova, iar Ma
rin — electrician. Au ' 
hotăîît în aceeași noapte 
să plece amîndoi în cău- 

trebat peste tot. Cu spri- ' tarea mamei. O informa- 
jiitul organelor de 'stat, a re va&ă. aveau : s-ar afla 
r.enșit să afle că mama undeva în Dobrogea. Au 
lui, Elisabeta Ciobanu, a luat trenul de dimineață, 

în Constanța au mers 
i miliție, la sfatul 

popular, dar cum să 
dea de mama lor clnd 
aproape- în fiecare lo
calitate erau cîteva fe
mei cu numele de Cioba
nu? Au cerut și sprijinul 
ziarului regional „Dobro
gea Nouă“. Pînă la urmă 
au găsit-o în comuna 
Basarabi, unde locuia îm
preună cu sora lor, -După 
mai bine de două decenii, 
cei patru membri ai a- 
celeiași familii s-au re
găsit.

A aPărut „LIÎPTA DE CLISĂ"

locuit mai demult în co- î 
muna Ivești, regiunea la 
Galați. Era.un, indiciu im
portant. A pornit pe ur
mele lui. De la cetățenii 
din comună, a aflat că a 
fost servitoare la un ne
gustor, dar, părăsită de 
bărbat, plecase din comu
nă de 20 de ani. A mai 
aflat că avusese trei copii. 
„Unul din ei, deci, sînt eu 
— și-a zis Mircea. Unde 

_ ................ ..... sînt ceilalți?“ A început
regiunile-polare ‘ale'Si- ^g. Mureș, cîteva zeci iar investigațiile. Din nou 
beriei și America de de vulpi argintii, plăti- i-au venit în ajutor sfa-
nord — au poposit în ‘nate; și albastre. S-au tul' popular,. . miliția. A V. MIHAI

Acest număr al revistei se-deschi
de cu editorialul : Problemele con
strucției economice în centrul mun
cii de partid. In continuare, revista 
cuprinde articolele : Din experiența 
conducerii dc partid a industriei, de 
D. BALALIA, Orientarea și efica
citatea cercetărilor geologice, de I. 
PETRIȘOR, Literatura agricolă la 
nivelul cerințelor, de G. MANOLIU, 
Unele aspecte ale dialecticii ca me
todă, de ILEANA MÄRCULESCU, 
Istoria neurofiziologieî și lupta de 
idei, de ROBERT FLORU, Mitul 
„păcii sociale“ în lumina realităților 
capitalismului, de H. DINUȚ.

Rubrica „Din mișcarea comunistă 
și muncitorească internațională“

a
și

cuprinde : Declarația-program 
Partidului Comunist din Bolivia 
articolul Keacțiunea rasistă în Africa 
de Sud, de PETER MACKINTOSH.

La rubrica „Critică și bibliografie“, 
revista publică materialele : Mono
polurile și militarizarea economiei 
S.U.A., de LILIANA PETRINI, și 
Contribuție la studiul genezei mar
xismului, de N. GOGONEAȚA.

Revista mai publică, la rubrica 
„Pe urmele materialelor publicate“, 
scrisori primite de la G.A.S. Odo- 
bești ; Grupul școlar' al Combinatu
lui siderurgic Hunedoara ; Institutul 
politehnic din Timișoara ; Universi
tatea populară București.

Brazilia : Acțiuni ostile 
ale elementelor 

de dreapta
RIO DE JANEIRO 27 (Agerpres). 

— După cum anunță agenția France 
Presse, la Belo Horizonte, capitala 
statului Minas Gerais, elemente de 
dreapta au atacat o manifestație în 
sprijinul reformei agrare organiza
tă de Frontul de mobilizare popu
lară, condus de deputatul Lionel 
Brizzola, care este și șeful aripei de 
stînga a partidului laburist. In ur
ma incidentelor, 60 de persoane au 
fost rănite.

BERLINUL OCCIDENTAL 27 
(Agerpres). — în Berlinul occidental 
— relatează ziarul „Die Warheiț“ — 
a fost creat „Comitetul pentru spri
jinirea întîlnirilor intergermane“ 
constituit din reprezentanți ai unor 
concepții politice diferite .

într-un apel adresat opiniei publi
ce se arată că. prin activitatea sa, 
acest comitet va acționa în favoarea, 
slăbirii încordării internaționale, în 
favoarea înțelegerii reciproce și a- 
propierii între cele două state ger
mane. Comitetul, se subliniază în 
apel, va sprijini toate acțiunile in 
vederea înfăptuirii dezarmării.

V

(Urnîare din pag. I-a)
din limba rusă a lucrării Tehnologia 
fabricării -mașinilor eiecirice, pentru 
a cita doar un exemplu,, specialiștii 
vor găsi, pe lingă probleme de teh
nologie generală, și date despre u- 
tilajele uz'nelor constructoare • • de 
mașini electrice din țara noastră. în 
privința traducerilor în mai multe 
volume, editura urmărește ca deca
lajul de timp dintre apariția primu
lui volum și a volumelor următoare 
să tie cit mai redus.

— Redacția noastră a primit un 
număr de scrisori din partea citito
rilor, prin care aceștia tac observa
ții critice, exprimă sugestii și propu
neri referitoare la-cartea tehnică. Ce 
părere aveți despre solicitările citi
torilor?

— Cititorii ne-au acordat un spri
jin prețios prin sesizările și criticii© 
făcute în presă, prin scrisorile trimi
se și cu prilejul consfătuirilor orga
nizate de editură în întreprinderi. 
Bunăoară, ne-au semnalat că publi
cațiile editurii nu acoperă toate do
meniile și profesiile, nu satisfac pe 

deplin informarea tehnică la nivelul 
cerințelor actuale. Pe baza sugestii
lor făcute, în planul pe. 1964 este 
prevăzută publicarea unor lucrări ca: 
îndrumătorul pentru aerajul minelor, 
Scule pentru prelucrarea mecanică 
a lemnului, îndrumătorul montatoru- 
lui de cofraie glisante, îndrumătorul 
matematic și tehnic etc. în acest an 
vom reedita și unele lucrări apărute 
cu mai mulți ani în urmă, printre 
care Introducere în teoria relativită
ții, Tehnologia lucrărilor de cons
trucții, Executarea construcțiilor din 
panouri mari ș.a.

— Aveți în vedere și măsuri pen
tru îmbunătățirea aspectului giafic 
al cărților ?

— Evident. Din punct de vedere al 
prezentării artistico-grafice, cartea 
tehnică a înregistrat în 1963 un pro
gres vizibil. Dicționarul tehnic poli
glot, Lexiconul tehnic romin. Istoria 
generală a arhitecturii. Aparate 
Roentgen în medicină și tehnică etc. 
au fost apreciate de cititori. Multe 
dintre criticii© cititorilor privesc re
alizarea coperțîi interioare, care nu 
formează totdeauna o unitate de stil 
cu coperta exterioară sau cu dese
nele cărții. Acum căutăm soluții noi 
pentru îmbunătățirea ilustrării inte
rioare a căiților, a paginării și im
primării, pentru realizarea mai su
gestivă a desenelor. în ultimul timp 
a fost format un colectiv mai larg 
de graficieni, s-au organizat cursuri 
de perfecționare a pregătirii tehno
redactorilor, am început să anali
zăm săptămîiial problemele artisti
co-grafice.

Considerăm — a spus în încheie
re tov. ing. A. Opreau — că valori- I 
ficînd mai bins posibilitățile create I 
editurii, în ace.st an, cel de-al XX-lea 
de la eliberarea țării noastre, cartea 
tehnică se va-prezenta cu un conți
nut mai interesant și bogat, într-o j 
„haină" atrăgătoare.

pretendente la titlul 
a tării au terminat

MINELE DE SARE - DEPOZITE marii construcții din suburbia pari
ziană Puteaux au fost ocupate de 
exponatele celor 1 800 de firme din 
26 de țări. Printre obiectele expuse 
figurează aparate electrice de bucă
tărie, sanitare, de încălzire, frigorifi
ce etc.

în tot timpul expoziției vor fi ți
nute conferințe privind problemele 
gospodăriei, noile profesiuni legate 
de arta menajeră ; se fac experimen
tări cu aparate moderne etc.

DE GAZE NATURALE

Vestitele mine de sare din Arme
nia se vor transforma în originale 

pentru păstrarea gazelor 
Primul asemenea depozit 
de mare capacitate va fi 
în apropierea capitalei re- 
Erevan. Camera pentru 
jazelor se va afla la o 

de 350—400 metri și va 
putea suporta o presiune pînă la 
60 atmosfere. S-a calculat că într-o 
asemenea încăpere vor putea fi 
păstrate cîteva milioane metri cubi 
de gaze.

DUPĂ ZBORUL ÎN COSMOS

depozite 
naturale, 
subteran 
construit 
publicii, 
păstrarea gi 
adîncime ac

mogenă, avînâ unele scăderi de j
ritm pe durata partidei. jerj după-amiază au început la

Avîntul Miercurea Ciuc a avut o Brighton, localitate balneară de pe 
misiune mai ușoară în fața echipei coasta de sud a Angliei, campiona- 
Steagul Roșu Brașov. E drept că în tele internaționale de tenis de masă 
prima repriză scorul a fost egal ale acestei țări. După cum a anun
ți—1), ceea ce arată echilibrul exis
tent pe teren, dar apoi Avîntul a 
dominat net. Dovadă scorurile re
prizelor care au urmat (5—0 și, res
pectiv, 7—2). Așadar, în final 13—3 
pentru Avîntul.

Meciul studenților din
cu

Cluj și 
victoria 

; 1-1;

Principalele 
de' campioană 
învingătoare și meciurile din ziua 
a treia a campionatului. Steaua a 
întrecut cu 6—1 (1—1; 2—0; 3—0) pe 
Dinamo București, dar nu fără a se 
întrebuința serios, mai cu seamă în 
prima parte a partidei. Față de di
ferența de valoare individuală și de 
experiență dintre jucătorii celor 
două formații a apărut surprinzător 
faptul că dinamoviștii — debutariți
în finala campionatului — au des- București s-a încheiat 
chis scorul,' condueîndu-i pe foștii bucureștenlîor: 4—3 (2—0
campioni cu 1—0, pînă. cu un minut , 1—2). 
înainte de. prima pauză. Steaua și-a Azi> zi de odihnă pentru ___ c.—
impus superioritatea în reprizele ur- de seniori, va avea loc (de la ora 
mătoare, lăsînd totuși impresia că ’ 18) restanța campionatului de juniori 
echipa nu este încă suficient de o- Unirea — Steaua.

echipele

țat aseară postul de radio Londra, 
programul a cuprins meciuri pe e- 
ehipe. în primul tur al competiției 
masculine, echipa romînă (formată 
din Negulescu și Giurgiucă) a în
trecut Anglia III cu 3—1, însă a fost 
eliminată în turul doi. de echipa 
Suediei. Finala și-au disputat-o re
prezentativele Cehoslovaciei și Iugo
slaviei, prima învingătoare în semi
finale cu 3—1 în fața Angliei,: iar 
cea de-a 
diei. La

doua cu 3—2 în fața Sue- 
ora cînd s-a transmis

Mondialele“
ști—

rea, finala era în curs de desfășu
rare.

Finala competiției feminine și-au 
disputat-o noaptea tîrziu echipele 
R. P. Romîne și R. P. Ungare ; pînă 
la închiderea ediției, rezultatul nu 

, ne-a parvenit.
Astăzi voi' avea loc meciurile din 

cadrul turneelor individuale. Cu o 
zi înainte, reprezentativele Angliei 
au susținut două partide amicale, 
la femei cu selecționata R. P. Ro- 
mîne, iar. la bărbați cu selecționata 
Cehoslovaciei. Reprezentantele noas
tre Maria Alexandru și Ella Con- 

■ stantinescu au cîștigat întîlnirea cu 
4—1. Cu același scoi- au terminat 
învingători și jucătorii cehoslovaci.

UNUL DIN PIONIERII AVIAȚIEI
A ÎNCETAT DIN VIAȚĂ

ACCIDENT ÎN... BAIE

Alain

15
1. Meciul Steaua-Dinamo a începutSecunda

DORTMUND 27 (Agerpres). — 
Proba de perechi din cadrul campio
natelor mondiale de patinaj artistic, 
care se desfășoară la Dorimund, a 
fost cîștigată de cuplul Marika Ki
lins — Hans Baumler (R. F. Germa
na) cu 314,5 puncte. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat Ludmila Belou
sova — Oleg Protopopov (U.R.S.S.) 
313,7 puncte ; Debbi Wilkes — Guy 
Ravel (Canada) 301,5 puncte.

In concursul individual masculin, 
după figurile impuse conduce Man
fred Schnelldorfer (R.F.G.) 1188,1.
puncte, urmat de Karol Divin (R. S. 
Cehoslovacă) 1170,8 puncte ; 
Calmat (Franța) 1158 puncte.

Duminică, 1 martie

Meci... prin televiziune
Ziarele sovietice informează că re

cent s-a disputat un original concurs 
de gimnastică artistică între reprezen
tativele feminine ale orașelor Mos
cova și Kiev. Fără a se deplasa din 
orașele respective, sportivele au dus 
o luptă încordată pentru obținerea 
victoriei. Cu ajutorul televiziunii, care 
„transporta" spectatorii din Moscova 
la Kiev și invers, au putut fi urmărite 
cele mai mici detalii ale întrecerii 
sportive, lată și rezultatele tehnice : 
la individual pe primul loc s-a clasat 
L. Paradieva (Kiev) cu 9,95 puncte. 
Pe echipe, victoria a revenit mosco
vitelor, cărora li s-a înmînat premiul 
special al revistei „Ogoniofc". Bucu- 
rindu-se de aprecierea unanimă a te
lespectatorilor din U.R.S.S., în viitor a- 
semenea transmisii se vor înmulți.

Primul cosmonaut american John 
Glenn, care și-a pus candidatura 
pentru Senatul S.U.A., a fost victi
ma unui accident. în timp ce se a- 

. fia la locuința sa din orașul Co
lumbus (sfatul Ohio) el a alunecat 
în baie lovindu-se cu capul de 
cadă. După ce a fost transportat de 
urgență la spital, medicii au decla
rat că a suferit o ușoară como (ie ce
rebrală, exprimîndu-și totodată spe
ranța că se va reface în scurt timp.

DEGETE CARE VĂD

de

La 27 februarie a încetat din 
viață, în vîrstă de 96 de ani, Mau
rice Farman, unul din pionierii avia
ției. La început alergător în cursele 
cicliste, apoi automobilist, Farman 
s-a dedicat în cele din urmă avia
ției. Primul său zbor a fost efectuat 
într-un balon sferic, stabilind în a- 
celași timp un record mondial de 
distanță a zborurilor cu balonul. în 
anul 1908 el a efectuat un zbor 
pe un aparat mai greu decît aerul, 
iar în 1909 a reușit să rămînă în 
aer la bordul unui astfel de aparat 
15 minute, devenind campion al 
lumii.

Pe ringul din sala Floreasca
vărate surprize. Printre evidenția
ta primei reuniuni se numă
ră V. Dobre (București), I. -Marcu.

De două zile amatorii de box din 
Capitală urmăresc cu interes în sala 
Floreasca întîlnirile din cadrul tUf- 
neului pe categorii la care, în afara . (Cîmpulung Musc.el), Gh.- Ionel (Boc- 
unor pugiliști consacrați, evoluează șa Romînă). 
tinere speranțe ale sportului cu mă
nuși. Chiar de la primele lovituri de 
gong spectatorii au aplaudat comba
tivitatea unor tineri boxeri a căror 
comportare a fost remarcabilă. Dor
nici de a se afirmă în acest turneu, fața semi-greului D. Gheorghiu (Di- 
considerat un serios examen de ve
rificare și 'în același timp un iun 
prilej de depistare a pugiliștilor. de 
perspectivă, tinerii Al. Murg (Cluj), 
învingătorul campionului M. Băloiu, 
I. Grăjdeanu (Brașov), C. Koncsag 
(Oradea) și alții au prilejuit ade-

. Aseară,. în sala Floreasca, a avut 
loc a doua reuniune din .cadrul tur
neului de box pe categorii, Paul Că
runți (Bocșa. Romînă) a obținut o 
surprinzătoare victorie la puncte în

din 
du-

Pê.cincisprezece terenuri de fotbal 
diferite orașe ale țării vor avea loc 
minică 1 martie meciuri oiiciale. Paispre
zece dintre acestea se dispută în cadrul 
„Cupei R. P. Romîrie” « , ' ,
de finală, iar unul (la Pitești, Dinamo- 
Steauâ) este o restanță din prima parte a 
Campionatului.

lată acum meciurile de „Gupă" : 
București : Flacăra Roșie-Progresul (sta
dionul „Timpuri noi" din calea Dudești) 
și Dinamo Vicforia-Știința Timișoara (sta-

imrüdc de îotûai
dionul Giuleșfi) ; Aiud : A.S. Aiud-Știinja 
Galaji ; Baia Mare : Minerül-Sideiurgisiul 
Galafi ; Blaj : C.I.L.-Petrolul Ploiești ; 
Caracal s Răsăritul-Farul Constanfa ; Ca- 

— șaîsprezecimile re! : Recolta-Rapid București) C ‘ 
Ancota-Crișul Oradea;
ria-Dinamo București ; Sf. Gheorghe 
Texfilà-Stëàgul Roșu Brașov ;
C.S.M.-Ü.T. Arad ; Sinaia : Carpafi-Știinfa 
Cluj ; 
lași ;
Cluj.

Galați :
Giurgiu : Vicfo-

Sibiu

Timișoara .• Eleclromotor-C.S.M.S. 
fyrhu Severin ; Meialul-C.S.M.

In cîteva rînduri
«► Cicliștii cehoslovaci și-au țncepht de 

cîteva săptătftîni antrenamentele pe bici-: 
. - X i participării la „Cursa

Păcii” Varșovia—Berlin—Praga. Din Iotul 
de 10 alergători foc parte Heller, Hasman, 
Laczo, Wolf, Malten, Dolezal, Smolik și 
alții.

e Ieri là Budapesta, în sferturile de fi
nală ale „Cupei cupelor” la fotbal, M.T.K. 
Budapesta a învins cu scorul de 2—0 
(2—0) pe Fenerbâhea Istanbul. Returul va 
avea loc la Istanbul.

• Cu prilejul unui . concurs dé haltere 
desfășurat Ia . Riga,, .sportivul sovietic Via- ____ ___ _
dimir Berlizo? a stabilit un noii record . cletă în vedéreà 

namo București). I. Măculeț (Mediaș) . mondial la categoria semigrea (stilul smuls) ”
a dispus la puncte de Terfelagă 
(Timișoara), iar Gh. Picior (Timișoa
ra) a cîștigat la puncte partida cu 
V. Marinescu (Oradea).

Ultima reuniune are loc sîmbătă 
dè là orele 19, tot în sala Floreasca.

Cu o performanță de; 149 kg. Vechiul record 
6ra de 147 kg.

• Continuîndu-și turneul în țările Africii, 
echipa olimpică de fotbal a R.D. Germane 
a jucat la Acera cu selecționata Ghanci. 
Fotbaliștii africani au obținut o neașteptată 
victorie eu scorul de 3—0 (2—0).

Copilul Sașa Sosnin, în vîrstă _
9 ani, posedă capacitatea extrem de 
rară de a „vedea“ prin pipăit, zc 
arată într-un articol publicat recent 
de ziarul „Trud“. Cu ochii legați, el 
poate să- citească cu ajutorul degete
lor rînduri scrise eu -litere mari și 
mici și să stabilească lără greș cu
loarea unui lichid dintr-un flacon. 
Prin același mijloc, el poate șă. re
cunoască o persoană înfățișată într-o 
fotografie. Și mai ciudat este faptul 
ca Sașa poale să „vadă“ și cu aju
torul degetelor de la picioare. Oa
menii de știința din , Saratov 
(U.R.S.S.), unde trăiește Sașa, efec
tuează studii amănunțite pentru a" 
descoperi mecanismul „vederii“ prin 
pipăit.

se

ARHIPELAGUL FRANZ JOSEF
SE MODIFICĂ

După 90 do ani de la descoperirea 
în Arctica a Arhipelagului Pămîntu- 
rilor Franz Josef, s-a descoperit că 
în părțile marginale ghețarii săi au 
suferit schimbări climatice. Stratu
rile de gheață ale arhipelagului 
s-au abătut, iar linia litoralului 
insulelor sale își modifică conturul. 
Abaterea straturilor de gheață expli
că apariția și dispariția a o serie de 
insule ale arhipelagului. După pă
rerea oamenilor de știință, insulele 
sînt acoperite de ghețari pe timpul 
înaintării vremelnice a acestora, eli- locuit cu o,
berîndu-se, apoi din nou de gheață.

Clonul artei menajere

In palatul Expozițiilor de la Paris 
s-a deschis cel de-al 33-lea Salon .al 
artei menajere. Cele cinci etaje ale

O nouă copie a Gîocondei ? Da, 
numai că în ace'st cas penelul a 

»... mașină de 
scris. Autorul acestei Gioconde, 
Josef Abel, care locuiește la 
München, s-a specializat în așa- 
numita „dactilo-pictură", adică 
executarea de portrete cu ajuto
rul unui tip special de mașini": 

de scris.
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CORESPONDENTĂ DIN VIENÄ

Continuă tratativele 
pentru formarea noului guvern

Noi consultări la O. N. U 
în problema cipriotă

'• Guvernul grec a hotărît să sprijine poziția președinte
lui Makarios ® Unități ale flotei turcești au ieșit din nou 

în larg
NEW YORK 27 (Agerpres). — Pre

ședintele Consiliului de Securitate, 
Carlos Alfredo Bernardes (Brazilia), 
a continuat miercuri consultările cu 
reprezentanții altor cinci țări mem
bre nepermanente ale Consiliului 
(Bolivia, Cehoslovacia, Coasta de 
Fildeș, Maroc, Norvegia) în vederea 
■găsirii unei formule care să permită 
scoaterea din Impas a problemei ci
priote.

Miercuri seara, Carlos Bernardes 
a avut o întrevedere și cu Zenon 
Rossides, reprezentantul Ciprului la 
O.N.U. Nu s-a înregistrat, potrivit 
agenției France Presse, o apropiere 
a pozițiilor.

★
" WASHINGTON 27 (Agerpres). — 
ta 26 februarie, Departamentul de 
Stat a anunțat că Fraser Wilkins, 
ambasadorul S.U.A. în Cipru, a fost 
rechemat la Washington pentru con
sultări. Agenția Associated Press 
relatează că reprezentantul perma
nent al S.U.A. la O.N.U., A. Steven
son, a prezentat într-o ședință se-

MOSCOVA 27 (Agerpres). — A- 
genția TASS anunță că Ministerul 
Afacerilor Externe al U.R.S.S. a re
mis o declarație ambasadorului An
gliei la Moscova, în care se arată, 
între altele : ,

Guvernul U.R.S.S., împărtășind 
neliniștea guvernului Cambodgiei, 
susține cererea cu privire la convo
carea urgentă a Conferinței inter
naționale în problema Cambodgiei 
și propune din nou guvernului Marii 
Britanii să ia măsuri pentru convo
carea ei. în același timp, guvernul 
U.R.S.S. a propus guvernului Marii 
Britanii ca textul, telegramei lui No
rodom Sianuk să fie trimis de co
președinții Conferinței de la Geneva 
pentru Indochina tuturor partici- 
panților la această conferință. (A- 
ceastă telegramă aducea la cunoș
tință că forțele militare ale Vietna
mului de sud au săvîrșit o nouă pro
vocare împotriva Cambodgiei, care 
s-a soldat , cu morți și răniți în rîn- 
durile populației civile, precum și 
cu pagube materiale).

ii. Wilson
LONDRA 27 (Agerpres). 

rold Wilson, liderul partidului labu
rist din Marea Britanie, a plecat joi 
într-o vizită în Canada, unde va 
avea întrevederi cu primul ministru 
Pearson. El va vizita apoi S.U.A., 
unde va avea o întrevedere cu pre
ședintele Lyndon Johnson.

în cadrul unei conferințe de pre
să, care a avut loc înainte de pleca
rea sa, Harold Wilson a declarat, 
răspunzînd la întrebarea care este 
atitudinea partidului laburist față

Zilnic ne parvin știri despre inten
sificarea mișcării de eliberare na
țională din Angola. în urma lupte
lor care au avut loc în ultimul timp 
forțele patriotice au pus stăpînire 
pe întreaga regiune de nord a ță
rii, întărindu-și treptat pozițiile și în 
regiunile din sud. Forțele de elibe
rare‘ocupă în prezent circa 250 000 
km p, ceea ce reprezintă mai mult 
de o-cincime din suprafața întregii 
țări. în ultimul comunicat al corpu
lui expediționar portughez se recu
noaște că în recentele lupte din re
giunea Serra da Canda trupele co
loniale au avut de înfruntat o pu
ternic^ rezistență a forțelor patrio
tice și1 au suferit pierderi însemnate. 
După cum relatează un corespon
dent al ziarului american „New 
York Times“, care a vizitat de cu- 
rînd Angola, la fiecare două luni în 
rîndurile Armatei de eliberare intră 
2 200 de soldați instruiți. Toți sol- 
dații acestei armate sînt voluntari. 
La înrolare ei depun jurămînt că 
vor lupta pînă cînd Angola va de
veni independentă. Același cores
pondent relevă faptul că, deși exis
tă numeroase greutăți și lipsuri, mo
ralul Armatei de eliberare este ri
dicat.

Cei aproape 78 000 de militari por
tughezi care participă în prezent la 
luptele ce se duc în Angola au de 
întîmpinat nu numai forțele unități
lor organizate ale Armatei de eli
berare, ci și rezistența dîrză pe care 
o opune colonialiștilor întregul po
por angolez. „Izvorul principal al 
forței motrice îl constituie însuși 
poporul angolez“ — scrie „New York 
Times“. Edificatoare sînt în acest 
sens cuvintele lui Antonio Muandi, 
unul dintre conducătorii patrioților 
angolezi : „Războiul care se desfă
șoară aici seamănă cu cel din Al
geria. Noi nu-i putem învinge pe 
portughezi pe teren, dar îi putem 
ține în șah pînă în momentul cînd 
politicienii se vor așeza în jurul 
unei mese spre a discuta". Ma- 
riade Jesus, reprezentanta mișcării 
de eliberare din Angola, luînd cu
vîntul la o conferință de presă, care 
a avut loc ‘ la Londra, spunea că 
„popoarele din coloniile portugheze 

Primul 
a 
și

cretă a Comisiei senatoriale pentru 
problemele externe un raport asu
pra situației din Cipru.

A-
ATENA 27 (Agerpres).

ministru al Greciei, Papandreu, 
declarat ambasadorilor Angliei 
S.U.A. la Atena, cu care a avut în
trevederi,. că guvernul grec a hotă- 
rît să sprijine poziția președintelui 
Makarios și să ajute la restabilirea 
păcii și democrației în Cipru, anun
ță agenția Reuter.

în legătură cu aceasta, Papan
dreu a trimis un mesaj special lui 
Makarios. „Cercurile politice din 
Grecia, transmite corespondentul a- 
genției France Presse, își exprimă 
neliniștea și sînt unanime în a sub
linia că guvernul grec va fi în toate 
împrejurările de partea președinte
lui Makarios și va răspunde prin 
toate mijloacele pe care le are la 
dispoziție oricărei încercări de inva
dare a insulei".

★
ANKARA 27 (Agerpres). — Apro

ximativ. 20 de unități ale forțelor 
navale turce aflate la Iskanderun 
au ridicat joi seara ancora îndrep- 
tîndu-se spre larg — transmite co
respondentul din Ankara al agenției 
France Presse. în legătură cu a- 
ceasta, comandantul forțelor navale 
turce, amiralul Necdet Uran, a de
clarat că unitățile urmează să efec
tueze manevre obișnuite, așa cum 
au făcut în mai multe rînduri de la 
începutul acestui an.

e Reacții in cercurile economice și politice din Occident

LONDRA 27 (Agerpres). — în- 
tr-un comunicat publicat la 27 fe
bruarie, Banca Angliei a anunțat 
majorarea taxei de scont de la 4 la 
5 la sută. Un purtător de cuvînt al 
Băncii a explicat că această mă
sură a fost întreprinsă în scopul 
„de a contribui la stabilizarea rit
mului de expansiune economică".

După cum transmite agenția 
Reuter, această majorare a taxei de 
scont, „care reprezintă barometrul 
economiei țării“, este prima din ia
nuarie 1963 și a șaptea începînd din 
anul 1961 ; ea a „constituit o surpriză 

de comerțul cu Cuba și cu celelalte 
țări socialiste : „Noi (laburiștii — 
n.r.) am împărtășit întotdeauna 
părerea că comerțul trebuie să fie 
liber“.

Majorarea taxei de scont de la 4 
la 5 la sută demonstrează că econo
mia țării întîmpină dificultăți, a 
subliniat Wilson, comentând hotărî- 
rea Băncii Angliei. „Avem nevoie de 
o orientare nouă în problemele eco
nomice", a declarat el.

din Africa nu vor depune armele 
pînă ce nu vor obține libertatea și 
independența“.

Războiul colonialist pe care regi
mul salazarist îl poartă în Angola 
împotriva unui popor însetat de li
bertate costă Portugalia circa 100 de 
milioane de dolari anual. Dar, în 
ciuda eforturilor pe care Portugalia, 
sprijinită de partenerii săi din 
N.A.T.O., le depune, treburile colo
nialiștilor portughezi merg din ce în 
ce mâi prost. în Portugalia și în 
rîndul grupului expediționar portu
ghez din Angola se intensifică ac
țiunile de protest împotriva războ
iului. Moralul trupelor coloniale 
este în continuă scădere. Sînt tot 
mai frecvente cazurile cînd soldați 
și ofițeri portughezi trec de partea 
patrioților angolezi.

Lupta poporului din Angola pen
tru obținerea independenței se bu
cură de simpatia popoarelor ță
rilor socialiste, a opiniei publice.pro
gresiste mondiale. Ea găsește un 
sprijin larg din partea statelor afri
cane independente.’ Pînă în prezent, 
prin intermediul Organizației Unită
ții, Afrjcane, patrioții angolezi au 
primit diferite ajutoare în valoare 
de peste 500 000 de dolari.

Referindu-se la mișcarea de eli
berare din Angola, Lloyd Harrison, E. IONESCU

Două Imagini din Angola luptătoare. în fotogralla din stingă : o patrulă de patrlojl Înarmați. Imaginea din 
dreapta'lnfățlșeazâ o familie refugiată tn junglă din cauza terorii Instituite de colonialiștii portughezi.

Tratativele de dezarmare

27. Trimisul special 
Benga, transmite : Șe- 
februarie a Comitetu-

GENEVA 
Agerpres, C. 
dința din 27 
lui celor 18 state pentru dezarmare, 
prezidată de William Foster, șeful 
delegației americane, a fost consa
crată discutării măsurilor colaterale 
menite să contribuie la destinderea 
încordării internaționale.

înainte de începerea discuțiilor 
propriu-zise, William Foster a pre
zentat, în calitate de Copreședinte al 
conferinței, un raport în care a in
format comitetul că în discuțiile 
asupra chestiunilor de procedură, cei 
doi copreședinți nu au putut găsi de 
comun acord o problemă sau un 
grup de probleme cu care să se în
ceapă elaborarea unei ordini de zi 
a lucrărilor.

în legătură cu aceasta, Semion 
Tarapkin, șeful delegației Uniunii 
Sovietice, a amintit Comitetului că 
delegația sovietică a făcut o serie de 
recomandări procedurale, propunînd 
ca din seria de măsuri colaterale să 
se pună pe primul plan problema 
reducerii bugetelor militare și cea a 
prevenirii răspîndirii armelor nu
cleare. Aceste recomandări au fost 
sprijinite, după cum se știe, de mai 
multe delegații. Dar reprezentantul 
S.U.A., precum și cei ai Angliei și 
Italiei nu au fost de acord cu această 
propunere.

Șefii delegațiilor Republicii Arabe 
Unite, R. P. Polone, Birmaniei, Ca
nadei, Etiopiei, R. P. Bulgaria au 
sprijinit propunerea de a se organiza

a

la bursa de acțiuni“. Potrivit agen
ției, prima reacție la această măsură 
a fost o scădere a cursului la nume
roase acțiuni importante.

Referindu-se la cauzele care au 
provocat-o, agenția menționează că 
ea se datorește „marelui deficit din 
luna trecută al balanței comerciale 
a Angliei, cauzat de sporirea mult 
mai rapidă a importurilor față de 
exporturi“. Potrivit agenției, de cînd 
acest lucru a devenit cunoscut, 
„perspectivele dezvoltării economiei 
au devenit problema majoră în 
campania preelectorală a partidelor 
politice“.

Se amintește, de asemenea, că a- 
ceastă măsură survine după ce lira 
sterlină a scăzut la unul din cele 
mai joase niveluri de la 
nanciară din vara 
urmare a marelui

Agenția France 
că măsura luată 
mulțumire în S.U.A., deoarece mă
rirea taxei de scont britanice atra
ge spre Londra „capitalurile flotan
te“ străine, în dauna eforturilor de
puse de către guvernul american 
pentru rezolvarea problemei do
larului".

criza fi- 
1961, ca 

comercial, 
prevede

provoca ne-

anului 
deficit 
Presse 
va

La intrarea în sala unde se desfășoară procesul Iul Jack Ruby asistența 
este percheziționată de poliție

corespondentul ziarului „New York 
Times“, arăta că „acțiunile insurgen
ților au importantă nu numai pentru 
viitorul Angolei. Ele sînt în directă 
legătură cu lupta pentru indepen
dența întregii Africi de sud“.

Condițiile în baza cărora guvernul 
provizoriu al Republicii Angola (cu 
sediul la Cairo) ar fi gata, potrivit 
declarațiilor făcute recent de purtă
torul de cuvînt al acestui guvern, să 
ducă tratative de pace cu Portuga
lia sînt următoarele :

1. Traducerea în viață de către 
Portugalia a rezoluției O.N.U. pri
vind recunoașterea ' dreptului po
poarelor coloniale la autodetermi
nare și independență.

2. Acordarea amnistiei generale, 
eliberarea din închisori a tuturor 
deținuților politici.

3. Evacuarea din Angola a trupe
lor de reprimare.

4. Transmiterea puterii către ade- 
vărații reprezentanți ai poporului 
Angolei, în conformitate cu hotărî- 
rile Consiliului dé Securitate.

Mișcarea de eliberare din Angola, 
ca și din celelalte colonii portu
gheze, demonstrează că popoarele 
din aceste țări sînt hotărîte să-și 
dobîndească independența. 

cîteva ședințe neoficiale ale Comite
tului, consacrate problemelor de pro
cedură. Ei și-au exprimat regretul 
că, după atîta vreme de la reluarea 
tratativelor de dezarmare, nu s-a a- 
juns încă la un acord privind ordi
nea în care să se discute propune
rile în domeniul măsurilor colaterale 
aflate pe masa tratativelor.

După discuțiile privind probleme
le de procedură, au luat cuvîntul re
prezentanții R. S. Cehoslovace, In
diei, R. P. Bulgaria, Uniunii Sovie
tice și Statelor Unite.

Reprezentanții R. S. Cehoslovace 
și R. P. Bulgaria au subliniat, prin
tre altele, în cuvîntările lor, că dis
cuțiile de pînă acum au arătat în 
mod convingător importanța și ne
cesitatea adoptării unor hotărîri în 
problema reducerii bugetelor milita
re, deoarece, acestea ar constitui o 
dovadă a dorinței de pace a statelor, 
o dovadă că sînt cu adevărat inte
resate în dezarmare. De asemenea, 
ei au scos în evidență faptul că o 
altă măsură cuprinsă în Memoran
dumul guvernului U.R.S.S. — cea 
referitoare la prevenirea răspîndirii 
armelor nucleare — se bucură de 
sprijinul aproape unanim și de a- 
ceea ar trebui să i se acorde priori
tate în procedura discuțiilor.

Luînd cuvîntul, reprezentantul In
diei, R. K. Nehru, s-a pronunțat 
pentru discutarea, printre altele, a 
problemei interzicerii experiențelor 
subterane cu arma nucleară. El 
a subliniat necesitatea de a se 
bara toate canalele prin care arma 
nucleară ar putea să ajungă în țări 
care în prezent nu dispun de ea.

Ultimul vorbitor a fost William 
Foster, șeful delegației americane, 
care, după ce a anunțat că părăsește 
Geneva. în cursul aceleiași zile, ple- 
cînd la Washington, a insistat asu
pra discutării cu prioritate a propu
nerilor cuprinse în mesajul pre
ședintelui Johnson, în special cea 
referitoare la înghețarea producției 
de rachete și armament nuclear.

Următoarea ședință va avea loc 
la 3 martie și va fi consacrată,.pro
blemelor 
tale.

dezarmării, generale și to

DALLAS 27 (Agerpres). — în 
cursul audierilor de miercuri după- 
amiază în procesul lui Jack Ruby au 
mai fost selecționați încă doi jurați. 
Astfel, pînă în prezent, numărul ju
raților aleși este de opt. Ultimii doi 
jurați selecționați sînt contabila 
Gwen. English și funcționarul de 
poștă M. J. G. Holton. Urmează să 
mai fie aleși încă.patru jurați.

Judecătorul Joe Brown a declarat 
că procesul propriu-zis „va putea 
începe vineri, dacă ritmul actual al 
selecționării juraților se menține“.

în ultima ședință apărarea a re
curs de două ori la privilegiul ei de 
excludere automată, reducînd la pa-

Cum va îi organizată campania în vederea 
alegerilor prezidențiale din franța

PARIS .27 (Agerpres). — Consiliul 
de miniștri .francez’ a discutat orga
nizarea campaniei în vederea ale
gerii președintelui Republicii. S-a 
hotărît ca această campanie, arată 
agenția France Presse, să înceapă 
oficial din momentul depunerii can-

în U. R. S. S. a fost lansat

„COSMOS-25"
MOSCOVA 27 (Agerpres). — După 

cum anunță agenția TASS, la 27 fe
bruarie în Uniunea Sovietică a fost 
lansat un nou -satelit artificial al Pă- 
mîntului „Cosmos-25“.

Pe bordul satelitului sînt instala
te aparate științifice destinate conti
nuării explorării spațiului cosmic, 
conform programului anunțat de a- 
genția TASS la 16 martie 1962.

Satelitul s-a plasat pe orbită, a- 
vînd următorii parametri : perioada 
inițială de revoluție — 92,27 minute; 
distanța maximă de la suprafața 
pămîntului (la apogeu) — 526 km ; 
distanța minimă (la perigeu) — 272 
kilometri ; unghiul de înclinație al 
satelitului față de planul Ecuatoru
lui — 49 grade.

în afara aparatelor științifice, sa
telitul dispune de un aparat de ra
dio emisie care lucrează cu frec
vența de 90,022 MHz; un sistem ra- 
diotehnic pentru transmiterea pe pă- 
mînt a datelor privind funcționarea 
instrumentelor și a aparatelor știin
țifice.

Aparatajul instalat pe satelit func
ționează normal. Centrul de coordo
nare și calcul desfășoară prelucrarea 
informațiilor recepționate.

Experiențele cu „Echo-2"
WASHINGTON 27 (Agerpres). — 

După încercările reușite ale trans
miterii între Observatorul britanic 
de la Jodrell Bank și Observatorul 
sovietic din Gorki a unor semnale 
radio cu ajutorul satelitului artifi
cial american „Echo—2“ s-a făcut o 
încercare de transmitere a unui me
saj dè la stația Nutley, New Jersey, 
din Statele Unite, la Gorki prin in
termediul Observatorului de la Jo
drell Bank.

.Administrația națională pentru 
problemele aeronauticii și spațiului 
— N.A.S.A. — a anunțat că această 
încercare a constituit „un eșec teh
nic“. Conducerea N.A.S.A. ignorează 
pentru moment cauzele acestui eșec. 
Textul mesajului retransmis a 
parvenit indescifrabil la destinația 
finală. Experiențele continuă.

tru numărul candidațllor jurați pe 
care îi va mai putea recuza fără a 
indica motivul.

★
Melvin Belli a spus că va face ca 

clientul său să fie examinat de tui 
„psihiatru“ și că va recurge la „me
todele științifice cele mai moderne“ 
pentru a încerca să demonstreze 
teza sa despre „epilepsia psiho-mo- 
trice“ de care ar suferi acuzatul. El 
a lăsat să se înțeleagă că consideră 
alegerea juriului drept un fapt ine
vitabil și că își pregătește de pe a- 
cum pledoaria sa de apărare bazată 
pe „tulburările mintale“ ale lui Jack 
Ruby.

didaturilor și nu va dura decît 15 
zile.

La alegeri, care vor avea loc pro
babil în noiembrie anul viitor, pre
ședintele Republicii va fi ales pen
tru prima oară prin vot universal. 
Acest lucru a fost stabilit la refe
rendumul care a avut loc în urmă 
cu 18 luni. Se prevede că dacă la 
primul tur de scrutin nici un căn- 
'didat nu va obține majoritatea ab
solută a voturilor exprimate va a- 
vea loc un al doilea tur în urmă
toarele 15 zile ; dacă un candi
dat obține majoritatea relativă de 
voturi va fi declarat ales președinte 
al Republicii de către o comisie na
țională dé control alcătuită în acest 
scop din cinci membri.

Majoritatea partidelor de opoziție, 
precizează France Presse, au criti
cat hotărîrea guvernului de a re
duce campania electorală la numai 
15 zile. Această măsură îngustează 
posibilitatea candidaților de a-și 
face cunoscute pozițiile cu ajutorul 
radio-televiziunii care se află sub 
controlul guvernului. Fiecare candi
dat va avea la dispoziție cîte două 
ore la radio și televiziune.

Frământările declanșate în viața 
politică a Austriei, o dată cu demi
sia dr. Alfons Gorbach din postul de 
cancelar federal și înlocuirea lui cu 
dr. Josef Klaus, continuă. După cum 
am arătat în corespondența prece
dentă, ambii sînt membri ai ace
luiași partid, partidul populist, care 
formează, împreună cu partidul so
cialist, coaliția guvernamentală. In 
septembrie 1963, Klaus, șeful grupu
lui de dreapta denumit al „reforma
torilor", a fost ales președinte al 
partidului populist. Intre el și fostul 
cancelar federal, dr. Gorbach, s-au 
manifestat anumite deosebiri de 
vederi.

Tratativele în vederea formării 
noului guvern se prelungesc și sînt 
destul de dificile. După cum arată 
presa locală, Klaus a întîmpinat o 
anumită rezistență în' rîndurile pro
priului său partid. Trei dintre mi
niștrii populiști care au făcut parte 
din cabinetul condus de dr. Gorbach 
au refuzat să facă parte din cabi
netul ce va fi format de dr. Klaus.

Nici în ce privește raporturile ce 
vor exista de aici înainte în cadrul 
coaliției guvernamentale între popu
liști și socialiști lucrurile nu sînt 
deocamdată clare. In ședința de 
miercuri după-amiază a comisiei de 
colaborare a partidelor populist și 
socialist, reprezentanții ambelor par
tide au declarat că sînt hotărîți să 
continue colaborarea în guvern. Dar, 
dincolo de acest asentiment de prin
cipiu, nu există încă o definire a 
condițiilor colaborării.

La Conferința de la Lagos

Un scop comun: politica 
de neangajare

LAGOS 27 (Agerpres). — în capitala Nigeriei își continuă lucrările 
conferința miniștrilor de externe ai țărilor membre ale Organizației 
Unității Africahe.
Participanții la conferință au ho

tărît să constituie un comitet alcă
tuit din reprezentanți ai 11 țări,'în
sărcinat să. elaboreze măsurile ce 
trebuie luate în scopul întăririi uni
tății și solidarității africane. Acest 
comitet, căruia i se acordă o deo
sebită importanță, s-a întrunit pen
tru prima dată joi dimineața sub 
președinția reprezentantului Nige
riei. Membrii comitetului au căzut 
de acord asupra definirii politicii 
de neangajare, care, în baza unei 
convenții propuse spre adoptare 
conferinței, urmează să devină poli
tica tuturor țărilor africane. Comi
tetul pregătește o rezoluție în aceas
tă problemă care va fi prezentată, 
ședinței plenare a conferinței.

Comisia politică specială (una din 
cele două comisii create de confe
rință), și-a exprimat satisfacția pen
tru „modul rapid și prietenesc" în

Hotărîre privind crearea unui institut african 
de dezvoltare și planificare a economiei

ADDIS ABEBA 27 (Agerpres). — 
Cea de-a 6-a sesiune a Comisiei 
Economice a O.N.U. pentru Africa 
(E.C.A.) ale cărei lucrări se desfă
șoară la Addis Abeba, a adoptat joi 
două rezoluții privind crearea unui 
institut african de dezvoltare și 
planificare a economiei.

Totodată, a fost supus spre exa
minare un proiect de rezoluție în
tocmit de nouă țări, printre care

SCURTE ȘTIRI
MOSCOVA. Vizita făcută tn 

U.R.S.S. de Jens Otto Krag, primul 
ministru al Danemarcei s-a încheiat. 
La 27 februarie N. S. Hrușciov l-a 
primit pe J. O. Krag, cu care a avut 
o convorbire. în aceeași zi a fost 
semnat la Kremlin comunicatul co
mun sovieto-danez.

PARIS. Joi dimineața, acad. Tu
dor Arghezi a făcut o vizită la Sor- 
bona, unde s-a întîlnit cu studenții 
francezi de la Institutul de limbă 
romînă.

ALGER. Președintele Algeriei, 
Ben Bella, l-a primit miercuri după- 
amiază pe Jean de Broglie, minis
tru de stat francez pentru probleme
le algeriene, care i-a remis un me
saj personal al președintelui Franței, 
de Gaulle.

ROMA. Camera deputaților din 
Italia a adoptat un proiect de lege 
cu privire la acordarea de ajutor 
material persoanelor care în timpul 
regimului fascist al lui Mussolini au 
fost persecutate din motive politice.

WASHINGTON. Anunțînd tn- 
tr-un discurs radiotelevizat că a 
semnat legea cu privire la reducerea 
impozitelor, votată la 26 februarie 
de Senatul american, președintele
S.U.A., Lyndon Johnson — transmi
te agenția Associated Press — și-a 
exprimat speranța că această lege va 
constitui un stimulent pentru econo
mia americană și va crea „condiții 
favorabile pentru lărgirea activită
ții de afaceri".

KAMPALA. în localitatea En
tebbe au avut loc tratative între pri
mul ministru al Ugandei, Milton O- 
bote, și J. Okello, comandantul ar
matei revoluționare a Republicii 
Populare Zanzibar și Pemba, care 
în prezent se află în vizită în U- 
ganda.

WASHINGTON. Camera repre
zentanților a respins un proiect de 
lege prezentat de guvern, prevăzînd 
o contribuție suplimentară a State
lor Unite de 312 milioane dolari

Partidul populist insistă ca demi
sia prezentată de dr. Gorbach să fie 
considerată ca demisia întregului ca
binet. Conducerea partidului socia
list condiționează însă demisia mi
niștrilor săi — demisie formală 
deoarece in componența listei mi
niștrilor socialiști nu vor interveni 
schimbări — de realizarea în prea
labil a unui acord între cele două 
partide cu privire la programul de 
guvernare. Președintele partidului 
socialist, dr. Bruno Pittermann (care 
este și vice-cancelar) a arătat că so
cialiștii cer îndeosebi o înțelegere 
între cele două partide în următoa
rele probleme : revizuirea stagiului 
militar ; problema locuințelor f clari
ficarea poziției guvernului Klaus 
față de problema Habsburgilor șt 
față de obligațiile asumate de 
Austria cu privire la neutralitate 
(ultimul punct este pus în legătură 
cu un eventual aranjament ce ar in
terveni între Austria și Piața co
mună).

In cursul zilei de joi urmează să 
se întrunească '• consiliul partidului 
populist, organ compus din 200 de 
membri și avînd deci o compunere 
mal largă decît aceea a conducerii 
executive a partidului (41 de 
membri). Inițial se prevăzuse ca în 
ședința' consiliului să fie prezentat 
programul noului guvern. Dar în- 
trucît acesta nu este încă gata, șe
dința își va exprima punctul de ve
dere asupra măsurilor luate pînă 
acum.

ȘT. DEJU

care Algeria și Marocul și-au rezol
vat diferendul de frontieră. Comisia, 
care a început rpiercuri. examina
rea activității Comitetului celor 9, 
creat anul trecut la Conferința de 
la Addis Abeba în vederea ‘ coor
donării ajutorului acordat mișcării 
de eliberare națională din Africa, a 
discutat în cursul zilei de joi bu
getul, propus pentru, anul viitor al 
acestui comitet. Membrii Comisiei 
politice speciale au recomandat țări
lor vecine cu teritoriile în care se 
desfășoară lupta de eliberare să a- 
corde ajutor organizațiilor care con
duc această luptă pentru a realiza 
unirea lor într-un front unit.

Comisia tehnică a examinat o pro
punere cu privire la crearea unei 
Confederații sindicale africane, pre
cum și raportul Comitetului pentru 
problemele apărării.

Marocul, Tunisia și R.A.U., privind 
construirea unei căi ferate transsa- 
hariene, în care se exprimă speranța 
că guvernele africane interesate vor 
lua toate măsurile necesare pentru 
realizarea. sa. Participanții la sesi
une au examinat, de asemenea, un 
proiect privind crearea unei uniuni 
africane de plăți, întocmit de re
prezentanți a li țări. ;

pentru Asociația internațională de 
dezvoltare, filială a Băncii mondia
le de reconstrucție și dezvoltare, 
care a fost creată pentru a furniza 
țărilor în curs de dezvoltare împru
muturi fără dobîndă.

CAIRO.- Said Afifi, președintele 
Uniunii studenților din R.A.U., a a- 
nunțat că, în luna martie, în Kenya 
va avea loc o conferință a studen
ților africani, la care vor lua parte 
circa 300 de reprezentanți ai uniu
nilor și organizațiilor studențești din 
statele africane membre ale Orga
nizației unității africane.

LONDRA. După cum transmite 
agenția United Press International, 
primul ministru al Angliei, Douglas- 
Home, a anunțat că, la invitația 
primului ministru al Nigeriei, Abu
bakar Tafawa Balewa, între 18 și 
21 martie va face o vizită la Lagos.

VIENA. Anul trecut s-a înre
gistrat în Austria cel mai mare nu
măr de brevete de invențiuni (pa
tente), realizate vreodată, într-ün 
singur an, în această țară. Dintre 
cele 40 082 de invenții brevetate, 
majoritatea sînt din domeniile chi
miei și electrotehnicii.

PARIS. Autoritățile franceze au 
anunțat că guvernul Vietnamului 
de sud a cerut în mod oficial ex
trădarea d-nei Nhu, soția lui Ngo 
Dinh Nhu, fostul șef al Poliției se
crete sud-vietnameze care se află în 
această țară. Agenția Reuter citează 
surse apropiate guvernului francez 
care au afirmat, cu două zile în 
urmă, că Franța nu intenționează 
să dea curs cerèrii guvernului sud- 
vietnamez.

MONTEVIDEO. Un mare nu
măr de țărani uruguayeni de pe 
plantațiile de trestie de zahăr si
tuate în regiunea „Bella Union" au 
început un marș de 125 km spre 
capitala țării, Montevideo, cerînd 
exproprierea a 30 000 hectare de pă- 
mînt care sînt nefolosite, precum și 
alte măsuri economice și sociale.
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