
în ziarul de azi;

• Viaja culturală (pag. 2-a).

• Pe calea dezvoltării continue 
a agriculturii socialiste (pagină 
specială) (pag. 3-ra).

• Gh. Vîlceanu : Experiența 
începuturilor (pag. 4-a).

îndemn la realizări
tot mai mari în întrecere
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• V. Oros : Tensiune în Boli

via (pag. 6-a).

15 ANI DE LA PLENARA
C.C. AL P. M. R.
DIN 3-5 MARTIE 1949
Poporul nostru aniversează împli

nirea a 15 ani de la plenara C.C. 
al P.M.R. din 3—5 martie 1949, 
eveniment istoric, care a marcat 
unul din momentele principale în 
lupta partidului .nostru pentru 
construirea socialismului. întru
nită în condițiile trecerii la în
făptuirea revoluției socialiste, cînd 
în urma' creării unui întins sector 
socialist în economie prin naționa
lizarea principalelor mijloace de 
producție, în fața partidului se pu
nea sarcina construirii socialismului 
nu numai la orașe, ci și la sate, ple
nara. călăuzindu-se după învăță
tura leninistă, a elaborat politica 
partidului în lupta pentru întărirea 
alianței dintre clasa muncitoare și 
țărănimea muncitoare și pentru 
transformarea socialistă a agricul
turii. Raportul prezentat de tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej la 
plenară — document pătruns de 
spiritul marxismului creator —- fă- 
cînd o analiză științifică a situației 
agriculturii din țara noastră, a sta
bilit ca obiectiv principal reor
ganizarea socialistă a agriculturii 
și, pe această bază, trecerea de la 
agricultura extensivă la cea inten
sivă, prin folosirea tractoarelor și 
mașinilor agricole celor mai perfec
ționate, a semințelor de soi, a în
grășămintelor naturale și chimice, 
prin introducerea metodelor culti
vării pămîntului după datele cele 
mai avansate ale științei agro
tehnice. „Trecerea la agricultura 
socialistă, la organizarea gospodării
lor colective — se arăta în Raport 
— presupune o industrie dezvoltată, 
în stare să pună la dispoziția agri
culturii tractoarele și mașinile de 
care are nevoie, existența unor ca
dre de agronomi capabili să con
ducă agricultura după cele mai per
fecționate metode științifice, o mun
că sistematică de lămurire și de con
vingere a-masei țărănimii sărace si 
mijlocașe despre folosul gospodării
lor colective“.

Linia trasată de plenară a stat la 
temelia întregii munci desfășurate 
de partidul nostru la sate în anii 
următori, iar viața a confirmat în 
mod strălucit justețea ei. Congresul 
al III-lea al P.M.R., analizînd rezul
tatele în transformarea socialistă a 
agriculturii, a trasat sarcina încheie
rii procesului de făurire a relațiilor 
de producție socialiste în întreaga e- 
conomie pînă în anul 1965. Munca 
politică desfășurată de organele și 
organizațiile de partid, de întregul 
activ de partid pentru lămurirea și 
convingerea țărănimii a luat caracte
rul uneia din cele mai largi acțiuni 
politice și organizatorice de masă. A- 
plicarea neabătută a liniei politice a 
partidului a dus la rezolvarea cu 
succes a problemelor complexe, ine
rente unei asemenea opere vaste cum 
este reorganizarea socialistă a satu
lui — colectivizarea agriculturii fiind 
încheiată cu aproape 4 ani înainte de 
termenul prevăzut de Congres.

Procesul transformării socialiste 
a agriculturii s-a caracterizat prin 
înaintarea treptată, continuă, pe 
măsura convingerii țărănimii de a 
trece pe drumul agriculturii socia
liste, pe măsura creării bazei teh- 
nico-materiale și pregătirii cadrelor 
necesare. în felul acesta s-au creat 
condițiile care au permis, în 1959, 
lichidarea pentru totdeauna a ori
cărei exploatări a omului de către 
om în țara noastră.

Viata a arătat cît de justă a fost 
orientarea dată de plenara Comite
tului Central din martie 1949 de a 
se folosi intens formele simple de 
cooperare în producția agricolă, 
pentru a obișnui țărănimea cu mun
ca în comun, cu organizarea socia
listă a muncii, de a concentra per
manent eforturile principale în di
recția consolidării economice a gos
podăriilor colective, spre a fi exem
plu viu al superiorității, agriculturii 
socialiste.

Profundele transformări revoluțio
nare care au avut loc la sate s-au 
înfăptuit în condițiile dezvoltării 
echilibrate, armonioase si în ritm

susținut a întregii economii națio
nale, pe baza politicii leniniste a 
partidului de industrializare socia
listă. . de dezvoltare cu precădere a 
industriei grele, cu pivotul ei, indus
tria constructoare de mașini, volu
mul producției industriale fiind în 
1963 de- 8 ori mai mare decît în 1948.

In dezvoltarea agriculturii socia
liste un rol hotărîtor are sprijinul 
acordat de statul democrat-popular. 
Stațiunile de mașini și tractoare în
zestrate cu tehnica modernă dau 
un puternic ajutor gospodăriilor co
lective în creșterea producției. Față 
de numai 10189 tractoare, în 
mare parte vechi, uzate, cîte exis
tau în anul 1948, agricultura dis
pune astăzi de circa 65 000 de trac
toare, precum și de 62 000 de semă
nători mecanice, peste 32 000 de 
combine pentru cereale și alte ma
șini agricole moderne.

Industria chimică, căreia partidul 
și guvernul îi acordă o atenție 
deosebită, asigură pentru agricul
tură cantități tot mai mari 'de în
grășăminte, insectofungicide și alte 
produse cerute de aplicarea agroteh
nicii moderne. Prin intrarea în 
funcțiune a combinatelor aflate în 
construcție la Tr. Măgurele, Craio
va șî Tgl Mureș, precum și prin mă
rirea capacităților la alte combina
te, producția anuală de îngrășămin
te se va ridica la sfîrșitul anului 
viitor la aproape 2 milioane de tone, 
ceea ce va permite un consum me
diu la hectar apropiat de al țări
lor avansate în ce privește produc
ția agricolă.

O mare importanță în opera de 
construire a socialismului la sate 
are aplicarea consecventă a princi
piului leninist al cointeresării ma
teriale a țărănimii în sporirea pro
ducției agricole. Introducerea cu 
mulți ani în urmă a sistemului de 
contractare și -achiziții, avantajele o- 
ferite prin contracte au mărit intere
sul țărănimii pentru sporirea pro
ducției vegetale și' animale, pentru 
vînzarea către stat a unor cantități 
mai mari de produse:

Una din trăsăturile cele mai im
portante ale procesului construcției’ 
socialiste la sate o constituie creș
terea continuă în această pe
rioadă a producției agricole vege
tale și animale. Față de media anilor 
1934—1938, producția de cereale, 
în perioada 1956—1960, a crescut 
cu 1 170 000 de tone, iar în anul 
1961 cu 2 600 000 de tone. în 1963, 
deși condițiile climaterice au fost 
nefavorabile în multe regiuni ale ță
rii. s-a realizat o producție de ce
reale de 10,4 milioane tone, cu 
700 000 tone mai mult decît în anul 
precedent. Creșterea producției de 
cereale a asigurat pîinea populației, 
necesitățile de furaje pentru șeptelul 
în continuă dezvoltare, constituirea 
de rezerve. Trebuie subliniat că în 
anii colectivizării s-au obținut rezul
tate și în creșterea animalelor. în 
comparație cu anul 1938, deși răz
boiul și anii de secetă care i-au 
urmat au decimat șeptelul, la 
începutul anului 1962 numărul bo
vinelor era mai mare cu aproape 30 
la sută, al porcinelor cu 70 la sută, 
al ovinelor cu circa 22 la sută, iar al 
păsărilor cu peste 63 la sută.

în acești. ani au crescut venitu
rile țărănimii, nivelul ei de trai. 
Ca urmare a veniturilor sporite ale 
țărănimii colectiviste, numai în ulti
mii 4 ani la sate s-au construit 
383 000 de locuințe.

Victoria definitivă a socialismului 
la orașe și sate a ridicat pe o treap
tă mai înaltă alianța muncitorească- 
țărănească, a inaugurat o nouă etapă 
în dezvoltarea agriculturii, asigu- 
rînd o premiză foarte importantă 
pentru avîntul întregii economii 
naționale și creșterea bunăstării oa
menilor muncii din patria noastră. 
Modul cum a rezolvat .. partidul 
nostru problema transformării so
cialiste a agriculturii constituie un 
aport la îmbogățirea experienței co-

( Continuare în pag. IV-a)

Intr-o secție de la Fabrica de oxigen din Pitești, intrată recent 
în producție.

LA UZINELE CHIMICE DiN VALEA CĂLUGĂREASCĂ

0 nouă secție pusă în funcțiune
PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii"). — 

La Uzina de îngrășăminte chimice 
din Valea Călugărească a intrat în 
funcțiune o secție nouă pentru fa
bricarea acidului fosforic și a tri- 
polifosfatului de sodiu. Procesul 
tehnologic corespunzător proce
deelor moderne de fabricație este 
automatizat, începînd de la trans
portul și dozarea materiilor prime 
și pînă la ambalarea produsului

finit. Uzinele constructoare de u- 
tilaj chimic din țara noastră au 
executat o mare parte din utilajele 
tehnologice.

Tripolifosfatul de sodiu are o 
mare însemnătate economică, fiind 
utilizat la fabricarea detergenț'ilor 
de calitate superioară, la curățarea 
cazonelor de abur din termocentra
le, la tratarea noroaielor de foraj, 
în industria chimică, textilă și altele.

Adevărata
lată-ne din nou în ziua unei aniversări 

istorice — cincisprezece ani împliniți de 
la Plenara C.C. al P.M.R. din 3—5 martie 
1949, în care s-a hotărît începerea acțiu
nii de colectivizare a agriculturii noastre, 
trasîndu-se, totodată, direcțiile pe care 
acest uriaș proces trebuia să se desfă
șoare și să ajungă la desăvîrșire. Istoricul 
e la ordinea zilei, — pentru că trăim o 
perioadă unică în care însuși conținutul 
de fiecare clipă al cotidianului e istoric...

...Au trecut, așadar, cincisprezece ani 
de cînd partidul ne-a arătat motivul, me
toda și scopul unei noi așezări a agri
culturii noastre, care nu cunoscuse, pînă 
atunci, decît o singură formă de proprie
tate, proprietatea privată asupra pămîntu
lui și a uneltelor de muncă, formă nedrept 
și prăpăstios inegală, însemnînd : pentru 
unii — îmbogățire fără muncă, huzur și 
parazitism, instrument de exploatare și 
asuprire ; 'pentru ceilalți, pentru cei zdro
bitor de mulți — mizerie materială, ' în
cremenire în jale și beznă, perspectiva 
unor neîncetate și mereu mai grave su
ferințe ale exploatării.

Viața de secole a țărănimii noastre era . 
un drum al infernului, pe o distanță de 
cîteva sute de metri, dar de cîteva zeci . 
de ani, între naștere și cimitirul satului. 
Singura ei dinamică, singura ei înnoire — 
erau ale suferinței... Răbufneau din timp 
în timp nemulțumirile maselor țărănești și 
atunci, în satele aprinse de văpaia răscoa
lelor, se înfiripa pentru o clipă speranța 
eliberării din gheara exploatării și a să
răciei.

Ziua așteptată avea să vină în vremea 
noastră, cînd puterea politică a fost cu
cerită de către partidul muncitorilor iar 
dușmanul de secole al țărănimii, moșieri- 
mea, a fost alungată pentru totdeauna. 
Pămîhtul a devenit în sfîrșit al celor ce-l

Zaharia STANCU

muncesc. In țară se instaurase o orînduire 
nouă, în țară începuse construirea socia
lismului, în țară era stăpîn acum poporul 
din a cărui ființă făcea parte însăși a- 
ceastă țărănime, fără de care nu putea 
exista nici orînduirea nouă, nici socialism, 
și nici chiar popor. Atunci partidul, 
călăuzindu-se după învățătura leninistă, 
a arătat calea consolidării alianței dintre 
clasa muncitoare și țărănime, a arătat ca
lea sigură pe care țărănimea va putea 
păși spre împlinirea năzuințelor sale, a 
deschis această acțiune fundamentală și 
indispensabilă a construirii socialismului.

Dar a deschis, mai ales, calea și epoca 
unei extraordinare transformări a omului, 
a țăranului romîn, despre care moșierimea 
și burghezia, pentru că îl țineau înlănțuit, 
afirmau că nu poate trăi fără lanțuri, și 
pentru că îl țineau înfometat,'afirmau că 
nici nu vrea să mănînce, și pentru că îl 
țineau în beznă și umilință, pretindeau 
că nu suferă lumina, ca liliecii.

De altfel, deschizînd această cale, parti
dul a plecat, nu afît de la un rece silo
gism economic, ci de la o fierbinte dra
goste și încredere în om. A plecat de la 
ideea că, ajutat cu sfatul, cu exemplul, cu 
un sprijin material neprecupețit, pe care 
numai o industrie socialistă în dezvoltare 
o poate asigura, țăranul romîn este capa-, 
bil să înțeleagă și să aleagă liber adevă
rata cale a unei vieți mai bune. Partidul 
a crezut în sănătatea morală, în inteli
gența, în bunul simț, în aspirația spre 
progres a țărănimii, și pe această încre
dere a întemeiat uriașa sa acțiune pentru 
cuprinderea agriculturii în sistemul econo
miei noastre socialiste. Mii de tractoare 
a trimis partidul la țară ; nenumărate

9 PESTE 1100 DE SIDERURGISTI HUNEDORENI DISTINS! CU■* *
INSIGNE DE FRUNTAȘI ÎN ÎNTRECERE ® ÎNMÎNAREA DE TITLURI 
Șl INSIGNE UNUI MARE NUMĂR DE MUNCITORI, INGINERI 
Șl TEHNICIENI DE LA „SEMĂNĂTOAREA", „1 MAI", 
„SOLIDARITATEA" SI ALTE ÎNTREPRINDERI

Miercuri au continuat să aibă loc 
în întreprinderi adunări ale grupelor 
sindicale, în cadrul cărora s-a ana
lizat îndeplinirea planului și desfă
șurarea întrecerii pe 1963 și pe pe
rioada care a trecut din acest an. In 
aceste adunări, numeroși muncitori, 
maiștri, tehnicieni și ingineri au pri
mit insigna de „Fruntaș în întrecerea 
socialistă“ pe anul 1963, iar echipe
lor, brigăzilor, sectoarelor și secții
lor li s-au acordat diploma de frun
tașe în întrecerea socialistă. Adună
rile au constituit în același timp un 
prilej de a descoperi noi rezerve in
terne ale producției în vederea în
deplinirii și depășirii sarcinilor de 
plan și a angajamentelor luate în 
cinstea celei de-a XX-a aniversări 
a eliberării patriei, în întrecerea so
cialistă pe acest an.

HUNEDOARA (prin telefon). — 
Printre cei peste 1100 de siderur- 
giști hunedoreni, cărora li s-au 
înmînat insigna de fruntași în în
trecere pentru contribuția lor la ri
dicarea productivității agregatelor 
și sporirea continuă a producției de 
metal se află cocsarii Ion Nimu și 
Mihai Tuță, furnaliștii Ilie Mît- 
că și Farkas Wilhelm, oțelarii 
Simion Smărilă, Ion Dinu, Alexan
dru Drîngă și Alexandru Stoica, 
care au sporit indicii de utilizare a 
agregatelor față de normele tehnice 
stabilite. Diploma de fruntașe în 
întrecerea socialistă au primit e- 
chipa de cocsari condusă de Dumi
tru Cosmîncă, brigada de lamina
tori condusă de Gh. Cosma și altele.

în adunările care au avut loc în 
combinat cu acest prilej s-a subli

niat între altele faptul că siderur- 
giștii — antrenați în întrecere la 
furnalele 1—4 și la oțelăria Martin 
nr. 1 — au elaborat de la începutul 
anului, peste plan, o cantitate de 
metal din care se pot fabrica 1 450 
de tractoare.

La Uzinele siderurgice „Victoria“ 
din Călan, unde s-au dat anul tre
cut peste plan 4 600 tone l’ontă, 32 
de furnaliști au primit insigna de 
fruntași ai întrecerii socialiste pe 
anul 1963.

★

în adunarea care a avut loc în 
secția strungărie a uzinelor de ma
șini agricole „Semănătoarea" din 
Capitală au fost înmînate insigne de 
„Fruntaș în întrecerea socialistă“ pe 
anul 1963 unui număr de 16 mun
citori. Printre aceștia se află Petre 
Anghel, Mihai Cristea, Dumitru Co- 
jocaru, Gheorghe Iorga, Ion Matache 
și Petre Vlad, care în tot timpul a- 
nului trecut au fost evidențiați în 
întrecerea socialistă. Ei au obținut 
și în primele două luni ale acestui 
an depășiri ale sarcinilor de produc
ție în medie cu 38-43 la sută.

în adunare au fost scoase în evi
dență realizările obținute de colec
tivul secției, care în cursul anului 
trecut a depășit planul de producție 
în medie cu 20 la sută, obținînd și 
economii peste plan la prețul de cost 
în valoare de 800 000 lei. Pe primele 
două luni ale acestui an, planul sec
ției strungărie a fost depășit în me
die cu 35 la sută, iar economiile 
obținute se ridică la aproape 120 000 
lei.

La Uzinele „1 Mai“ din Ploiești au 
fost înmînate insigne de „Fruntaș 
în întrecerea socialistă“ pe anul 1963 
unui însemnat număr de muncitori, 
tehnicieni și ingineri. Printre aceștia 
se află Dumitru Stoian, Alexandru 
State, Gheorghe Marin, Ion Enescu, 
Gheorghe Cristea, Dumitru Călin și 
Gheorghe Sora. Ei au obținut reali
zări bune în producție și anul aces
ta, depășindu-și zilnic sarcinile de 
producție cu 20-30 la sută.

Adunări ale grupelor sindicale cu 
prilejul cărora au fost înmînate in
signe de „Fruntaș în întrecerea so
cialistă“ pe anul 1963 au mai avut 
loc și la rafinăria Brazi, mina 
Ceptura și alte întreprinderi in
dustriale din regiunea Ploiești.

★

în adunările ținute în numeroase 
întreprinderi industriale din regiu
nea Crișana, printre care „Solidari
tatea“, „înfrățirea“, „Crișana“ au 
fost înmînate insigne de „Fruntaș 
în întrecerea socialistă“ desfășurată 
în 1963 la peste 1 200 de muncitori. 
De asemenea au fost decernate di
plome la peste 600 de echipe, bri
găzi, sectoare și secții de producție 
fruntașe. (Agerpres)

V e st mint de primăvară
Anul acesta, spațiile verzi și co

voarele florale vor fi extinse mult, 
mai ales în zonele noilor cartiere de 
locuințe, pe arterele principale, în 
parcuri. în acest scop, încă din 
timpul iernii au fost pregătite răsa
durile de flori și arbori ornamen
tali. Pe litoral, de pildă, suprafața 
parcurilor și spațiilor verzi se mă
rește cu peste 15 ha. în nordul sta
țiunii Mamaia se lucrează i'a împă
durirea unei zone de circa 5 ‘ha des-
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case
unelte dintre cele mai perfecționate au 
venit în sprijinul noilor gospodării colec
tive ; enorme sume de bani le-a avansat ; 
ingineri și tehnicieni agronomi a trimis 
spre sate, pentru a purta cuvîntul științei 
înaintate. Toate acestea, și alte multe, au 
exprimat acel cuvînt al partidului care 
înfățișa prin exemple vii superioritatea a- 
griculturii socialiste. Li s-a adăugat acea 
colosală și de necuprins muncă de lămu
rire, purtată in mii și zeci de mii de col
țuri de țară, de către solii clasei munci
toare, de către înșiși colectiviștii mai 
vechi, semănătorii nenumărați ai adevăra
tei prime semințe a agriculturii socialiste, 
sămînța noului. Puterea exemplului socia
list, a unor gospodării colective care au 
crescut încă din primii ani ai existenței lor 
și au devenit puternice, a convins mi-

* iioane de țărani.
A trece de la economia agrară a ve

chii Romînii la socialism, la cea mai îna
intată formă de viață, este un proces 
complex care s-a înfăptuit, pas cu pas, 
printr-o acțiune răbdătoare și bine gindită. 
Intrarea țăranilor în gospodăriile colec
tive — acest început al unei ere a liber
tății și a demnității — nu putea fi decît 
un act de libertate și demnitate ome
nească. Astfel a înțeles partidul că trebuie 
să fie. Și astfel a fost...

Gospodăriile colective și-au creat în decursul anilor ferme mari de animale și păsări. în fotografie: Construcțiile zootehnice ale gospo
dăriei colective din comuna Lenau heim, regiunea Banat.

Au trecut, așadar, cincisprezece ani 
de la acel istoric început, hotărît prin re
zoluția Plenarei din 3—5 martie 1949, dar 
n-au trecut decît treisprezece pînă cînd, 
în neuitata sesiune extraordinară a Marii 
Adunări Naționale din aprilie 1962 — 
acea sesiune care, cred, va rămîne pentru 
totdeauna în memoria noastră și a celor 
ce ne vor urma, sesiunea celor unsprezece 
mii — tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
a rostit, In numele C.C. al P.M.R., memo
rabilele cuvinte : ,,ln Republica Populară 
Pomină, socialismul a învins definitiv, la 
orașe și sate". Aceasta însemna că hotă- 
rîrea din 3—5 martie 1949 fusese înde
plinită, dusă cu cinste la bun sfîrșit.

Ce însemnează că în țara noastră s-a 
încheiat procesul de colectivizare a agri
culturii, că de doi ani agricultura noastră 
produce în cadrul organizării socialiste — 
gospodării agricole colective și gospodă
rii agricole de stat — aceasta o știe, în 
linii generale, toată lumea și oricine. Dar 
agricultură socialistă însemnează în pri
mul rînd țăran socialist, iar de diferența 
dintre acesta și țăranul de pînă acum 
cincisprezece ani, oamenii de vîrsta mea, 
născuți în țărănime, crescuți la sat și cu- 
noscînd foarte bine viața țărănească, își 
dau mult mai bine seama. Eu am părăsit, 
acum mai bine de patruzeci de ani, salul 
meu natal, un sat care, după documentul 
verbal al memoriei bunicilor și străbuni
cilor mei, era același din vremea lui Tu
dor Vladimirescu și chiar din vremea lui 
Mihai Viteazu. Dar țăranii aveau o între
bare a zilei de atunci, și e ultima, și de 
altfel și prima, pe care am auzit-o din 
gura lor : „Ce mincăm diseară ? Ce dăm 
copiilor de mjncare mîine ?" L-am revăzut 
de nenumărate ori în următorii douăzeci 
și cinci, treizeci de ani, și l-am aflat 
neschimbat, și pe oameni la fel de ne
schimbați, dar avînd și atunci o întrebare

(Continuare în pag. IV-a)

tinate unei tabere de corturi, iar în 
sudul stațiunii, pe malul lacului Tă- 
băcărie, continuă lucrările de ame
najare a unui parc de odihnă și dis
tracție. Tot aici se amenajează un 
parc cu plantații de salcîmi, plopi și 
diferite plante acvatice. La Galați, 
spațiile verzi vor fi extinse cu încă 
23 ha în zona noilor blocuri de lo
cuințe. Pe noile peluze și locuri de 
agrement vor fi plantați mai mult 
de 350 000 de arbori ornamentali și 
circa 3 milioane flori. Amenajarea 
spațiilor verzi a început și în comu
nele Independența, Tudor Vladimi- 
rescu, Bucești, Liești, Drăgănești și 
altele din regiune. în Oradea vor fi 
amenajate spații verzi pe încă 3 ha. 
Pe malul Crișului Repede se lu
crează la noile alei și spații verzi 
pentru recrearea oamenilor muncii, 
în orașul Iași spațiile verzi vor o- 
cupa aproape 1 500 000 mp, cu circa 
450 000 mp mai mult decît anul tre
cut.

(Agerpres)
Toaleta de martie a pomilor.

Foto : M. Cioo

Scrisori către „Scînteia"

UN RITM INTENS DE LUCRU
Constructorii de pe șantierele 

trustului nostru regional au de 
executat în acest an un volum de 
lucrări cu 10 la sută mai mare 
decît în anul trecut. Realizarea 
în bune coirdiții a volumului spo
rit de construcții a impus luarea 
unor măsuri eficiente, îndeosebi 
pentru asigurarea continuității 
lucrului în ritm susținut, încă din 
primele luni ale anului. Pentru 
trimestrul l al acestui an s-a a- 
sigurat un front de lucru cores
punzător capacității de producție 
a trustului, s-au primit din 
timp documentațiile tehnice ne
cesare. Au fost amenajate stații 
de mortare și de betoane și s-au 
adus din timp pe șantiere canti
tăți suficiente de nisip, balast, 
prefabricate și alte materiale. 
Munca a fost mai bine organiza
tă, utilajele au fost mai rațional 
repartizate la punctele de lucru, 
fiind folosite cu un randam.ent 
sporit.

Aceste măsuri, ca și altele apli
cate pînă acum, dau posibilitatea 
constructorilor să grăbească rit
mul lucrărilor, să muncească cu o 
productivitate ridicată. Numai 
în luna ianuarie a acestui an, 
producția realizată de unitățile 
trustului, precum și producti
vitatea muncii pe cap de salariat 
au sporit cu 100 la sută față 
de aceeași perioadă a anului 
trecu.t. In prezent, constructorii 
din cadrul întreprinderilor noa
stre lucrează la 6S2 de aparta
mente, față de o sută la începutul 
anului trecut. O mare parte din
tre noile blocuri sînt sub acope
riș și în diferite stadii de finisaj. 
Conform planului, în cursul tri
mestrului I urmează să fie preda
te peste 100 de apartamente în 
orașul Tg. Mureș și în alte lo
calități din regiune. Socotind, rea
lizările de pînă acum, sintern 
convinși că această cifră va fi 
depășită. întreprinderea nr. 1 Tg. 
Mureș a început lucrările de or
ganizare a noului șantier din str. 
Karl Marx, unde se vor construi 
blocuri cu 1 000 apartamente. 5

blocuri vor fi ridicate cu ajutorul 
cofrajelor glisante.

Paralel cu grăbirea ritmului de 
execuție, pe șantiere se dă o mai 
mare atenție îmbunătățirii cali
tății lucrărilor. în acest scop, s-a 
trecut la intensificarea acțiunii 
de calificare și ridicare a califi
cării muncitorilor, acțiune care 
se desfășoară în mare măsură la 
locul de muncă. Cu ajutorul ca
drelor tehnico-inginerești, pe șan
tiere sînt prehicrate normativele 
tehnice pentru executarea lucră
rilor, standardele; muncitorii sînt. 
sprijiniți să-și însușească și să 
aplice metodele avansate de 
construcții. S-a trecut și la șco
larizarea maiștrilor, în 2 serii, 
pentru îmbogățirea cunoștințelor 
lor tehnice și economice. Contro
lul tehnic de calitate a fost întă
rit cu cadre bine pregătite. Tova
rășii din acest serviciu verifică 
cu mai multă exigență calitatea 
lucrărilor pe faze, urmăresc în
deaproape recepționarea calitati
vă a materialelor livrate de fur
nizori. Lucrările de rezistență, 
executate în această perioadă, 
cînd temperatura e încă scăzută, 
sînt controlate îndeaproape de 
laboratorul central. In îmbunătă
țirea calității lucrărilor mai avem 
însă multe de făcut. Consfătuirea 
constructorilor și prolectanților. 
în prezența beneficiarilor., orga
nizată nu de mult din inițiativa 
comitetului regional de partid, a 
scos la iveală o serie de defi
ciențe pe care va trebui să le în
lăturăm.. în acest scop am. și luat 
unele măsuri.

Constructorii noștri, sînt hotă- 
rîți ca, prin dezvoltarea experien
ței de pînă acum, prin aplicarea 
unor noi măsuri, să continue în- 
tr-un ritm intens execuția lucră
rilor, să dea în folosință construc
țiile la termenele planificate și 
de hună calitate.

Arh. Ioan GABOR 
inginer-șef, Trustul regional 
de construcții Mureș-Auto- 

nomă Maghiară



Pag. 2 S C î N T E I A Nr. '6187

Ti trebuie secole întregi istoriei, ca să 
zămislească artiști de asemenea putere. 
Orice desen, orice schifă poartă la Mi
chelangelo accentul unei prezențe for
midabile. In fața lui admirația e ameste
cată cu o uimire care te înfiorează : în- 
tr-atît de copleșitor simți geniul, furoarea 
geniului.

Există o dimensiune grandioasă, în tot 
ce a înălțat, în tot ce a închipuit acest 
artist — personalitate multilaterală a Re
nașterii : sculptor și arhitect, pictor de 
mare anvergură, lată cupola teribilă de la 
San Pietro — cea mai vastă pe care o în
drăznise omenirea —, sprijinindu-se pe 
un trunchi de zidărie colosal, care are 
pasiunea aspră și coerența Coliseului. 
Un monument, de un patetism sever în 
urieșenia lui — acesta era gîndul lui Mi
chelangelo, trădat însă de continuatori. 
„Totul se înălța dintr-un bloc, unic, în
treg1' — spune Le Corbusier, deplorînd 
adaosurile care au desfigurat ideea ma
relui artist : totul ar fi putut avea noble
țea cutremurătoare pe care Michelan
gelo a imprimat-o părților realizate de 
el. Astfel de elogii, aduse unui monu
ment de acum patru sute de ani, fac 
parte dintr-un manifest intransigent al 
arhitecturii moderne : Michelangelo e 
menit să exalte de-a pururi ambiția crea
toare a oamenilor.

Marile ansambluri artistice care-i a- 
parțin atestă un spirit așa de intens 
creator, Incit te fulgeră ca niște revelații 
absolute. Să ne reprezentăm șocul emo
țional pe care l-a provocat pictura de 
pe plafonul Sixtinei, în clipa cînd a apă
rut întîia oară în fața privitorilor : papa 
luliu al ll-lea precipitîndu-se vijelios — 
cum ni-l arată un text din epoca — îna
inte ca măcar să se fi depus praful iscat 
la desfacerea schelelor. Se desfăceau, de 
fapt, nu numai niște schele, se desfăcea 
un vifor de astre și de voci, fără de care 
astăzi ne-am simți mai mici. In fața privi
rilor uimite se desfășura o mulțime im
previzibilă de eroi. Cu Michelangelo s-a 
născut o lume.

„Numai această boltă a Sixtinei com
portă o muncă egală cu aceea a vreo 
douăzeci de pictori la un loc" — citim 
într-un dialog din veacul al XVI-lea. El 
însă lucrase singur, timp de patru ani, 
îndoit pe schele, cu capul dat chinuitor 
pe spate, ieșind aproape diform din a- 
ceastă trudă. Muncea cu o perseverență 
enormă dar și cu îndoieli dureroase, de
vorante. In propria lui viață eroul Sixti
nei n-a avut acel mers sigur pe care i 
l-ai presupune. Era neliniștit, cînd frene
tic, cînd torturat de crunte descurajări. 
Se consuma anxios, cu sufletul arzînd în 
flăcările unor aspirații nesfîrșite. Vădea 
un scrupul extraordinar în tot ce era 
artă ; ne-a rămas de la el, notat de 
Francisco de Hollanda, acest paradox 
profund : „Se cunoaște știința unui mare 
pictor după teama cu care face lucrul la 
care se pricepe cel mai bine ; și se cu
noaște ignoranța celorlalți după îndrăz
neala temerară cu care îngrămădesc în 
tablouri ceea ce n-au fost în stare să 
învețe". Cu acest scrupul absorbant, el 
se lăsa încîlcit în lanțurile unor lucrări pe 
care n-avea timp să le continue și nici 
voința să le abandoneze. Se prindea te
nace de opere pe care le începuse, în 
timp ce stăpînii săi, papii care i le co
mandaseră, treceau adesea, schimbăcioși, 
frivoli, de la o idee la alfa.

Era pentru ei un orgoliu să-l aibă, să 
lucreze pentru dînșii, chiar dacă uneori 
nu-i gustau arfa. „Nutresc această dorin
ță de treizeci de ani", îi spune furios 
Paul al lll-lea, cînd e ales și Michel
angelo voiește să dezerteze ; „...te voi 
face cu orice preț să mă slujești". Ast
fel, înfre patroni care și-l disputau ge
loși, amenințat cînd cu procese, cînd cu 
excomunicarea — dacă nu lucrează la 
mormintele familiei Medici —, exaspe
rat adesea, marele artist a purtat con
stant tristețea de a nu-și putea înfăptui 
proiectele imense. Operele sfîrșite re
prezentau infim față de aceste proiecte, 
împrejurările dădeau o realizare cu to
tul fragmentară clocotului său creator. 
El, care rîvnea să sculpteze un munte 
întreg, să-l prefacă înfr-un colos vizibil

de departe, trebuise în tinerețe să-i facă 
pe plac lui Piero dei Medici, sculpfînd 
un om de zăpadă I

Era totuși „teribil", într-un fel, și-i 
speria chiar pe papi. „Cară-te de aici I" 
i-a zis unui nobil prezumțios, alungîn- 
du-l din atelier. In schimb, era apropiat 
de oameni modești, lipsiți de apărare, 
cutare tîmplar căruia îi înzestra fata, 
cutare pictor de iarmaroace pentru care 
făcea .binevoitor desene, el, artistul soli
citat cîteodată zadarnic de prinți și de 
regi. Ființe candide, neajutorate, găseau 
favoare la acest om, de atîfea ori plin 
de sumbră mînie. Astfel, într-un poem 
de Hugo, leul regal și trist, care înain

ține captiv capul imaginii. Cu astfel de 
blocuri — îți vine să visezi — vor fi 
aruncat cîndva Giganții, care porniseră 
cu asalt asupra Olimpului.

Revoltele sale, Michelangelo și le-a 
rostii în primul rînd în piatră. Dar a avut 
momente cînd a izbucnit și altfel : cînd, 
bunăoară, a îmbrățișat 'cauza revoluției 
pornite la Florența, în 1527, împotri
va domniei patronilor săi, familia Medici, 
care fu alungată de Ia putere. Ducele 
Alessandro dei Medici a căpătat atunci 
o ură nestinsă împotriva lui, voind, după 
reprimarea revoluției, să-l ucidă. Ardent 
republican, în fundul sufletului său, Mi
chelangelo, care e autorul unui Brutus

* f
ADAM, fragment din picturile de Ia Capela Sixtină.

tează teribil, se lasă oprit de inocența 
unui copil uitat în leagăn.

Leul cu ghiară uriașă — vreau să spun 
geniul lui Michelangelo — era, la urma 
urmei, un prizonier printre curtenii pa
pilor. Se simțea uneori umilit, o dată vis
tiernicii papii i-au refuzat, vreme de un 
an, banii ce i se cuveneau. ' „Se spune 
că asta servește să mă îmboldească", 
arată ofensat Michelangelo. Dar ase
menea iritante necazuri nu-s imbolduri, 
ci mizerabile frîne. „Nu se poate lucra 
cu mîinile la un lucru, și cu capul la al
tul, mai ales în sculptură", se vede el 
silit să explice.

In astfel de clipe, otrăvite de senti
mentul unei captivități, („i-am servit pe 
papi, fiindcă am fost consfrîns"), va fi 
imaginat sculptorul Sclavii atletici încor- 
dîndu-se pentru a sfărîma strînsoarea 
care-i ține prinși. Cei de la Academia 
din Florența — statui neterminafe — par 
a împinge singuri, a îndepărta cu bra
țele, cu creștetul, într-o torsiune îndă
rătnică, piatra din care sculptorul n-a 
apucat să-i desprindă. Este o asemenea 
tensiune în aceste statui pe jumătate in
forme, în gesturile lor, încît un braț în
tors în sus ai spune că e gata să re
peadă în gol . blocul de piatră greu ce

cu aer hotărîf, imperios, — a frăit la 
Florența acelor ani clipe de încredere 
radioasă în viitor. A înfruntat ciuma, în 
orașul asediat de armatele împăratului și 
ale papei, a condus fortificațiile, imagi- 
nînd eficace lucrări de apărare. A avut 
un moment de slăbiciune, înnebunit de 
primejdia trădării, dar s-a întors să apere 
mai departe libertatea. Cu’ puțin înainte 
ca republica să se prăbușească, răpusă 
de asediu și trădare, Michelangelo fu 
văzut pe cupola Domului florentin ; în- 
gîndurat desigur, scruta de la acea înăl
țime vulturească mișcările vrăjmașilor ce 
împresurau cetatea.

Oarecum, așa își privește și David 
dușmanul. Ochii lui măsoară spațiul, dis
prețul lui mînios se unește cu o atenție 
concentrată, gîtul se înalță rigid, în efor
tul de a privi și de a domina. In David, 
eroul care-și apărase poporul, se află 
un simbol grandios al libertății. Această 
statuie colosală nu putea sta într-o bi
serică, deși fusese lucrată în Santa Maria 
del Fiore ; cu Michelangelo, eroul bi
blic a ieșit în for, îndrăzneala lui tînără 
cheamă spațiul deschis al piețelor pu
blice. Astfel de opere sînt marile em
bleme ale civilizației ; 'ele figurează cu
rajul luptei și inteligența înfruntînd su
perb destinul.

înfruntare dureroasă, uneori năpraz-

nică : oamenii lui Michelangelo nu I 
se sustrag niciodată, lată statuia vestită 
a Nopții, capul ei care se'înclină lent pe 
umăr, într-o splendidă volută. Dar, cum 
observa un critic italian — profilul dur 
taie ca o lamă această volută. „Som
nul ei n-ajunge să închidă pleoapele 
agitate, buzele ce tresar". Brațul drept 
„fixează imaginea într-o expresie de for
ță invincibilă, care nu e repaos, 
ci preludiu la luptă". Figura a- 
ceasta nu-i o imagine de abandon re
laxat ; aceste ființe rămîn eroice și în 
disperare. Căci Noaptea e confesiunea 
tragică a lui Michelangelo după repri
marea Florenței, după sfărîmarea nădej
dilor de libertate. Italia cădea în puterea 
tiraniei și a străinilor, sufletele pure se 
clătinau sub povara acestor lovituri ; 
Roma fusese jefuită sălbatic, și de fapt 
Italiei întregi i se jefuise viitorul și spe
ranța. „Cerul doarme, exclama.. Michel
angelo într-o poezie, dacă unul singur 
uzurpă ceea ce era bunul atîtor oamenii” 
Durerea unei epoci plină de împilări și 
cinism e aici, în această inexorabilă me
lancolie, a unor ochi care ar voi să nu 
vadă, a unui suflet care cheamă zadar
nic uitarea. Renașterea se încheia sum
bru. Timpul ceruse, timpul dăduse eroi. 
Dar pentru care victorii ?

Amărăciunea de profet a marelui ar
tist aduna, în piatra sculpturii sale, 
rumori vaste, nebănuite. Melancolia se
veră a lui Michel-Angelo se înfîlnește 
cu noaptea fatidică a presimțirilor 
shakespeariene ; după cum în unele 
figuri din furtunoasa Judecată de apoi — 
acel om cu figură rătăcită, pe care-l trag 
în jos irezistibil demonii, ca pe un bolid
— răsună deja Goya.

In oricît de ample desfășurări, de 
pildă în uraganul de trupuri din această 
frescă, abia citată, — arta lui Michel
angelo păstrează o preciziune statuară. 
Unii urmași, El Greco, de pildă, i-au re
proșat acest fel de a picta, sculptural. 
Aici nu există propriu-zis peisaj, între 
figurile sale nu circulă aerul unei atmos
fere, ele rămîn distincte, în chip statuar. 
Dar într-un corp astfel delimitat, se sim
te totuși pulsul lumii întregi. Intr-o sta
tuie poate palpita ca într-o lentilă fir
mamentul. Știința și poezia cosmosului 
este aici anatomia.

Cînd a pornit să și-o însușească, — 
avea vreo 16 ani — Michelangelo a 
sculptat un relief, o luptă cu Centauri, ce 
se păstrează azi la Casa Buonarroti. E 
în acest relief o îngrămădire de trupuri 
inseparabilă, șerpească ; dar se simte 
că formele au fost sculptate cu aseme
nea bucurie, încît amestecul acesta 
capătă un accent solar. Anatomia era 
la Michelangelo forma unei largi comu
nicări cu universul. Să ț privim figurile 
Sixtinei, nudurile de atîtea ori hiperboli
ce, care se aruncă sublim în toate direc
țiile. Să privim acest trup viguros, care 
e Adam. Cine a mai pus înfr-un gest 
destins, relaxat, atîta suverană demnita
te ? Biblia Sixtinei face din frumusețea 
nudului o valoare absolută.

Acesta e Michelangelo. Se chinuise 
ca un damnat, se crezuse învins. Dar a 
biruit pentru vecie. Exemplul acestei 
existențe neliniștite a fost comparat cu 
un pisc aspru, bătut de furtună. Nu se 
poate sta mereu pe asemenea culmi ; 
dar sînlem datori — scria Romain Rol
land, să facem din ele, măcar o dată pe 
an, ținta unui pelerinaj : ca să îmbrăți
șăm eroismul marii'creații. Insă opera lui 
Michelangelo n-are nevoie de peleri
naje la dată fixă, ea nu stă inaccesibilă, 
ci a pătruns de mult în viața mulțimi
lor. Imaginea Gînditorului, creată de el, 
veghează august, de patru secole, ome
nirea. Pentru noi, aniversarea de acum
— 400 de ani de la moartea artistului — 
e prilejul de a omagia cu fervoare un
‘nume tot mai prezent și în conștiința po
porului nostru.

Cît a trăit, fusese trist și adesea sin
gur. Astăzi o parte din el, din geniul lui, 
e în bucuria fiecăruia din noi ; în mîn- 
dria de a ne simți oameni.

Dan HĂUL1CĂ

Scenă din noul balet îomînesc „Iancu Jianu", Ia Teatrul de Operă și Balet din București. Libretul Oleg 
Danovschi, muzica — Mircea Chiriaa

Stabilirea modului în care iau naștere 
numele de locuri prezintă un interes 
deosebit pentru lingvist, geograf, istoric 
și etnolog ; ea interesează însă, într-o 
anumită măsură, șFpublicul larg, fot mgi 
avid astăzi să-și lărgească orizontul cu
noștințelor în diverse domenii ale 
științei.

Se știe că numele proprii au o poziție 
specială în sistemul unei limbi : valoa
rea lor semantică le conferă un loc a- 
parte între celelalte categorii nominale. 
In timp ce numele comun denumeșle 
clase de obiecte sau fiecare obiect în 
parte care aparține, clasei respective, nu
mele propriu are o zonă de aplicabili
tate redusă la minimum, în sensul că el 
denumește numai un anumit obiect, de 
exemplu un anumit loc sau o anumită 
persoană (vorbitorii au avut la origine 
— și uneori au păstrat pînă astăzi — 
conștiința utilizării motivate a denumirii 
respective).

Sarcina de a studia numele proprii ale 
unei limbi îi revine onomasticei (grec, 
ônoma „nume") ; această disciplină cu
prinde două ramuri : antroponimia 
(grec, anthrôpos „om") care se ocupă 
cu studierea numelor de persoane și to- 
ponirrpa (grec, topos' „loc") care studia
ză numele de locuri.

Elucidarea modului în care a luat naș
tere un nume topic (nume de localitate, 
de apă, de accident ’de teren etc.) nu 
este întotdeauna o problemă ușor de 
rezolvat. Pentru a lămuri originea topo
nimicelor, cercetătorul trebuie să țină 
seama de un întreg complex de factori : 
datele.pe care le oferă realitatea geo
grafică, istoria socială, răspîndirea nu
melor de locuri pe un anumit teritoriu, 
cunoașterea formelor intermediare ates
tate în documentele trecutului, psiholo
gia vorbitorilor etc.

MonumentalaJucrare Toponimia romî- 
nească a acad, lorgu Iordan sintetizează 
roadele unor îndelungate cercetări an
terioare ale autorului asupra numirilor 
de locuri romînești și vine să răspundă 
unei necesități actuale.

Preocupările pentru • toponimia romî- 
nească ale acad, lorgu Iordan datează 
încă din perioada anterioară primului 
război mondial, in recenta prezentare 
de ansamblu, autorul reia și completea
ză, pe baza unei noi documentări, re
zultatele la care ajunsese într-o cerce
tare publicată în limba germană (Rumä
nische Toponomastik, Bonn-Leipzig, 
1924—1926), considerată încă de pe a- 
tunci drept lucrare fundamentală.

Toponimia romînească cuprinde două

lorgu Iordan, Toponimia romînească, 
Editură Academiei Republicii Populare 
Romîne.

Schimbul de experiență s-a încetă
țenit la noi în toate domeniile 
ca o metodă colectivă de muncă, o 
metodă tovărășească, menită să sti
muleze energiile creatoare. Iată 
de ce ni se pare deosebit de utilă 
inițiativa Comitetului regional pen
tru cultură și artă Brașov de a or
ganiza periodic consfătuiri ale oa
menilor de teatru, care constituie 
prilejuri ale unui rodnic schimb de 
experiență artistică. Este un exem
plu pe care și alte regiuni l-ar pu
tea urma cu folos.

în cadrul celei de-a treia consfă
tuiri a' oamenilor de teatru din re
giunea Brașov au fost prezentate un 
șir de spectacole ale celor trei tea
tre dramatice — Teatrul de stat din 
Brașov, Teatrul maghiar de stat 
din Sf. Gheorghe și Teatrul de stat din 
Sibiu — precum și mai multe re
ferate în care se sublinia importanța 
pregătirii ideologice, a eticii și edu
cației estetice a creatorilor specta
colului. Cum era și normal, la aceas
tă întîlnire profesională discuțiile 
s-au purtat -în jurul problemelor 
complexe ale activității teatrale. S-a 
subliniat -cu insistență necesitatea 
orientării-consecvente a repertoriu
lui contemporan spre cele mai re
prezentative..piese din dramaturgia 
romînă și./din dramaturgia străină. 
Vorbitorii qu acordat o atenție deo
sebită ,cunoașterii aprofundate a 
vieții, sujșg inspiratoare a creației. 
De asemenea discuțiile au subliniat 
însemnătatea studiului profesio
nal asiduu și a însușirii unei cul
turi teatrale multilaterale, pentru 
perfecționarea măiestriei artistice. 
Dezbaterile au reliefat stăruitor acea 
lege nescrisă dar dintotdeauna va
labilă care spune că sarcina pri
mordială a oricărui creator de tea
tru — regizor, actor, pictor sceno
graf •— este valorificarea scenică a 
textului dramatic și a ideilor cuprin
se într-însul, în spiritul idealurilor 
înaintate ale epocii.

Spectacolele prezentate au fost di-

verse ca factură și pentru că natura 
textelor era diferită, dar mai ales 
pentru că realizatorii lor erau preo
cupați de aflarea unor modalități de 
expresie variate și personale. In 
acest sens, spectacolul Teatrului din 
Brașov cu piesa „Acuzarea apără" 
de Ștefan Berciu mi se pare edifica
tor. Regizorul Dinu Cernescu — con
secvent colaborator al teatrului 
brașovean — a imaginat specta
colul nu ca o anchetă judicia
ră, ci ca o dezbatere publică des
pre responsabilitatea socială față 
de educația tineretului. Supunînd o- 
probiului nociva influență a unor 
teorii străine de morala socialistă, 
care pot deruta pe tinerii nepregă- 
iiți pentru viață, spectacolul trans
mite idei actuale, de imediată și lar
gă accesibilitate. în deplină cores
pondență cu tonul grav al acestei 
dezbateri, regizorul a solicitat cu 
succes talentaților interpreți adopta
rea unui stil de joc energic, laco
nic și direct, dînd astfel o mai mare 
rezonanță replicii cetățenești. Fră- 
mîntarea creatoare pentru a afla 
cea mai semnificativă expresie 
scenică sensurilor piesei caracteri
zează spectacolul aceluiași teatru cu 
drama scriitoarei americane Lilian 
Hellman „Vulpile". Viziunea lucidă a 
regizorului Ion Simionescu asupra 
falsității relațiilor care domină în 
familia unor proprietari de ferme din 
sud este transpusă scenic prin- 
tr-o mișcare domoală și insinuan
tă a actorilor, care se privesc 
cu suspiciune, părînd că stau mereu 
la pîndă, într-o atmosferă aparent 
liniștită, de fapt foarte încordată. 
Caracterul critic al piesei iese ast
fel puternic în evidență — și ar ii 
avut încă de cîștigat dacă re

gizoiul ar fl accelerat mai mult rit
mul reprezentației și nu ar fi accep
tat unele soluții scenografice prea 
căutate, nepotrivite cu stilul piesei.

Există în aceste două spec
tacole ale Teatrului din Brașov o 
vădită preocupare pentru cristaliza
rea unei trupe omogene, cu actori 
disponibili la o gamă variată de 
roluri. în special, de o bună apre
ciere s-au bucurat Zoe Maria Albani 
pentru realizarea rolului principal 
din „Vulpile", rol conceput cu inte
ligență, finețe, și jucat cu distincție 
scenică ; Mada Florian, al cărui joc 
sensibil este lipsit de artificii ; Emil 
Siritinovici pentru modul sugestiv în 
care creionează tipuri ; Vivi Can- 
drea-Neleanu, convingătoare, sobră 
iar foarte tinerii actori Valeriu Pa- 
raschiv și Cornel Coman prin natu
ralețe și studiul minuțios al rolurilor.

Teatrul maghiar din Sf. Gheorghe 
s-a arătat într-un progres simțitor 
față de consfătuirile anterioare, de- 
monstrînd că se află pe un făgaș 
bun. Spectacolul „Colegii", dra
matizare după romanul lui Axionov, 
pus în scenă de tînărul și înzestra
tul regizor Ban Ernest, s-a întemeiat 
pe o clară înțelegere a textului dra
matic. Am apreciat în spectacol se
riozitatea profesională cu care ar
tiștii au relevat frămîntările celor 
trei eroi, medici aflați la începutul 
marelui lor examen de viață. Inter
pretarea interiorizată a lui L. Pe- 
terfi, candoarea tinerească a lui 
Laszlo Karoly, umanitatea cu care 
Biro Levente și Arpad Szoldosz își 
învăluie eroii, dau acestui spectacol 
expresivitate, putere emoțională.

Intr-un mod simplu și plin do

sensibilitate a adus la rampă re
gizorul Teatrului din Sibiu, Iannis 
Veakis, problematica umană din 
piesa lui A. Baranga „Rețeta ferici
rii". El a realizat un spectacol ar
monios, conducînd actorii spre un joc 
degajat, lipsit de ostentație. Actorii 
sibieni, cunoscuți pe plan republican 
prin succesele înregistrate la diferi
tele concursuri și festivaluri, și-au 
reafirmat acum frumoasele calități. 
Interpretarea subtilă și variată a lui 
Ion Besoiu, firescul lui O. Stoichiță, 
prospețimea jocului tinerelor actrițe 
Adina Atanasiu și Maria Dandu au 
oglindit posibilitățile artistice ale 
colectivului din Sibiu. In cadrul a- 
cestui teatru activează cu seriozitate 
și o secție germană, care a obținut, 
la rîndul ei, realizări interesante.

Spectacolele din recenta recoltă 
teatrală a regiunii vădesc o maturi
zare artistică, ce se manifestă în
deosebi în preocuparea de a reda 
limpede și reliefat conținutul de idei 
al pieselor. Nereușitele s-au aflat 
acolo unde în urmărirea acestui o- 
biectiv a existat mai puțină consec
vență. Astfel, regizoarea sibiană A- 
riana Kunner a folosit textul istorioa
rei vesele de inspirație folclorică a 
lui Jan Drda „Dracul uitat" mai mult 
ca un .pretext, încercînd să dea 
piesei (o satiră la adresa su
perstițiilor și misticismului) un ca
racter mai spectaculos. Plecînd de 
la ideea că spectatorul de azi nu 
mai crede în „povești cu popi și 
draci", regizoarea a conceput co
media, scrisă fără mari pretenții, 
ca o reprezentație demonstrativă, de 
bîlci ; și nu a greșit. A greșit însă, 
după părerea mea, atunci cînd pă-

răsind cu ușurință punctul bun de 
pornire nu a subordonat numeroa
sele întîmplări și „gaguri" din spec
tacol unei idei diriguitoare, nu a 
selectat cu exigență numeroasele 
„efecte" scenice născute din boga
ta fantezie a interpreților. S-au re
marcat în această reprezentație in
ventivitatea și suplețea comică a lui 
S. Papaiani, verva Angelpi Costache, 
umorul lui Colea Niculescu și C. Stă- 
nescu. Păcat că asemenea prețioase 
valori actoricești n-au fost folosite 
pe deplin din cauză că spectacolul 
era încărcat și nu avea o finalitate 
destul de precisă. în spectacolul cu 
comedia lui Süto Andras „Nunta la 
castel" (Sf. Gheorghe) s-a evidențiat 
jocul sincer, firesc, al actorilor J. 
Kiraly, E. Kovacs, Andras Mester ; 
regia însă — aparținînd lui Iașii 
Szabo — a manifestat o predilecție 
pentru accentuarea aspectelor voit 
„pitorești", confundînd îngroșarea 
naturalistă cu autenticitatea artistică.

Desigur, nu aceste nereușite izo
late au caracterizat nivelul specta
colelor prezentate. în ansamblul ei, 
consfătuirea a arătat că teatrele din 
regiunea Brașov se află în plină dez
voltare. La capătul a patru zile 
de confruntare artistică și de discu
ții profesionale, bilanțul s-a arătat 
bogat și plin de perspective. Această 
consfătuire a însemnat pentru artiștii 
brașoveni un ajutor prețios și un în
demn la sporirea continuă a exigen
ței artistice, spre a produce o artă 
teatrală la nivel republican, răspun- 
zînd cerințelor actuale cu aceeași 
rîvnă cu care — pe un cu totul 
alt plan — o mare uzină ca „Trac
torul" produce la nivelul tehnicii 
mondiale. Poate că de aceea — și 
faptul este semnificativ — consfătui
rea a început cu o vizită la acea
stă mare întreprindere socialistă, 
fruntașă a industriei noastre.

Emil RIMÀH

sinteză asupra

Boris CAZACU 
membra corespondent 

al Academiei R. P. Romîne

părți mari: „Onomasiologie" și „Lingvis
tică" ; un amplu „indice" al toponimi
celor studiate facilitează consultarea lu
crării și încheie volumul.

In „Introducere" autorul subliniază, 
mai întîi, interesul studierii numirilor to
pice : „toponimia poate fi socotită drept 
istoria nescrisă a unui popor, o adevă
rată arhivă unde se păstrează amintirea 
atîtor evenimente, întîmplări și fapte 
mai mult ori mai puțin importante care 
s-au petrecut de-a lungul timpurilor..." ; 
se prezintă apoi, în continuare, un scurt 
istoric al studiilor de toponimie romî
nească și se precizează documentarea 
și principiile care au sfat la baza elabo
rării lucrării.

In partea I („Onomasiologia") auto
rul sistematizează, în patru capitole, di
versele categorii de toponimice, după 
modul în care- au putut lua naștere : 
topografice (nume care descriu poziția, 
aspectul sau vreo altă particularitate a 
locului), sociale (nume care au ca punct 
de plecare diverse fapte din viața so
cială a poporului nostru), istorice (nume 
care păstrează amintiri despre eveni
mente și întîmplări din Trecut), psiholo
gice (nume care trădează o anumită ati
tudine a celor ce au dat denumirile). 
Rezultă, din materialul înfățișat în a- 
ceastă parte a lucrării, că majoritatea 
toponimicelor sînt apelative, adică ele
mente ale lexicului curent ; acestea, în

anumite împrejurări, au dobîndit valoa
rea unor nume proprii, fiind adesea in
dividualizate prin adăugarea unui deter
minant.

Prima parte a volumului reprezintă în 
fond o versiune ușor modificată a lu
crării acad, lorgu Iordan — Nume de 
locuri romînești in Republica Populară 
Romînă, Editura Academiei R.P.R. 1952.

Partea a ll-a a volumului („Lingvis
tica"), este publicată după cum arată 
autorul, acum pentru întîia oară în forma 
actuală.

Acad, lorgu Iordan examineaz.,-’ aici 
toponimicele după criterii strict lingvis
tice și clasifică particularitățile lor după 
împărțirea tradițională (fonetică, morfo
logie, formare a cuvintelor, sintaxă, 
lexic). Capitolul final al acestei părți 
(„Geografia lingvistică") demonstrează 
în ce măsură, răspîndirea teritorială a to
ponimicelor confirmă repartiția’ dialec
tală a unor fenomene de limbă. Partea 
lingvistică a lucrării este deosebit de 
instructivă prin informațiile pe care le 
aduce în special pentru îmbogățirea 
cunoștințelor noastre de istoria lexicului 
și de derivare a cuvintelor.

Lucrarea acad, lorgu Iordan, o amplă 
cercetare asupra numelor de locuri ro
mînești, se impune prin bogăția mate
rialului toponimic studiat ca și prin in
terpretarea lui. Ea reprezintă o valoroa
să contribuție la explicarea modului în 
care s-au format toponimicele romînești 
și, prin aceasta, la cunoașterea unor 
aspecte din viața socială a poporului 
nostru. :

Printre premierele pe care Teatrul 
Național „I. L. Caragiale" le va pre
zenta în cadrul actualei stagiuni se 
numără „Ștafeta nevăzută“ de Paul 
Everac (regia Moni Ghelerter, sceno
grafia Mihai Tofan), „înșir-te, măr
gărite“ de Victor Eftimiu (regia Mi
ron Niculescu ; decoruri și costume 
Jules Perahim), „Moartea unui ar
tist“ de Horia Lovinescu (regia : Ho
rea Popgscu), „Eminescu" de Mircea 
Ștefănescu (regia : Sică Alexandres- 
cu ; decoruri Mihai Tofan), „Patima 
de sub ulmi" de Eugene O’Neill (re
gia : Horea Popescu).

La Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ se vor prezenta „Opera 
de trei parale“ de B. Brecht (regia : 
Liviji Ciulei și Râul Serano ; sceno
grafia Liviu Ciulei și Ion Oroveanu), 
spectacolul — coupé „Domnul Biè- 
derman și incendiatorii“ de M. Frisch 
(regia : Lucian Pintilie ; scenografia 
Jules Perahim) și „Inima mea e pe 
înălțimi“ de W. Saroyan (regia : Lu
cian Pintilie, scenografia Paul Bort- 
novschi), „Dragă mincinosule“ de 
Jerome Kilty (regia : Moni Gheler
ter, scenografia Ion Oroveanu).

La Teatrul „C. I. Nottara“ se re-

Ccle mai frumoase cărți
La Biblioteca Centrală Universi

tară din Capitală s-a deschis k
. miercuri dimineață expoziția lucră
rilor editate în 1963, care urmează 
să participe la concursul „Cele mai 
frumoase cărți ale anului". Sînt 
expuse peste 350 de volume.

(Agerpres)

petă piesele : „Este vinovată Cori
na ?" de Laurențiu Fulga (regia : 
Dinu Negreanu, scenografia Ion 
Ipser), „Oedip" și „Oedip la Colona“ 
de Sofocle (regia și scenografia Mir
cea Marosin).

Teatrul de Comedie pregătește 
„Rinocerii" de Eugen Ionescu, „Som
noroasa aventură" de T. Mazilu (re
gia : Lucian Giurchescu, scenografia 
Dan Nemțeanu).

Teatrul pentru copii și tineret 
pune în scenă „Ruy Blas“ de V. 
I-Iugo (regia : Constantin Codrescu, 
scenografia Ion Mitrici), „Vulpile" 
de Lilian Hellman (regia: D. D. Ne- 
leanu, scenografia Ion Mitrici).

La Teatrul Muncitoresc C.F.R.- 
Giulești se va putea viziona „Jurna
lul unei femei" de K. Finn (regia : 
Geta Vlad, scenografia Sanda Mușa- 
tescu), „N-avem centru înaintaș" de 
N. Tănase (regia : N. A. Toscani, 
scenografia Teodor Constantinescu), 
„Ninge la ecuator“ de D- Dorian.

Pe scena Teatrului Regional Bucu
rești se va prezenta „Poveste de iar
nă“ de W. Shakespeare (regia : Ge
orge Teodorescu, scenografia Paul 
Bortnovschi).

EXPOZIȚII
în Capitală, la Galeriile. Fondului 

Plastic din bulevardul Magheru nr... 
20 sînt deschise două expoziții de' 
artă : pictorul Diodor Dure din Ti
mișoara prezintă circa 30 de acua-.. 
rele, cuprinzînd peisaje, imagini in
dustriale, naturi statice, iar Th. Si-. 
mionescu înfățișează 30 de lucrări 
în ulei —■ portrete, peisaje, naturi 
statice.

„Atențiune, se filmează !" (La cineclubul Casei de cultură din 
Caransebeș).
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PE CAUA DEZVOLTĂRII CONTINUE A AGRICULTURII SOCBUSTE
Azi în satul colectivizat

noi colectiviștii din

ciirele care arată

Central al partidului nostru 
martie 1949 care a arătat 
calea spre bunăstare, spre 
continuă a nivelului de trai

folosirea 
aplicarea 
avansate 
smulgem

lei. Pe această 
valoarea zilei- 
în 1963 la peste 
lei în numerar. indicație, în curs de 

înfăptuire, ne permite 
de pe acum să folo-

Plenara 
1949 se

mecanizării, 
valoroase și 
agrotehnice 

posibilitatea să 
an de an recolte tot mai

Ion NEGO1ȚĂ
Erou al Muncii Socialiste, 

președintele G.A.C. Pechea, 
regiunea Galați

raportul prezentat de tovarășul

In aceste zile,
Pechea străbatem cu gîndul timpul 
trecut de la istorica plenară a Co
mitetului - - - -
din 3—5 
țărănimii 
ridicarea 
material și cultural. Putem spune că 
cei 15 ani care au trecut de cînd 
am pășit pe această cale au fost 
pentru noi atît de bogați în transfor
mări înnoitoare incit cu greu se poa
te face o comparație cu trecutul. A 
rămas doar în amintirea celor mai 
vîrstnici comuna cu cei 17 moșieri, 
la care argățeau aproape 50 la sută 
din săteni. In 1944 în Pechea, după 
o evidență statistică din acea vreme, 
existau 4 400 de analfabeți. Pe atunci 
erau 24 de cîrciumi, dar nu funcțio
na decit o singură școală elemen
tară cu 4 clase, față de 5 școli ele
mentare și una medie cu 73 de 
cadre didactice cite sînt acum.

Am pornit la drum cu pași mă
runți, dar plini de nădejde în partid, 
în clasa muncitoare, care ne-au aju
tat în permanență. Oare am fi de
venit noi multimilionarii de astăzi 
dacă nu primeam, pe lingă îndru
mări prețioase ca aurul, tractoare 
și mașini agricole, credite, semințe 
și materiale de construcție și cîte 
altele din ceea ce îi este necesar 
unei gospodării 1 Pentru noi e clar 
ca lumina zilei că datorită puterni
cii dezvoltări a industriei noastre 
socialiste, alianței clasei muncitoare 
cu țărănimea, am trecut de la grija 
zilei de mîine la bunăstare, de la 
lampa cu gaz la becul electric și la 
slova cărților.

In comuna noastră, în 1948 reve
neau la 100 de gospodării țărănești 
numai 53 de pluguri, 0,8 semănători, 
3,2 prășitori, 26 grape de fier. A- 
cum, în gospodărie lucrează 3 
brigăzi ale S.M.T., dotate cu 24 de 
tractoare, 22 semănători de cereale 
și 10 combine. Gospodăria are 11 
motoare electrice, 6 camioane, 7 in
cubatoare electrice. Gospodăria a 
primit cantități mari de semințe se
lecționate și hibrizi de porumb cu o 
înaltă productivitate.

ie un mare ajutor este faptul că 
prin grija partidului în gospodăria

Cursurile învățămîntulul agrozootehnic de masă cu durata de 3 an! sînt urmate de 932 000 colectiviști, lucră
tori din G.A.S. șl S.M.T. Pe baza programelor întocmite de colective de specialiști au fost elaborate în 1962 
manuale într-un tiraj de 650 000 exemplare, iar în anul trecut încă 248 000 manuale pentru anul I și 367 000 
pentru anul II. Au fost, de asemenea, asigurate 85 filme agricole în 2 000 copii, precum și 78 de diafilme în 
zeci de mii de exemplare. In fotografie : la una din lecțiile cercului de cultura plantelor de cîmp din gospo

dăria colectivă Băltăgești, regiunea Dobrogea.

Călăuziți de partid ne făurim o viață nouă

din

In 
pe 
de

Gospodăria colectivă „Progresul" 
din comuna Făcăeni, raionul Fetești, 
împlinește în vară 15 ani de la în
ființare. Sîntem minări de realizările 
obținute și mulțumim din toată ini
ma partidului pentru că ne-a că
lăuzit și ajutat să ne făurim o viață 
nouă.

Avînd un sprijin puternic 
partea statului în tractoare și ma
șini agricole, noi ne-am străduit să 
dezvoltăm continuu, multilateral, ■ 
gospodăria, să obținem producții tot 
mai mari. Ca urmare, recoltele la 
hectar au crescut an de an. In 1963, 
am obținut în medie la hectar 1 928 
kg grîu, 2 750 kg porumb boabe, 
1 808 kg floarea-soarelui etc. Am dez
voltat și alte ramuri de producție. 
Sectorul zootehnic cuprinde 300 de 
taurine, 600 de porci, 3 400 de oi, 
4 500 de păsări matcă. Intrucît avem 
condiții naturale prielnice, am ex
tins cultura orezului pe o suprafață 
de 80 ha, iar legumicultura pe 35 
ha. Aplicarea metodelor agrotehnice 
înaintate ne-a ajutat să obținem o 
recoltă de 3 060 kg orez la ha. 
fiecare an gospodăria livrează, 
bază de contract, cantități mari 
produse agricole. Tocmai acest lu
cru a făcut ca anul trecut veni
turile bănești să ajungă la 6 900 000 
de lei, în loc de 5 900 000 de lei, cît 
era prevăzut în plan. Gospodăria co
lectivă ,a făcut să crească veniturile 
membrilor ei, să se schimbe din te
melii viața lor și a întregului sat. 
Peste 300 de colectiviști și-au con
struit case noi, sațul este electrifi
cat și radibficat, avem dispensar, ci
nematograf, două școli noi. Satul 
nostru e de nerecunoscut pentru cel 
care nu a trecut de mult pe aici.

Avem realizări frumoase. Dar 
munca unită în gospodăria colectivă 
ne dă puteri înzecite. Această forță 
o folosim muncind cu elan pentru 
sporirea producției și dezvoltarea 
continuă a gospodăriei noastre. In 
planul de producție pe anul 1964 am 
prevăzut ca, pe lîngă sporirea pro
ducției de grîu, porumb, floarea- 
soarelui etc., să dezvoltăm sectorul 
zootehnic șs alte ramuri de produc
ție. Acestea ne vor permite să reali
zăm și să depășim angajamentul 
nostru de a vinde statului, pe bază 
de contract, însemnate cantități de 
produse agricole vegetale și ani
male și să realizăm venituri bănești 

noastră lucrează un inginer agronom 
și un inginer zootehnist, care ne 
sprijină să aplicăm în practică me
todele agrozootehnice înaintate. 
Zeci de colectiviști au fost ca
lificați prin diferite forme de școlari
zare pentru munca de brigadieri, 
socotitori, îngrijitori de animale etc. 
în prezent, sute de colectiviști frec
ventează cursurile învățămîntului 
agrozootehnic.

Extinderea 
semințelor 
metodelor 
ne-au dat 
pămîntului 
mari. Oglinda dezvoltării gospodă
riei noastre este fondul de bază, care 
a crescut de la 2 077 000 lei cit era în 
1958, cînd s-a încheiat colectivizarea 
agriculturii comunei, la 8 120 000 lei 
la sfîrșitul anului 1963.

Gospodăria noastră are și un sec
tor zootehnic dezvoltat, care cuprin
de 1 430 bovine din care 564 vaci 
și juninci, 2 400 oi, aproape 800 por
cine și peste 6 000 păsări matcă. Am 
extins cultura viței de vie, care 
ocupă o suprafață de 104 ha tere
nuri de deal, altădată neproductive, 
legumicultura și alte ramuri de pro
ducție.

Gospodăria noastră înscrie în fie
care an în scriptele sale sume tot 
mai mari la rubrica veniturilor bă
nești. Ele provin în cea mai mare 
măsură din valorificarea pe bază de 
contract a producției agricole-marfă. 
Anul trecut, noi am vîndut statului 
2 132 tone cereale, 269 tone floarea- 
soarelui, 120 tone coreandru, peste 
166 tone de carne, aproape 730 000 
litri lapte, 2 670 kg lină și alte pro
duse. Cu toate că suprafața gospo
dăriei a rămas neschimbată față de 
anul 1958, veniturile bănești totale 
au sporit de la 2 406 000 lei, la 
8 194 000 lei în 1963. Numai din va
lorificarea animalelor și a produse- 

de peste 9 500 000 de lei. Ele vor con
tribui la dezvoltarea continuă a gos
podăriei, la creșterea nivelului de 
trai al colectiviștilor.

Sintern în prag de primăvară. Din 
timp am stabilit amănunțit unde va 
fi amplasată fiecare cultură, pe ce 
terenuri vom da îngrășăminte și ce 
lucrări vor fi executate de către 
mecanizatorii de la S.M.T. și colec
tiviști. Pentru producția de porumb, 
pe întreaga suprafață de 900 ha am 
executat ogoare de vară și de toam
nă. O dată cu arătura s-au încorporat 
sub brazdă cîteva mii de tone de în
grășăminte naturale. In iarnă am 
mai transportat în platforme, pentru 
a fertiliza unele suprafețe, încă 
2 400 de tone. Am procurat și peste 
200 tone de îngrășăminte chimice. 
Gospodăria și-a asigurat din vreme 
sămînța necesară pentru campania 
agricolă de primăvară. Ea este în 
întregime selecționată. In timpul ier
nii' au fost revizuite și reparate uti
lajele, căruțele și uneltele. La ore- 
zărie și grădina de legume lucrările 
n-au fost întrerupte nici în timpul 
iernii. Au fost reparate tocurile ră
sadnițelor, s-a fertilizat terenul. In 
prezent se lucrează din plin la ră
sadnițe. S-au făcut peste 900 mp de 
paturi calde, în care s-au semănat 
roșii, varză timpurie și altele. Pe 
suprafața de 3 ha de orezărie s-au 
refăcut canalele și digurile.

In lupta pentru producții mari ne 
sînt de un mare folos cunoștințele 
primite la cursurile învățămîntului 
agrozootehnic de masă. Cercurile 
pentru cultura plantelor de cîmp și 
creșterea animalelor au fost frecven
tate de 420 de colectiviști.

Sîntem hotărîți să muncim tot mai 
bine pămîntul, să dezvoltăm dife
rite ramuri de producție pentru ca 
realizările gospodăriei noastre să fie 
mai mari și mai frumoase și astfel 
viața nouă pe care ne-am făurit-o, 
călăuziți de partid, să fie mai feri
cită.

Ion BRATU, președinte, Stan 
ZAMFIR, secretarul organiza
ției de bază, Staicu NEAGU, 
brigadier de cîmp, Constan
tin FRÎNCU, colectivist, Ion 
MIRON, colectivist, G.A.C., 
„Progresul", comuna Făcăenl, 

raionul Fetești 

lor animale, gospodăria a realizat un 
venit de 2 271 000 
bază a crescut și 
muncă ; ea a ajuns 
30 lei, din care 20 
începînd din anul 1960, colectiviștii 
primesc avansuri bănești lunare.

Grăitoare sînt 
creșterea nivelului de trai al colec
tiviștilor. Valoarea mărfurilor desfă
cute prin cele 10 magazine existente 
în comună a sporit de la 6 938 000 
lei în 1960, la 10 843 000 lei în 1963. 
Colectiviștii și-au construit 315 case 
noi, iar alte 400 au fost refăcute a- 
proape complet și mărite ; 650 co
lectiviști și-au cumpărat garnituri de 
mobilă, iar peste 800 au aparate de 
radio.

Anul acesta gospodăria va face 
noi pași înainte. Planul nostru de 
producție, pentru a cărui înfăptuire 
colectiviștii muncesc cu entuziasm, 
prevede măsuri menite să asigure 
folosirea mai bună a rezervelor 
mari de creștere a producției la ha. 
Avem pregătite pentru toate culturile 
semințe din soiurile cele mai pro
ductive. Zilnic aproape 200 de co
lectiviști transportă gunoiul de grajd 
la cîmp ; alții lucrează la amenaja
rea răsadnițelor sau la pregătirile 
necesare pentru plantarea unei su
prafețe de 130 ha vie pe terenuri de 
coastă improprii altor culturi. Anul 
acesta suprafața pe care se va exe
cuta prășitul mecanic crește la 1 000 
ha, față de 600 ha cit a fost anul 
trecut. Se vor dezvolta mult și 
alte ramuri de producție și în
deosebi creșterea animalelor. Ți- 
nînd seama de posibilitățile gospo
dăriei, am prevăzut în planul de 
producție să vindem statului canti
tăți mai mari de produse, astfel ca 
să obținem un venit bănesc de 
9 600 000 lei.

Măsurile luate pentru folosirea ra
țională a pămîntului, pornind de la 
amplasarea judicioasă a fiecărei 
culturi, pentru aplicarea întregului 
complex de reguli agrotehnice, a 
metodelor științifice de creștere a 
animalelor vor duce la sporirea pro
ducției, contribuind la dezvoltarea 
continuă a gospodăriei noastre.

© In 1950, suprafața arabilă a 
țării era de 9 377 900 de hectare ; 
datorită lucrărilor de îndiguiri 
și desecări executate, punerii în 
valoare a unor terenuri slab pro
ductive, situate în pantă, precum 
și altor măsuri, în prezent, ea a 
ajuns la 9 865 000 de hectare.

© Față de 1951, cînd în agri
cultură existau doar 8 695 de spe
cialiști, dintre care 5 533 cu studii 
superioare, în 1963 numărul lor a 
trecut de 40 000 dintre care peste 
18 000 au studii superioare.

o în 1950, gospodăriile de stat 
dețineau 549 800 de hectare te
ren arabil. Astăzi, ele au peste 
1 500 000 de hectare suprafață a- 
rabilă, ceea ce reprezintă mal tografică. în 1963, numărul cine- 
mult de 15 Ia sută din suprafața matografelor în mediul rural a 
arabilă a țării. ajuns la 4 744.

Gospodării^ de stat 
sector fruntaș
în ansamblul măsu

rilor luate de partid 
pentru dezvoltarea a- 
griculturii noastre, un 
rol deosebii revine 
gospodăriilor de stat, 
în r . 
Gheorghe Gheorghiu-Dej 
C.C. al P.M.R. din 3-5 martie 
arăta că aceste unități trebuie să devină 
gospodării model, să demonstreze mase
lor celor mai largi ale țărănimii avanta
jele muncii agricole mecanizate și pe te
renuri întinse, ale metodelor științifice a- 
grofehnice. In fața gospodăriilor noastre 
a stat sarcina de a spori necontenit pro
ducția agricolă vegetală și animală, în 
scopul asigurării nevoilor statului privind 
aprovizionarea populației și industriei.

Partidul a urmărit în mod perseverent 
întărirea gospodăriilor de stat, le-a acor
dat un puternic ajutor pentru a obține, 
de la un an la altul, rezultate tot mai 
bune. Acest sprijin l-am simțit din plin și 
noi, lucrătorii din cadrul trustului G.A.S. 
București. în ultimii patru ani, sfatul a a- 
locat unităților din trust fonduri în va
loare de aproape 64 milioane de lei 
pentru ridicarea diferitelor obiective eco
nomice și sociale necesare bunei desfă
șurări a procesului de producție. Pe tar
lalele gospodăriilor noasfre au fost tri
mise să lucreze tractoare și mașini agri
cole tot mai multe și mai perfecționate 
(astăzi, revin în medie pe tractor numai 
79 de hectare, pe combină de cereale 
păioase — 56 hectare, iar pe semănă
toare de porumb — 59 hectare). Tot
odată, gospodăriile noastre au ajuns să 
folosească la hectarul de grîu și porumb 
circa 350 kg de îngrășăminte chimice, să 
însămînțeze foate suprafețele numai cu 
semințe bune, din hibrizi și soiuri de 
mare productivitate. Ca urmare a acțiunii 
inițiate de partid pentru valorificarea te
renurilor din lunca Dunării, noi am cîșfi- 
gat mii de hectare de teren arabil. La 
toate acestea trebuie adăugat că cei 134 
de specialiști, care lucrează în unitățile 
din trustul nostru, precum și cadrele de 
mecanizatori au dobîndit o experiență 
valoroasă în organizarea muncii, în folo
sirea rațională a utilajelor și a pămîntului. ■

Avînd create asemenea condiții, lucră
torii din cadrul trustului G.A.S. București 
au realizat an de an producții tot mai 
mari. Succesele înregistrate în această 
privință sînt ilustrate de faptul că, în ul
timii trei ani, noi am realizat în medie 
la hectar pe întregul trust între 2 088 și 
2 379 kg de grîu, 2 547—3 148 kg de 
porumb boabe și 1 400—2 010 kg de 
floarea-soarelui, iar producția obținută de 
la fiecare vacă furajată a fost în jurul 
a 2 900 de litri de lapte.

Sporirea producției a permis gospodă
riilor să aducă o contribuție tot mai mare 
la formarea fondului centralizat al sfatu
lui. în 1963, noi am livrat statului 77 300 
tone de grîu și porumb — cu peste 
40 000 de tone mai mult decît în 1961, 
4 480 tone de carne — cu 1 830 de tone 
în plus față de anul amintit, 109 107 hec
tolitri de lapte față de 61 066 hi livrați 
în 1961, 15 679 000 de ouă etc. în afară 
de aceasta, unitățile noastre au ajutat 
gospodăriile colective cu însemnate can
tități de semințe selecționate, animale de 
prăsilă etc.

O mare însemnătate pentru îmbunătă
țirea activității economice a gospodării
lor de stat are indicația dată de partid 
privind profilarea și specializarea produc
ției în aceste unități, în funcție de condi
țiile și posibilitățile locale existente, de 
necesitățile economiei naționale. Această

cifrelor
e In 1963, numai prin rețeaua 

de magazine din mediul rural ță
ranii muncitori și-au procurat măr
furi în valoare de 14 136 000 000 
de Iei — cu 11 173 000 000 lei mai 
mult decit in 1949.

e Lumina electrică pătrunde 
în tot mai multe din satele pa
triei. în 1962, numărul satelor e- 
lectrificate ajunsese la 4 601, față 
de numai 811 în 1950.

o Dacă în 1948 existau 4 931 
de cămine culturale și case de 
citit, în 1963, în mediul rural se 
găseau 11 588 asemenea unități 
culturale.

• Se extinde rețeaua cinema-
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An de an au sporit cantitățile de îngrășăminte chimice și insectofun- 
gicide destinate agriculturii. în perioada 1955—1963, agricultura noastră 
a primit mai bine de 3 milioane tone de îngrășăminte superfosfatice și 
azotoase. Prin intrarea în funcție a noilor combinate de la Craiova, 
Turnu Măgurele și Tg. Mureș, precum și datorită măririi capacităților 
de producție Ia combinatele de la Piatra Neamț și Făgăraș, se prevede ca 
la sfîrșitul anului viitor capacitatea anuală de producție la îngrășămin- 
tele chimice să se apropie de două milioane tone. In fotografie : aspect 
exterior de la fabrica de îngrășăminte azotoase din cadrul Combinatu

lui Chimic Făgăraș.

CONTRIBUȚIA ȘTIINȚEI
■ï sä

Ing- Grigore CHIȘLEANU
directorul Trustului G.A.S.-București sim cu mai multă efi- 

___  ciență mijloacele ma
teriale acordate de 

stat, asigură specializarea rapidă, la un 
nivel superior a cadrelor și introducerea 
largă a mecanizării la fermele de ani
male, obținerea unor producții mai mari, 
la un preț de cost mai redus. în acest 
scop, am simplificat, an de an, structura 
culturilor repartizate unei gospodării, fi- 
xîndu-ne doar la cîteva, am concentrat 
unele specii de animale într-un număr 
mai mic de unități sau combinate, tre- 
cînd la specializarea anumitor gospodă
rii de stat în creșterea vacilor sau a 
păsărilor, îngrășarea bovinelor sau porci
nelor. Producțiile obținute la unitățile cu 
un grad mai avansat de specializare au 
fost mult mai mari și la un preț de cost 
mai scăzut decît la celelalte gospodării.

Dacă în 1962 sectorul avicol era 
extins în 19—20 de gospodării (fie
care creștea între 1 000—2 000 de 
găini), în anul 1963, urmînd liniă trasată 
de partid, am reușit să concen.trăm a- 
cest sector în 8 unități ; două complexe 
mari cu o capacitate totală de 110 000 de 
găini ouătoare și 1 500 000 de pui pen
tru carne anual și alte 6 gospodării care 
cresc cîte 10 000—15 000 de găini fie
care. Urmarea ? Gospodăriile specia
lizate în creșterea păsărilor au ob
ținut o producție medie de 220 de ouă 
de la fiecare găină, față de 158 cît se 
realiza în anii anteriori.

Fără îndoială că rezultatele obținute 
pînă acum sînt bune. Noi ne dăm seama 
însă că mai avem mari rezerve nefolo
site pentru creșterea producției și redu
cerea prețului de cost. în consiliul direc
torilor gospodăriilor de stat din cadrul 
trustului am stabilit măsuri concrete pen
tru punerea în valoare a acestor rezerve 
încă în 1964. Astfel, gospodăriile de stat 
din trustul nostru vor aduce o contribu
ție sporită la crearea fondului central de 
produse agricole, la îmbunătățirea con
tinuă a aprovizionării populației.

Agricultura țării noastre obține, an 
de an, realizări importante care se 
concretizează în producții mari în 
toate sectoarele. La baza acestor 
rezultate stau transformarea socia
listă a agriculturii și înzestrarea ei 
cu o bază tehnico-materială supe
rioară.

Partidul a orientat agricultura, 
încă de la începutul transformării ei 
socialiste marcat de istorica plenară 
a C.C. al P.M.R. din 3—5 martie 1949, 
spre o dezvoltare intensivă și mul
tilaterală, s-a ocupat îndeaproape 
de făurirea unei agriculturi- moderne, 
pe baze științiiice. Printre importan
tele măsuri luate în această direcție 
se numără, la loc de frunte, cele pri
vind dezvoltarea cercetărilor în a- 
gricultură, orientîndu-se activitatea 
oamenilor de știință spre rezolvarea 
celor mai importante probleme ceru
te de dezvoltarea economiei națio
nale. In acest scop au fost înființate 
Institutul de cercetări pentru cereale 
și plante tehnice de la Fundulea, 
Institutul de cercetări pentru meca
nizarea agriculturii, Institutul de cer
cetări hortiviticole etc. In momentul 
de față există cinci institute specia
lizate cu 40 de stațiuni experimenta
le față de numai 26 stațiuni experi
mentale dispersate, cîte erau înain
te de 1944. In scopul asigură
rii unei conduceri și coordonări uni
tare a activității de cercetare a fost 
creat Institutul central de cercetări 
agricole, care elaborează planul 
nie de cercetări. Această formă 
organizare înlătură paralelismul 
concentrează eforturile în direcții 
însemnătate majoră.

Pe noi, cei care lucrăm în dome
niul științei agricole, ne-au însufle
țit cuvintele calde rostite de tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej la re
centa conferință a organizației de 
partid a orașului București cu pri
vire la modul cum sînt valorificate 
de către oamenii de știință din a- 
gricultură rezultatele obținute de 
cercetarea științifică pe scară mon
dială. Indicația dată de partid ca în 
activitatea de cercetare să se urmă
rească valorificarea a tot ce este 
nou șl înaintat în știință și tehnica
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modernă a constituit un mare sprijin 
pentru oamenii de știință din agri
cultură. In felul acesta s-a cîștigat 
un timp deosebit de prețios, pornin- 
du-se în multe probleme de la ceea 
ce era deja cucerit în activitatea 
științifică. Astfel se explică realizările 
importante care au fost obținute în 
producerea și generalizarea hibrizi
lor dubli de porumb cu care se va 
putea însămînța în această primă
vară o suprafață de peste patru mi
lioane de hectare. La grîu s-a gene
ralizat cultivarea unor soiuri mai 
productive decît cele pe care le a- 
veam în trecut, iar munca de creare 
de soiuri noi, mai valoroase, conti
nuă cu tenacitate. S-au intro
dus și extins pe întreaga su
prafață cultivată soiuri de floarea- 
soarelui cu un conținut mai ri
dicat de ulei, iar activitatea de 
cercetare în ce privește crearea al
tora noi, mai productive s-a soldat 
cu realizări deosebite. Unitățile agri
cole au la îndemînă soiuri de legu
me care asigură obținerea unor pro
ducții mari și de calitate superioară, 
create de cercetătorii din stațiunile 
experimentale. In domeniul pomi
cultură și viticulturii au fost 
date cele mai bune soluții privind 
amenajarea teraselor, organizarea 
plantațiilor intensive de pomi și s-a 
stabilit complexul de lucrări agro
tehnice prin care se lichidează pe
riodicitatea de rodire a pomilor.

Partidul și guvernul acordă o aten
ție deosebită valorificării de noi 
terenuri pentru agricultură în lunca 
Dunării și a rîurilor interioare pre
cum și extinderii suprafețelor iriga
te. în legătură cu această problemă, 
în ultimii ani au fost mult amplifica
te cercetările privind proprietățile 
solurilor din sudul țării, Oltenia, 
Muntenia și Dobrogea. Au fost, de a- 
semenea, extinse cercetările legate 
de valorificarea terenurilor sărătu- 
rate, de aplicare a Irigațiilor în cîm- 
pia din sudul țării.

Au fost intensificate cercetările în 
zootehnie. Astfel, s-au făcut studii 

valoroase privind alimentația rațio
nală a diferitelor specii și cate
gorii de animale, organizarea pe 
baze științifice a selecției și repro
ducției, a încrucișărilor între diferite 
rase, s-au extins însămînțările ar
tificiale. în domeniul economiei a- 
grare se studiază cele mal potrivite 
forme de organizare a producției și 
a muncii în gospodăriile colective, 
precum șl problemele legate de 
profilarea și specializarea gospodă
riilor de stat.

Sînt numai cîteva din numeroasele 
realizări ale științei agricole. Oame
nii de știință șl cercetătorii se preo
cupă în continuare de crearea de 
noi soiuri și hibrizi de plante agri
cole cu însușiri superioare, experi
mentează noi metode de lucrare a 
pămîntului, de îngrijire șl furajare a 
animalelor.

(Continuare în pag. IV-a)

ÖMR LA UMÀR,
MECANIZATORI
SI COLECTIVIȘTI
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Gospodăria colectivă din Casfranova 
a luat ființă la cîteva luni după istorica 
plenară a C.C. al P.M.R. din martie 
1949. De la începutul existenței sale, ea 
a simțit din plin sprijinul material a! sta
tului nostru, al clasei muncitoare, aliat de 
nădejde al țărănimii.

In primăvara anului 1950, împreună cu 
alți 3 tractoriști de la S.M.T. Zănoaga, am 
tras cele dintîi brazde de traefor pe 
ogoarele înfrățite.

Rod al politicii înțelepte a partidului 
de industrializare socialistă a țării, stațiu
nea dispune de 250 de tractoare, aproa
pe tot afîtea cîte existau în 1949 în tn- 
ireaga Oltenie ; avem și un bogat parc 
de combine, semănători și numeroase alte 
mașini de mare randament. Dacă în 1950, 
cu forjele de care dispuneam, am exe
cutat arături doar pe o suprafață de a- 
proape 3 000 de hectare, astăzi, în cele 
17 gospodării agricole colective pe care 
mecanizatorii din stațiunea noastră le 
deservesc, executăm lucrări pe o supra
față de aproape 40 000 de hectare.

Brigada de tractoare pe care o conduc 
este alcătuită din 20 de tractoriști, mai 
toți localnici. Noi executăm lucrări pe 
o suprafață de 2 880 ha. Pe lîngă ară
turi și însămînțări, executăm mecanic re
coltatul păioaselor și al furajelor, între
ținerea culturilor și numeroase alte lu
crări. Deși în ultimii ani timpul a fost se
cetos, producția medie de grîu din gos
podărie n-a coborît sub 1 500 kg de grîu 
la hectar, iar la porumb sub 2 200 kg. 
Noi, mecanizatorii, ne bucurăm din inimă 
de aceste succese, la a căror realizare 
am contribuit. Ne dăm însă seama că 
putem face și mai mult. Anul trecut, pe 
o suprafață de aproape 20 de hectare, 
semănată cu porumb, am efectuat trei 
discuiri, două lucrări cu sapa rotativă, 
trei prașile mecanice. Au fost adminis
trate și îngrășăminte mai multe și s-au 
executat patru prașile manuale.- Lucră
rile în plus au răsplătit însă din plin 
munca depusă. S-au recoltat cite 6 200 
kg da porumb boabe la hectar. Aceasta 
ne-a convins pe toți că nu sînt nîéi pe 
departe folosite toate posibilitățile ' de 
creștere a producției agricole în gospo
dărie. In acest an, împreună cu colec
tiviștii, am luat măsuri pentru extinderea 
experienței din anul trecut. Umăr la u- 
măr, muncim cu rîvnă să obținem succe
se șl mai mari în sporirea producției a- 
grlcole, în întărirea șl dezvoltarea gos
podăriei.

Iile DIACONU
șeful brigăzii de tractoare nr, 3 

S. M. T. Zănoaga, regiunea Oltenia
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locuințe, ca urmare a posibilităților sporite de care dispune țărănimea colectivista.

CADRE CU TEMEINICE 
CUNOȘTINȚE PROFESIONALE

In ultimii 4 ani au fost construite în mediul rural 
în fotografie : case noi ale colectiviștilor din Căciulești, regiunea Bacău.

11 IfifiW| ■ SSIH |g fi
L,-ȘLfiH|

1
mH

K »

Combinatul de industrializare a 
lemnului din Tg. Jiu se numără 
printre marile unități ale economiei 
forestiere intrate în funcțiune în anii 
planului șesenal. înzestrat cu tehni
că avansată, combinatul valorifică 
superior — prin cele cinci fabrici ale 
sale — masa lemnoasă din bazinele 
forestiere Cerna-Jiu și Gilort-Ol- 
tețu.

Ca în orice unitate nouă, eforturile 
muncitorilor, tehnicienilor și ingine
rilor de aici au fost îndreptate, în 
primul rînd, spre realizarea într-un 
termen cît mai scurt a indicatori
lor tehnico-economici proiectați — 
domeniu în care colectivul combina
tului a dobîndit, se poate spune, o 
prețioasă experiență.

Cum a acționat colectivul combi
natului pentru atingerea parametri
lor prevăzuți în proiecte ?

FOLOSIREA RAȚIONALA 
A UTILAJELOR

(Urmare din pag. I-a)

Silective a partidelor comuniste 
muncitorești.

Făcînd bilanțul realizărilor obți
nute în construcția socialistă la sate, 
sesiunea extraordinară a Marii A- 
dunări Naționale din aprilie 1962 a 
stabilit un ansamblu de măsuri, co
respunzător noii etape, pentru dez
voltarea în continuare a agricultu
rii. Pentru înfăptuirea acestui pro
gram, desfășoară o intensă activitate 
organele și organizațiile de partid, 
sfaturile populare și consiliile agri
cole, țărănimea colectivistă, specia
liștii, toți oamenii muncii din agri
cultură.

Conferințele raionale și regionale 
de partid care au avut loc în ulti
mele luni au dezbătut problemele 
creșterii producției agricole și întă
ririi gospodăriilor colective, au ana
lizat realizările obținute, au hotărît 
măsuri concrete pentru înfăptuirea 
sarcinilor în acest domeniu.

Subliniind orientarea statornică a 
partidului nostru spre dezvoltarea 
intensivă și multilaterală a produc
ției agricole, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, în cuvîntarea sa la 
conferința organizației de partid 
a orașului București, a arătat direc
țiile principale în care trebuie con
centrate eforturile pentru înflorirea 
agriculturii.

Măsurile luate sînt menite să asi
gure dezvoltarea armonioasă a tu
turor ramurilor agriculturii 
tura cerealelor, a plantelor 
legumicultura, pomicultura, 
tura, creșterea animalelor.

Urmărind asigurarea unei struc
turi raționale a culturilor, potrivit 
cerințelor dezvoltării continue a eco
nomiei naționale și nevoilor de con
sum ale populației, partidul a pus și 
pune în centrul eforturilor sporirea 
continuă a producției de cereale. In 
acest an, culturile de grîu și porumb 
ocupă peste 7 000 000 ha. în toamnă, 
printr-o mai bună organizare a mun
cii și prin utilizarea mai intensă a 
mijloacelor mecanizate, semănatul 
grîului s-a făcut la un nivel agroteh
nic superior ; totodată s-au execu
tat arături pe 4 milioane ha. Acum, 
în fața colectiviștilor, a mecanizato
rilor, a specialiștilor din agricultură 
stă sarcina de mare răspundere de 
a executa însămînțările la un înalt 
nivel agrotehnic.

Sarcini deosebit de însemnate sînt 
în domeniul zootehniei, urmărin- 
du-se creșterea în continuare a efec
tivelor de animale și mărirea produc
tivității lor. în această ' direcție, o 
preocupare principală o constituie 
folosirea tuturor posibilităților de 
sporire a producției de furaje, pen
tru a se asigura . animalelor hrană: 
din abundență și în sortiment va
riat, cu un conținut bogat de pro
teine. Un stimulent în dezvoltarea 
creșterii animalelor sînt măsurile de 
sporire a cointeresării producători
lor luate în cursul anului

O pîrghie Importantă în 
rea agriculturii socialiste 
gurarea fondului central 
tuie gospodăriile agricole

— cul- 
tehnice, 
viticul-

trecut, 
dezvolta^ 
și în asi
ei consti- 
de stat.

care devin tot mai mult un model tant al acestor cercetări este faptul 
că agricultura noastră dispune as
tăzi de sămînță hibridă de porumb 
pentru întreaga suprafață, precum 
și de. semințe valoroase de grîu, 
floarea-soarelui, sfeclă de zahăr și 
alte plante. Oamenii de știință de
pun în continuare eforturi pentru a 
aduce o contribuție tot mai mare la 
rezolvarea celor mai importante și 
actuale probleme ale agriculturii.

Noua formă de conducere a agri
culturii, inițiată de partid corespun
zător condițiilor țării noastre, și-a 
dovedit din plin eficiența. Consiliile 
agricole, constituite din cadrele' cele 
mai pregătite, care lucrează nemij
locit în producție, asigură o condu
cere competentă a agriculturii, fă- 
cînd cu succes față sarcinilor com
plexe ce le revin. Folosind din 
plin experiența cîștigată, ele sînt 
chemate să-și intensifice activi
tatea pentru generalizarea rezul
tatelor cercetării științifice și a me
todelor unităților agricole ' fruntașe, 
întărirea continuă a unităților agri
cole, valorificarea marilor rezerve 
ale agriculturii socialiste.

în scopul înarmării țărănimii co
lectiviste cu temeinice cunoștințe a- 
gricole, s-a organizat învățămîntul 
agrozootehnic de trei ani care este 
frecventat în acest an de aproape 
un milion de cursanți.

întărirea continuă a gospodării
lor colective, dezvoltarea lor multi
laterală, sprijinirea gospodăriilor cu 
rezultate mai slabe pentru a ajunge la 
nivelul celor fruntașe sînt sarcini de 
cea mai mare răspundere ale orga
nelor și organizațiilor de partid, ale- 
sfaturilor populare și consiliilor a- 
gricole.

Succesele obținute în construcția 
socialistă la sate și în creșterea pro
ducției agricole sînt rezultatul vas
tei munci politico-organizatorice 
desfășurate de organizațiile de 
partid. Așa cum a reieșit din dezba
terile conferințelor regionale de 
partid, care au avut loc recent, a 
crescut rolul organizațiilor de 
partid în viața gospodăriilor colec
tive, a gospodăriilor de stat, a 
S.M.T.-urilor, prin aplicarea con
secventă a măsurilor stabilite în 
Hotărîrea plenarei C.C. al P.M.R. 
din aprilie 1962 s-au întărit rîndu- 
rile organizațiilor de partid din uni
tățile agricole socialiste prin pri
mirea celor mai buni, mai înaintați 
dintre colectiviști și alți oameni ai 
muncii din agricultură. Este de da
toria organelor și organizațiilor de 
partid să folosească din plin capa
citatea lor sporită de organizare și 
mobilizare a maselor în vederea 
traducerii în viață a sarcinilor pri
vind sporirea producției agricole și 
întărirea gospodăriilor colective.

Muncind cu hărnicie pentru 
întîmpina cea de-a 
versare a eliberării patriei cu noi 
realizări în dezvoltarea agriculturii, 
țărănimea colectivistă, specialiștii, 
lucrătorii din G.A.S. și S.M.T. vor a- 
duee o contribuție și mai puternică

de organizare a producției agricole.
Față de 500 000 
1949, gospodăriile de stat dețin as
tăzi o suprafață r ’’ 
1 500 000 ha, ceea ce reprezintă pes
te 15 la sută din suprafața arabilă 
a țării și vor ajunge nu peste mult 
timp la 2 000 000 ha.

Mergînd pe linia extinderii supra
fețelor cultivate cu cereale și spo
rind producția la hectar, gospodării
le de stat au realizat în anii 1959— 
1963 o producție medie anuală de 
peste 1 517 000 tone de grîu și po
rumb față de numai 157 000 tone 
anual în perioada anilor 1949— 
1953. Anul trecut, ele au produs cir
ca 2 000 000 tone de grîu și porumb. 
In condiții naturale puțin favorabile, 
gospodăriile din Trustul Constanța, 
pe o suprafață de peste 32 000 ha, au 
realizat 3 380 kg de porumb boabe 
la hectar; cele din trustul Sînnicolau 
Mare — 3 860 kg pe 13 800 ha, iar 
cele din Trustul Fetești — 4140 
kg pe 15 320 ha. Producții mari 
s-au realizat îndeosebi în acele gos
podării care au cultivat porumb hi
brid în condiții de irigare: G.A.S. 
Pisc, regiunea Galați — 7 356 kg; 
G.A.S. Ioșia, regiunea Crișana — 
7 136 kg; G.A.S. Pietroiu — 7 520 kg. 
Măsurile luate de. partid pentru în
tărirea gospodăriilor de stat au dus 
la sporirea producției-marfă, ponde
rea acestor gospodării în formarea 
fondului central ajungînd în 1963 la 
grîu și secară la aproape 31 la sută, 
porumb — circa 30 la sută, carne — 
30 la șută, lapte de vacă — peste 47 
la sută, lînă fină și semifină — 
proape 30 la sută.

Partidul și guvernul acordă o 
atenție deosebită profilării ju
dicioase și specializării gospodă
riilor de stat în funcție de con
dițiile pedoclimatice din fiecare 
zonă, corespunzător nevoilor econo
miei naționale. Se prevede concentra
rea investițiilor spre creșterea ani
malelor și păsărilor în ferme de tip 
industrial, 
științifică, o sporire 
producției și productivității 
și reducerea prețului de cost.

Partidul nostru urmărește cu 
consecvență ' aplicarea măsurilor 
care asigură folosirea rațională a pă- 
mîntului și extinderea suprafeței a- 
rabile spre a se ajunge la 10 milioa
ne de hectare. Numai în cursul 
anului trecut, prin executarea unor 
mari lucrări de desecare și îndiguiri 
în lunca inundabilă a Dunării, au . 
fost redate . agriculturii 97 000 ha 
care vor fi cultivate cu porumb, 
în mare parte irigat. In același timp, 
numeroase gospodării 
zona de deal execută 
menajare în terase a 
pantă, erodate și slab 
le plantează cu pomi și viță de vie.

O agricultură intensivă, modernă, 
presupune introducerea celor mai 
noi cuceriri ale științei agricole. în 
această direcție este îndreptată ac
tivitatea institutelor de cercetări, 
care dispun de stațiuni experimen
tale complexe și specializate în toate ja desăvîrșirea construcției socialis- 
regiunile țării. Un rezultat impor- țe jn patria noastră.

ha cît aveau în

arabilă de peste

a-

care asigură o furajare 
însemnată a 

muncii

colective din 
lucrări de a- 
terenurilor în 
productive și

a
XX-a ani-

Expuneri pentru președinții
sfaturilor populare

„Scînteii“). — La 
Borșa de la poa-

BORȘA (coresp. 
complexul turistic 
lele Pietrosului s-a deschis un curs 
de 10 zile pentru pregătirea și in
struirea președinților de sfaturi 
populare comunale și orășenești de 
subordonare raională din regiunea 
Maramureș. La cursuri mai partici
pă instructori, precum și șefii sec
țiilor organizatorice ale sfaturilor 
populare raionale. Membri ai birou
lui comitetului regional de partid și 
ai comitetului executiv al sfatului 
popular regional vor expune lecții 
despre statul democrat-popular, ro
lul statului în construirea socialis
mului, . politica leninistă a partidu
lui de industrializare socialistă a 
țării, sarcinile actuale ale sfaturilor 
populare în domeniul agriculturii, 
învățămîntului public etc. Vor avea 
loc, de asemenea, schimburi de ex
periență pe teme ca organizarea ac
tivității zilnice a președintelui, în
frumusețarea orașelor și satelor și 
altele.

Grădina Botanică din Cluj a tri
mis „Catalogul de semințe 1963“ la 
aproape 500 grădini botanice și in
stituții similare din peste 70 de țări 
ale lumii. In acest catalog figurea
ză mai bine de 3 000 de specii și va
rietăți de semințe din 142 de familii 
de plante din flora României și a al
tor țări, cultivate în serele și pe 
terenurile grădinii clujene. Catalogul 
prezintă, printre altele, pe grupe ae 
plante, semințe din cele mai noi so
iuri cunoscute anul trecut în flora 
țării noastre și din care o bună par
te sînt răspîndite numai pe terito
riul R.P.R. Semințele sînt oferite 
pentru schimb tuturor grădinilor bo
tanice de peste hotare, care, la rîn- 
dul lor, trimit grădinii din Cluj ca
taloagele și semințele lor. Asemenea 
cataloage au fost primite pînă acum 
de la 250 grădini botanice din An
glia, Australia, Austria, Elveția, 
Franța, Italia, U.R.S.S. și alte țări. 
Datorită acestor schimburi, flora, gră
dinii din Cluj se îmbogățește în fie
care an cu sute de specii noi de 
plante care cresc pe cele cinci con
tinente. Numai în anul trecut, nu
mărul lor a sporit cu peste 200 de 
specii de plante.

(Agerpres)

evă rata Contribuția
(Urmare din pag. I-a)

a zilei ; „Ce dăm de mîncare la copii, cu 
ce ne îmbrăcăm la iarnă, cu ce plătim 
impozitul ?”. Ce școli au să urmeze copiii 
lor, ce meserii au să-și aleagă, cum au 
să-și îmbogățească și înfrumusețeze viața, 
— nici nu le trăznea prin cap să se în
trebe: căci acestea erau decise de sute 
de ani, de cînd lumea. întrebări utile, 

■ întrebări realiste erau cele care se refe
reau la ducerea vieții pe distanța uriașă 
de azi pînă mîine, de mîine pînă poi- 
mîine.

Pe copiii aceia, cărora părinții nu știau 
ce să le dea de mîncare a doua zi, i-am 
revăzut și urmărit, în continuare, în cursul 
ultirrtrtor cincisprezece ani. Sînt, unii, oa
meni cărunți, și sînt, printre ei, președinți 
de gospodărie colectivă, președinți de 
sfaturi popülare, deputați de toate gra
dele, iar nu puțini dintre ei sînt chiar teh
nicieni de diferite specialități, căci 
atmosfera de avînt și de progres general 
al sàtùlui de azi i-a învățat să nu se ru
șineze de a mai redeveni, la maturitate, 
elevii ‘ vreunei școli de perfecționare și 
specializare în multiplele munci avansate 
ale agriculturii de astăzi. Mulți, cei mai 
mulți, au copii, și întrebarea lor este : 
spre ce școală să—i îndrept? ce talent deo
sebit are acest copil? își duce bine mun
ca de școlar și utemist? nu cumva pierde 
cam multă vreme în fața televizorului ? nu 
pune prea mult timp și patimă în sport ? 
Iar cînd trec pe sub becurile electrice le
gate între bătrînii duzi ai ulițelor de

beznă și hîrtoape ale copilăriei mele, prin 
faja unor magazine în ale căror vitrine 
și rafturi văd motociclete, aparate de ra
dio, frigidere, televizoare, și în fața a- 
cestor obiecte văd oameni care aleg și 
cumpără, îmi spun ; au trecut numai cinci
sprezece ani I Și tocmai cînd îmi spun 
asta, sînt în dreptul bibliotecii publice a 
satului, a unui cămin cultural înălfat pe 
locul pe care-l recunosc a fi fost cîndva 
al unei cîrciumi ale cărei miazme de al
cool prost otrăveau atmosfera uliței ca un 
semnal de mari depărtări, și-mi repet : 
Și-au trecut numai cincisprezece ani I Și 
așa mai departe, orice trecere prin satul 
meu natal e o trecere în timp, o alter
nativă a realității cu memoria, atît de 
contrastantă, atît de puternică în opoziții, 
îneît pierd măsura anilor și mă întreb : 
cîți ani au trecut ?

Au trecut numai cincisprezece ani, nici 
mai mulți, nici mai puțini. Și nimic nu-mi 
dă, și nu e de natură să ne dea tuturor 
o mai mare bucurie decît faptul că au 
trecut numai cincisprezece ani. Căci, de
sigur, mai sînt multe, nespus de multe de 
făcut, pentru că drumul înainte, spre mai 
bine și mai mult, deschis prin socializa
rea agriculturii, prin socialism, nu are 
sfîrșif. Pe drumul acesta vedem departe, 
năzuim departe, și simfim nevoia unor 
noi eforturi, a unei munci și mai depline 
și mai rodnice, pentru a ajunge cît mai 
departe, și cît mai repede...

Căci au trecut cincisprezece ani, numai 
cincisprezece 1

știi nie i•J w

(Urmare din pag. III-a)

La începutul acestui an, pe vîrful 
Toaca din masivul Ceahlău a început 
să funcționeze noua stație meteorologi
că de altitudine. Clădirea cu parter și 
etaj, situată la o înălțime de 1 800 me
tri, cuprinde pe lingă laboratoare și lo
cuințele observatorilor și o mică uzină 
electrică. La cota 1907, chiar pe pisc, 
se află platforma meteorologică și punc
tul de observație, o construcție special 
amenajată pentru a putea rezista con
dițiilor grele de timp. Stația Ceahlău- 
Toaca, realizată prin grija Direcției de 
gospodărire a apelor Iași din Comitetul 
de Stat al Apelor, va contribui, prin da
tele furnizate, la îmbunătățirea protec
ției navigației aeriene și a prognozelor 
meteorologice pentru partea de est și 
nord-est a țării, ca și la dezvoltarea tu
rismului în masivul Ceahlău și zona 
lacului de acumulare Bicaz.

Prima unitate de producție a com
binatului — fabrica de cherestea — 
a intrat în producție în 1960, iar ul
tima — fabrica de plăci aglomerate 
din lemn — în 1962. Important este 
că prin mai buna folosire a utila
jelor și alte măsuri capacitatea de 
producție proiectată a fost atinsă 
și chiar depășită anul trecut la toate 
cele cinci fabrici ale combinatului. 
Aceasta a dat posibilitate colectivu
lui de 
anual 
porție 
ducția 
obțină

aici să îndeplinească planul 
la producția globală în pro- 
de, 110,5 la sută, iar la pro- 
marfă — de 106 la sută, să 
economii la prețul de cost.

Căror factori se datoresc aceste re
zultate ?

Realizarea și depășirea capacități
lor de producție proiectate s-a asi
gurat, în primul.rînd. prin perfec
ționarea continuă a proceselor teh
nologice, prin mecanizarea opera
țiunilor grele și, cu un volum mare 
de muncă, prin „eforturi susținute 
pentru însușirea unei înalte califi
cări, printr-o judicioasă organizare 
a muncii și a producției.

Producția marilor noastre unități 
de prelucrare a lemnului este con
centrată în cîteva agregate de bază 
— gatere, deruloare, mașini-agregat 
pentru plăci aglomerate etc. Buna 
îngrijire și — ca o consecință — 
buna funcționare a acestor ' utilaje 
influențează direct asupra îndeplini
rii sarcinilor de plan. Fiecare minut 
din timpul de lucru al acestor a- 
gregate este deosebit de prețios pen
tru întreaga producție a fabricii res
pective. Așadar, principalele efor
turi ale colectivului 
tat spre folosirea cît 
agregatelor.

s-au îndrep- 
mai deplină a

CALITATEREPARAȚII DE
Concomitent cu grija de a asigura 

aprovizionare tehnico-materialăo
ritmică, îneît agregatele respective să

nu duca lipsa nici o clipa de materie 
primă sau semifabricate, să nu aibă 
timpi morți din această pricină — 
s-a pus un accent deosebit pe buna 
întreținere și reparare a mașinilor. 
Toate lucrările de revizie a agrega
telor de bază s-au executat conform 
unui grafic temeinic întocmit — 
creșterea nivelului calitativ al revi
ziilor a avut ca rezultat mărirea du
ratei de funcționare a utilajelor res
pective între două reparații. îmbu
nătățirea organizării muncii la lu
crările de reparații, pregătirea din 
vreme a pieselor de schimb nece
sare, mecanizarea diferitelor opera
ții de punere la punct a utilajului 
au dus la scurtarea termenului de 
reparare, deci de imobilizare a 
agregatului sau mașinii respective, 
ceea ce a însemnat practic un sub
stanțial cîștig de timp pentru pro
ducție. Prin scurtarea timpului 
de reparație la gatere cu 3—4 
zile, întreprinderea a realizat un spor, 
de 80—100 m.c. cherestea de fiecare 
gater. Nu mai vorbim că reparațiile 
de bună calitate — însoțite adesea 
și de unele .modernizări și perfec
ționări tehnice aduse utilajului — 
au asigurat un timp de funcționare 
mai lung și chiar ridicarea unor 
performanțe tehnice ale mașinii 
respective.

Dar ca să îndeplinească cu succes 
măsurile amintite mai sus, conduce
rea combinatului a realizat înainte 
de toate un lucru esențial : a creat 
un puternic atelier de întreținere și 
reparații dotat cu toate utilajele ne
cesare, cu cadre de muncitori des
toinici și pricepuți, a asigurat aici o 
exemplară organizare a muncii. Re
zultatele sînt evidente. Atelierul de 
întreținere și reparații a desfășu
rat, am putea spune, o vastă activi
tate de prevenire a oricăror întreru
peri la mașini, prin ' asigurarea unei 
perfecte îngrijiri și funcționări a 
acestora.

Folosirea din plin a capacității de 
producție a agregatelor de bază ale 
combinatului a pus din plin proble
ma mecanizării în continuare a 
muncilor auxiliare, astfel îneît de
servirea mașinilor să se facă la un 
nivel cît mai corespunzător. Și în 
această privință atelierul de întreți
nere și reparații a avut un rol deo
sebit. Mecanizarea diferitelor munci 
grele de deservire a fost însoțită de 
diferite perfecționări ale fluxului 
tehnologic. Merită menționat ca un 
lucru pozitiv faptul că activitatea 
inovatorilor din întreprindere a fost 
în principal orientată spre găsirea 
de noi căi și posibilități de perfec-

ționare a tehnologiei producției, de 
organizare mai bună a fluxului teh
nologic — C.I.L.-Tg. Jiu ocupînd a- 
nul trecut locul I pe ramura_de pro
ducție respectivă în domeniul inova
țiilor.

Un alt factor care a contribuit la 
realizarea capacităților proiectate a 
fost asigurarea producției cu cadre 
de muncitori calificați la nivelul ce
rințelor puse de tehnica modernă. 
Pregătirea cadrelor a început încă 
înainte de darea în funcțiune a 
combinatului, mulți din muncitorii 
de astăzi ai întreprinderii lucrînd 1 
înainte în echipele de montori care 
au instalat utilajul. Alții s-au cali
ficat și specializat în cadrul C.I.L. 
Rîmnicu-Vîlcea sau în alte întreprin
deri cu profil similar,. iar în pre
zent, sute de muncitori urmează 
cursurile de ridicare a calificării. Ni
velul actual al cunoștințelor munci
torilor combinatului le permite să 
stăpînească bine tehnica, să mani
feste inițiativă pe linia îmbunătăți
rii tehnologiei de fabricație, să folo
sească rațional mașinile și timpul 
de muncă, să îmbunătățească con
tinuu calitatea producției etc.

Tehnica nouă, completată și per
fecționată continuu, oamenii califi
cați la nivelul acestei tehnici mo
derne, buna organizare a muncii — 
iată în esență factorii principali 
care au asigurat realizarea capaci
tăților proiectate într-un timp scurt.

★

Sarcinile de plan ce revin pe a- 
cest an combinatului sînt mult spo
rite. Cu prilejul dezbaterii pla
nului pe 1964, colectivul combinatu
lui de industrializare a lemnului 
Tg. Jiu s-a angajat să producă pes
te plan' 
scaune, 
200 mc 
0,50 la
creștere a productivității muncii, să 
reducă consumurile specifice de ma
terii prime, materiale etc., ceea ce va 
duce la micșorarea prețului de cost 
peste prevederi cu 400 000 lei.

Rezultatele obținute anul trecut în 
folosirea eficientă a capacităților de 
producție, realizările din primele 
luni ale acestui an confirmă hotă- 
rîrea unanimă a colectivului de a 
îndeplini în mod exemplar sarcinile 
de plan pe 1964 și angajamentele 
luate în întrecere, în cinstea celei 
de-a XX-a aniversări a eliberării 
patriei.

2 000 mc cherestea, 6 000 de 
2 000 mp dale de parc' (Ae, 
furnire, să depășească cu 
sută sarcina planificată de

Linia de formare și presare de la fabrica de plăci aglomerate din lemn, din cadrul Combinatului de in 
dustrializare a lemnului Tg. Jiu

Gheorghe VÏLCEANU

Reorganizarea conducerii agricul
turii a creat condiții ca rezultatele 
activității de cercetare să poată Ii 
ușor generalizate în producție. 
Intre institute, stațiunile experi
mentale și unitățile de produc
ție există o legătură strînsă. Pla
nurile tematice sînt discutate în șe
dințele consiliilor agricole, iar la se
siunile de reierate participă nume
roși specialiști din gospodăriile a- 
gricole de stat și colective. în scopul 
verificării în practică a concluziilor 
la care au ajuns, stațiunile organi
zează în unitățile de producție loturi 
experimentale. Deosebit de valoroa
se sînt recomandările pe care le fac 
institutele de cercetări. Specialiștii 
care lucrează în gospodăriile de stat 
și colective aduc o contribuție e- 
sențială la introducerea noului în 
producție. Mai. mult, țărănimea noas
tră muncitoare, instruită cu grijă în 
cadrul cursurilor agrozootehnice, 
este receptivă și dornică să intro
ducă un soi nou mai productiv, să 
aplice îngrășăminte și alte mijloace 
de sporire a producției.

Toate acestea ne întăresc convin
gerea că în viitor agricultura țării 
noastre va obține realizări și mai 
importante. Și oamenii de știință, 
printr-o activitate neobosită, just o- 
rientată și puternic sprijinită de 
partid, yoi servi acest important țel.

TEATRE : Teatrul de Operă șl Balet al 
R. P. Romîne; Aida — (orele 19); Teatrul 
de stat de operetă ; Paganini — (orele
19.30) ; Teatrul Național „I. L. Caragiale" 
(Sala Comedia) : Maria Stuart — (orele 
19) ; (Sala Studio) : Surîsul costă un mi
lion — (orele 19,30) ; Teatrul „C. I Not
tara“ (Sala din bd. Magheru): Peer Gynt
— (orele 19,30) ; (Sala Studio) : Unchiul 
Vanla _ (orele 20) ; Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra* (Sala din bd. Schitu 
Măgureanu nr. 1) : Orestia — (orele
19.30) ; Teatrul de Comedie ; Casa inimi
lor sfărîmate — (orele 19,30) ; Teatrul 
Muncitoresc C.F.R.-Giulești ; Băiat bun, 
dar... cu lipsuri — (orele 19,30) ; Teatrul 
pentru copil și tineret (Sala din str. 
C. Miile) : Acuzarea apără — (orele 20) ; 
Teatrul Regional-București : Punctul 
culminant — (premieră, orele 20) ; Tea
trul evreiesc de stat : Opera de trei pa
rale — (orele 20); Teatrul satiric-muzical 
„C. Tănase" (Sala Savoy) ; Revista 
de altădată — (orele 20) ; Teatrul „Țăndă
rică* (Sala Academiei) : A fugit un tren
— (orele 10) ; (la Casa de cultură a ti
neretului din raionul „T. Vladimirescu“): 
Elefănțelul curios — (orele 15) ; Circul 
de stat : Non stop-1964 — (orele 19,30, 
spectacol prezentat de artiștii circului 
din Praga).

R. P. Romîne (orele 20, cu seria de bilete 
nr. 1 092), Patria (8,30; 11; 13,30; 16,15; 19;
21.30) . Foto „aber : Republica (8; 10;
12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15), București (9,15; 
11,30; 13,45; 16,15; 18.30; 20,45), Excelsior 
(10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), Feroviar 
(9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,30; 21). Scano
Boa : Carpați (10; 12; 14; 16; 18,15; 20;30), 
Festival (10; 12; 14; 16,15; 18,30; 20,45), în
frățirea între popoare (10; 15,45; 18; 20,45), 
Grivlța (10; 12; 14; 16, 18,15; 20,30), Fla
mura (10; .12,15; 16; 18,15; 20,30). Renul
alb: Capitol (10; 12; 14; 16,15; 18,30;. 20,30). 
Valea vulturilor: Victoria (10; 12,15; 14,30; 
15,30; 18,30;. 20,30), Unirea (16; 18,15; 20,30). 
A 12-a noapte : Central (10,15; 12,15i 14,15; 
16,15: 18,30; 20,30). Pași spre Lună : Bu- 
cegi (10; 12; 16. 18,15; 20,30). Jurnalul
Annei Frank — 
(de la orele 9,30 
continuare; 17,45;
20.30) . Pisica de 
16,45; 18,45; 20.45). 
tru copii : Doina (orele 10). 
pentru al treilea : DolrÄ (11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30). Program de filme documen
tare : Timpuri Noi (de la orele 10 la o- 
rele 16 rulează în continuare ; 17; 19; 
21). Rusalka — cinemascop ; Gluleștl! 
(10,30; 12,45; 15; 17,45; 20). Medicamentul 
care ucide (ambele serii) : Cultural <16;

CINEMATOGRAFE: Șcherazada — film 19,15). Qlvitoq : Dacia (9,45; 12; 14,15,’
pentru ecran panoramlo t Sala palatului 16,30] 18,45; 21). Cascada diavolului : Bu

cinemascop : Lumina 
la orele 15 rulează în 
20,30), Munca (15; 17,45; 
mare : Union (14,45;. 
Program de filme pen-

Nu-i loc

zeștl (13; 15; 18,15; 20,30), Flacăra (14,30; 
16,30; 18,30; 20,30) Locotenent Cristina : 
Tomis (9,30; 11,45; 14: 16; 18,15; 20,30), 
Melodia (10; 12; 15; 17; 19; 21), Modern 
(10; 12,15; 14,30; 16,30; 18,45; 21). Podul :
Adesgo (15,30; 18; 20,30), Vltan (15; 17; 19; 
21). Viață sportivă : Miorița (10; 12,30; 
15; 17,45; 20,30). Noi doi, bărbații : Volga 
(10; 13;' 16; 18,15; 20.30). Revista de Ia
miezul nopții _ cinemascop : Popular 
(16; 18,15; 20,30). Elena clin Troia — cine
mascop ; Arta (16; 18,15; 20,30). Hoțul din 
San Marengo : Moșilor (15; 17; 19; 21), 
Ferentari (14,30; 16,30; 18,30; 20,30),. Cotro- 
cenl (15; 17; 19; 21). Omul cu rlcșa — 
cinemascop : Cosmos (15,30; 18: 20,30), 
Aurora (10; 12,30; 15; 17,45; 20,30). A dis
părut o navă : Viitorul (15; 17; 19; 21). 
A treia repriză — cinemascop : Colen- 
tina (16; 18; 20). Era noapte la Roma
(ambele serii) : Floreasca (16,30; 19,30). 
Haiducul de pe Ceremuș : Luceafărul 
(15; 17; 19; 21). Mi-am cumpărat un tată 
— cinemascop : Progresul (15; 17; 19; 21). 
Tudor (ambele serii) : Lira (15.30; 19). 
Călătorie în aprilie : Crîngașl (16; 18; 
20), Drumul Sării (16; 18; 2C). Inculpatul 
,1040“ : Pacea (16; 18; 20).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 — Jurna
lul televiziunii. 19,10 — Pentru cei mici: 
Filmul ,;A fost o dată Un purceluș". 19,20 
h- în vizită la școlarii din Reșița (ima-

gini filmate). 19,35 — Filmul „Dușmanul 
inimii". In jurul orei 19,50 — Concertul 
orchestrei simfonice a Radlotelevlzlunli 
(partea I-a). In jurul orei 21,00 — Filmul 
„Sărbătoarea Sfîntulul Jorgen“.

CUM E VREMEA

»>•

Ieri în tară : Vremea a. fost relativ 
frumoasă, cu cerul variabil, mal mult 
senin în Oltenia. S-au semnalat ninsori 
slabe izolate în Transilvania șl nordul 
Moldovei. Temperatura aerului Ia ora 
14 înregistra valori cuprinse între plus 
6 grade la Buzău Călărași, Urzlceni, 
Făurei și Bozovicl și minus 3 grade la 
Topllța șl Baraolt. In București : Vre
mea a fost relativ frumoasă, cu cerul 
variabil. Vîntul a suflat în general slab. 
Temperatura maximă a atins plus 6 
grade.

Timpul probabil pentru zilele de 6, 7 
șl 8 martie. In țară : Vreme relativ rece, 
cu cerul variabil. Va ninge slab șl local. 
Vînt potrivit, predomlnîhd din sectorul 
estic. Temperatura în generai staționa
ră. Minimele vor fi cuprinse între mi
nus 4 și mirus 14 grade, iar maximele 
între minus 5 șl plus 5 grade. In Bucu
rești : Vreme relativ rece, cu cerul va
riabil. Vînt potrivit. Temperatura în ge
neral staționară.
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0 seară la club
Seară de seară la clubul Șantie

rului naval din Constanța își dau 
întîlnire numeroși muncitori și 
tehnicieni ai șantierului, membrii 
familiilor acestora. Pentru ei se 
organizează conferințe pe teme e- 
ducative, tehnice, de politică inter
națională ; 50 de salariați ai șan
tierului — de diferite meserii — 
participă de două ori pe lună la 
cursurile universității populare ce 
funcționează aci ; formațiile artis
tice ale clubului prezintă programe 
mult apreciate de spectatori.

Am vizitat clubul într-una din 
serile trecute. La intrarea în hol 
mi-a atras atenția o expoziție in
teresantă de fotografii. Este rodul 
activității celor 20 de membri ai 
cemilui de foto-amatori. Într-una 
din săli se auzeau glasuri. Echipa 
de teatru făcea repetiții cu piesa 
„Ancheta“ de Al. Voitin. Actorii a- 
matori de aci au cîștigat anul tre
cut cu piesa „Marele fluviu își a- 
dună apele“ de Dan Tărchilă pre
miul III la concursul «I. L. Cara- 
giale». 16 muncitori și. tehnicieni în 
fața șevaletului învățau în altă sală 
pictura; sînt membrii cercului de

pictură care se pregătesc să des
chidă o expoziție.

Ca și în fiecare seară, la biblio
tecă era mare afluență. Aci se or
ganizează diferite manifestări în 
sprijinul cititorilor : seri literare, 
simpozioane, prezentări de cărți 
etc.

Activitatea clubului nu se limi
tează desigur numai la cele cîteva 
aspecte amintite mai sus. Există a- 
ici un cerc de balet pentru copiii 
salariaților șantierului, un cerc de 
inițiere muzicală, un ansamblu de 
cor, și dansuri și alte cercuri.

Vasile MIHAI

La 100
Formațiile artistice ale căminu

lui cultural din comuna Costuleni, 
raionul Iași, se pregătesc acum pen
tru o festivitate deosebită : serba
rea consacrată celui mai bătrîn lo
cuitor din comună, moș Dumitru 
Hiliță, care împlinește 100 de ani.

L-am vizitat zilele trecute pe 
moș Hiliță. Vioi, moșul m-a invitat 
să iau loc pe o laviță și să ascult. 
A scos vioara și a prins să cînte 
melodia unui vechi cîntec popular: 
„Hai leliță la. poiană, / Hai lelito. 
hai ! / Să sădim o buruiană / Hai 
lelițo, hai !“. La un moment dat 
parcă îi obosise mina. Arcușul tre
mura. Ce să-i faci, bătrînețea ! Mo
șul însă nu s-a lăsat, A oprit arcu
șul și a continuat solo voce.

Mi-a povestit cum a îndrăgit 
vioara de mic copil. Mai tîrziu, 
cînd l-au luat la armată, a învățat 
fligornul și trompeta, făcînd 
parte din fanfara regimentului. De 
pe la vîrsta de 10 ani a lucrat la 
coasă și la seceră din zori și pînă

de ani
noaptea. Iar seara, deși degetele îl 
dureau, veselea fetele cu vioara pe 
la clăci. Alteori, cînta duminica la 
horă, iar după ce s-a întors din 
armată venea și cu alămurile, la 
nunți și cumetrii. Din această cau
ză fetele l-au poreclit „lăutarul“ și 
s-au ferit să-l ia de bărbat. S-a 
căsătorit tîrziu, cu o fată dintr-o 
comună îndepărtată care nu știa 
că-i lăutar. De trei ani e văduv. 
A avut 4 copii : două fete și doi 
băieți. Trăiesc trei. Anica are 64 
ani, iar Maria, care-l îngrijește mai 
mult acum, fiind mai aproape cu 
casa, are 62 ani. Locuiește în că
suța lui veche, care-i aproape de o 
vîrstă cu el. O căsuță curată, căl
duroasă, intimă. Fetele cu ginerii, 
ca și nepoții au în sat case noi, 
frumoase

Prcgătindu-se de aniversare, 
moș Hiliță intenționează să cînte 
consătenilor săi la vioară. Iată-l 
în fotografie, în timp ce repetă.

Manole CORCACÎ

ȘEDINȚA LĂRGITĂ A BIROULUI 
COMITETULUI NAȚIONAL 

PENTRU APĂRAREA PĂCII
Miercuri a avut loc ședința lăr

gită a Biroului Comitetului Națio
nal pentru Apărarea Păcii din R.P. 
Romînă. Au participat membri ai 
Biroului, membri ai Comitetului și 
secretarii comitetelor regionale de 
luptă pentru pace. în cadrul ședin
ței, acad. Mihail Ralea, președintele 
Comitetului, a prezentat o infor
mare asupra activității desfășurate 
de Comitetul Național pentru Apăra
rea Păcii în anul 1963. Participanții 
la ședință au adoptat apoi planul de 
activitate pe anul 1964.

(Agerpres)

Sesiune de referate 
și comunicări științifice

între 2—4 martie a avut loc se
siunea anuală de referate și comu
nicări științifice a Institutului de 
cercetări zootehnice. La sesiune au 
participat, în afară de cercetători 
din institut și stațiuni experi
mentale, specialiști din Consiliul 
Superior al Agriculturii, din în- 
vățămîntul agricol superior și u- 
nele unități agricole socialiste. Au 
fost prezentate rezultate ale cerce
tărilor din ultimii ani privind as
pecte noi legate de alimentația ani
malelor și tehnologia nutrețurilor, 
selecția, ameliorarea raselor și creș
terea efectivelor. Au fost expuse, 
de asemenea, rezultate ale unor lu
crări de organizare a procesului de 
producție în fermele de animale.

(Agerpres)

Spectacol la Pekin in cinstea delegației
C. C. al P. M. R.

PEKIN 4 (Agerpres). — Delegația 
Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn, condusă de Ion 
Gheorghe Maurer, a asistat marți 
seara la un spectacol de cîntece și 
dansuri, oferite în cinstea sa de 
Ministerul Culturii al R. P. Chineze.

însoțiți de Liu Șao-ți, vicepreșe
dinte al C.C. al P.C. Chinez, Den 
Siao-pin, secretar general al C.C. al 
P. C. Chinez, și Ken Șen, membru

supleant al Biroului politic al C.C. 
al P.C. Chinez, Ion Gheorghe Mau
rer și membrii delegației Comitetu
lui Central al Partidului Muncito
resc Romîn au urmărit dansurile și 
cîntecele chinezești și romînești 
executate de artiștii din Pekin.

în cursul dimineții, delegația ro
mînă a vizitat gara din Pekin și sta
dionul populai- acoperit.

Leipzig

Mafia fie aur pentru o instalație 
de foraj romîncască

LEIPZIG 4 — Corespondentul A- 
gerpres C. Varvara transmite :

La Tîrgul internațional de primă
vară de la Leipzig pavilionul romî- 
nesc este vizitat în continuare de 
reprezentanți ai organizațiilor co
merciale' și de oameni de afaceri din 
diferite țări ale lumii. Un mare in
teres trezesc mașinile-unelte de pre
lucrare a metalelor, locomotiva Die
sel electrică și în mod deosebit in
stalația de foraj 3 Dh 200.

Miercuri, Direcția Tîrgului a pre

miat cu medalia de aur instalația de 
foraj 3 Dh 200 pentru înaltul nivel 

■tehnic și modul de prezentare.
Printre numeroșii oaspeți străini 

care au vizitat miercuri pavilionul 
romînesc a fost și un grup din Marea 
Britanie, printre care Mr. Drayson. 
Mr. Currey, Mr. Brig. Clarke, mem
bri ai parlamentului și reprezentanți 
ai firmei Dominions ExDort Co Ltd., 
care s-au interesat în mod amănun
țit de exponatele pavilionului romî
nesc.

Cuba

Măsurile de refacere după uragan

Cel mai vechi teatru
In centrul micului oraș Oravița 

se află o clădire veche, care a a- 
dăpostit cel mai vechi teatru din 
țara noastră.

Un grup de entuziaști membri ai 
„clubului diletanților“ din locali
tate lansează în anul 1816 o che
mare către cetățeni de a contribui 
cu posibilitățile lor la înălțarea u- 
nui edificiu de artă. La 8 octom
brie 1817, teatrul găzduiește pri
mul spectacol de gală, pr
de artiștii amatori din Oravița. 
Mai tîrziu, în anul 1838, clădirea 
este reconstruită — i se mai înalță 
un etaj.

Pe scena acestui teatru au pre

zentat spectacole și concerte Mi
hai Pascaly, Matei Millo, Ciprian 
Porumbescu, Traian Grozăvescu, 
George Enescu și artiști cu renu
me de peste hotare. Din trupa lui 
Pascaly, în toamna anului 1868, 
făcea parte și Mihail Eminescu ca 
sufleur.

Teatrul din Oravița a fost de
cretat monument istoric. De cu- 
rînd, au fost terminate aici lucră- 

a vechiului edi
ficiu care oferă vizitatorilor nume
roase mărturii ale activității cultu
rale desfășurate în această parte 
a țării.

Ion CHIUJDEA

DE LA I.T.B.

Din cauza unor lucrări de repara
ții la canalul colector de pe strada 
Ștefan Furtună, începînd de joi 5 
martie a.c. orelé 8, troleibuzele tra
seului 81, numai cu sensul către 
Palatul Pionierilor, vor circula prin 
calea Plevnei, strada Vasile Pîrvan, 
bd. 6 Martie, bd. Dr. Petru Groza, 
Palatul Pionierilor.

HAVANA 4 (Agerpres). — Râs- 
punzînd la întrebările unor ziariști 
referitoare la refacerea economiei ță
rii în urma uraganului „Flora“, Fi
del Castro a arătat că au fost repa
rate șoselele și căile ferate.

In provincia Oriente, care a avut 
de suferit de pe urma uraganului, 
au fost expediate cîteva mii de gar
nituri de mobilă, de mașini de gă
tit, încălțăminte, alimente.

Fidel Castro a relevat că, în dez
voltarea continuă a economiei re
giunilor orientale din Cuba, un rol

important îl va juca înfăptuirea pla
nului grandios de construcții hidro
energetice și de drumuri. Provincia 
Oriente — a declarat el — se si
tuează printre primele în ceea ce 
privește recoltarea trestiei de zahăr.

Guvernul revoluționar, a spus in 
continuare premierul cubanez, acor
dă o mare atenție dezvoltării zoo
tehniei și în special creșterii anima
lelor producătoare de lapte.

Fidel Castro a vorbit, de asemenea, 
despre dezvoltarea agriculturii, pes
cuitului și a industriei piscicole.

ezentat rile de restaurare
PRONOSKPRES

La tragerea Pronoexpres din ziua 
de 4 martie 1964 au fost extrase din 
urnă următoarele numere : 6 ; 16 ; 
8 ; 15 ; 1 ; 48. Numere de rezervă : 
41 ; 14.
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Mîine, în R. S. Cehoslovaca

Primele meciuri ale „mondialelor“ de handbal
PRAGA (prin telefon). — Mîine, 

în 4 orașe din R. S. Cehoslovacă 
(Praga, Bratislava, Pardubice și 
Gottwaldov) se desfășoară pri
mele meciuri din cadrul celei 
de-a 5-a ediții a campionatului mon
dial masculin de handbal în 7. Cele 
mai valoroase 16 formații din lume 
vor fi prezente la lupta sportivă 
pentru cucerirea titlului mondial 
deținut în prezent de echipa R. P. 
Romîne.

Organizațiile sportive cehoslovace 
au făcut intense pregătiri în vede
rea acestei sărbători a handbalului. 
Interesul publicului pentru marea 
întrecere sportivă este reflectat de 
faptul că încă de acum două săptă- 
mîni biletele de intrare au fost 
epuizate,

Echipa R. P. Romîne, care a sosit 
de trei zile în orașul Pardubice, si
tuat la aproximativ 10(j km de Pra
ga, a efectuat și primele antrena
mente. Sala de la Pardubice, care 
va găzdui meciurile grupei D, are 
o capacitate de 12 000 locuri. Hand- 
baliștii romîni au ca adversari echi
pele U.R.S.S., Norvegiei și Japoniei. 
Chiar de la sosire echipa R. P. Ro

mîne s-a bucurat de o atenție deo
sebită. Pe stradă sau la hotel 
„Grand“, unde este cazată, numeroși 
ziariști culeg declarații, impresii sau 
pronosticuri de la cei mai cunoscuți 
membri ai formației. Amatorii de 
sport cehoslovaci, ca și specialiștii 
din diferite țări, acordă o bună a- 
preciere echipei noastre, care, după 
cum se știe, în finala ultimei ediții 
a campionatului mondial de la Dort
mund a învins cu 9—8 echipa R. S. 
Cehoslovace. în declarațiile făcute 
reprezentanților presei sportive ce
hoslovace, antrenorii diferitelor e- 
chipe consideră că formațiile R. S. 
Cehoslovace, R. P. Romîne, R. D. 
Germane, U.R.S.S. și Suediei sînt 
favorite ale campionatului.

Vineri, echipa romînă va juca cu 
formația U.R.S.S., iar Norvegia în- 
tîlnește Japonia. Partidele din cele
lalte .grupe sînt următoarele : grupa 
A (Gottwaldov) : R.F.G.-R.S.F. Iugo
slavia ; R. D. Germană-S.U.A. ; 
grupa B (Bratislava) : Suedia-R. P. 
Ungară ; Islanda-R.A.U. ; grupa C 
(Praga) : R. S. Cehoslovacă-Franța : 
Danemarca-Elveția.

VOLEI
Anul acesta, între 10 și 24 octom

brie se va desfășura la Tokio cea 
de-a XVIII-a Olimpiadă modernă, cu 
prilejul căreia va avea loc și primul 
turneu olimpic de volei. Pe terenu
rile din parcul Komazawa se vor în- 
tîlni cele mai bune 10 formații mas
culine și cele mai puternice șase 
echipe feminine din lume, calificate 
în urma campionatelor mondiale de 
la Moscova (1962), a campionatelor 
europene disputate anul trecut în 
țara noastră, a Jocurilor pan-amerl-

cane și pan-asiatice, ca și a turneu
lui preolimpic recent încheiat.

Voleiul masculin și feminin din 
R. P. Romînă, care s-a afirmat de 
atîtea ori pe plan mondial și euro
pean, va fi prezent și în capitala 
Japoniei, țară cu patru milioane de 
voleibaliști. în vederea jocurilor la 
care vor participa, echipele noastre 
se pregătesc cu sîrguință.

în fotografie : moment de relaxare 
după un antrenament al lotului 
masculin.

Foto : R. Costin

Spartachiada republicană
DOBROGEA

Deschiderea primei ediții a Sparta
chiadei republicane a prilejuit nume
roase manifestări sportive în regiunea 
Dobrogea. In sala sporturilor din Con
stanța s-a desfășurat un program spor
tiv, cuprinzînd o demonstrație de gim
nastică și întîlniri de lupte libere și 
trîntă, la care au participat 375 tineri 
din asociațiile sportive constănțene. La 
Medgidia, Babadag, Măcin, Tulcea, Ne
gru Vodă, Băncasa și alte localități din 
regiune, deschiderea Spartachiadei re
publicane a fost sărbătorită prin orga
nizarea a numeroase concursuri. Peste 
3 000 de tineri muncitori din întreprin
deri și instituții, pescari, colectiviști și 
mecanizatori s-au întrecut la trîntă, șah, 
tenis de masă, gimnastică, haltere și la 
alte sporturi.

SUCEAVA
în 171 de asociații sportive din re

giunea Suceava au început întrecerile 
din cadrul Spartachiadei republicane, 
în orașul Botoșani, deschiderea sparta
chiadei a fost o adevărată sărbătoare a 
gimnasticii. întrecerile s-au desfășurat

în sala Clubului fabricii de confecții și 
au reunit 20 echipe de gimnastică din 
școli, întreprinderi și instituții. întreceri 
sportive interesante au avut loc și în 
comunele Ibănești, Trușești, Liteni, 
Stroiești, Ilișești și altele.

în primele două zile ale concursuri
lor din cadrul Spartachiadei republi
cane au luat startul peste 13 000 de ti
neri și tinere din regiune.

CLUJ
La primele întreceri ale Spartachia

dei republicane și-au anunțat participa
rea peste 300 000 tinere și tineri din 
572 asociații sportive și cluburi din re
giunea Cluj.

In prima zi a Spartachiadei republi
cane în toate orașele din regiune au 
avut loc numeroase concursuri. în să
lile de sport din orașul Cluj s-au dis
putat întreceri de tenis de masă, șah, 
baschet, volei, tir și alte concursuri 
sportive, cu participarea a peste 600 de 
tineri, iar în sala sportului din Cîmpia 
Turzii a avut loc un concurs de haltere, 
în aceeași zi au mai avut loc concursuri 
la Turda, Dej, Gherla, Zalău și în alte 
orașe din regiune.

In cîteva r îndaari
O Comitetul de organizare a Jocurilor 

olimpice de vară de la Tokio a trimis invi
tații de participare comitetelor olimpice 
din Algeria, Nigeria, Sierra Leone și Con
go. Aceste invitații au fost făcute la reco
mandarea Comitetului internațional olim
pic. Numărul țărilor participante la cea 
de a 18-a olimpiadă de vară va fi acum 
de 114.

® în runda a 11-a a turneului zonal de 
șah de la Moscova s-a terminat o singură

partidă : Spasski-Stein, consemnată remiză 
la mutarea 40. Partidele Korcinoi-Suetin și 
Bronstein-Gheller s-au întrerupt. în clasa
ment conduce Spasski, cu 5,5 puncte, ur
mat de Bronstein 5 puncte și o partidă în
treruptă.

® Campionatele de patinaj viteză ale 
U.R.S.S., desfășurate în orașul Sverdlovsk, 
s-au încheiat cu rezultate surpriză. La fe
minin, titlul de campioană absolută a fost 
cîștigat de Inga Voronina, care, fiind sufe
rindă, n-a participat la Jocurile olimpice 
de la Innsbruck. Ea s-a clasat pe primul 
loc la trei probe (1 500 m, 1 000 m și 3 000 
m), totalizînd Ia multiatlon 192,266 puncte. 
Lidia Skoblikova, campioană olimpică ab
solută, nu a cîștigat nici o probă, clasîndu- 
se a doua (198,066 puncte). La masculin, 
titlul a fost cucerit de Eduard Matușevici. 
Grișin a ieșit victorios la 500 m, Antson la 
5 000 m, Matușevici la 1 500 m și Kosicikin 
la 10 000 m.

O Echipa olimpică de fotbal a Japoniei 
a jucat la Singapore cu o reprezentativă 
locală, obtinînd victoria cu scorul de 2—1 
(1-1).

• Concursul unional de schi a conti
nuat cu proba de 5 km — fond femei. Pe 
locul I s-a clasat campioana olimpică Cla
udia Boiarskih cu timpul de 17’55’’. Proba 
masculină, pe distanța de 15 km, a fost 
cîștigată de Pavel Kolcin în 47’45”*

• Miercuri, la Milano, în meci retur 
pentru sferturile de finală alo „Cupei cam
pionilor europeni“ la fotbal, echipa italia
nă Internazionale a învins cu 2—1 (2—0) 
pe Partizan Belgrad și s-a calificat în se
mifinale. Surpriză la Praga, unde echipa 
Borussia Dortmund a întrecut cu 4—0 
(1—0) pe Dukla Praga în meciul tur, din 
cadrul aceleiași competiții.

Ședința Comisiei permanente 
de geologie a C.A.E.R.

ULAN-BATOR 4 (Agerpres). — 
După cum transmite agenția Mon- 
țame, la 2 martie, la Ulan-Bator s-a 
încheiat cea de-a doua ședință a 
Comisiei permanente de geologie a 
Consiliului de Ajutor Economic Re
ciproc.

La ședința comisiei au luat parte 
delegațiile R. P. Bulgaria, R. S. Ce
hoslovace, R. D. Germane, R. P. 
Mongole, R. P. Polone, R. P. Romîne, 
R. P. Ungare și Uniunii Sovietice.

La ședință au fost discutate sarci
nile comisiei pe linia îndeplinirii 
hotărîrilor Comitetului Executiv al 
C.A.E.R. pentru problemele geolo
giei, adoptate la cea de-a 10-a șe
dință a Comitetului Executiv, pre
cum și alte probleme.

Ședința comisiei a decurs într-o 
atmosferă de lucru și de prietenie.

SITUÂȚIÂ DIN RHODESIA DE SUD 
Șl ADEN VA FI DISCUTATĂ 

LA O.N.U.
NEW YORK 4 (Agerpres). — Co

mitetul special al O.N.U. pentru a- 
plicarea declarației cu privire la 
acordarea independenței țărilor și 
popoarelor coloniale, care examinea
ză în prezent programul activității 
sale pe anul 1964, a adoptat propu
nerea Uniunii Sovietice de a analiza, 
în primul rînd, situația critică din 
Rhodesia de sud și Aden.

Reprezentantul Siriei, Tarazi, re- 
ferindu-se la declarația delegatului 
englez Sankey care a afirmat că 
„situația din Aden este normală“, a 
subliniat că aceasta nu constituie 
decît o încercare de a abate atenția 
Comitetului de la examinarea situa
ției din regiunea respectivă.

Reprezentantul Etiopiei, Abebe, a 
sprijinit fără rezerve propunerea de 
a se analiza în primul rînd situația 
din Rhodesia de sud și Aden. El a 
propus, de asemenea, să fie exami
nată situația din Angola, Mozambic, 
Africa de sud-vest și Guyana brita
nică. Lucrările comitetului continuă.

Di PiETU TINDEM
INSULĂ ARTIFICIALĂ

TN CASP1CA

în Marea Caspică a apărut o nouă 
insulă artificială. Ea a fost construită 
acolo unde apa atinge adîncimea de 
40 m. înainte, o asemenea adîncime 
era inaccesibilă. Inginerii sovietici au 
proiectat însă o fundație originală 
pentru această insulă, alcătuită din 5 
blocuri mari. Construcția are înălți
mea unei case de aproximativ 19 e- 
taje. Pe noua insulă artificială, care 
are o greutate de 580 tone, pot fi in
stalate 8 turle de foraj. De pe insulă 
vor putea fi forate sonde la o adîn
cime de 3 500 m. .
ENCICLOPEDIE ARGENTINEANĂ

INTERZISĂ ÎN CHILE

Prima victimă a noii legi chiliene 
privind tipăriturile, intrată în vigoare 
în ultima zi a lunii februarie, este o 
enciclopedie argentineană. La cere
rea Ministerului chilian de Interne, ea 
a fost retrasă din circulație. Această 
cerere a Ministerului de Interne se 
bazează pe faptul că pe o hartă a 
Antarctidei, regiuni revendicate și de 
Chile sînt însemnate ca fiind teritorii 
argentinene.

UN HAMLET „ÎN VESTĂ”

După cum se știe au existat dife
rite încercări de a juca „Hamlet“ în

costume moderne. Cea mai recentă a 
avut loc la Toronto (Canada), unde 
Richard Burton (cunoscut spectatori
lor noștri din filmul „Privește' înapoi 
cu mînie“) interpretează rolul prin
cipal. Scena era mobilată numai cu o 
masă, cîteva scaune și un fel de 
platformă pe care se desfășoară cea 
mai mare parte a acțiunii.

A FOST PRECIPITAT ÎN VID

fost precipitat în vid în urma deschi
derii accidentale a unei portiere în 
timp ce avionul sbura deasupra re
giunii Knoxville (statul Tenessee). O- 
mul a fost absorbit de un puternic 
curent de aer, iar unul din colegii 
săi ar fi avut aceeași soartă dacă nu 
s-ar fi agățat de un lanț rămînînd 
suspendat sub avion. Astfel ceilalți 
membri ai echipajului l-au putut tra
ge înăuntru.

Un membru al echipajului unui a- 
vion de transport cu patru motoare a

Dupa o călătorie de 5 000 km, o insulă de foraj a unei firme americane 
a ajuns în apele teritoriale olandeze, unde este remorcată de șlepul 

oceanic „Zwarte Zee”.

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ

„Dacă n-ar fi... petrolul"
Ziarul englez „GUARDIAN" 

analizează într-un articol situa
ția teritoriilor sub mandat brita
nic aflate în peninsula arabă.

„Argumentul obișnuit sună așa : 
dacă nu ar fi baza militară de Ia 
Aden, nu ar ii asigurată securitatea 
șeicatelor bogate în petrol înșirate 
de-a lungul golfului ; și invers, dacă' 
golful n-ar fi bogat în petrol nu ar 
fi nevoie să se mențină acum o bază 
militară la Aden. Sau, exprimat alt
fel, după cum a spus un vechi func
ționar britanic din aceste locuri : 
«Costul bazei de la Aden este prima 
noastră de asigurare pentru investi
țiile noastre din golful bogat în pe
trol». Nu se cunosc cifrele oficiale 
ale costului bazei militare de la 
Aden, dar se crede că întreținerea 
instalațiilor de apărare se ridică la 
11 milioane lire anual.

Valoarea totală a petrolului extras 
din teritoriile din jurul golfului Per
sic este evaluată la aproximativ 
1 200 milioane lire anual, din care 
șeicatele sub protectorat britanic, in
clusiv Kuweitul — contribuie cu o 
treime.

în toate teritoriile, în afara Ara- 
biei Saudite și Bahrein companiile 
petroliere britanice au credite majo
re și venitul în lire sterline care 
provine din petrolul din Kuweit, în 
special, este considerat de visteria 
din Londra ca fiind vital pentru ba
lanța engleză de plăți,

Două treimi din rezervele mon
diale de petrol se află sub sau în 
jurul acestui golf și pentru o pe
rioadă de timp acest ținut a fost 
cel mai mare și cel mai ieftin ex
portator de petrol și, în particular, 
principala sursă de aprovizionare a 
Angliei. Acum presiunile mișcărilor 
naționale asupra bazei de la Aden 
cresc și costul menținerii acestui te
ritoriu semicolonial crește și el.

„Sultanul din Muscat — scrie 
„Guardian" — continuă să se spri
jine pe ajutor militar și finan
ciar pentru a înăbuși triburile 
răzvrătite din munții. Oman — to
tuși pînă acum el nu a dat guver
nului britanic dreptul de a vedea 
bugetul său național, ca să-și poa
tă da seama de adevărata sumă de 
bani de care are nevoie. Suveranul 
din Bahrein respinge sugestia Angliei 
de a introduce în țară mai multe 
forme reprezentative de guvernă- 
mînt. Șeicii din Qatar au insistat a- 
supra controlării cheltuielilor agen- 
ților britanici, în ciuda încercărilor 
acestora de a-i determina să nu o 
facă. Cei șapte conducători ai șei-, 
catelor de pe coasta Trucială își 
mențin obiecțiunile cu privire la fe
derația pe care englezii au încercat 
să le-o impună. Și cel mai avanta
jat dintre ei, șeicul din Abu Dhabi 
care e pe cale de a deveni «bogat 
în petrol» (sumele cîștigate astfel se

vor ridica în 1966 la 10 milioane lire 
sterline sau la mai mult) este desi
gur dornic acum mai mult ca ori- 
cînd să-și controleze singur aface
rile. Micul său teritoriu — o iîșle de 
deșert și lagune cu o populație de 
25 000 de oameni — a rămas a- 
proape neschimbat din timpuri stră
vechi. Shakbut a devenit nervos, bă
nuitor și încăpățînat din cauza în- 
tîlnirii cu secolul XX în domeniul ți
țeiului. Calea de parcurs le paie 
englezilor evidentă și urgentă — 
dezvoltare, administrare, organizare, 
în acest scop i-au tăcut cadou lui 
Shakbut, printre altele, și un plan cu 
o valoare de 25 milioane lire ster
line, pentru transformarea micului 
său sat de cocioabe într-un oraș 
modern al golfului. Dar vai, Shak
but s-a adresat anul trecut unui an
treprenor libanez ce a introdus o fir
mă germană —- care frustîndu-i pe 
englezi i-a făcut să reflecteze asu
pra eforturilor lor din 1950, cînd au 
scos teritoriul lui Shakbut din Burai- 
mi din mîinile Arabiei Saudite.

Pentru prezent, posesiunile brita
nice au rămas intacte — șeicatele 
din golf și baza de la Aden. Ele 
sînt însă mai șubrede, de la un cap 
la altul, o dată cu trecerea anilor, 
într-o zi ele se vor trezi și ar fi 
bine dacă, într-un fel sau altul, An
glia va putea anticipa acea zi și să 
se pregătească pentru o retragere 
elegantă".
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Rezoluția Consiliului de Securitate In sprijinul dezvoltării

Kï.sm

Ambasadorul R. P. Romine a prezentat scrisorile
de acreditare președintelui Indiei

asupra Ciprului
• SE RECOMANDĂ DESEMNAREA UNUI MEDIATOR

• FORMAREA UNEI FORȚE INTERNAȚIONALE A 0. N. U.

NEW YORK 4 (Agerpres). — Consiliul de Securitate a adoptat 
i membre 

Brazilia
miercuri rezoluția în problema Ciprului elaborată de cinci țări 
nepermanente ale Consiliului (Coasta de Fildeș, Bolivia, Maroc, 
și Norvegia).

Luînd cuvîntul înainte de vot, 
pentru a-și explica poziția față de 
această rezoluție, reprezentantul 
Uniunii Sovietice, Fedorenko, a ară
tat că, finînd.seama de poziția țării 
celei mai interesate — Cipru — de
legația sovietică va vota pentru 
proiectul de rezoluție, cu toate defi
ciențele sale. El a cerut în același 
timp să fie pus la vot separat pa
ragraful IV al rezoluției care se re
feră la componența, efectivul și 
structura forțelor O.N.U. pentru Ci
pru. Delegația 
dorenko, nu 
punct și se va

Fedorenko a 
își rezervă dreptul de a cere con
vocarea Consiliului de Securitate 
chiar înainte de expirarea perioa
dei de trei luni, prevăzută pentru 
staționarea în Cipru a forței inter
naționale, în cazul cînd această for
ță internațională nu va fi folosită 
potrivit scopurilor exprimate de re
zoluția celor cinci țări.

După ce reprezentantul Braziliei, 
în numele celor cinci autori ai re-

sovietică, a spus Fe- 
poate sprijini acest 

abține de la vot. 
subliniat că U.R.S.S.

Poziția partidului 
A. K. E. L.

ATENA 4 (Agerpres). — La 4 mar
tie ziarul „AVGHI“ a publicat tex
tul interviului acordat ziarului de 
către Papaioannu, secretarul gene
ral al Partidului progresist al oa
menilor muncii din Cipru (A.K.E.L.). 
în. interviu se arată că lupta, po
porului cipriot pentru independență 
națională șl integritatea țării sale, 
care durează de două luni, a arătat 
că în epoca actuală chiar și un po
por mic, cum este poporul cipriot, 
se poate opune amestecului străin, 
îndeosebi amestecului N.A.T.O., de- 
clarîndu-se ferm împotriva acestor 
planuri.

Papaioannu subliniază că unele 
țări, ta special Anglia și S.U.A., au 
anumite interese în Cipru, legate de 
bazele pe care le posedă. El arată că 
în această perioadă s-a manifestat 
Jncă o dată adevărata prietenie a 
țărilor socialiste, afro-asiatice șl a 
tuturor popoarelor iubitoare 
bertate și pace din Întreaga 
față de Cipru.

Poporul cipriot, a relevat

zoluției, a făcut cunoscut 
va opune votului separat 
U.R.S.S. asupra paragrafului referi
tor la crearea forței internaționale a 
O.N.U. ce urmează să fie trimisă în 
Cipru, el a propus să se treacă la 
vot imediat după cuvîntarea secre
tarului general al O.N.U., U Thant.

în cuvîntarea sa, U Thant a de
clarat, printre altele, că prelungirea 
perioadei de trei luni de staționare 
a forței internaționale în Cipru nu 
se va putea face fără aprobarea 
Consiliului de Securitate.

Pus la vot separat, paragraful pa
tru al proiectului de rezoluție a fost, 
aprobat cu opt voturi pentru, trei 
abțineri (U.R.S.S., Franța și Ceho
slovacia). Restul proiectului de re
zoluție a fost adoptat în unanimi
tate.

Rezoluția invită toate statele 
membre, conform obligațiilor lor și 
Cartei O.N.U., să se abțină de la 
orice acțiune sau amenințare care 
ar putea agrava situația în. Repu
blica Cipru sau ar constitui un pe
ricol pentru pacea internațională.

Ea recomandă secretarului gene
ral să desemneze, de comun acord 
cu guvernele Ciprului, Greciei, Tur
ciei și Marii Britanii, un mediator 
care împreună cu reprezentanții ce
lor două comunități și ai guvernelor 
sus-menționate să favorizeze o solu
ție pașnică a problemei Ciprului.

După votarea rezoluției secretarul 
general al O.N.U., U Thant, a în
ceput consultările privind formarea 
forței internaționale a O.N.U. pen
tru Cipru, precum și pentru alege
rea unui mediator. Primele întreve
deri au avut loc cu reprezentanții 
Canadei, Irakului, Iranului și Bir- 
maniei.

că nu se 
cerut de

NEW YORK 4 (Agerpres). — Vor
bind la Durham, statul Carolina de 
nord, Edwin Neilan, președintele 
consiliului băncii din Delaware, și în 
același timp președintele Camerei de 
comerț a S.U.A., a declarat că este 
de așteptat ca în cursul lunii apri
lie, cu prilejul reuniunii unui comi
tet al Camerei, să se producă o 
schimbare în ce privește poziția a- 
cestei organizații față de comerțul 
est-vest. „Comerțul est-vest, a spus 
Neilan, este cel mai bun mijloc pen- 

-tru realizarea coexistenței pașnice“.
Neilan a făcut această declarație 

după ce a participat la o sesiune de 
informare a Camerei de comerț a 
S.U.A., la care au participat 850 de 
industriași și oameni de afaceri din 
statele sud-estului tării.

★
LIMA 4 (Agerpres). — Luînd 

cuvîntul în cadrul unei conferințe 
de presă care a avut loc la Lima, 
Fernando • Schwald, ministrul aface
rilor externe al statului Peru, s-a 
pronunțat în sprijinul dezvoltării co
merțului cu țările socialiste. După 
cum a subliniat ministrul, faptul că 
Peru nu întreține relații diplomatice 
cu țările socialiste nu trebuie să 
constituie un impediment pentru re
lațiile comerciale cu aceste țări.

★
TEHERAN 4 (Agerpres). — Dele

gații la sesiunea Comisiei economice 
a O.N.U. pentru Asia și Extremul 
Orient (ECAFE), ale cărei lucrări 
se desfășoară la Teheran, au con
tinuat în ședințele de marți discu
țiile privind situația economică din 
Asia. Vorbitorii au prezentat aspecte 
ale dezvoltării economiei țărilor lor, 
punînd îndeosebi accentul pe nece
sitatea și importanta colaborării în
tre membrii acestui organism, pre
cum și pe o mai largă și mai eficace 
colaborare cu secretariatul perma
nent al Comisiei economice a O.N.U 
pentru Asia și Extremul Orient. De
legatul indian, Srinivasher, a subli
niat necesitatea stabilirii unor taxe 
vamale care să protejeze tînăra in
dustrie din țările Asiei și Extremu
lui Orient. Delegatul Pakistanului

și-a exprimat, la rîndul său, dorința 
ca la apropiata Conferință a O.N.U. 
pentru comerț și dezvoltare de la 
Geneva să se acorde atenție elabo
rării unui program de ajutorare a 
țărilor în curs de dezvoltare. Dele
gatul japonez a cerut crearea unei 
bănci regionale de dezvoltare.

tV
NEW YORK 4 (Agerpres). — La 3 

martie s-a deschis sesiunea Comite
tului pentru dezvoltarea industrială, 
compus din reprezentanții a 30 de 
țări membre ale O.N.U. în prima 
ședință s-a procedat la alegerea pre
ședintelui în persoana lui Hortenclo 
Brillantes (Filipine) a celor doi vice
președinți — Ben Amor (Tunisia) și 
Hugo Cubillos (Chile) și a raporto
rului — Franc Weidinger (Austria).

Comitetul va lua în discuție mă
surile menite să ducă la accelerarea 
procesului de industrializare a țări
lor în curs de dezvoltare.

COLOMBO 4 (Agerpres). — Mi
nisterul Afacerilor Externe al Cey
lonului a dat publicității un comu
nicat în care se arată că președin
tele R.S.F. Iugoslavia, Iosip Broz 
Tito, președintele Republicii Arabe 
Unite, Gamal Abdel Nasser, și pri
mul ministru al Ceylonului, Siri- 
mavo Bandaranaike, au căzut de 
acord să invite guvernele țărilor 
care au participat la prima confe
rință de la Belgrad a statelor nean
gajate la o întîlnire preliminară în 
vederea pregătirii conferinței 
vel înalt ce ar urma să aibă 
anul 1964.

Se propune ca 
minară să aibă loc 
1964 la Colombo la 
dorilor. La această 
discuta probleme organizatorice, lo
cul și data convocării conferinței la 
nivel 
dinei

la ni- 
loc în

preli-întîlnirea
la 23 martie 

nivelul ambasa- 
întîlnire se vor

înalt, precum și pregătirea or- 
de zi a conferinței.

Procesul do la Dallas

DALLAS 4 (Agerpres). — în ca
drul procesului lui Jack Ruby, asa
sinul lui Lee Oswald, 
procedura selecționării 
jurați. Numărul de 12 
completat. Apărarea

s-a încheiat 
ultimilor doi 
jurați a fost 
a încercat 

din nou să obțină respingerea au
tomată a noilor jurați. Judecătorul 
nu a acceptat această cerere și în 
felul acesta a putut fi ales ultimul 
jurat.

In ședința din 4 martie a tribu
nalului au început audierile mar
torilor.

★
Făcînd un bilanț al audierilor de 

la Dallas de pînă acum, Agenția

Scopul vizitei 
lui McNamara Ia Saigon

de Il
lume

Poporul cipriot, a relevat Papa- 
loannu, cere să fie retrase trupele 
engleze din Cipru. Imediat ce in
tervenția străină va lua sfîrșit pa
cea va fi restabilită. în încheiere, 
secretarul general al Partidului pro
gresist al oamenilor muncii din 
Cipru a subliniat că nici N.A.T.O. 
nici CENTO șl nici vreo altă putere 
nu va slăbi hotărîrea poporului ci
priot de a lupta pentru libertate.

NICOSIA 4 (Agerpres). — în Ci
pru a fost constituită o forță teri
torială a foștilor combatanți din 
timpul celui de-al doilea război 
mondial, pentru a rezista oricărei 
tentative de invazie.

In multe sate din Cipru populația turcă șl greacă trăiește în bună înțe
legere. Iată o imagine din localitatea Ayia Marina, unde autoritățile 

împart alimente populației mixte.

WASHINGTON 4 (Agerpres). — 
în legătură cu plecarea ministrului 
apărării, McNamara, în Vietnamul de 
sud, la Ministerul Apărării al S.U.A. 
s-a precizat că el va fi însoțit de opt 
înalți funcționari ai Departamentu
lui de stat, Agenției centrale de in
formații — C.I.A. și Agenției pentru 
dezvoltare internațională. McNama
ra, care se află la a patra sa vizită 
în Vietnamul de sud, va sta la Sai
gon o săptămînă. La înapoierea în 
S.U.A., McNamara, împreună cu în
soțitorii săi, va face o escală la Ho
nolulu, unde va avea o întrevedere 
cu amiralul Harry Felt, comandan
tul șef al forțelor americane din O- 
ceanul Pacific.

La Washington, William Bundy, 
noul secretar de stat adjunct pen
tru afacerile Extremului Orient, a 
fost audiat de comisia senatorială 
pentru relațiile externe. Bundy a 
declarat că situația din Vietnamul 
de sud este astăzi „mai rea decît 
era în luna septembrie a anului tre
cut“.

A TOST COMPLETAT
France Presse relatează: Au fost ne
cesare 80 de ore de dezbateri furtu
noase pentru a fi selecționate cele 
12 persoane, după ce au fost intero- 
gați 162 de candidați 63 de candi
dați au fost recuzați din cauza osti
lității lor față de pedeapsa cu moar
tea. Alți 49 își formaseră o opinie 
asupra culpabilității acuzatului. Opt 
s-au opus eventualității de a-1 face 
pe acuzat să beneficieze de o amî- 
nare. Unul era bolnav. 18 au fost 
recuzați fără motiv legal de apăra
re. iar 11 în aceleași condiții de a- 
cuzare.

Conferința miniștrilor
•> ■>

de externe
ai țârilor arabe

CAIRO 4 (Agerpres). — La 4 mar
tie s-a deschis la Cairo Conferința 
miniștrilor de externe ai țărilor ara
be. Conferința este consacrată exa
minării situației internaționale și din 
lumea arabă și a evenimentelor care 
s-au petrecut de la conferința arabă 
la nivel înalt, precum și pregătirii 
turneului pe care urmează să-1 efec- 
tüeze în țările lumii miniștrii de ex
terne arabi pentru a expune punc
tul de vedere al țărilor lor în pro
blema folosirii apelor Iordanului.

Prima ședință -a fost prezidată de 
secretarul general al Ligii Arabe, 
Hassuna.

TENSIUNE
Tratativele de h Bangkok 

au fost întrerupte
BANGKOK. Conferința miniștrilor 

de externe ai Indoneziei, Federației 
:Malayeze și Filipinelor și-a între
rupt miercuri lucrările. La tratative 
nu s-a realizat un acord cu privire 

• la problemele puse în discuție. De
legațiile au căzut de acord asupra 
creării unui, grup de observatori 
pentru a supraveghea respectarea 
acordului asupra încetării focului la 

,frontiera dintre Indonezia și terito
riile Borneo de nord și Sarawak in
cluse în Federația Malayeză. Minis
trul de externe al Indoneziei, a sub
liniat că, în ciuda rezultatelor nega
tive ale actualelor tratative, Indo
nezia este gata să participe la o altă 
conferință în vederea soluționării 
crizei malayeze. Primul ministru a] 
Federației Malayeze, a declarat că 
guvernul său este hotărît să pre
zinte conflictul cu Indonezia în fața 
O.N.U.

Cancelarul vest-german
despre vizita sa în Olanda

*ț »*->> •
HAGA' 4" (Agerpres). — într-o 

conferință de presă ținută după în
cheierea vizitei sale oficiale în O- 
landa, cancelarul vest-german Lud
wig Erhard a amintit că nu există 
o concepție- unitară asupra organi
zării politice a Europei occidentale, 
nici întrèJ'Ôlanda și Franța, nici în
tre R.F.G.- și Franța.

Pe de altă parte, Erhard șl-a ex
primat părerea că sînt utile con
tacte între Piața comună și zona li
berului schimb înaintea tratativelor 
G.A.T.T. Cancelarul vest-german a 
recunoscut că în timpul tratativelor 
cu reprezentanții olandezi nu s-a pu
tut ajunge totuși la o înțelegere de
plină asupra unor probleme impor
tante.

Situația politică din Bolivia s-a agravat 
brusc după recentele atentate săvîrșite 
împotriva vicepreședintelui Jüan Lechin 
și a comandantului forjelor aeriene, ge
neralul Barrientos Ortuno. Potrivit relată
rilor presei, acesta din urmă, rănit de 
un glonț, a fost supus unei' ihtervenjii 
chirurgicale.

Reacția s-a produs, imediat. Atît sindi
catele, (Lechin este , unul din principalii 
lor lideri), cît și forjele aeriene au pu
blicat comunicate înfierînd atentatele, iar 
Consiliul de Miniștri s-a întrunit în șe
dință extraordinară. Președintele Victor 
Paz Estenssoro a ordonat deschiderea 
unei anchete.

Cele două atentate se adaugă unui șir 
întreg de evenimente care, în ultima vre
me, au evoluat constant spre încordarea 
climatului politic bolivian. Punctul de 
plecare l-a constituit criza izbucnită în 
rîndurile partidului de guvernămînf — 
Mișcarea Națională Revoluționară (M.N.R.). 
Cu prilejul ultimului Congres, întrunit 
pentru desemnarea candidaților la alege
rile prezidențiale din vara anului trecut, 
controversa mai veche dintre Lechin, con
ducătorul aripii de stînga a M.N.R., și Es
tenssoro a atins un punct critic : Lechin 
l-a învinuit, fără ocol, pe Estenssoro că 
„a dat o orientare reacționară politicii 
M.N.R.", declarînd că fracțiunea sa se va 
retrage din partid și va organiza un 
Congres propriu. Atît aripa de stînga, cîf 
și cea de centru au intrat în opoziție des
chisă față de președinte. Ulterior, Lechin 
a fost exclus din M.N.R. Această măsură 
n-a făcut decît să agraveze sciziunea. A- 
proximativ 50 de lideri sindicali s-au re
tras din partidul de guvernămînf, solida- 
rizîndu-se cu Lechin care, după cum se 
afirmă, pregătește crearea unui nou 
partid politic. Divergențele semnalate 
continuă să se extindă în rîndurile echi
pei guvernamentale. Printre altele, mi
nistrul de externe, Velarde, și-a prezentat 
demisia.

Fără a trece tn revistă criticii® pe care 
aripa de stînga I le aduce lui Estenssoro, 
se poate spune că acesta și-a ținut pu
ține din făgăduielile făcute pe vremea 
campaniei electorale anterioare. Angaja
mentele sale cu privire la însănătoșirea 
finanțelor (subminate de inflație), la re
forma agrară, asigurările sociale etc., au 
rămas deficitare sub cele mai multe as
pecte. Acum, spre sfîrșitul mandatului Iul 
Estenssoro, economia boliviană suferă, în

esență, de aceleași plăgi ca în trecut : 
dominația latifundiarilor în agricultură și 
controlul, aproape total, al monopolurilor 
străine în industria minieră, sau, mai 
precis, în ramura extractivă a industriei 
miniere. Principala bogăție a țării — co
sitorul — este concesionată în proporție 
de 80 la sută monopolurilor nord-ameri- 
cane. Pierzînd treptat sprijinul în propriul 
său partid ca și în parlament, președin- 

. tele a recurs în cîteva rînduri la folosirea 
armatei pentru a stăvili manifestările de 
nemulțumire ale maselor, ceea ce, fi
rește, n-a putut să-i consolideze poziția, 
ci dimpotrivă.

Despre făptașii celor două atentate și 
mobilul lor s-au aflat deocamdată prea 
puține lucruri. Cu prilejul altor două a- 
tentate care au survenit (la locuința mi
nistrului de justiție și a unui prefect), au 
fost prinși doi dintre cei ce le-au adus 
la îndeplinire și care fac parte din parti
dul de dreapta așa-numit „Falanga so- ■ 
cialistă boliviană". In declarațiile sale, 
Lechin atribuie toate aceste atentate „ce
lor ce vor să intimideze" forțele care îl 
urmează. Iar vechile cadre ale M.N.R., 
prin luările de poziție ale lui Estenssoro, 
s-au desolidarizat categoric de asemenea 
acte. In orice caz, în presă se mențio
nează anumite împrejurări care atrag a- 
fenția. Mai întîi, principalele victime sînt

din aceeași aripă a opoziției, una din ele 
afirmîndu-se ca o personalitate cu o a- 
numită greutate în perspectiva alegerilor. 
Intr-adevăr, pentru candidatura la postul 
de președinte al țării este menfionat atît 
numele lui Estenssoro, cîf ș; cel al lui 
Lechin. in ce privește generalul Barrien
tos, acesta s-a aflat și el în competifie 
pentru funcfia de vicepreședinte, dar a 
fost handicapat de actualul președinte al 
Senatului, Federico Fortûn. După proprii
le mărturisiri, Barrientos a fost victima a 
încă trei atentate. Cu două sau trei zile 
înainte de rănirea acestuia, ministrul a- 
părării, Luis Rodriguez Bidegain, a ținut 
să dezmintă că s-ar fi descoperit un 
complot militar antiguvernamental proiec
tat pentru luna martie. Dar, potrivit unor 
versiuni care circulau în capitpla boliviană, 
guvernul ar fi dispus arestarea lui Bar
rientos, presupus a fi șeful mișcării anti
guvernamentale.

Indiferent de autenticitatea unora sau 
altora dintre versiuni, cert este că în Bo
livia există forțe reacționare interesate să 
exploateze în folosul lor actualele disen
siuni politice din țară, să le alimenteze 
prin acțiuni teroriste și, în ultima instan
ță, să profite de pe urma lor, așa cum 
s-a petrecut nu o dată în asemenea îm
prejurări.

CAIRO 4 (Agerpres).La Cairo 
șl Ryad a fost dat publicității, con
comitent, comunicatul comun al de
legațiilor guvernamentale ale R.A.U. 
și Arabiei Saudite. semnat în urma 
convorbirilor desfășurate la Ryad 
între 1 și 3 martie.

Comunicatul subliniază hotărîrea 
părților de a relua relațiile diploma
tice întrerupte în noiembrie 1961, 
din cauza divergențelor în problema 
Yemenului. într-un termen cît mai 
scurt posibil urmează să se proce
deze la schimbul de ambasadori.

în problema Yemenului, reprezen
tanții celor două țări s-au pronunțat 
în favoarea independenței Yeme
nului.

Părțile au hotărît, totodată, să 
continue negocierile, urmînd ca 
toate problemele încă nerezolvate să 
fie definitiv soluționate cu ocazia 
întrevederii dintre președintele 
Nasser și prințul Feisal. care va a- 
vea loc la sfîrșitul lunii aprilie la 
Cairo.

NEW DELHI 4 (Agerpres). — Am
basadorul extraordinar și plenipo
tențiar al R. P. Romîne în India, 
Aurel Ardeleanu, a prezentat scri
sorile de acreditare președintelui 
Indiei, Sarvapalli Radhakrishnan. 
Solemnitatea a avut loc la 3 martie 
la palatul prezidențial din New 
Delhi

în cuvîntul său, ambasadorul ro
mîn a transmis din partea preșe
dintelui Consiliului de Stat al R. P. 
Romîne, Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
urări de bine și de sănătate preșe
dintelui Indiei, precum și urări de 
prosperitate poporului indian. Am
basadorul romîn a subliniat impor
tanța statornicirii și dezvoltării con
tinue a relațiilor de 
laborare dintre cele

în răspunsul său,

diel, Sarvapalli Radhakrishnan, a 
mulțumit pentru urările transmise 
și și-a exprimat încrederea că rela
țiile deja existente între R. P. Ro- 
mînă și Republica India sînt cheză
șia extinderii, pe baza principiilor 
reciproc avantajoase, a colaborării 
dintre cele două țări.

Președintele Sarvapalli Radhak
rishnan a avut apoi o 
cordială cu ambasadorul 
deleanu.

convorbire 
Aurel Ar-

prietenie și co- 
două țări, 
președintele In

CORESPONDENȚĂ DIH ÄTEKÄ

★

In dimineața zilei de
Aurel Ardeleanu, ambasadorul R. P. 
Romîne în India, a depus o coroană 
de flori la mormîntul lui Mahatma 
Gandhi. Au fost de față secretarul 
memorialului și membri ai amba
sadei.

4 martie,

Expoziția „Monumehie arheologice
din Rominia“

În sala Clubului 
artă și litere din Atena 
vernisajul expoziției de 
fotografii, „Monumente 
din Romînia". Expoziția 
nizată de Comitetul național grec 
pentru U.N.E.S.C.O., în colaborare 
cu Comitetul național romîn pentru 
U.N.E.S.C.O. In cuvîntul său rostit 
la. deschidere, G- Kurnutos, secretar 
general al .Comitetului grec pentru 
U.N.E.S.C.O. și director general în 
Ministerul Educației, a subliniat că 
această manifestare este menită să 
contribuie la dezvoltarea relațiilor 
culturale între cele două țări, în in
teresul păcii și al prieteniei dintre 
cele două popoare.

oamenilor de 
a avut loc 
planșe cu 
arheçlogice 

a fost orga-

Personalități politice, membri ai 
Consiliului Ligii de prietenie greco- 
romine, numeroși oameni de artă ?’ 
cultură din Atena precum și șefi ai 
unor misiuni diplomatice la Atena 
și membri ai corpului diplomatic au 
luat parte la deschiderea oficială a 
expoziției.

Au asistat, de asemenea, Mircea 
Bălănescu, ambasadorul R. P. Ro
mine la Atena, și membri ai amba
sadei.

Ziarele grecești au publicat marți 
prezentări ample și numeroase fo
tografii în legătură cu expoziția.

ÀI. GHEORGHIU

Forță, sănătate și frumusețe“ 
„Al Gumhuria“ despre spectacolul grupului 

folcloric romin la Cairo

5Î

Cunoscutul critic de artă dr. Mo
hamed Mandur a publicat în ziarul 
„AL GUMHURIA“ din Cairo o cro
nică în legătură cu spectacolul dat 
de grupul folcloric romîn la Teatrul 
de Operă din Cairo, în care scrie:

„Trupa românească de artă popu
lară ne-a oferit un spectacol care 
nu a depășit două ore și, cu toate a- 
cestea, el ne-a dat o imagine fru
moasă și clară a artei acestui popor 
cu rădăcini adinei de civilizație și 
de bun gust,

Spectacolul a prezentat laolaltă 
aspecte ale artei muzicale populare 
romînești, cu instrumentele popu
lare care ne-au amintit de munții și 
cîmpiile, de lacurile și de riurile 
minunate ale României, de poporul 
ei fin și delicat, plin de vitalitate, de 
sănătate și de optimism, precum și 
aspecte din cîntecul popular, care

se caracterizează prin vioiciune, 
umor și dragoste de viață. In ■ sfîr- 
șit am asistat și la dansuri folclorice 
colective în care dansatorii și dan
satoarele au apărui în portul loi 
popular, cu cusături care ilustrează 
bunul gust, în care culorile și liniile 
se îmbină armonios, dovedind sen
sibilitate și gust rafinat. Mișcările 
dansatorilor sugerează forță, sănă
tate și frumusețe ; ele îmbină deli
catețea artei cu vigoarea.

Cît de impresionant și de minu
nat a fost faptul că grupul folcloric 
romîn a salutat la sfîrșitul specța- 
colului publicul din Cairo, prezen- 
tînd o frumoasă melodie orientală a 
artistului nostru popular Sayed Da- 
ruiș, într-o orchestrație și interpre
tare extrem de frumoasă și delicată, 
redată într-un spirit oriental auten-

diplomatice

R.A.U. și Arabia Sauditä

mai lung tunel rutier din nordul Europei — „Röldal" — care va lega 
între ele două localități norvegiene. Unicul drum de acces spre Röldal, 
venind de la Odda, trece peste muntele Haukeli. Noul tunel are o lun
gime de 4 700 m și o lățime de 7 m. Costul lui împreună cu căile de ac

ces se ridică la circa 50 milioane coroane

moanai TO3

V. OROS

Un aspect din timpul recentei greve a celor 7 000 de muncitori de la minele 
de cositor din Catavi
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ENTEBBE. în urma întrevederi
lor dintre M. Obote, primul ministru 
al Ugandei, și D. Sandys, ministrul 
britanic pentru relațiile cu Common- 
wealthul și pentru colonii, trupele 
britanice trimise în Uganda cu oca
zia evenimentelor din ianuarie a.c. 
vor fi retrase săptămînă viitoare la 
bazele lor din Kenya. (Reuter).

MOSCOVA. Mattila Olavi, minis
trul comerțului și al industriei al 
Finlandei, s-a întîlnit la 4 martie cu 
Aleksei Kosîghin, prim-vicepreședin- 
te al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., cu care a făcut un schimb 
de păreri cu privire la perspectivele 
dezvoltării relațiilor economice și co
merciale sovieto-finlandeze. (TASS).

BONN. în funcția de președinte 
al grupului parlamentar al partidu
lui social-democrat german a tost 
ales Fritz Erler, vicepreședinți — 
Carlo Schmid, Herbert Wehner, 
Heinrich Deist și Erwin Schoettle.

landei, A. Zawadzki, președintele 
Consiliului de Stat al R. P. Polone, 
A. Rapacki, ministrul afacerilor ex
terne, precum și alte persoane ofi
ciale; Obiectul tratativelor îl consti
tuie probleme politice interesînd cele 
două țări și colaborarea polono-fin- 
landeză (P.A.P.)

SOFIA. Miercuri după-amiază, 
ambasadorul R. P. Romîne la Sofia, 
Ioan Beldean, a oferit un spectacol 
de gală cu filmul artistic „Tudor“. 
Au participat șefi și membri ai mi
siunilor diplomatice acreditați 
Sofia, personalități din domeniul 
tei și culturii, ziariști bulgari 
străini.

ia 
ar

și

vi-

VARȘOVIA. Au început tratati
vele polono-finlancleze la care iau 
parte dr. Urho Kekkonen, președin
tele Republicii Finlanda, J. Hallama, 
ministrul afacerilor externe al Fin-

ACCRA. Cu prilejul încheierii 
zitei în Ghana a delegației de partid 
și guvernamentale a R.S.F. Iugo
slavia, la Accra a fost dat publicității 
un comunicat comun ghanezo-iugo- 
slav. In timpul tratativelor sincere și 
prietenești, se arată în comunicat, 
cele două părți au ajuns la un acord 
în ceea ce privește dezvoltarea co
laborării dintre popoarele ghanez și 
iugoslav. Ambele părți s-au pronun
țat pentru extinderea colaborării cu

toate forțele progresiste din lume, 
pentru triumful socialismului și păcii 
în lumea întreagă. Partidul popular 
al convenției din Ghana a acceptat 
propunerea de a trimite în urmă
toarele săptămîni o delegație în 
R.S.F. Iugoslavia.

SALONIC. Consiliul tribunalului 
a hotărît ca dosarul afacerii Lam- 
brakis să fie trimis din nou an
chetatorului Sarzetakis, pentru a 
face o anchetă suplimentară asupra 
unor puncte principale în legătură cu 
asasinarea lui Lambrakis. Se propune 
ascultarea unor martori care nu au 
făcut încă depoziții, deoarece între 
depozițiile diferiților martori s-au 
semnalat contradicții.

LONDRA. Ministrul afacerilor 
externe al Izraelului a avut o între
vedere cu ministrul de externe bri
tanic, R. A. Butler, cu care a discu
tat o serie de probleme internațio
nale. Surse diplomatice au relevat 
că s-a discutat și problema hotărîrii 
Izraelului de a abate apele Iorda
nului, precum și conflictul arabo-iz- 
raelian.
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