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PEMT8Ü REALIZAREA ÂNWAMEHîil.08? ÎN ÎNTRECERE

IN T O A T Ă Ț A R A

AU INTRAT IN FUNCȚIUNE
O linie 

tehnologică 
de cabluri 
electrice

sudură de mare randament. In cyptor, 
oxidul de fier se obfine din funderul rea
lizat în procesul laminării ți constituie 
baza de plecare în elaborarea electrozi
lor amintiți.

deservire mai bună 
in rețeaua comercială

(coresp. „Scinteii")^ 
după darea în fo- 
complex comercial

De fiecare dată cînd te afli într-o 
uzină, la o adunare a organizației de 
partid, la o consfătuire de producție 
sau într-o adunare de grupă sindi
cală, încerci sentimentul că te gă
sești chiar în mijlocul vieții, al mun
cii creatoare și pasionate. Oameni 
pe care odinioară nu-i întreba ni
meni nimic, se dovedesc azi, în 
uzina socialistă, deosebit de activi și 
ingenioși, cu o largă viziune în toate 
problemele întreprinderii. Ei iden
tifică’ noi rezerve ale producției, au 
inițiativă, își comunică experiența, 
fac propuneri ' valoroase — și toate 
acestea cu dorința de a îndeplini 
exemplar sarcinile de plan- și anga
jamentele luate în întrecerea socia
listă. Acestui țel îi este subordonată 
întreaga lor activitate din întreprin
dere. Lupta pentru îndeplinirea 
exemplară a angajamentelor este 
un teren larg de afirmare a inițiati
vei și spiritului gospodăresc al fie
cărui colectiv, al fiecărui muncitor, 
tehnician și inginer în parte.

Nu poți să vorbești de prezent 
fără să te referi la o perioadă an
terioară. Este locul aici să consem
năm că numai economiile realizate 
peste plan de colectivele întreprin
derilor bucureștene în ultimii patru 
ani însumează circa 2 miliarde iei — 
echivalentul costului unui mare 
complex industrial de capacitatea 
celui ce se construiește lîngă Cra
iova. Angajamentele luate la înce
putul acestui an în cinstea celei 
de-a XX-a aniversări a eliberării 
patriei sînt și mai cuprinzătoare, 
mai mobilizatoare. Evenimentul pe 
care ne pregătim să-1 sărbătorim cu 
bucurie și cu demnitate de oameni 
liberi însuflețește întrecerea, inspiră 
la inițiativă, la valorificarea rezer
velor producției. Ai o mare satis
facție aflînd, din lucrările conferin
țelor organizațiilor regionale de par
tid, că majoritatea întreprinderilor 
și-au îndeplinit și depășit sarcinile 
lunare de plan și că înaintează ferm 
pe drumul realizării angajamente
lor.

Oamenii se gîndesc cu seriozitate 
la cuvîntul dat, desfășoară o vie 
activitate de cercetare a resurselor 
întreprinderii. Ca lăcătușul Pompiliu 

, Tătulescu, bunăoară, de la Uzinele 
„Vulcan“. In urma propunerii sale de 
reutilizare a granulelor fluxului de 
la sudura automată se va realiza o 
economie de 40 000 de lei ; ca ma- 
trițerul Ion Mița de la Uzinele de 
pompe. El a sugerat într-o consfă
tuire de producție schimbarea teh
nologiei de fabricație a unei piese 
folosite în număr mare — cîteva 
mii — la producția curentă. Schim
barea tehnologiei a avut efecte po
zitive. Dacă pînă atunci o lamă-arc 
se făcea la presă în 3 minute, me
toda nouă a dus la 100 de bucăți pe 
minut. S-a realizat o economie 
aproape 100 000 de lei. In afară 
aceasta, calitatea pieselor a fost 
zibil îmbunătățită.

Dintr-o analiză a planurilor 
măsuri din cîteva uzine și 
ale Capitalei se constată că în cen
trul preocupărilor acestor întreprin
deri se află atingerea celor mai buni 
indici de folosire a mașinilor, ju
dicioasa organizare și gospodărire a 
locului de muncă, scurtarea circui
tului de fabricație, economisirea 
materiei prime și reducerea cheltu
ielilor de producție, modernizarea 
unor mașini și utilaje. Faptul nu-i 
deloc întîmplător. Ridicîndu-și ne
încetat calificarea, îmbogățindu-și 
experiența, cunoscînd din. ce în ce 
mai bine utilajele și mașinile, mun
citorii fac propuneri interesante 
privind bunul mers al producției.

Chestiunea este să știi să deose
bești o propunere valoroasă cu a- 
plicare practică, de alta generală și 
probabilă. Nu s-ar putea aduce un 
cuvînt de laudă acelor tovarăși de 
là Uzinele „Electroputere“ din Cra
iova care nu spun nici da, nici 
ba, la propunerea strungarului

de 
de 
yi-

de 
fabrici
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Florea Golescu. Acesta lucrează 
■ la carusele. Ciclul de prelucrare a 
unei piese este relativ lung. La pre
darea schimbului, fiecare strungar 
demontează piesa de pe mașină, ur- 
mînd să reia prelucrarea ei cînd va 
veni a doua zi. Strungarul a cerut 
organizarea muncii în brigadă, astfel 
ca ea să fie 0 muncă de colectiv, pre
lucrarea să continue pînă la capăt. 
Este o cale verificată de creștere a 
productivității muncii. Deși pare un 
lucru îndeobște acceptat, nu se știe 
de ce nu-i privit cu atenția cuveni
tă. Nu încape îndoială că pînă la 
urmă se vor găsi în uzină oameni 
care să deschidă drum mai larg idei
lor și propunerilor valoroase.

Vorbind de sugestiile și propune
rile pe care le fac muncitorii, ne-am 
obișnuit să le asemănăm unui filon 
de aur. Să știi să -le prețuiești este 
un lucru mare. Pentru tehnicieni 
este o obligație profesională ; pen
tru comitetele sindicatelor, aceasta 
decurge din însăși natura activită
ții lor obștești. Dar dincolo de sar
cină, de obligație, stă convingerea 
că oamenii muncii participă, prin 
inițiativa creatoare și spiritul lor 
gospodăresc, la înfăptuirea măsuri
lor tehnice și organizatorice ale în
treprinderii, la rezolvarea treburilor 
de interes general ale producției. 
Deseori comitetele de partid din 
uzină analizează activitatea sindica
tului privind valorificarea propu
nerilor recoltate din terenul mănos 
al consfătuirilor. Este un lucru bun 
și util. Există astfel garanția că tot 
ce constituie o idee valoroasă nu ră- 
mîne literă moartă într-un proces 
verbal, că inițiativa este puternic 
stimulată.

In multe întreprinderi se mani
festă receptivitate și operativitate 
în rezolvarea propunerilor. La Uzina 
„Electroprecizia" din Săcele se pu
blică regulat la panourile din halele 
de producție răspunsurile la pro
puneri : care sînt acceptate, care nu 
pot fi aplicate și de ce anume ; la 
Uzinele „23 August“ din Capitală 
consfătuirile de producție și adună
rile grupelor sindicale încep întot
deauna prin a arăta ce anume 
s-a întîmplat cu propunerile ante
rioare. Metode sînt multe. Dar oare 
numai operativitatea e totul ? Fără 
a-i subestima însemnătatea, este 
bine totuși să se sublinieze necesita
tea ca principala preocupare să fie 
îndreptată spre selecționarea aces
tora, spre o triere făcută cu simț 
de răspundere reținîndu-se, pentru 
a fi aplicate, acele propuneri care au 
o utilitate reală, contribuind direct 
la realizarea angajamentelor luate.

Sursele de propuneri sînt. destul 
de multe și pe toate planurile — de 
la consfătuiri de producție și pînă 
la sesiunile științifice din. întreprin-. 
dere. Serviciile tehnice n-ar 
să le analizeze pe toate dacă 
avea sprijinul colectivelor de 
lorificare a rezervelor interne, 
stînd lucrurile, nu-i deloc bine 
în unele întreprinderi ’ aceste co
lective duc o activitate slabă, nu se 
întrunesc cu regularitate ; în multe 
locuri ele sînt descompletate.

Numărul acțiunilor concrete, care 
vizează punerea în valoare a rezerve
lor interne ale producției și realiza
rea exemplară a măsurilor cuprinse 
în planurile întreprinderilor, crește 
de la un an la altul. Tot. mai mulți 
oameni înțeleg să-și aducă contri
buția la discutarea, și rezolvarea 
problemelor complexe al uzinei, 
la îndeplinirea angajamentelor în 
întrecere. Este de datoria orga
nizațiilor de 
cale, a conducerilor de întreprinderi 
de a acorda atenția ce se cuvine a- 
cestei largi acțiuni, de a folosi tot 
ceea ce este valoros, practic și efi
cient din 
mic.

reuși 
n-ar 
va- 
Așa 

că

partid și sindi-

punct de vedere econo-

in cadrul ședinței Consiliului Superior al Agriculturii au avut loc discu
ții și pe secțiile de specialitate, unde au luat cuvîntul peste 60 de mem
bri ai Consiliului și invitați. în fotografie : aspect din timpul lucrărilor 

secției de mecanizarea agriculturii.

La Fabrica de ca
bluri ți materia
le electroizolante 
din Capitală a 
fost dată în func

țiune o linie tehnologică completă, 
de mare capacitate, care produce cabluri 
de forță cu conductori în sector. Reali
zarea noilor tipuri de cabluri permite ob
ținerea de însemnate economii de cau
ciuc natural, policlorură de vinii, țesături, 
plumb etc. față de vechile tipuri cu con
ductori rotunzi. Gradul înalt de tehnicitate 
pe care îl posedă utilajele noii linii asi
gură obținerea unor produse de bună ca
litate.

Industria noastră electrotehnică reali
zează în prezent zeci de tipuri de ca
bluri : telefonice, de măsură și semnali
zare, cabluri navale și pentru pompe su- 
mersibile etc. Ca urmare a dezvoltării ca
pacităților de producție și a îmbunătățirii 
tehnologiei de fabricație, producția de 
cabluri este astăzi de 3,5 ori mai mare, 
în comparație cu anul 1959.

Un cuptor 
pentru 

recuperarea 
oxidului de Sier

La Uzinele „In
dustria Sirmii" din 
Cîmpia Turzii a 
intrat recent în 
funefiune un cup-

tor, executat de această întreprindere, 
pentru recuperarea oxidului, de fier 
cesar la confecționarea electrozilor

La a 3 a expoziție 
bienală 
de artă populară

na
de

Stație pentru 
prepararea 
betoanelor 

și mortarelor

La Piatra Neam) 
a intrat în pro
ducție o nouă 
stafie de prepa
rare a betoanelor

și mortarelor, cu o capacitate de 50 mc 
pe schimb, prevăzută cu o instalație de 
transport pneumatic a cimentului și dis
pozitiv de descărcare automată a beto
nului. Totodată, s-au construit două si
lozuri metalice pentru ciment cu o capa
citate de cîte 30 tone fiecare, precum și 
un buncăr de rezervă pentru 100 tone de 
ciment. In ultimul timp au mai fost con
struite și^puse în funefiune noi stafii de 
preparare a betoanelor și mortarelor, cen
tralizate, la Onești, Bicaz și Bacău.

TÎRGU MUREȘ 
La Tîrgu Mureș, 
loslnță a noului 
din strada Libertății, zilele acestea 
s-a deschis o modernă unitate „Teh- 
nometal". Mobilierul cu care este 
dotat magazinul a fost astfel con
ceput îneît să permită prezentarea 
deschisă a mărfurilor. Cumpărătorii 
au acces liber la marfă, plata se 
face direct la vînzător, iar obiecte
le vîndute, la cerere, se transportă la 
domiciliu.

în planul, de dezvoltare și moder
nizare a rețelei comerciale din re
giune sînt prevăzute pentru acest an 
și alte obiective. Pentru deservirea 
locuitorilor din noul cartier 7 Noiem
brie din Tîrgu Mureș se amenajează 
o bucătărie de bloc cu secție „Gos
podina", o cofetărie, o farmacie, o li
brărie, o mercerie-parfumerie etc.

A. 
încheierea

Miercuri au luat sfîrșit lucrările 
ședinței plenare a Consiliului Supe
rior al Agriculturii.

în continuarea discuțiilor au luat 
cuvîntul Barbu Popescu, președin
tele Consiliului agricol regional Do- 
brogea, prof. Irimie Staicu, șef de 
secție la Institutul de cercetări pen
tru cereale și plante tehnice Fundu- 
lea, Traian Corduban, directorul 
Trustului Gostat Suceava, Teodor 
Maghiar, Erou al Muncii Socialis
te, președintele gospodăriei colecti
ve din comuna Mădăras, regiunea 
Crișana, Gheorghe Simion, pre
ședintele Consiliului agricol raional 
Teleajen, Nicolae Ionescu, vicepre
ședinte al Consiliului Superior al 
Agriculturii, Virgil Ionescu, inginer 
la gospodăria colectivă din comuna 
Căteasca, regiunea Argeș, Iulian 
Vișoiu, președintele Consiliului agri
col raional Timișoara, Demostene 
Andronache, inginer la gospodăria 
colectivă din Panciu, regiunea Ga
lați,. Mihai Barta, inginer la gospo
dăria colectivă din comuna Tătaru, 
regiunea Dobrogea, Gheorghe Ma- 
reș, directorul S.M.T. Ciorani, regiu
nea Ploiești, Triță Făniță, membru 
în Comitetul executiv al Consiliu
lui Superior al Agriculturii, și Au
rel Nistor, președintele Consiliului 
agricol regional Hunedoara.

în încheierea lucrărilor plenarei, 
a luat cuvîntul tovarășul Mihai Da- 
lea, secretar al C.C. al P.M.R., pre
ședintele Consiliului Superior al A- 
g'riculturii; Vorbitorul a subliniat re
zultatele obținute în sporirea pro
ducției de gospodăriile colective și 
gospodăriile de stat, realizările insti
tutelor de cercetări și aplicarea lor

t

în practică, activitatea rodnică des
fășurată de consiliile agricole în con
ducerea și organizarea producției 
agricole. De asemenea, vorbitorul a 
arătat sarcinile conducerilor unită
ților agricole socialiste, consiliilor 
agricole și institutelor de cercetări, 
precum și măsurile tehnic.o-organi- 
zatorice care trebuie luate pentru 
buna desfășurare a 
cole de primăvară 
planului pe 1364 în 
producției agricole.

Ședința plenară a 
perior al Agriculturii a aprobat pla
nul de cercetare științifică pe anul 
1964, elaborat de Institutul central 
de cercetări agricole și a adoptat 
planul de muncă al..Consiliului Su

lucrărilor agri
și îndeplinirea 
toate sectoarele

Consiliului Su-

perior al Agriculturii pe anul în Curs. | 150 de lucrări. 
(Agerpres)

Cu ocazia pregătirilor ce se fac 
în satele și comunele regiunii Ga
lați în vederea deschiderii celei de-a 
3-a expoziții bienale de artă popu
lară, artiștii amatori de prin părțile 
Vrancei și cei din comuna Romanu, '■ 
raionul Brăila, au trimis primele 
modele de țesături, cusături și în- 
crustații în lemn. Acestea pun in 
valoare, alături de trăsăturile fol
clorice tradiționale, elemente inspi
rate din viața nouă de astăzi. Vrîn- 
cenii sînt recunoscuți în regiune și 
în țară pentru frumusețea costu
melor lor naționale. Ei sînt dețină
torii primului loc pe țară la ultima 
expoziție bienală de artă populară, 
din 1961, Cele mai frumoase modele 
au prezentat pînă acum colectiviștii 
din cercurile de artă populară din 
comunele Soveja, Năruja, Spulber, 
Cîmpuri, Vrîncioaia, unde lucrează 
femei cu o îndelungată expe
riență în această direcție și eleve 
ale secției de cusături a școlii de 
artă populară din Brăila. Paralel își 
desfășoară activitatea peste 150 de 
artiști plastici amatori, organizați în 
cercuri de arte plastice, pe lingă 
cluburile întreprinderilor mari, ca
sele raionale de cultură, căminele 
culturale din regiune. Pentru expo
ziția regională om fost selecționate

Interiorul noului magazin „Tehnometal" din Tg. Mureș.

Hei tspmi de bilete. de călătorie pe C. F. L
In vederea simplificării ' emiterii 

biletelor de tren, Direcția Generală 
C.F.R. a luat măsura ca de la 1 a- 
prilie să se experimenteze, timp de 
șase luni de zile, folosirea unor noi 
tipuri de legitimații de călătorie, 
după care ele vor-fi extinse în toată 
țara. Pînă acum, la trenurile acce
lerate și rapide se eliberau călăto
rului pe lîngă bilet încă unul sau 
două anexe — supliment și tichete. 
După noul sistem, călătorul primește 
un singur bilet, iar tichetele de 
locuri și suplimentele pentru trenu
rile accelerate sau rapide se înlo
cuiesc cu timbre speciale pe care se 
înscriu celelalte amănunte privind 
trenurile de viteză — numărul tre
nului, al vagonului și locului, data 
călătoriei; aceste timbre se lipesc 
pe bilet. Noile bilete au culori dife
rite, în'funcție de clasă. Pentru că
lătoriile pînă la 6n km se vor elibe-

ra doar o jumătate din biletul de 
carton. Dacă vrea, călătorul poate 
lua pe această distanță bilet dus- 
întors, caz în care i se eliberează 
ambele jumătăți (biletul' de carton 
întreg).

Folosirea noilon . legitimații sim
plifică operațiunile de eliberare a 
biletelor de călătorie pe calea fera
tă. reduce în medie cu peste 50 la 
sută numărul lor, pe lîngă faptul .că 
se realizează o economie de carton, 
evaluată la peste 1 milion lei pe an.

Se înlocuiesc, cu formulare mai 
simple și abonamentele de . călătorie 
generale, lunare și cele pentru sta
țiunile balneare. Eliberarea noilor 
legitimații de călătorie pe calea fe
rată se ya face, în perioada.de ex
perimentare, la Agenția de voiaj 
C.F.R. nr.-1 din București, la stațiile 
București Nord și Periș.(Agerpres)

Regularizarea cursului
unor ape

BAIA MARE (coresp. „Scînțeii’). — 
In regiunea Maramureș sînt în curs 
de terminare cîteva importante lu
crări privind regularizarea cursului 
apelor. In raionul Satu Mare s-au 
reprofilat și consolidat porțiuni din 
sistemul de canale construit pentru 
captarea și regularizarea apelor 
provenite din precipitații. Prin darea 
în exploatare a acestui sistem de 
canale se va evita stagnarea apelor 
provenite din ploi și topirea zăpezii 
pe o suprafață de 20 000 ha — zonă 
supusă inundării. Lucrări pentru 
regularizarea apelor se mai desfă
șoară și pe rîurile Tisa și Săsar. In 
raionul Sighet se lucrează la îndi
guirea rîului Tisa, iar la Baia Mare 
se corectează albia rîului Săsar.

Constricțiile asidui 1964 - realizate exemplar Œ

Dialog: șMtTEeai gt furnizorii

Stefan ZIDĂRIȚĂ

Printre acțiunile importante Inițiate in acest an de colectivul Fabricii de rulmenți Bîrlad în vederea îndepli
nirii exemplare a planului la toți indicatorii se numără și modernizarea mașinilor. Rezultate deosebite 
s-au obținut în secția de rectificare (în fotograiie), unde au lost modernizate un mare număr de mașini.

1 Foto t Gh. Vințilă

È1

în vecinătatea Dunării, la Turnu 
Măgurele, se înalță Combinatul de 
îngrășăminte chimice — unul din 
marile obiective industriale ale șese- 
nalului. Lucrările de construcții se 
desfășoară în ritm : susținut. Pe în
tregul șantier constructorii și mon- 

. torii sînt hotărîți să execute lucră
rile la timp și de bună calitate, 
asigure darea lor în funcțiune 
termenele stabilite.

Nu s-a împlinit nici un an de 
deschiderea șantierului și pe cele 
ha, înainte pline de sălcii și bălți, se 
.conturează în prezent unitățile in
dustriale ale combinatului.

Fabrica de acid sulfuric, cu insta
lațiile sale, domină șantierul ; pînă 
în prezent marea majoritate a con
strucțiilor metalice și a utilajelor ne
cesare au fost montate. Intr-un sta
diu avansat se află și construcția 
depozitului de pirită. Cele 3 rezer
voare de acid sulfuric sînt în curs 
de fixare pe fundații. Se desfășoară 
din plin instalarea construcțiilor me
talice la 
de mult 
unitățile producătoare de îngră
șăminte. Concomitent se 
construcția centralei termoelectrice 
și instalația de alimentare cu apă..

Ritmul intens de lucru de pe 
acest șantier este o urmare a mă
surilor luate pentru buna organi
zare a muncii, aprovizionarea cu 
materiale, extinderea mecanizării 
lucrărilor, asigurarea cadrelor de 
constructori calificați. Datorită con
dițiilor create, constructorii au a- 
vut posibilitatea să lucreze in
tens și în perioada de iarnă, să 
execute lucrările la termenele sta
bilite și la un nivel tehnic și calita
tiv ridicat. Graficele întrecerii socia
liste oglindesc realizările construc- 
torilor și montorilor de pe șantier : 
în primele două luni și jumătate 
ale acestui an planul de lucrări a 
fost depășit.

în prezent, în fața constructorilor

&ă 
la

la
45

fabrica de acid fosforic. Nu 
au început lucrările și la

execută

și montoril.or stau-sarcini importante 
— asigurarea intrării în probe teh- 

■ nologice a fabricii de acid sulfuric, 
-urgentarea lucrărilor de construcție 
,1a fabrica de îngrășăminte complexe 
și a celorlalte unități ale combina
tului. Pentru îndeplinirea sarcinilor 
de plan, a angajamentelor luate în 
întrecerea socialistă în cinstea zilei 
de 23 August, constructorii de pe 
șantier au nevoie și de un sprijin 
mai susținut din partea întreprin
derilor iurnizoare de utilaje, con
strucții metalice și materiale. Aceas
ta pentru că la utilarea fabricilor 
combinatului o contribuție însemna
tă aduc întreprinderile noastre con
structoare de mașini.

Modul în care se ocupă aceste în
treprinderi de livrarea construcți
ilor metalice, utilajelor și instala
țiilor contractate cu șantierul a con
stituit obiectul unei analize amă
nunțite efectuate recent la Turnu 
Măgurele. Din materialul prezen
tat de tov. ing. Florian Saica, 
directorul combinatului, și din dis
cuții a reieșit că, în general, uzinele 
furnizoare își respectă obligațiile

ficate nu au fost respectate întoc
mai; în ianuarie uzina n-a livrat de- 
cît 30. tone de utilaje din cele 140 cit 
era stabilit. Activitatea pe șantier a 
fost astfel, stînjenită. Cele două po
ziții de utilaje pe care le avea de 
executat, conform contractului în
cheiat, Uzinele Mecanice din Timi
șoara nu numai că au fost livrate 
cu o lună întîrziere dar sînt și in
complete ; lipsesc o serie de piese 
fără de care utilajele respective nu 
pot fi montate. Rămase în urmă cu 
livrările sînt și întreprinderea „Cea- 
hlăul“-Piatra Neamț și Uzinele „Vul
can“ din Capitală.

După cum s-a subliniat în discu
ții-era de datoria ministerului tutelar 
să ia măsurile necesare ca fiecare 
întreprindere să-și respecte obliga
țiile contractuale stabilite de comun 
acord între beneficiar și uzi
nele furnizoare ; 
lităților existente, 
această problemă 
contractele să fie 
de grafice care să 
narea livrărilor 
chenzinal. In plus, este nevoie ca 

asumate prin contracte. Ințelegînd livrările să fie mai bine coordonate 
răspunderea ce le revine alături de 
constructori în grăbirea ritmului de 
execuție a lucrărilor, conducerile 
uzinelor din Bocșa și a Șantierului 
naval Giurgiu au luat măsurile ne
cesare și au livrat la termen toate 
comenzile contractate. Constructorii 
de la Turnu Măgurele, a spus ing. 
Saica, mulțumesc din inimă colec- 

întreprinderi 
au îndeplinit

beneficiar și
pe baza. posibi- 

In legătură cu 
s-a propus ca 

însoțite în uzine 
prevadă eșalo- 

pe luni și chiar

tivelor din aceste 
pentru felul în care 
comenzile șantierului.

Din discuțiile care 
reieșit, totodată, că în unele între
prinderi nu s-au luat toate măsurile 
pentru realizarea și livrarea la timp 
a comenzilor primite. Uzinele „Gri- 
vița Roșie“ din Capitală au rămas în 
restanță încă din anul trecut cu o 
cantitate. însemnată de utilaje și 
conducte. Chiar și termenele modi-

au avut loc a

cu graficele de montaj a utilajelor 
pe șantier.

In cadrul discuțiilor a luat cuvîn
tul și tov. ing. Vasile Dumitrașcu, 
director tehnic al Uzinei „Grivița 
Roșie“.

— Intîrzierile în livrări la con
ducte, — a arătat el — se datoresc 
și beneficiarului. In contract nu se 
specifica pentru cîte atmosfere tre
buie făcute. Uzina a executat în 
mare parte comanda, dar nu de ca
litate corespunzătoare și, în .plus, 
pentru o altă presiune.

— Dar contractul a fost însoțit de 
un desen unde scrie 6 atmosfere — 
interveni proiectantul...

Din dialogul purtat în jurul aces
tei probleme s-a desprins că uzina 
a primit comanda fără a cerceta 
amănunțit contractul și desenul, fără

Pe șantierul Fabricii de acid sulfuric din cadrul Combinatului de îngrășăminte chimice Turnu Măgurele.

a cere explicații suplimentare Ia 
unele prevederi care i s-au părut 
neclare. Cazul relatat a fost un 
exemplu de felul cum nu trebuie 
privit un contract.

Cu prilejul ședinței au fost stabi
lite o serie de măsuri menite să 
contribuie la darea în folosință a 
obiectivelor la termenele fixate. S-a 
subliniat necesitatea stabilirii unor 
grafice lunare de livrări de uti
laje, care, să fie obligatorii pen
tru uzinele constructoare de mașini. 
De mare importanță este să se asi
gure o strînsă colaborare între pro- 
iectanți și conducerea ■ combinatului, 
pentru ca proiectele și documenta
țiile tehnice să fie predate în între
gime. O legătură mai strînsă și sis
tematică se cere și între șantier și 
unitățile ministerelor chemate să 
producă o mare parte din utilajele, 
instalațiile și materialele necesare 
combinatului. Este nevoie ca la în
cheierea contractelor, acolo unde nu 
au fost încă încheiate, cit și la în
tocmirea graficelor de livrare să se 
prevadă toate amănuntele pentru a 
se înlătura eventualele greșeli care 
duc, în cele din urmă, la întîrzierea 
lucrărilor de construcții și montaj.

Pentru grăbirea ritmului de exe
cuție a lucrărilor, o serie de măsuri 
se cer luate și pe șantier. Se impune 
ca în cadrul grupurilor de șantiere 
să se organizeze cit mai bine munca, 
pe fiecare fază, să se urmărească 
folosirea rațională a timpului de 
lucru și a utilajelor. Cu mai multă 
perseverență ar trebui să se ocupe 
sindicatul de organizarea întrecerii 
socialiste, de generalizarea expe
rienței înaintate.

în cadrul ședinței de analiză s-a 
atras atenția asupra necesității res
pectării cu strictețe a termenelor 
planificate de dare în funcțiune a 
unităților combinatului, asupra răs
punderii comune a beneficiarului, 
constructorului și furnizorilor de u- 
tilaje, pentru îndeplinirea întocmai 
a angajamentului luat de construc
tori. Aceasta pentru că sarcinile 
constructorilor nu sînt numai ale 
lor, ci ale tuturor factorilor care 
contribuie la construcția combina
tului.

Nicolae CUCUI 
Florea CEAUȘESCU

perioada.de


50 de am de la moartea Iui Ștefan Qheorghiu

Un militant revoluționar de seamă
DOUÄ PINIE
DE VAN DYCK
IDENTIFICATE
LA MUZEUL
BRUKENTHAL

ÎN PLINA VARA
„UN SURÎS

La muzeul Brukenthal din Sibiu 
se desfășoară o muncă pasionată 
pentru identificarea autorilor unui 
număr de tablouri aflate de multă 
vreme în depozitele muzeului. 
Conducerea muzeului ne infor
mează că în urma acestei activé 
tăți de cercetare s-a reușit — 
după studii îndelungate — identi
ficarea a două opere ale celebru
lui pictor van Dyck (1599—1651), 
Una dintre pînze, „Cap de bătrîn" 
(reproducerea de jos), este o 
lucrare de tinerețe a pictorului, 
asemănătoare capetelor de studiu 
datînd din aceeași perioadă aflate
la muzeul din Dresda. Al doilea tablou, „Portretul lui Carol I al Angliei 
și al soliei sale Henriette-Marie" (reproducerea de sus), este o operă 
de maturitate; identificarea s-a făcut și pe baza replicilor existente în 
galeria arhiepiscopală Kromeric din R. S. Cehoslovacă, și în colecția 
ducelui de Grafton din Anglia. Galeria de pictură din Belgia, cu care 
muzeul sibian întreține relații de studiu, a contribuit substantial la 
aceste ultime identificări. Cele două lucrări, împreună cu aceea intitu
lată „Moartea Cleopatrei". — singurele pînze de van Dyck existente în 
țară — ocupă un loc de frunte în tezaurul de valori picturale pe care 
muzeul Brukenthal îl pune la dispoziția nenumărafilor săi vizitatori.

Constantin CĂPRARU 
coresp. „Scînteii'

pună în valoa- 
remarcabil simț al 

al gradației, chipul

Este un film amuzant, o comedie 
savuroasă, cu certe valori educa
tive. Recenta producție în culori a 
studioului „București", prezentată de 
curînd în premieră, se înscrie — lu
cru care trebuie remarcat din capul 
locului — printre creațiile valoroase 
ale ultimilor ani, oglindind nemijlo
cit fenomene contemporane, imagini 
din viața satului de azi.

Aflat la primul său film de lung 
metraj, tînărul regizor Geo Saizescu 
și-a propus să reconstituie tablouri 
de viață veridice, animate de eroi 
interesanți, oameni ai zilelor noastre 
îmbogățiți cu trăsături morale noi. 
Regia a insistat asupra conturării 
unui personaj înzestrat cu multe 
atribute în stare să-l impună atenției 
și simpatiei spectatorului : Făniță.

Pentru a-i îngădui lui Făniță să 
se explice și să se complice, dina- 
mizînd acțiunea, scenaristul (D. R. 
Popescu) și regizorul au renunțat la 
ideea de a urmări procese simulta
ne preferind să ---- -- "~1'—
re, cu un 
umorului și _ .
unui tînăr al zilelor noastre, rob al 
unor tentații ancestrale, dornic să se 
realizeze într-alt context decît cel 
oferit de viață : gospodăria colecti
vă ; îndepărtat de cei din jur și to
tuși, sufletește, îndeajuns de aproa
pe pentru a găsi, pînă la sfîrșit, dru
mul cel bun, eroul filmului trăiește 
O experiență plină de învățăminte. 
Făniță pleacă din sat, muncește pe 
un șantier, „pune bani deopartej 
și se întoarce acasă cu o căruță 
trasă de doi cai zdraveni, cu care 
năzuiește să „facă parale, învîrtind 
negoțul..." El vinde oglinzi, mai 
bipe-zis încearcă să le vîndă, fa
brică gogoși pe care țăranii veniți 
la iarmaroc nu le cumpără, crește 
anapoda scroafe gigantice de la 
care obține numai cîte un purcel 
pricăjit și refuză cu încăpățînare a- 
jutorul fraților, al sfătosului preșe
dinte al gospodăriei și chiar al Lio- 
licăi, dragostea din clasele primare.

Interpretat de Sebastian Papaiani 
(protagonist al filmului „Partea ta 
de vină) Făniță e totdeauna convin
gător, e cînd înaripat de un entu
ziasm fără margini, cînd frămîntat 

îndoieli, are tentații copilăreștide
pe care și le trădează cu candoare,
un 
al 
hilară bărbăție pornirile sentimen
tale și are adesea un aer de bucu
rie tristă care-i subliniază cu stră
lucire gîndurile, visele... Cercul oda
tă încheiat — al tendințelor de îna
vuțire spectaculoasă — el își regă- dreptunghiul ecranului, apropiindu- 
sește familia, dragostea și însuși se de înțelegerea iubitorului de film, 
sensul existenței sale viitoare. Tem
perament solar, cu un umor de Pă-

mers anume (amintindu-1 vag pe 
lui Chaplin), își cenzurează cu

Gheorghe TOMOZEI

au rămas în cele
mea, la

din 
un 

bo- 
tre-
Aș 

' a

semnată ds George 
sub multe raporturi de 
nivel. Ea descoperă în

cală modern, demn de ascuțita in
teligență a țăranului oltean, Făniță 
este un soi de flecar simpatic, dublat 
de un suflet cald, generos, are 
nisme și aroganțe care trădează 
fapt sfială și modestie.

Făniță este deci — în intenție 
și în realizare — o reușită certă. 
Dar filmul are și inegalități, îndeo
sebi în ce privește scenariul. Acesta 
gravitează firesc în jurul unui sin
gur erou, însă unele din episoadele 
în centrul cărora nu-1 găsim pe Fă- 
niță-Papaiani ni s-au părut schema
tice, iar multe dintre celelalte per
sonaje — destul de palid conturate, 
chiar dacă rostesc vorbe „hître", 
de-o bonomie căutată. în plus, do- 
rindu-și o acțiune narată foarte la-n- 
demîna spectatorului mediu, autorii 
„Surîsului 
urmă, după părerea 
mănunchi de episoade nu prea 
gat (simți tot timpul că în film 
buia să se mai întîmple ceva), 

’mai semnala o anumită afectare 
pitorescului în prezentarea caselor, 
faptul că vestmintele eroilor (minus 
Făniță) și interioarele în care se 
mișcă pot face concurență muzeelor 
etnografice.

Imaginea 
Cornea este 
cel mai bun 
peisajul rîmnicean frumuseți pictu
rale deosebite șl creează o atmo
sferă optimistă și mereu romînească. 
Muzica (Radu Șerban) nu este atît 
de inspirată și originală precum a 
tost în filmele la care a colaborat 
pînă acum autorul ei.

Din distribuție, cei mai aproape 
de reușită sînt Draga Olteanu, actri
ță de un comic popular inimitabil, 
și Dem. Rădulescu. Ii urmează Matei 
Alexandru și Florentina Luican, — 
un debut promițător deși nu deplin 
pe măsura frumuseții personajului 
(credem util să-i atragem atenția 
asupra pericolului teatralizării). Apa
riție simpatică, George Constantin 
n-a debutat concludent din vina — 
exclusivă — a scenariului.

Filmul romînesc s-a îmbogă
țit datorită trio-ului D. R. Po
pescu, Geo Saizescu și Sebastian 
Papaiani cu un tip de țăran de o 
factură psihică deosebită, cafe vine 
să se adauge altor cîțiva eroi re
prezentativi din viața satului nostru 
(vezi filmele „Desfășurarea" și „Se
tea"). „Un suris în plină vară", pam
flet la adresa individualismului, e o 
peliculă realizată cu o tinerețe și cu 
un entuziasm care trec dincolo de

Pregătiri pentru cel de-§I H-lea Concurs 
și Festival internațional „Ceorge Enescu"

Pentru a veni în ajutorul tinerilor 
soliști de peste hotare care se pregă
tesc să participe la cel de-al III-lea 
Concurs și Festival internațional 
„George Enescu", ce va avea loc la 
București între 5—20 septembrie 
a.c., acestora le-au fost trimise re
cent partiturile lucrărilor romînești

regiona
la 

de

Ca orice Teatru Național care se 
respectă, Naționalul din Iași — po
sesor al unui trecut glorios de peste 
un veac — are în repertoriul său o 
serie de spectacole tradiționale, me
nite să-l reprezinte. Cine n-a auzit 
măcar, dacă nu va fi și văzut fai
moasa „Chiriță în provincie" a lui 
Alecsandri, interpretată în travesti de 
Miluță Gheorghiu (de curînd înre
gistrată și pe discuri „Electrecord"). 
Mă aflam la teatru, cînd sutele de 
delegați la conferința 
lă de partid, asistînd seara 
spectacolul cu „Povestea unirii" 
Tudor Șoimaru, l-au aplaudat pe re
putatul actor și pe colegii săi. Pusă 
în scenă de regizorul Miron Nicules- 
cu și intrată de mai mulți ani în re
pertoriul permanent al Teatrului Na
țional din Iași, această reprezentație 
se bucură mereu de participarea vie 
a publicului, datorită suflului ei pa
triotic, interpretării sincere, însufleți
te, valorilor actoricești printre care 
am mai aminti (dintr-o numeroasă 
distribuție) creația viguroasă a lui 
Ștefan Dăncinescu în Vogoride.

Desigur, stimîndu-și și cultivîn- 
du-și tradițiile, un teatru nu poate 
rămîne la ele ; el trebuie totodată 
să-și înnoiască permanent preocu
pările și limbajul, pentru a găsi ca
lea spre înțelegerea și sensibilitatea 
spectatorului de astăzi. Conducerea 
actuală a Teatrului Național din 
Iași și-a propus pe bună drepta'țe, 
ca obiective artisiice, pe de o parte 
promovarea culturii teatrale clasice, 
iar pe de altă parte reprezentarea 
unora din cele mai reușite opere 
contemporane din dramaturgia ro
mînească și universală. In același 
spirit, vedem în recentele spectaco
le ieșene îmbinîndu-se experiența și 
tehnica unor, prestigioși actori ai 
vechii generații cu talentele proas
pete ale unor tineri cărora li se dă 
prilejul să se afirme în roluri im
portante și dificile.

E semnificativă geneza unuia din
tre spectacolele apreciate din ultima 
vreme — festivalul de tragedie anti
că, cuprinzînd fragmente din „Pro
meteu încătușat" de Eschil, din „An
tigona" șl „Oedip-rege" de Sofocle 
și din „Troienele" de Euripide. Con-

repertoriul mariice figurează în 
competiții. între acestea sînt : suita 
„Impresii din copilărie", „Sonata a 
II-a în fa minor“, și „Sonata a IlI-a 
în la minor“ de George Enescu, 
concerte pentru vioară și orchestră, 
lucrări pentru pian ș.a.

cepută inițial ca ilustrare a unei 
conferințe privind istoria teatrului u- 
niversal, această mică antologie a 
trezit un asemenea interes, încît și-a 
cîștigat locul în programul obișnuit 
al teatrului. Asistînd la spectacol 
într-o duminică seara, alături de un 
public numeros, format cu precăde
re din tineri, elevi, studenți, care as
cultau textele antice cu atenție con
centrată, într-o liniște pioasă, am 
avut sentimentul că prin asemenea 

•manifestări o instituție artistică de 
titulatură națională își îndeplinește 
una dintre chemările ei fundamen
tale.

Acest gen de spectacol experi
mental constituie o școală bună nu 
numai pentru spectatori, cl și pen
tru actori. Un tînăr interpret, Teofil. 
Vîlcu, are prilejul să joace succesiv deschidere a Teatrului Național”din 

„ . . jgși; sînt parcă făcute pentru spec
tacole de o largă rezonanță- Cum 
urma să se integreze aci interiorul 
locuinței lui Pavel Proca sau al 
biroului lui Athanasescu din „Steaua 
polară", disputa de idei din piesa 
lui Sergiu Fărcășan ? Regizorul Crin 
Teodorescu a rezolvat această pro
blemă într-un mod interesant și 
conform cerințelor textului. El și-a 
propus ca, pornind de la cotidian, 
să se ridice deasupra cotidianului, 
la semnificații generale, la sensuri 
omenești majore. Pe scenă s-a creat 
astfel o puternică tensiune. Dezba
terea este prezentă mereu, chiar și 
în timpul unei serate amicale, chiar 
și într-un schimb de replici șoptite, 
iar cînd Proca își rostește frumosul 
său omagiu al omului de azi care 
își face datoria de luptător, și pe 
care viitorul îl va glorifica, deasupra 
sa se deschide un cer înstelat. Cîte- 
va intervenții regizorale ni s-au pă
rut cam artificiale (de pildă introdu
cerea unui „prezentator" sau bătăile 
inimii lui Proca hiperbolizate prin 
megafon), dar acestea sînt momen
te supra-adăugate, în vreme ce li
nia principală a spectacolului se ca
racterizează printr-un conflict sobru 
de idei.

Spectacolul are meritul de a pune 
în lumină ceea ce-i unește pe Proca 
și Athanasescu, relevînd că disputa

pe Prometeu, Creon și Tiresias, re- 
marcîndu-se printr-o voce profun
dă, printr-o reală forță dramatică. 
Rolul unei corifee sau al unei tinere 
troiene ne relevă talentul foarte 
promițător al Elenei Bartok. Studie
rea partiturilor clasice se va dovedi 
cu siguranță de folos în dezvoltarea 
profesională a unor actori ca Adina 
Popa (Antigona, Casandra) sau 
Const. Dinulescu (Oedip). Și merită, 
în mod deosebit, subliniată contri
buția pasionată — în rolul Hecubei 
— a unei acirițe de dăruirea și vir
tuozitatea Margaretei Baciu (a că
rei creație în Mutter Courage ne 
stăruie încă, după atîția ani, în me
morie) ca și prezența altui actor de 
frunte al teatrului, Marcel Fincheles- 
cu, care dovedește încă o dată că, 
așa cum trebuie să fie într-o trupă 
modernă, măiestria interpretului 
înnobilează și pune în atenție chiar 
și rolurile socotite în trecut „mărun
te”. Pentru regizorul Crin Teodorescu 
a fost de asemenea o utilă experien
ță de creație. Ne-a plăcut cel mai 
mult viziunea regizorală a lui „Pro
meteu încătușat", unde așezarea șl 
mișcarea scenică, decorul semnat de 
Marga Ene, folosirea ingenioasă a 
luminilor — lotul cu mijloace laco
nice, simplu, neîncărcat — îți dă
deau impresia spațiilor necuprinse, 
un sentiment de măreție și de înfrun-

Se împlinesc 50 de ani de la moar
tea unuia dintre cei mai de sețimă 
organizatori și conducători ai miș
cării noastre muncitorești de la sfîr- 
șitul secolului trecut și începutul 
secolului al XX-lea, înflăcăratul mi
litant revoluționar Ștefan Gheorghiu.

El și-a început activitatea revolu
ționară într-o perioadă cînd prole
tariatul din Romînia se afirma în 
viața social-politică tot mai puter
nic, ca o forță înaintată, ridicînd 
steagul luptei pentru drepturi și li
bertăți democratice, pentru intere
sele vitale ale celor ce muncesc. 
Drept rezultat al dezvoltării miș
cării muncitorești și al răspîndirii 
ideilor marxiste, fusese creat, în 
1893, Partidul Social Democrat al 
Muncitorilor din Romînia.

Ca muncitor dulgher, provenit tot 
dintr-o familie de muncitori, Ștefan 
Gheorghiu ia parte încă de la 17-18 
ani la activitatea Clubului muncito
rilor din orașul său natal, Ploiești, 
la acțiunile și manifestațiile munci
torești. înzestrat cu o inteligență 
rară, el și-a însușit, din cărțile cum
părate în locul pîinii, din literatura 
și presa socialistă a vremii, cunoștin
țe» vaste, pe care le-a pus în slujba 
luptei pentru eliberarea muncitori
mii exploatate.

Dezorganizarea partidului socia
list, survenită în urma trădării 
grupului așa-zișilor „generoși" — 
elemente burghezo-liberale pătrun
se în conducerea sa — n-a dus la 
distrugerea mișcării muncitorești, 
așa cum sperau clasele exploatatoa
re. Elementele înaintate, credincioa
se socialismului, au luat o atitudine 
intransigență față de trădători și au 
continuat cu hotărîre munca de lu
minare și de organizare a muncito
rilor. între acestea se afla și Ștefan 
Gheorghiu, „Față de situația creată 
prin care trec muncitorii ploieșteni 
— scrie el într-o scrisoare adresată 
conducerii Clubului muncitorilor din 
București — mai mulți tineri de ini
mă, între care mă număr și eu, au
torul acestei scrisori, vroim a lupta 
din răsputeri pentru luminarea mun
citorimii, punînd temelia unui nou 
„club al muncitorilor“, unde să se 
discute despre soarta și interesul 
muncitorilor, arătînd de unde pro
vine boala lor și care ar fi ‘leacul”.

în primii ani ai secolului XX, 
cînd, suh impulsul creșterii conști
inței de clasă a proletariatului, au 
început să ia ființă și să se dezvolte 
sindicatele constituite pe principiul 
luptei de clasă, Ștefan Gheorghiu 
muncește cp pasiune pentru organi
zarea în sindicate nu numai a mun
citorilor din Valea Prahovei, ci și a 
celor din multe alte orașe ale patriei. 
„El străbătea țara de la un capăt la 
altul — scria „Romînia muncitoare“ 
—-, îl întîlnim în trenurile petroliere, 
în fabrici, în porturi, în nordul Mol
dovei, în sudul țării, la Constanța 
sau la Severin, pretutindeni... a a- 
runcat cu o stăruință și o căldură 
fără pereche sămînța adevărului și 
dezrobirii muncitorilor, împodobită 
îh acel grai pilduitor și popular, 
care făceau dintr-însul un orator de 
forță și de temperament, al cărui, 
cuvînt priceput mergea drept la ini
ma ascultătorilor.“

Ștefan Gheorghiu a fost printre 
inițiatorii și organizatorii direcți ai 
multor greve declanșate de munci
tori împotriva condițiilor neomenești 
de muncă și de trai care le erau im
puse. Muncitorii din Valea Praho
vei, din Buștenari, de la întreprin
derile „Steaua Romînă”, „Colum-

din lași
țâre titanică. Pe parcursul „festiva
lului de tragedie antică" se întîlnesc 
și unele accente declamatorii sau 
exagerări naturaliște (prezentarea 
prea directă a unor orori fizi
ce), dar nu vom stărui asupra 
acestor cusururi. Important ni se 
pare, în primul rînd, că încerca
rea de la Iași, alături de alte iniția
tive similare de mai mică sau mai 
mare amploare, apărute în actuala 
stagiune (printre care trebuie cita
tă neapărat „Oreșția" lg Teatrul Bu- 
landra) reprezintă un început - nece
sar de la care se poate porni la 
căutări mai aprofundate în direcția 
unei interpretări cît mai autentice și 
totodată moderne a teatrului antic pe 
scenele noastre.

Sala vastă și scena cu o mare 

bia”, „Telega”, „Oltul“, muncitorii 
din Ploiești, din fabricile. „Meteor“, 
„Rorhîno-Âmericana“, „Orion“, „Do
robanțul“, „Progresul“, muncitorii 
din porturile dunărene și îndeosebi 
cei din Brăila au simțit din plin 
sprijinul neînfricatului luptător pen
tru cauza muncitorimii.

Odată cu uriașa 
pentru organizarea în sindicate

muncă depusă 
a

muncitorilor, Ștefan Gheorghiu a 
participat, cu însuflețirea și spiri
tul combativ care îi erau proprii, la 
lupta pentru refacerea partidului 
politic al clasei muncitoare. „Numai 
partidul de clasă al muncitorilor va 
fi în stare să smulgă din mîinile 
politicianismului hrăpăreț și legi 
economice mai bune, și legi politice 
mai drepte“ — spunea el la o întru
nire a muncitorilor din Ploiești. 
Subliniind cu altă ocazie că sfărî- 
marea statului burghezo-moșieresc 
trebuie să fie opera proletariatului 
romîn, Ștefan Gheorghiu declara : 
„Să continuăm cu mai multă însu
flețire propaganda de luminare, deș
teptare și organizare a muncitori
lor... să facem educația proletaria
tului, care înarmat cu ideile socia
lismului să surpe din temelie actua
la organizație socială a statului cu 
toate șurubăriile sale“.

în 1907, cînd țara a fost cuprinsă 
de vîlvătaia marilor răscoale țără
nești, Ștefan Gheorghiu a fost prin
tre acei militanți revoluționari din 
mișcarea socialistă, care, în ciuda 
poziției adoptate de elementele o- 
portuniste dip conducerea mișcării, 
au sprijinit lupta dreaptă a țără
nimii.

în fruntea elementelor înaintate 
ale mișcării muncitorești din Romî- 
nia, Ștefan Gheorghiu s-a situat pe 
poziții internaționaliste în problema 
războaielor imperialiste, a desfășu
rat o largă activitate antirăzboini
că.' în cunoscutul manifest „Război 
războiului“, editat în 1912 împreună 
cu alți tovarăși, el a demascat cu 
energie țelurile expansioniste, pră
dalnice, urmărite de burghezia romî
nească prin participarea la războiul 
balcanic, încercările ei de a înșela po
porul printr-o propagandă demago
gică, patriotardă, luînd totodată ati
tudine împotriva pasivității elemen
telor oportuniste din conducerea par
tidului social-democrat. „Destul cu 
atîtea crime, absurdități și netreb
nicii ! — spunea manifestul. E timpul

lor e una creatoare, nu exclusivistă, 
că amîndoi sînt, în ultimă instanță, 
pasionați de găsirea adevărului și 
că personajul negativ, împotriva că
ruia se îndreaptă în primul rînd 
forța critică și satirică a piesei, e 
intrigantul lipsit de principii, Titi 
Dima. In aceqstă privință) Concepția 
regizorală s-a îritîlnit armonios du 
contribuțiile actoricești. Constantin 
Dinulescu, în Proca, are căldură, 
simți că-1 combate pe Athanasescu 
din dorința sinceră de a-1 ajuta. 
Marcel Finchelescu i-a dat lui Bog- 
dat Athanasescu o autoritate, o ți
nută care — în ciuda rătăcirilor sale 
temporare — justifică încrederea pe 
care Proca i-o păstrează statornic. 
La rîndul său, Valeriu Burlacu ’ (în 
rolul lui Titi Dima) și-a ridiculizat 
subtil personajul, dezvăluindu-i trep
tat tarele morale. Ștefan Dăncinescu, 
într-o remarcabilă compoziție, trans
mite spiritul viu, dinamic, al acade
micianului Bălăceanu, gîndirea sa 
neanchilozață, deschisă înnoirilor 
vremii noastre. O Brîndușă foarte 
autentică, nemelodramatică, par- 
curgînd cu real zbucium interior, un 
drum al cunoașterii și al lucidității, 
realizează talentata actriță Cornelia 
Gheorghiu, una din tinerele (și jus
tificatele) speranțe ale Naționalului 
ieșean. Virgiliu Costin—redînd con
vingător capacitatea Iui Mocanu de 
a se face simpatic fără ostentație, 
— George Macovei (un Priboi amu
zant), Virgil Raiciu (Rucăr), Adina 
Popa, Relia Ghițescu, Alfons Rad- 
vanschi, Virginica Bălănescu, Euge
nia Nedelcu, precum și scenograful 
Doris Jurgea și-au adus, de aseme
nea, contribuția la reușita „Stelei 
polare". Tonul de ansamblu fiind a- 
cela al simplității și interiorizării rea
liste, în spectacol mai apar pe a- 
locuri inegalități de stil; chiar inter
pretul lui Proca, ale cărui calități 
le-am apreciat, are tendința de a-și 
rotunji și 
ceea ce-i 
tare. O 
locventă 
tată am 
alți actori.
să exprimăm această părere, toc
mai spre a sprijini și încuraja 
eforturile rodnice pe care le depune 
teatrul în momentul de față pentru 
omogenizarea colectivului său și for
marea unui stil contemporan, menit 
să asimileze și să ducă mai departe 
cele mai bune tradiții ale scenei mol
dovenești.

Andrei BĂI.EANU 

îndulci vorbirea scenică, 
dă uneori o anume afec- 

gestică puțin grandi- 
și o pronunție puțin cîn- 

observat și la cîțiva 
Am crezut necesar

de a se sfîrși odată cu această si
nistră comedie, ce de atîta amar de 
vreme se tot joacă pe spinarea noas
tră. Cînd ni se va tot cînta că „Pa
tria cere..., patria vrea“, să închidem 
odată pentru totdeauna gura șarla
tanilor cu : „Patria sîntem noi, 
muncitorii, producătorii întregii bo
gății sociale, și- numai noi știm mai 
bine ca oricine ceea-ce-trebuie de 
făcut“: Deși nu prevedea calea revo
luționară de ieșire, din războiul im
perialist, prin transformarea aces
tuia în război civil împotriva claselor 
stăpînitoare, Manifestul „Război răz- , 
boiului“ a avut un rol important în 
mobilizarea, maselor muncitoare la 
acțiuni antirăzboinice,;.

Ales în decembrie 1912 secretarul 
Uniunii lucrătorilor de transport pe 
apă și uscat din. Romînia și redactor 
al gazetei. „Tribuna transporturilor“, 
Ștefan Gheorghiu a ’devenit: condu
cătorul uneia dintre- cele mai- mari 
organizații. profesionale- muncito
rești din Romînia,.. .care cuprindea 
porturile, căile ferate, tramvaiele, 
poșta, telegraful, • telefoanele. etc. 
Aceste noi atribuții i-au cerut o 
muncă încordată,, .pe care a desfășu
rat-o ■■ cu' conștiinciozitate: : și: pasiu
nea unui revoluționar. ; Stjb .cbndiț- 
cenea lui, s-au desfășurat-curajoa
sele acțiuni.... ale„. muncitorilor "din 
porturile Brăila și Galați, Srau con
stituit. noi sindicate.

Pentru devotamentul și abnegația 
cu care a slujit cauza celor ce mun
cesc, pentru încrederea nelimitată 
pe care o avea în forța clasei, mun
citoare, Ștefan Gheorghiu s-a bucu
rat de un ■ imens-'respect și dragoste 
în rîndurile muncitorimii. Activitatea 
sa consecventă revoluționară i-a atras 
însă ura stăpînirii burghezo-moșie- 
rești. Arestările continue, sălbăticia 
jandarmilor, regimul de exterminare 
la care a fost supus în închisori au 
sfîrșit prin a-i zdruncina grav sănă
tatea. în noaptea de 19 spre 20 mar
tie 1914, Ștefan Gheorghiu, în vîrstă 
doar de 35 de ani, sfîrși drumul 
său scurt, dar măreț, de luptă în 

■slujba cauzei clasei muncitoare.
Cu prilejul înmormîntării „Romî

nia muncitoare“ scria că a fost în- 
mormîntat „în cimitirul Bolovani 
(Ploiești— n.r.), într-un cimitir al 
săracilor din rîndul cărora a ieșit și 
pe care i-a iubit și apărat. E în apro
pierea fabricilor, a lăcașurilor de 
muncă, de suferință și de luptă“ aici 
„vor cînta prelung și chemător la 
luptă sirenele fabricilor și uzinelor 
și se vor desfășura de multe ori în 
juru-i grevele cele mari și se vor 
strînge lîngă dînsùl cei flămînzi și 
însetați de dreptate, nu atît spre a-1 
iplîhge, cîto spre lia: se întréma-ca la 
un izvor-al ' tămăduirii, din-'izvorul 
nesecat de energie și lumină pe care 
l-a răspîndit așa de darnic simplul 
și modestul Ștefan“.

La o jumătate de secol de la moar
tea sa, idealurile cărora el le-a în
chinat întreaga sa energie se înfăp
tuiesc în viața milioanelor de oa
meni ai muncii din patria noastră, 
care desăvîrșesc opera de construire 
a socialismului, strîns uniți în jurul 
încercatei lor călăuze — Partidul 
Muncitoresc Romîn.

Drept un omagiu adus memoriei 
acestui remarcabil luptător revolu
ționar, rămășițele pămîntești ale'lui 
Ștefan Gheorghiu au fost depuse la 
Monumentul eroilor luptei pentru 
libertatea poporului și a patriei, 
pentru socialism.

Augustin DEAC 
candidat în științe istorice

ecran 
13,30; 
plină

11; 
în

14,15; 16,45; 
Barbă

16; 18.15;
16,15;

Albas-
20,30),

18,30; . 21),

Șeherazada — film pentru 
panoramic : Patria (8,30; 
16,15; 19; 21,30) Un surîs
vară : Republica (9,45; 12;
19; 21,15). Domnișoara
tril ; Carpați (10; 12; 44;

, Capitol (9,30; 11,45; 1,4; ,u,,a,
Flamura (10; 12; Î4; 16; 18,15; 20,30) Dez- 
rădăcinații: Excelsior (10; 12; 14,15; 16.30; 
18,45; 21), Feroviar (9.15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30), Torrtțș (9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30),. Melodia (10ț 12; 14,30; 16,45; 
19; 21). Totul rămîne oamenilor : Bucu
rești (9; 11; 13; 15; 47; 19, 21), Grivița (10; 
12.15; 16; 18,lp; 20,30), Modern (10: 12; 15; 
17; 19; 21). O zi ca leii : Festival (9; Tijă; 
13,45; 10,15; ' 18,45;' -21,15). Vid prezint pe 
Baluev — Cinemascop : FlpféasCa (16(30; 
18,30; 20,30). lolantlia.; Victoria■ .(10,15; 
12,15;. 14.30; ,16,30; 18,30; ,,20.30), Arta (16;
18,15; 20,30). fera' noapte ia 'Roma ‘(âmb'ele 
serii) : Central (10,15; 13; 46; 19). A treia 
repriză — cinemascop : Lumina (de la 
orele 10 la orele 14 rulează în continu
are ; 18,15; • • 20,30). Medicamentul care 
ucide..(ambețe șeriț),; Union , țfiq; 111,30). 
Program de filme pentru copii ; Doina 
(orele 10). I’ași spre Lună : Doina- (11,30;
14.30) 16,30;'18:30'; 20)30). D(’umul .Sârii..(16;
18; 20). Cartea - ruptă ; Măsurarea timpu
lui ; Aparate care salvează v'ififă ; “Clu
bul problemelor interesante ; Singura 
plăcere , In grădina zoologică ;• Orașul : 
Timpuri Noi (de la oréïélO la orei® 17 
rulează în continuare •;< 19; 21).' Foto »Ha
ber ; Giulești . (10; ț2,15; . 14,30;. 17,45; 20), 
Bucegi (10; 12; 14; 16; 13.15; 20,30), Au
rora (9,45; 11.45; 14; 16,15; 18,30,- 20,45).
Haiducul de pe Ceremuș : înfrățirea în
tre popoare (10; 15.45; 18; 20,15). Tudor 
(ambele ' serii) : Cultural (10; 16; 19,30), 
Cosmos (16; 19). Valea vulturilor : Dacia 
(9,30; 11; 13; 15; 17; 19; -21). Hoțul din San 
Marengo : Buzești (13; .15,30; 17,45; 20),
Viitorul (16; 18,15; 20,30). Locotenent
Cristina: Unirea (16; 18,15; 20,30), Popu
lar (10.30; 16; 18,15; 20,30), Adesgp (15;
17; 19; 21). Scano Boa : Flacăra (14,30; 
16,30; 18,30; 20.30) Miorița (10; 12; 14; 16; 
18,15; 20,30), Lira (15; 17; 19, 20.45). Qivi- 
toq : vltan (16; 18,15; 20,30). Cascada dia
volului : Munca (16; 18,15; 20,30) Viață 
sportivă ; Coléntina (15; 17,45; 20,30). Ele
na din Troia — cinemascop : Volga (10; 
12,15; 15,30; 18; 20.30). Omul cu ricșa — 
cinemascop : Luceafărul (15; 17; 19; 21). 
Pisica de mare : Progresul (15,30; 18; 
20,15). Babette pleacă la război — cine
mascop : Pacea (16; 18; 20). Podul : Crîn- 
gași (16; 18,15; 20,30), Ferentari (16; 18,15;
20.30) . Renul alb : Moșilor (15; 17; 19: 21). 
Atențiune, părinți ț : Cotroceni (15; 17; 
19; 21).

TELEVIZIUNE
Orele 19,00 — Jurnalul televiziunii. 

19,10 — Filmul de desen animat 
„Cele 12 luni". 19,30 _ Clubul ti
nereții. 20,30 — Filmul „Vacanță Ia 
mare". 21,50 — O voce de neuitat : Tra
ian Grozăvescu. In încheiere : buletin 
de știri și buletin meteorologic.
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Lucrările ședinței Consiliului SuperioruIAgriculfuril
Activitatea gospodăriilor de stat in 1963

și măsurile pentru realizarea planului pe
Raportul prezentat de tovarășul Bucur Schiopu

Cuvintul tov. Vasile Vedeanu,
președintele Consiliului agricol regional București

ani de la înfiin-Recent s-au împlinit 15 
țarea gospodăriilor agricole de stat. In a- 
cest răstimp ele au obținut succese în
semnate. în cuvîntarea rostită la confe
rința organizației de partid a orașului 
București, tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej a 
arătat : „Atenția permanentă acordată 
gospodăriilor agricole de stat, care devin 
tot mai mult un model de organizare a 
producției agricole, procesul de profilare 
și specializare a acestor unități au avut 
drept urmare sporirea însemnată a pro
ducției agricole marfă, creșterea continuă 
a rolului gospodăriilor agricole de stat în 
formarea fondului de stat“.

Realizările obținute se datoresc extinde
rii suprafețelor de teren ale gospodăriilor 
de stat, înzestrării lor cu mașini și utilaje 
la nivelul tehnicii mondiale, folosirii în
grășămintelor chimice și a semințelor de 
soi, asigurării cu cadre de specialiști de 
calificare înaltă etc.

în 1963 muncitorii, tehnicienii și ingine
rii din gospodăriile de stat, printr-o orga
nizare mai bună a muncii, au asigurat 
creșterea continuă a producției agricole și 
sporirea rentabilității unităților. Producția 
globală a fost mai mare cu 40 la sută, iar 
producția marfă cu 43 la sută decît media 
anilor 1959—1962. Față de această perioa
dă, în 1963 gospodăriile de stat au livrat, 
la fiecare sută de hectare teren agricol, 
cu peste 25 la sută mai mult grîu și po
rumb, cu peste 30 la sută mai multă car
ne și peste 75 la sută mai mult lapte de 
vacă. Astfel, contribuția loi’ la formarea 
fondului central de produse agricole a a- 
juns la aproape 31 la sută la grîu 
și secară, 30 la sută la porumb, 30 
la sută la carne, peste 47 la sută la lapte 
de vacă, aproape 30 la suta la lînă fină 
și semifină.

Rezultatele obținute în anul 1963 de gos
podăriile de stat, în condiții climaterice 
mai puțin favorabile în multe regiuni ale 
țării, au arătat că noua formă de organizare 
a conducerii agriculturii — prin înființarea 
la nivelul trusturilor a consiliilor formate 
din directorii gospodăriilor de stat — este 
o formă de muncă și de conducere deosebit 
de eficace. Dezbaterea în consiliul directo
rilor a celor mai eficiente căi de sporire a 
producției agricole, a celor mai înaintate 
metode agrotehnice și zootehnice și a mă
surilor necesare pentru folosirea rațională 
a mijloacelor mecanizate au constituit 
un larg și sistematic schimb de experiență 
asupra rezolvării practice a problemelor 
concrete ale activității din gospodăriile de 
statut

Una din măsurile care:s-au luat pentru 
realizarea sarcinilor trasate de partid pri
vind sporirea producției, a spus in con
tinuare raportorul, a fost extinderea su
prafeței agricole și arabile. In prezent, 
gospodăriile de stat dețin 1 937 000 ha te
ren agricol, din care peste 1 500 000 ha 
arabil și nu peste mult timp vor ajunge 
la 2 000 000 ha arabil.

recoltele de porumb au fost 
sub posibilitățile de care dis-

altele unde 
anul trecut 
pun, raportorul a arătat că organizarea de 
brigăzi specializate în cultura porumbului 
(1 000 — 1 500 de hectare) pe principiul 
gospodăririi socialiste, conduse de ingineri 
sau tehnicieni cu experiență, ridicarea 
continuă a pregătirii profesionale a lucră
torilor din G.A.S., controlul executării teh
nologiei specifice culturii sînt numai cî- 
teva din măsurile care, dacă se vor aplica 
cu hotărîre, vor asigura realizarea și de
pășirea sarcinilor privind sporirea produc
ției de porumb.

REALIZĂRI ÎNSEMNATE
SI LA CELELALTE CULTURI

RECOLTE SPORITE DE GRÎU SI PORUMB

Apoi, vorbitorul a prezentat realizările 
obținute de gospodăriile de stat la cultura 
florii-soarelui, subliniind că anul trecut 
planul producției a fost depășit, îndeosebi 
ca urmare a 'amplasării ei în 
mai favorabile și concentrării 
ține gospodării.

La culturile furajere, deși 
medii au cresciit față de anii anteriori, to
tuși, în raport cu realizările obținute la 
celelalte culturi, și în special la grîu și po
rumb, ele sînt încă nesatisfăcătoare. A- 
ceasta se explică mai ales prin faptul că 
în unele gospodării plantelor furajere li 
s-au repartizat terenuri cu fertilitate mai 
scăzută și nu li s-a aplicat o agrotehnică 
corespunzătoare. Experiența multor gos
podării de stat a dovedit că există posibi
litatea de a spori producția de lucernă și 
a altor culturi furajere, precum și pro
ducția pășunilor și fînețelor naturale, care 
constituie baza obținerii unor cantități 
mari de carne, lapte, lînă etc., la un preț 
de cost scăzut. Sporirea producției de fu
raje la hectar, prin aplicarea măsurilor 
agrotehnice la același nivel ca la celelalte 
culturi agricole — a subliniat raportorul 
— trebuie să constituie o preocupare 
manentă a tuturor specialiștilor din 
podăriile agricole de stat.

în continuare, raportorul a arătat 
cesele dobîndite de gospodăriile de 
în domeniul viticulturii. Producția 
struguri și fructe a crescut simțitor 
de anii precedenți, în special prin sporirea 
producției medii la hectar. în 1963, gospo
dăriile de stat au depășit sarcina de plan 
la struguri cu 11 la sută, realizînd o pro
ducție medie la hectar cu 600 de kg mai 
mare decît cea planificată.

Pentru dezvoltarea patrimoniului viti- 
pomicol, în anul 1963 gospodăriile de stat 
au realizat integral sarcina de plantări. 
La amplasarea noilor plantații s-a ținut 
seama de specializarea unităților, înfiin- 
țîndu-se mari masive vitipomicole. In a- 
tenția specialiștilor din gospodării trebuie 
să fie grija permanentă pentru întreține
rea plantațiilor tinere, pentru îmbunătăți
rea agrotehnicii în vederea obținerii unor 
producții mari de

zonele cele 
în mai pu-

producțiile

per- 
gos-

suc- 
stat 

de 
față

struguri și fructe.

7,5 U.N. în același timp, G.A.S. Todireni, 
tot din cadrul trustului Suceava, nespecia
lizată în îngrășarea taurinelor, a realizat un 
spor mediu zilnic de 358 grame cu un 
consum specific de 13,7 U.N.

O importantă sursă de sporire a produc
ției de carne în gospodăriile de stat o con
stituie creșterea și îngrășarea porcinelor.

Practica ne-a arătat că prin concentra
rea creșterii și îngrășării porcilor în mari 
unități specializate de tip industrial, se 
poate asigura o producție ritmică, la un 
preț de cost redus. Anul acesta se vor con
strui și da în funcțiune 7 complexe indus
triale de creștere și îngrășate a porcilor, 
cu un grad ridicat de mecanizare.

Experiența creșterii păsărilor în combi
nate industriale — cum este cei de la 
Crevedia — a dovedit că prin specializarea 
unor gospodării în producția de ouă, iar a 
altora în producția de carne, se asigură 
producții constante la un preț de cost cu 
50 la sută mai mic față de metodele folo
site pînă acum. Specialiștii sînt datori să 
acorde o atenție deosebită popularii com
binatelor cu păsări, furajării raționale ,a 
acestora, asigurării ritmicității în livrarea 
producției de carne și ouă.

Gospodăriile de stat au obținut în 1963 
unele rezultate bune în creșterea ovine
lor, sporind producția de lînă, de pildă, cu 
aproape 300 tone, față de anul precedent. 
Din cantitatea livrată, lîna fină și semi- 
fină a reprezentat 97 la sută, iar lîna me
rinos și spancă 60 la sută ; gospodăriile de 
stat au livrat 70 la sută din cantitatea to
tală de lînă la calitatea I.

în comparație cu anii trecuți, în 1963 
s-au obținut producții medii superioare la 
un număr mai mare de gospodării. La rasa 
merinos, 20 gospodării au obținut în me
die peste 6 kg de lînă. G.A.S. Valea lui 
Mihai, din regiunea Crișana, care a reali
zat cîte 9,6 kg de lînă de la fiecare oaie 
tunsă, G.A.S. Cobadin din Dobrogea cu 9 
kg, G.A.S. Chereușa cu 8,6 kg pe fiecare 
oaie tunsă constituie exemple demne de 
urmat pentru toate gospodăriile speciali
zate în creșterea oilor.

carne de taurine și de porc ca și la cele
lalte produse din sectorul zootehnic. Acest 
lucru este pe deplin posibil; Sînt gospo
dării care, deși au aceleași condiții pedo
climatice, realizează, totuși, prețuri de cost 
diferite, care nu pot fi explicate decît prin 
felul neeconomic cum se furăjează anima
lele, cum se folosesc fondurile fixe, cum 
este organizată și condusă producția din 
punct de vedere economic și financiar.

Producțiile medii și prețurile de cost 
diferite de la o gospodărie la alta cu con
diții asemănătoare reflectă rezervele inter
ne existente încă' în unități și care tre
buie folosite pentru creșterea continuă a 
rentabilității gospodăriilor de stat.

Introducerea largă . în producție, a cuce
ririlor științei și aplicarea tehnicii noi, 
moderne sînt nemijlocit legate de existen
ța unor cadre bine pregătite. Trecerea la 
concentrarea și profilarea producției, ca
racterul industrial pe care îl capătă mun
ca în gospodăriile de stat necesită cadre 
cu o înaltă pregătire profesională, tehni
că și economică, oameni capabili să stă- 
pînească și să conducă procesele tot, mai 
complexe ale producției agricole, să orga
nizeze munca la nivelul cerințelor tehno
logiei noi.

în continuare, raportorul s-a ocupat de 
problema pregătirii cadrelor în școlile or
ganizate, precum și de creșterea nivelului 
profesional al lucrătorilor din G.A.S., prin 
acordarea atenției cuvenite învățămîntului 
agrozootehnic și cursurilor de scurtă du
rată.

Prevederile planului de stat pentru spo
rirea producției agricole în 1964 au la 
bază posibilitățile reale existente în uni
tățile de producție. Statul alocă în acest 
an importante mijloace financiare pentru 
mecanizarea și chimizarea agriculturii, 
executarea lucrărilor de hidroameliorații, 
extinderea plantațiilor de vii și pomi, pre
cum și pentru dezvoltarea zootehniei.

PROFILAREA JUDICIOASĂ

INVESTIȚII CU EFICIENTĂ MAXIMĂ
A PRODUCȚIE!

în scopul organizării mai judicioase a 
procesului de producție s-a urmărit con
centrarea diferitelor culturi în unitățile cu 
cele mai bune condiții naturale și econo
mice. în 1963, numărul gospodăriilor care 
au cultivat grîu s-a redus la 497 față de 
540 în 1962. O atenție deosebită s-a acor
dat zonării celor mai valoroase soiuri și 
amplasării culturilor după premergătoare 
corespunzătoare. Aplicarea întregului 
complex de măsuri agrotehnice, diferen
țiat, în funcție de condițiile de climă și 
sol, a avut drept urmare sporirea recolte- 
loi' medii la hectar. Din cele 497 gospodării 
cultivatoare de grîu, 103, pe o suprafață 
de 54 000 ha, au obținut în medie peste
2 500 kg la hectar ; 159 gospodării, pe o 
suprafață de 118 000 ha, au obținut, în me
die, între 2 000—2 500 kg la hectar, iar 
restul pe o suprafață de 187 000 ha, au 
realizat sub 2 000 kg grîu la hectar. Cele 
mai mari recolte la hectar au fost reali
zate de gospodăriile de stat din trusturile : 
Sibiu — 2 694 kg, Crișana — 2 501 kg, Ur- 
ziceni — 2 463 kg, Călărași — 2 453 kg. 
Sînt însă gospodării, îndeosebi din trustu
rile Bîrlad, Deta, Suceava, care au obținut 
producții cu miilt sub posibilitățile de care 
dispun. Faptul că gospodării cu condiții a- 
semănătoare de1 climă și sol au realizat 
producții diferite demonstrează că recol
tele încă scăzute din unele unități nu pot 
fi puse numai pe seama condițiilor de cli
mă ; în mare măsură ele se datoresc de
ficiențelor în organizarea muncii și în 
executarea lucrărilor, deficiențe care mai 
persistă în aceste unități. Numai așa se ex
plică de ce G.A.S. Ograda, regiunea Bucu
rești, a. realizat,, la grîu, o recoltă medie 
de 1 880 kg la ha, în timp ce G.A.S. Măr- 
culești, gospodărie vecină, a obținut 3 060 
kg la hectar, de ce G.A.S. Afumați-Oltenia 
a realizat 2 390 kg la ha, iar G.A.S. Portă- 
rești abia 1 632 kg. Asemenea situații pot 
fi întîlnite și în cadrul altor trusturi, ceea 
ce dovedește că există posibilitatea de a 
se mări producțiile la hectar prin execu
tarea lucrărilor la timp și de calitate și 
prin îmbunătățirea organizării muncii.

în continuare, raportorul s-a ocupat de 
cultura porumbului, arătînd că deși anul 
trecut condițiile de climă au1 fost puțin 
prielnice, gospodăriile de stat au reușit să 
obțină, în condițiile creșterii cu 58 la . sută 
a suprafeței cultivate cu porumb, o pro
ducție medie de 2 867 kg la ha, cu peste 
450 kg mai mare decît cea realizată în 
ultimii 4 ani. Din numărul total de 544 
gospodării cultivatoare de porumb, 204, cu 
o suprafață de 167 000 ha, au realizat o 
producție medie de peste 3 000 kg la ha, 
iar dintre acestea 55 de gospodării, care 
au cultivat porumb pe o suprafață de 
54 000 ha, au obținut, în medie, peste 4 000 
kg 13 ha. Cele mai mari producții au fost 
obținute de gospodăriile agricole de stat 
din trusturile : Fetești — 4 140 kg la ha 
medie de pe 15 000 ha, Sînnicolau Mare
3 810 kg la ha, Constanța — 
ha pe 33 000 ha. Gospodăria 
stat Pietroiu — București — 
producție medie de 5 737 kg 
suprafață de 3 790 ha, Nădlag 
5 906 kg la ha, pe o suprafață 
Valea lui Mihai — Crișana — 
ha, de pe 1 200 ha.

Relevînd faptul că alături de gospodă
riile care au realizat producții ridicate sînt
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Un loc important în activitatea' gospo
dăriilor de stat îl are creșterea animalelor. 
Datorită măsurilor luate an de an pentru 
ameliorarea continuă a raselor, lărgirea 
rețelei de însămînțări artificiale, mecani
zarea și electrificarea lucrărilor, practica
rea unor metode îmbunătățite de furajare 
și întreținere, paralel cu extinderea meto
delor industriale de creștere și îngrășare 
a animalelor, producția în sectorul zoo
tehnic al gospodăriilor de stat capătă un 
caracter tot mai intensiv.

în 1963, gospodăriile de stat au obținut 
unele rezultate bune în acest sector. Pro
ducția animală, măsurată prin indicatorul 
producției globale, a crescut în 1963 față 
de perioada 1959—1962 cu 34 la sută. Creș
terea producției s-a realizat atît pe seama 
măririi efectivelor de animale, cît și a 
sporirii producției medii pe cap de ani
mal. în ultimii 5 ani, efectivele de vaci au 
crescut de 3,4 ori, iar producția totală de 
lapte — de 4,6 ori. în această perioadă 
producția medie a crescut cu peste 7Ü0 li
tri pe cap de vacă furajată. Sporuri în
semnate au fost obținute și la producția 
de carne, ouă și lînă.

Cu toate rezultatele bune obținute de 
majoritatea gospodăriilor de stat în sec
torul zootehnic, mai sînt încă unități în 
care se manifestă lipsuri în organizarea 
și controlul producției, în furajarea ani
malelor, în realizarea planului tehnic de 
montă și fătări, în îndeplinirea planului 
de spor în greutate. Principala cauză a 
nerealizării efectivelor în unele gospodării 
— a remarcat raportorul — o constituie 
neurmărirea permanentă, zi de zi, pe 
bază de grafice, a montelor, "fătărilor, cît 
și lipsa de atenție pentru creșterea ani
malelor tinere.

Datorită măsurilor luate de conducerile 
multor gospodării de stat pentru furajarea 
complexă și rațională a vacilor de lapte, 
în anul 1963, un număr de 135 gospodării, 
de Ia 40 000 vaci, au realizat între 3 000—
3 500 litri în medie pe fiecare vacă iar 40 
gospodării, de la peste 10 000 vaci, .au 
realizat între 3 500—4 000 litri și peste
4 000 litri. Sînt însă unități care au realizat 
și mai mult. în regiunea Banat, G.A.S. 
T. Vladimirescu a obținut în medie 5 069 
litri lapte, G.A.S. Variaș — 4 850 litri, 
G.A.S. Grabăț — 4 651 litri.

Pe linia creșterii. producției de lapte, 
trebuie să continuăm acțiunea dc concen
trare a vacilor în jurul orașelor în unități 
mari specializate, mecanizate, astfel incit 
să se realizeze o productivitate a muncii 
ridicată și un preț de cost redus. Față de 
anul 1962, cînd efectivele de vaci pentru 
lapte erau împărțite în 517 gospodării, în 
prezent creșterea vacilor se face în 400 
gospodării, iar în următorii ani numărul 
unităților se va reduce la 250.

în îngrășarea taurinelor s-a constatat că 
acolo unde gospodăriile agricole de stat au 
luat măsuri de concentrare a animalelor, 
rezultatele sînt tot mai bune de la an la 
an. G.A.S. Burdujeni, regiunea Suceava, 
specializată în îngrășarea taurinelor, care 
folosește în furajarea acestora coceni și 
ciocălăi tocați în amestec cu uree și mela
să, a realizat un spor de greutate mediu 
zilnic de 1 kg cu un consum specific de

Una dintre măsurile importante indicate 
de conducerea partidului menită să ducă la 
creșterea producției în gospodăriile de 
stat, este profilarea judicioasă a gospodă
riilor de stat, specializarea acestora în 
funcție de condițiile pedoclimatice din fie
care zonă, corespunzător nevoilor econo
mici naționale. Așa cum demonstrează 
practica, profilarea producției va asigura 
folosirea mai eficientă a pămîntului, a mij
loacelor de producție și a forței de muncă, 
v£ duce" Ia 'creșterea producției' și a pro
ductivității muncii, la reducerea prețului 
de cost al produselor.

îndeplinindu-se sarcinile trasate de 
partid, în lunca inundabilă a Dunării, prin 
lucrări de îndiguiri și desecări, au fost 
cîștigate zeci de mii de hectare de teren, 
care au permis înființarea de noi unități 
ce vor fi specializate în primul rînd în 
cultura porumbului.

Sub îndrumarea organelor și organiza
țiilor de partid și cu sprijinul consiliilor 
directorilor de gospodării, lucrătorii din 
G.A.S. pot și trebuie să valorifice din plin 
rezervele interne de sporire a producției, 
să stabilească cele mai indicate măsuri 
pentru valorificarea acestor rezerve. Con
siliile directorilor și consiliile G.A.S. sînt 
datoare să analizeze periodic situația eco- 
nomico-financiară a fiecărei pnități și bri-

Raportorul a făcut o amplă analiză a ac
tivității economice a gospodăriilor agricole 
de stat. în anul 1963, volumul investițiilor 
alocate gospodăriilor de stat a fost de 
1 840 000 000 lei, cu 12 la sută mai mult 
față de media investițiilor în perioada 
1959—1962, ceea ce demonstrează grija per
manentă a partidului nostru pentru dez
voltarea continuă a bazei tehnico-materia- 
le a acestor unități. Investițiile au fost 
orientate spre dezvoltarea creșterii și în-' 
grășării animalelor în construcții de tip 
industrial și pentru dotarea cu tractoare 
și mașini agricole. In prezent, G.A.S. dis
pun de peste 18 000 tractoare, de aproape 
10 000 combine, 8 960 mașini de semănat 
porumb etc., care au creat, o dată cu creș
terea fondului funciar, condiția de bază 
pentru sporirea producției.

Este sarcina lucrătorilor din G.A.S. ca 
printr-o mai justă profilare a unităților, 
prin calcularea temeinică a eficienței fie
cărei investiții, să asigure în anii urmă
tori, sporirea într-o măsură mai mare a 
eficienței fondurilor fixe, care au o pon
dere ridicată în prețul de cost.

Rezultatele obținute în producție, valo
rificarea produselor la o calitate superioa
ră au făcut ca în anul 1963 gospodăriile de 
stat să realizeze producția-marfă planifi- -,......
cată, să livreze statului mărfuri care valo- găzi în parte, cum se îndeplinește planul 
rează cu peste 600 milioane mai mult decît ■ ....
cele livrate în 1962.

îmbunătățirea activității gospodăriilor 
agricole de stat prin întărirea gospodăririi 
socialiste pînă la brigadă, folosirea cu mai 
mare eficiență a mijloacelor fixe, organi
zarea mai judicioasă a muncii, controlul 
permanent al producției au dus la redu
cerea cheltuielilor de producție în anul 
trecut cu circa 3 la sută din volumul to
tal al cheltuielilor planificate. La princi
palele produse, prețul de cost a fost re
dus, față de anul 1962,. cu 6 la sută la po
rumb, cu 10 la sută la floarea-soarelui, cu 
3 la sută la lapte de vacă, cu 14 la sută la 
carne de pasăre și cu 9 la sută la ouă.

O atenție deosebită trebuie acordată în 
continuare reducerii prețului de cost la

în perioada celor trei ani care au tre
cut de Ia terminarea colectivizării agri
culturii în regiunea București, au fost 
depuse eforturi însemnate pentru crește
rea producției agricole, îndeosebi de grîu 
și porumb, care găsesc aici condiții pedo
climatice. dintre cele mai favorabile, 
precum și pentru dezvoltarea sectorului 
zootehnic și consolidarea economico-orga- 
nizatorică a gospodăriilor colective.

Dotarea. din ce în ce mai substanțială 
cu mașini și tractoare, creditele acordate 
de către stat, semințele valoroase, mate
rialul sădițor și reproducătorii de rasă au 
avut un efect deosebit în ridicarea nivelu
lui producției agricole. Cadrele de specia
liști, care-și desfășoară activitatea în toate 
gospodăriile colective din regiune, aduc o 
importantă contribuție la temeinica orga
nizare a procesului de producție, la apli
carea în practică a metodelor agrozooteh
nice avansate. Toți acești factori s-au con
cretizat în sporirea producției agricole. 
Astfel, producția :globală de cereale a cres
cut continuu, în 1963 realizîndu-se peste 
2 000 000 tone, dintre care 1,2 milioane de 
tone au fost produse în gospodăriile co
lective. Aceasta reprezintă o creștere de 
292 000 de tone față de 1962. Numărul gos
podăriilor colective care au realizat pro
ducții mari a crescut. Dacă în 1962 au 
existat doar 45 de unități care au obținut 
producții medii de grîu de peste 1 800 kg 
la hectar. în 1963 numărul lor a crescut Ia 
77. Gospodăriile colective din raionul Că
lărași au obținut o producție medie de 
grîu la hectar de 1 917 kg. La porumb, în 
1962, au fost 46 de gospodării cu peste 
2 500 kg la ha, în timp ce în 1963 numărul 
acestora a crescut la 140. în raionul Slo
bozia, 28 de gospodării colective au obți
nut recolte medii de porumb la hectar de 
peste 3 000 kg.

Pentru sporirea producției de cereale, 
consiliile agricole și-au îndreptat atenția 

• în special spre introducerea în cultură a 
soiurilor și hibrizilor valoroși. Un ajutor 
prețios au primit gospodăriile colective 
din regiunea noastră din partea I.C.C.P.T. 
Fundulea care le-a pus la dispoziție se
mințe de mare productivitate și ai cărui 
cercetători au sprijinit unitățile agricole 
în aplicarea metodelor agrotehnice avan
sate ; totodată, cu sprijinul institutului, 
s-au înființat cîmpuri experimentale în 
fiecare raion. Problema raionării soiurilor 
și hibrizilor a fost dezbătută în cadrul 
plenarelor consiliilor agricole raionale și 
regional după care s-a trecut la schimba
rea semințelor existente. în prezent, în re
giune se cultivă cîteva soiuri și hibrizi 
repartizați pe zone și unități. La porumb, 
cei mai valoroși hibrizi s-au dovedit H.D. 
206, H.D. 208, H.S.L. 196, H.D. 311, H.D. 405 
și H.D. 409. Bunăoară, G.A.C. Bucu din ra
ionul Slobozia a obținut la hibridul 409, 
semănat pe 123 hectare, o recoltă de 4 400 
kg la hectar în cultură neirigată. La 
G.A.C. Găujani din raionul Giurgiu, H.D. 
311 cultivat pe 268 ha a dat o producție 
de 3 635 kg la ha.

Consiliile agricole s-au ocupat îndea
proape de aplicarea diferențiată a agro
tehnicii, insistînd asupra unor măsuri de

bază ca arăturile de vară și toamnă pe 
toate suprafețele, semănatul în perioadele 
optime, asigurarea unei densități cores
punzătoare de plante la hectar etc., cărora 
nu li se acorda peste , tot atenția cuvenită, 
în această privință, au fost de mare folos 
recomandările Consiliului Superior al A- 
griculturii și Institutului Central de Cer
cetări Agricole.

Pe baza sporirii producției de cereale a 
fost posibilă dezvoltarea în continuare a 
șeptelului și creșterea contribuției gospo
dăriilor colective la fondul central de pro
duse agricole al statului. Veniturile reali
zate de gospodăriile colective din regiunea 

■ București, prin valorificarea cerealelor, 
s-au ridicat anul trecut, la peste 
566 000 000 de lei, depășindu-se planul de 
venituri cu 200 000 000 de lei. Venituri 
însemnate s-au obținut, de asemenea, prin 
valorificarea plantelor tehnice, 1 legumelor 
și produselor animaliere. S-a reușit astfel 
să se împartă colectiviștilor pentru zilele- 
muncă, pe lîngă importante cantități de 
produse, și 891 000 000 de lei, cu 253 000 000 
de lei mai mult decît în 1962.

în continuare, vorbitorul a arătat că 
sînt încă rezervș importante pentru spori
rea producției și a veniturilor în gospodă
riile colective. Există gospodării care au 
realizat în medie 3 000—4 000 kg de po
rumb boabe la ha și chiar mai mult, în 
timp ce altele, în aceleași condiții, au ob
ținut recolte mai mici. De pildă, G.A.C. 
Gh. Doja, din raionul Slobozia, a realizat 
o producție medie de 3 34o kg porumb 
boabe la ha. iar G.A.C. Perieți din același 
raion, numai 2 400 kg de boabe la ha. Ase
menea diferențe s-au înregistrat și la grîu. 
Bunăoară, în raionul Fetești producția me
die de grîu la gospodăriile colective a fost 
mai mică cu 293 kg la ha decît cea obți
nută în raionul vecin — Călărași. Atenția 
consiliului agricol regional și a consiliilor 
raionale e acum îndreptată spre folosirea 
mai bună a posibilităților din fiecare 
G.A.C., spre generalizarea experienței 
înaintate, în scopul realizării în toate u- 
nitățile a unor producții sporite de cereale.

Vorbitorul a arătat că consiliul agri
col regional se va ocupa, în continuare, 
cu și mai multă perseverență de aplicarea 
tuturor măsurilor de care depinde crește
rea efectivelor de animale și a producției 
acestora, deoarece, în acest domeniu re
zultatele obținute în multe unități nu sînt 
încă pe măsura posibilităților.

In cuvîntul său, vorbitorul s-a ocupat 
și de activitatea economică și financiară 
a gospodăriilor colective, subliniind că 
rezultatele obținute în această direcție pot 
și trebuie să fie mult mai bune. El a ară
tat că, consiliile agricole regional și ra
ionale vor urmări cu perseverență modul 
cum se realizează planul de venituri și 
cheltuieli în fiecare gospodărie, cum sînt 
gospodărite fondurile pentru investiții etc.

In încheiere, vorbitorul a arătat că, în 
regiunea București există condițiile nece
sare pentru realizarea și depășirea pro
ducțiilor planificate în anul 1964, pentru 
obținerea unor rezultate tot mai bune în 
consolidarea economico-organizatorică a 
gospodăriilor colective.

Cuvîntul tov. Mihai Titorenco,
agricol raional Făureipreședintele Consiliului

ia toți indicatorii, să examineze judicios 
eficiența investițiilor, profilarea fiecărei 
unități, balanța furajelor, precum și sarci
nile operative legate de desfășurarea cam
paniilor agricole.

Principala cale de creștere a rentabili
tății gospodăriilor de stat o constituie spo
rirea producției la hectar și pe cap de ani
mal și reducerea concomitentă a cheltuie
lilor de producție. Printr-o organizare 
exemplară a muncii în vederea aplicării 
întregului complex de măsuri menite să 
ducă la mărirea producției și ieftinirea ei, 
gospodăriile de stat vor reuși să livreze la 
fondul central cantități mai însemnate de 
carne, lapte, lînă, ouă și alte produse,, la 
un preț de cost scăzut, îndeplinind cu cin
ste sarcinile de plan pe anul 1964.

Gospodăriile colective din raionul nos
tru au obținut anul trecut, în condiții cli
materice puțin favorabile, recolte bune. Pe 
39 100 ha s-a realizat o producție de 2 800 
kg porumb boabe la hectar, iar la floa
rea-soarelui, pe 10 300 ha, cite 1 350 kg. De 
asemenea, la grîu s-au obținut 1450 kg la 
hectar, iar la sfecla de zahăr — 18 000 kg. 
Valorificînd, pe bază de contracte, canti
tăți însemnate de produse, gospodăriile 
colective din raion au realizat, anul tre
cut, venituri bănești în valoare de 
215 000 000 lei. Pe această bază a crescut 
și valoarea zilei-muncă.

Referindu-se, în continuare, la. sprijinul 
acordat de consiliul agricol raional gos
podăriilor colective, vorbitorul a subliniat 
unele metode bune folosite pentru creș
terea nivelului de cunaștințe profesionale 
ale brigadierilor, folosirea specialiștilor în 
vederea extinderii metodelor științifice de 
sporire a producției agricole.

Toți inginerii din gospodăriile colective 
au fost aleși, de adunările generale, ca vi
cepreședinți. In acest fel ei sînt legați 
mai mult de producție, răspund la fel ca 
și întregul consiliu de conducere de reali
zarea planului de producție.

Ca urmare a consfătuirilor și schimburi-

lor de experiență organizate de consiliul 
agricol, multe gospodării au trecut la pro
ducerea de legume timpurii care le-au a- 
dus anul trecut un venit de 14 000 000 lei.

O altă problemă pe care am urmărit-o 
a fost stimularea colectiviștilor în sporirea 
producției. In acest scop am îndrumat și 
sprijinit gospodăriile colective să extindă 
retribuirea și după producția obținută, în
deosebi la plantele prășitoare ca porumb, 
floarea-soarelui, sfeclă de zahăr și altele.

în ce privește măsurile luate de Con
siliul agricol raional Făurei pentru buna 
desfășurare a lucrărilor agricole din acest 
an, vreau să subliniez că pentru însă- 
mînțările de primăvară, gospodăriile co
lective au asigurate cantitățile nece
sare de semințe, iar cei ce vor lucra la 
semănat au fost pregătiți și instruiți pentru 
a executa numai lucrări de calitate. Con- 
trolînd semănăturile de toamnă .putem 
spune că ele se prezintă bine. Pentru 
sporirea producției de furaje ne-am pro
pus în acest an să irigăm întreaga supra
față cultivată cu lucernă în lunca Bu
zăului.

Prin măsurile pe care le-am luat, vom 
realiza și depăși sarcinile stabilite pentru 
anul 1964.

In timpul lucrărilor ședinței plenare a Consiliului Superior al Agriculturii Foto : M. Andrcescu

&1 .ïl/ÿæÿ? ZXx'zaIKH



Pag. 4 S C î K T E I A Nr. 620Ï
sszsæsasasŒxs

Cuvîntyf tov. Iosif Cora, 
gospodăria colectivă Wacea, regiunea Bănat 
noastră, situată în apro- 
Arad, s-a dezvoltat ca 
cultura legumelor. Creș-

mgmer là
In gospodăria 

pierea orașului 
ramură de bază 
terea continuă sf producției a dus cu pași 
repezi la întărirea gospodăriei și sporirea 
veniturilor. Pentru obținerea de rezultate 
tot mai- bune, am organizat munca pe bri
găzi mixte, în cadrul cărora toți colecti
viștii iau parte la procesul de producție 
în legumicultura. De asemenea, s-a trecut 
la defalcarea sârciriilor pe brigăzi, cu șase 
luni înainte de începerea anului, aceasta 

. permițîncl aprovizionarea mai bună cu 
materialele și gunoiul de grajd necesare.

Cu tot mai multă grijă facem amplasa
rea culturilor pe cele mai corespunzătoare 
terenuri și aplicăm diferențiat întregul 
complex de lucrări agrotehnice de care 
depinde sporirea producției la hectar. In- 
cepînd din anul 1961, în gospodărie se 
practică repicatul răsadului de roșii în 
ghivece nutritive. La confecționarea ghi- 
vecelor ținem seama de eficiența mare pe 
care o are amestecul de mraniță cu în
grășăminte fosfatice și potasice pentru 
obținerea legumelor timpurii. In acest 
scop, folosim 10—15 kg îngrășăminte fos- 
fatice și potasice la o tonă de mraniță. Tot 
din 1961 am trecut la mărirea densității 
roșiilor la 36 000—40 000 de plante la ha 
și am început să facem copilitul la timpul 
optim și ciupitul la 2—3 inflorescențe.

Aplicînd întregul complex de lucrări a-

grotehnice, am reușit ca în 1963 să obținem 
primele roșii încă de la 12—14 iunie. Anul 
trecut am realizat din vînzarea roșiilor 
un venit de 9 044 279 lei, iar din întregul 
sector legumicol 10136 634 lei. Aceasta în
seamnă că legumele care se cultivă pe 
6 la sută din terenul arabil au adus pes
te 65 la sută din totalul veniturilor bănești 
ale gospodăriei.

Un factor de bază care a contribuit la 
creșterea producției de legume a fost spo
rirea cointeresării colectiviștilor prin apli
carea retribuției suplimentare. In afară de 
retribuția de bază, colectiviștii mai pri
mesc 30 la sută din valoarea producției 
obținute peste plan.

Pentru ca anul acesta să obținem can
tități tot mai mari de roșii timpurii, am 
făcut pregătirile necesare pentru plantarea 
lor în cîmp încă din luna aprilie, prote- 
jînd răsadurile pe circa 
tare.

Totuși, nu putem spune 
tul : încă nu am rezolvat 
țiilor, fără de care nu se 
culturi succesive de legume. In această 
problemă ar trebui să existe o mai mare 
preocupare din partea specialiștilor din 
Comitetul de Stat al Apelor, iar Consi
liul Superior al Agriculturii, prin institu
tele de specialitate, să rezolve sistemul de 
irigare prin folosirea pînzei de apă frea
tică.

30—40 de hec-

că am făcut to- 
problema iriga- 
poate vorbi de

Cyvmtyl tov» Oswald Ffemon, 
vicepreședinte a! Consiliului agricol regional Bacău

In cadrul regiunii noastre, creșterea a- 
nimalelor reprezintă o ramură principală 
de producție, de dezvoltarea căreia depin
de în mare măsură întărirea economico- 
organizatorică a gospodăriilor colective.

Anul trecut, ca urmare a sprijinului pri
mit din partea organelor de partid și de 
stat și a muncii depuse ele colectiviști, s-au 
obținut rezultate bune în dezvoltarea a- 
cestui sector. Au sporit mult efectivele de 
animate mai ales pe seama reținerilor din 
prăsilă proprie.

In fiecare unitate a existat o preocupa
re temeinică pentru ridicarea construcții
lor zootehnice, asigurîndu-se ădăpostirea 
în condiții bune a întregului efectiv de 
animale.

Dacă s-au obținut unele rezultate pozi
tive în creșterea efectivelor, nu putem 
spune același lucru în privința asigurării 
bazei furajere. O serie de unități nu s-au 
preocupat suficient de obținerea furajelor 
necesare efectivelor sporite. Nici în pri
vința producțiilor realizate de pe pășuni 
și fînețe nu putem fi mulțumiți, deoarece 
pe cuprinsul regiunii mai există încă su
prafețe pe care nu s-au făcut lucrările de 
curățire și amenajare în așa fel încît să 
producă cît mai multă iarbă și fîn.

O altă sursă de furaje pe care n-am 
reușit s-o folosim în măsura necesară sînt

nutrețurile grosiere, deoarece nu avem 
suficiente utilaje pentru pregătirea lor. De 
aceea, propun să existe din partea uni
tăților de resort o mai mare preocupare 
pentru producerea acestor utilaje.

Pentru anul acesta, în planul nostru 
sînt înscrise, în primul rînd, măsuri lega
te dé sporirea în continuare a șeptelului 
și ă producției animal®. In acest sens, în 
fiecare gospodărie colectivă se va întocmi 
un plan concret de realizare a montei și 
fătărilor. Se vor lua’ măsuri de îmbunătă
țire a rețelei de însămînțări artificiale și 
de procurare a unor reproducători de va
loare zootehnică ridicată.

De asemenéa, vom lua măsuri pentru a 
asigura furaje suficiente dé lâ plantele 
cultivate, precum și producții bune de pe 
pășuni și fînețe.

Öcupindu-se dé acțiunea dé ameliorare 
a raselor de animalé éxisterite în regiune, 
vorbitorul ă propus ca în planul tematic al 
stațiunii experimentate Secuiéni să fie 
prevăzute și cercetări zootehnice, pentru a 
putea contribui la realizarea acestui im
portant obiectiv.

In încheiere, vorbitorul a făcut unele 
propuneri privind stimularea materială a 
colectiviștilor care lucrează în sectorul 
zootehnic prin aplicarea retribuției după 
producția obținută.

Cyvmtol tov
Erou ai Munch’ Socialiste,

Ion Deloea,
ds rectorul S, M. T. Circea?

regmnea
de mașini și trac- 
multe tractoare și 
înalt randament.

An de an, stațiunile 
toare primesc tot mai 
mașini moderne, de 
S.M.T. Cîrcea, de exemplu, a primit în 
Ultimii doi ani utilaje în valoare dé 
21 000 000 de lei. Avem în prezent 332 de 
tractoare și 2 000 de mașini agricole, pe 
care le-am repartizat în 36 de brigăzi. De
servim un număr de 40 de gospodării co
lective, care 
ha do teren

Am reușit 
ce revine pe 
mai bună a 
gradul de mecanizare. Astfel, pentru fie
care hectar realizăm lucrări însumînd, în 
medie, 4 hantri. Un însemnat pas înainte 
am făcut în. ce privește îmbunătățirea 
calității lucrărilor. în acest scop, sub în
drumarea organelor de partid, s-au or
ganizat ședințe de analiză a muncii și in
structaje cu mecanizatorii.

Pentru campania de primăvară, stațiu
nea noastră va trebui să însămînțeze 
17 000 ha cu porumb și 2 000 ha cu pă- 
ioase. Pentru aceasta, avem pregătite toa
te Utilajele. Totodată, în perioada de iarnă 
ne-am ocupat mult de ridicarea nivelului 
profesional ăl mecanizatorilor. Pe plan re
gional, toți șefii de brigadă au fost in- 
struiți pe centre de S.M.T., în ceea ce 
privește folosirea cu înalt randament, a 
mașinilor 2 SPC-2, precum și organiza-

dețin o suprafață de 50 000 
mecanizâbjl.
că prin scăderea suprăf^țâi 
tractor și prin folosirea tot 
utilajelor să creștem mult

Oltema
rea muncii în brigăzile permanente. în 
prezent, pe baza unui plan întocmit de 
consiliul agricol raional, se desfășoară in
struirea pe centré și pe sectoare a tu
turor mînuitorilor d® agregate și a bri
gadierilor dé cîmp pentru a cunoaște și 
ei, cît mai bine, semănătoarea 2 SPC-2,

Pentru ca legătura între brigăzile de 
tractoare ale S.M.T. și cele de cîmp din 
G.A.C. să fie cît mai sțrînsă, noi am prac
ticat anul trecut metoda dé a ține pe
riodic ședințe de analiză la fiecare bri
gadă de tractoare, la care am invitat pe 
membrii consiliilor de conducere, ingine
rii agronomi și brigadierii de cîmp din 
gospodăriile colective. Aceasta a contri
buit la îmbunătățirea activității mecani
zatorilor noștri și, de aceea, vom conti
nua organizarea unor asemenea analize.

Pentru anul 1964, sarcinile de plan au 
fost repartizate pe fiecare brigadă și trac
tor în parte, astfel încît toți tractoriștii 
știu precis volumul de lucrări pe care-1 
au de executat și producția ce trebuie 
realizată pe fiecare tarla în parte. Vom 
continua, de asemenea, să acordăm aten
ția cuvenită reducerii prețului de cost.

Sîntem convinși că angajamentele luate 
de mecanizatorii noștri în cinstea zilei de 
23 August, de a contribui tôt mai mult la 
sporirea producției în gospodăriile colec
tive, vor fi îndeplinite cu succes.

Comei Costea, 
președintele Consiliului agricol regional Maramureș 
în regiunea Maramureș, ca de altfel în 

toate regiunile țării, crearea unei puterni
ce baze tehnico-materiale, preocuparea 
permanentă pentru întărirea economico- 
organizatorică a gospodăriilor colective, 
măsurile de cointeresare materială a co
lectiviștilor, activitatea pe care o desfă
șoară cadrele de specialiști au creat con
diții pentru sporirea continuă a producției 
agricole.

Manifestînd grijă mai mare pentru gos
podărirea chibzuită a pămirttului, unitățile 
noastre socialiste au mărit aiiul trecut 
suprafața arabilă a regiunii cu peste 3 000 
ha ; s-au folosit într-o mai .mare măsură 
amendamentele calcaroăse și îngrășamin- 
tele pentru fertilizarea solului.

Aceasta a contribuit într-o măsură în
semnată la sporirea producției de cereale. 
Numeroase gospodării colective au realizat 
producții de grîu de 1 800—2000 kg la ha, 
iar unele 3 500—4 000 kg porumb la ha.

Una dintre ramurile importante ale a- 
griculturii regiunii noastre este zootehnia. 
Consiliul agricol regional s-a preocupat în
deaproape de creșterea efectivelor și pro
ducției animale. Gospodăriile de stat au 
acum o încărcătură de 37 de bovine la 
100 ha, dintre care 14,6 vaci, iar gospodă
riile colective — 27,9 bovine, dintre care 
11 vaci și juninci. Sînt unele unități cu o 
încărcătură de 40,de bovine la 100 ha. In 
raionul Carei există gospodării colective 
care cresc cîte 800 de bovine și 2 000 de 
ovine. Cu toate că suprafața de pășuni și 
fînețe pe care o dețin este mică, ele își 
asigură cantitățile necesare de furaje prin 
cultivarea unor plante de nutreț valoroa
se. în raioanele de munte ale regiunii, 
deși avem suprafețe mari de pășuni_ și fî
nețe, unele gospodării n-au furaje îndea-

Cuvintul tov.

juns, deoarece producțiile la ha sînt încă 
scăzute. Aceasta se datorește nu atît con
dițiilor climatice puțin favorabile din ul
timii ani, ci mai ales faptului că nu s-a 
acordat atenția cuvenită lucrărilor de îm
bunătățire a pășunilor și fînețelor.

Pentru a asigura peste tot cantitățile 
necesare de nutrețuri au fost întreprinse 
acțiuni menite să ducă la sporirea produc
ției de iarbă pe pajiști și extinderea cul
turilor de trifoi și ghizdei pentru masă 
verde. Consiliul agricol regional a stabilit 
măsuri bune pentru asigurarea' bazei fu
rajere, creșterea pe mai departe a efecti
velor de animate și a producției acestora 
și nu va precupeți nici un efort pentru 
aplicarea lor în practică.

Vorbitorul a arătat că în regiunea Ma
ramureș sînt condiții ca în acest an să se 
realizeze producții sporite de, cereale și 
plante tehnice. Grîul a intrat bine în iar
nă și arăturile de toamnă s-au făcut pe 
toată suprafața stabilita. Terenurile ră
mase de arat în zona de deal și de munte 
se vor lucra cu pluguri reversibile cu 
tracțiune animală de îndată ce timpul va 
permite pentru ca însămînțările să se 
poată face în epoca optimă. O atenție spo
rită se va acorda culturii căpșunilor, care 
aduc venituri mari gospodăriilor cultiva
toare numai după unul-doi ani. In înche
iere, vorbitorul a făcut unele propuneri 
privind repararea în mai bune condiții a 
autocamioanelor, motoarelor electrice și a 
altor utilaje aflate în proprietatea ob
ștească a gospodăriilor colective, precum 
și pentru lărgirea capacității de produc
ție a unității existente în regiune care a- 
sigură carbonatul de calciu necesar solu
rilor acide.

Cuvîntțd iov. Ion Cozoș, 
medicul circumscripției veterinare Acățari, 

regiunea Mureș-Autonomă Maghiară
Lucrez ca medic veterinar la o circum

scripție din raionul Tg. Mureș, pe cuprin
sul căreia există 6 gospodării colective. 
Una dintre, cele mai importante sarcini, 
care stau în fața noastră în domeniul 
creșterii animalelor, o constituie comba
terea sterilității la bovine. Prin munca 
specialiștilor, prin urmărirea atentă a rea
lizării planurilor de montă și fătări se 
poate ajunge la rezultate bune. Astfel, la 
gospodăria colectivă din Crăciunești, am 
reușit anul trecut ca de la toate vacile 
montate să obținem cîte un vițel. Un alt 
exemplu este acela al gospodăriei din Gă- 
lățeni. Aici, datorită condițiilor necores
punzătoare de hrănire și îngrijire, anima
lele tinere erau foarte slab dezvoltate în 
raport cu vîrsta. Din inițiativa consiliu

lui agricol raional s-a alcătuit o comisie 
compusă din cei mai buni medici veteri
nari din raion, care s-au deplasat la gos
podăria colectivă și au analizat starea a- 
nimalelor. După precizarea diagnosticului, 
s-au aplicat tratamentele adecvate și s-a 
urmărit fiecare animal în parte. De ase
menea, s-a îmbunătățit furajarea anima
lelor. La sfîrșitul anului, cînd s-a pus 
diagnosticul gestației, cu ocazia unui 
schimb de experiență care a avut loc la 
această gospodărie, am putut constata că 
din cele 74 juninci și vaci care în urma 
condițiilor de întreținere necorespunză
toare aveau înainte sterilitate dobîndită, 
au rămas gestante 70.

în acest an ne-am propus să începem o 
selecție riguroasă pentru a obține animale 
cu producții mari de lapte.

Cuvântul tov. Lucian Hatmanu,
directorul Trustului Gostat-iași

în 1963, gospodăriile de stat din Trustul 
Iași au realizat planul la producția marfă 
în proporție de 110 la sută. Acest rezultat 
se datorește dotării unităților cu tractoare 
și mașini agricole perfecționate, sporirii 
cantităților de îngrășăminte naturale și 
chimice folosite, măsurilor luate de partid 
pentru asigurarea unităților cu specialiști 
etc. La aceasta au contribuit și o mai bună 
organizare a muncii, întărirea disciplinei 
în unități și activitatea pozitivă desfășu
rată de consiliul directorilor, precum și ri
dicarea calificării cadrelor de muncitori, 
ingineri și tehnicieni.

Ocupîndu-se de felul în care s-au reali
zat producțiile prevăzute, vorbitorul a ară
tat că la grîu s-au obținut 1 700 kg la ha 
de pe suprafața de 7 294 ha, iar în gospo
dăriile situate în zone cu precipitații mai 
abundente, peste 2 000 kg la hectar. Apli- 
cîndu-se agrotehnica diferențiată la cultu
ra porumbului, s-au realizat 3 175 kg boabe 
la hectar, de pe 8 871 ha, cu un preț de 
cost mai mic față de cel planificat. De ase
menea, planul a fost depășit și la cultura 
cartofului, la legume, fructe etc. Realizări 
importante s-au obținut și la producția de 
furaje.

Creșterea efectivelor de animale și or
ganizarea unei furajări mai bune ne-au dat 
putința ca în domeniul zootehniei să în
deplinim planul pe 1963 înainte de ter
men. De la fiecare vacă furajată am rea
lizat o producție medie de 3 253 litri lapte. 
G.A.S. Iași a obținut de la fiecare vacă 
3 715 litri de lapte de la un efectiv de 
500 de capete. La. această gospodărie exis
tă brigăzi care au obținut producții medii 

’ de peste 4 000 litri de lapte.
în sectorul porcin planul a fost depășit 

cu 1 390 de purcei. Realizarea efectivelor 
prevăzute și a sporului de creștere în 
greutate au contribuit la depășirea cu 22 
la sută a planului de livrare a cărnii pen
tru fondul central al statului.

Pentru creșterea în continuare a produc
ției în sectorul zootehnic au fost luate 
măsuri de asigurare a unei baze furajere 
variate. Lucerna a fost extinsă, ocupînd 
peste 40 la sută din suprafața destinată 
producției de furaje. Pleava rezultată de 
la treieriș a fost adunată în întregime și 
este folosită pentru hrănirea animalelor. 
O mare atenție se acordă administrării tu
turor fînurilor numai sub formă de făină 
sau tocate, amenajîndu-se în fiecare grajd 
bazine pentru prepararea furajelor.

Referindu-se la activitatea consiliului di
rectorilor, vorbitorul a spus că a intrat in 
practica consiliului să analizeze lunar cum 
se realizează sarcinile de producție și fi
nanciare ale unităților, să organizeze 
schimburi de experiență. Atenția cea 
mai mare s-a acordat îmbunătățirii siste
mului de organizare a muncii, instruirii ' 
cadrelor din gospodării și întăririi disci
plinei.

Pentru creșterea rentabilității gospodă
riilor de stat s-a stabilit un șir de măsuri 
pe linia sporirii producției la hectar și în 
sectorul zootehnic, paralel cu reducerea 
prețului de cost al produselor. Din expe
riența de pînă acum rezultă că acolo unde 
s-a aplicat complexul de lucrări agricole 
la timp și de calitate, s-au obținut pro
ducții bune. Același lucru se întîmplă și în 
sectorul zootehnic.

Anul acesta s-au creat premise pentru a 
obține realizări 
directorilor s-a dezbătut planul pe 1964 și 
s-au repartizat diferențiat sarcini pe fie
care unitate în 
vom trece la extinderea lucernierelor în 
acele gospodării unde am comasat efecti
vele de vaci pe baza specializării și vom 
organiza prepararea unor cantități cît mai 
mari de făină de lucernă.

Sîntem hotărîți să folosim cît mai bine 
toate posibilitățile de creștere a producției 
vegetale și 
prețului de

tot mai bune. în consiliul

parte. între alte măsuri

animale și pentru reducerea 
cost.

Colectiviștii noștri au obținut realizări 
importante în sporirea producției agricole 
și întărirea economico-organizatorică a 
gospodăriei. La temelia acestora, pe lîngă 
munca plină de avînt a colectiviștilor, stă 
ajutorul acordat de stat.. In munca de zi 
cu zi pentru creșterea producției agricole 
noi am acordat o atenție deosebită spori
rii recoltei de cereale, extinderii culturii de 
legume, măririi efectivelor de animale și 
ridicării productivității acestora. Printr-o 
muncă bine organizată, în care am cău
tat să imprimăm simțul răspunderii perso
nale pentru aplicarea regulilor agroteh
nice, în ultimii doi ani am reușit să obți
nem la grîu, porumb și la alte culturi pro
ducții superioare față de anii anteriori. 
Astfel, la cultura griului recolta medie pe 
ultimii doi ani a fost de 1 872 kg la ha, iar 
la porumb 3100 kg. Anul trecut, de pe 
suprafața ele 40 ha arată adine din toam
nă și fertilizată cu 20 tone de gunoi și 200 
kg superfosfat la ha, s-au obținut peste 
5 000 kg de porumb la ha- întreaga su
prafață cultivată cu porumb a fost însă- 
mînțată cu hibrizii HD-101 și HD-103, la 
ultimul realizîndu-se un spor de 300— 
400 kg la hectar față de primul. Asigura
rea densității optime de plante la Ița a 
constituit de asemenea un factor impor
tant în obținerea unor recolte sporite. O 
deosebită atenție am acordat lucrărilor de 
întreținere a culturii. Prima prașilă me
canică s-a efectuat cînd porumbul avea 
3—4 frunze, urmată de o prașilă manuală 
pe rînd. în continuare, prașilele a Il-a și 
a IlI-a s-au efectuat la intervale 
12—15 zile.

Pentru obținerea unei producții mari 
grîu, această cultură a fost amplasată 
terenuri bine pregătite, după plante pre
mergătoare 
păioase.

șef de

de
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leguminoase, prășitoare și

Valer Mlcon,
regmswa Cluj

iov.
inginer ia gospodăria colectivă Câșeto,

Conducerea. gospodăriei noastre 
dat o atenție deosebită dezvoltării 
culturii. Datorită condițiilor de 
create de marea gospodărie socialistă, a- 
ceastă ramură de producție a căpătat o 
pondere tot mai mare în cadrul unității 
noastre într-un timp scurt. Ne-am preo
cupat de producerea răsadurilor în canti
tăți suficiente și de bună calitate. Asigu- 
rînd răsaduri bune și folosind soiuri va
loroase, am reușit să valorificăm impor
tante cantități de legume și cartofi tim
purii la prețuri avantajoase și, ca urmare, 
anul trecut am obținut din sectorul legu
micol un venit de 637 000 de tei.

O preocupare permanentă a organizației 
de partid și a conducerii gospodăriei o con
stituie dezvoltarea sectorului zootehnic 
Pentru ridicarea producției animalelor, în 
cursul anului trecut s-a făcut lotizarea 
lor, stabilindu-se totodată rații furajere 
diferențiate. In sectorul zootehnic lucrea
ză unii dintre cei mai buni colectiviști, în 
mare parte membri și candidați de partid, 
oameni ,cu experiență în această muncă. 
Ei sînt retribuiți după producție, ceea ce. 
constituie un stimulent permanent în ob
ținerea de noi realizări.

Ca urmare a producțiilor sporite obți
nute, gospodăria a vîndut statului, pe bază 
de contract, importante cantități de pro
duse agro-alimentare. Numai din sectorul 
zootehnic s-au vîndut statului 2 310 hl 
lapte vacă, 300 porci, 55 viței grași etc, 
ceea ce ne-a adus un venit de 962 792 de 
lei. In urma muncii desfășurate de colec
tiviști pentru întărirea continuă a gos
podăriei, anul trecut fondul de bază a 
crescut cu 692 683 lei, ajungînd în prezent 
la 5 287 732 tei, revenind în medie la 100 
ha teren agricol peste 350 000 lei.

Cuvântul tov. Bujor Mănoscu,
secție ia Instîtutol

de mare actualitate în ce pri- 
aprovizionare cu legume

O sarcină 
vește buna 
proaspete a populației este obținerea de 
recolte ridicate și timpurii, eșalonarea 
producției în tot timpul anului. Realiza
rea acestei sarcini a constituit o preocu
pare importantă a stațiunilor experimen
tale ale Institutului de cercetări hortiviti- 
cole. In acest sens, s-au făcut studii pare 
au dus la concluzia că eșalonarea produc
ției de legume se poate realiza în condi
țiile actuale prin extinderea culturilor ex- 
tratimpurii, a culturilor succesive și aso
ciate, obținerea de producții tot mai mari 
de legume toamna tîrziu, lărgirea sorti
mentului, folosirea rațională a irigărilor 
și a îngrășămintelor.

Prin aplicarea acestor metode, verifica
te de -practică, se înlătură vîrfurile de 
producție din timpul verii, se pot elimina 
golurile în unele perioade ale anului și 
mări rentabilitatea culturilor de legume.

Multe unități mari producătoare de le
gume au aplicat cu bune rezultate meto
dele experimentate de institut, iar în acest • 
an aceste metode iau o extindere și mai 
mare.

Pentru mărirea și eșalonarea produc
ției. stațiunile experimentale au sprijinit 
unitățile agricole socialiste prin cantități

a acor- 
legumi- 
muncă

de cercetări hortmUcole
sporite de semințe din soiuri valoroase, 
prin introducerea în cultură a speciilor 
mai puțin cunoscute. Totodată, au fost 
create soiuri noi și hibrizi de legume mai 
productivi decît cei obișnuiți în cultură. 
Printre aceștia sînt hibrizii de ardei gras 
ICHV 60 și 61. hibridul de vinete ICHV 
58. soiurile de tomate Aurora 100, Țigă
nești 157 și altele. Folosirea acestor hi
brizi și soiuri a ajutat gospodăriile de 
stat și gospodăriile colective să sporească 
simțitor producția de legume.

Planul de stat pe 1964 pune și în fața 
stațiunilor noastre experimentale sarcini 
de mare răspundere. Avem datoria să re
zolvăm o serie de probleme importante 
ale producției legumicole ca : elaborarea 
de noi metode agrotehnice de mare efica
citate, crearea. în continuare, de soiuri noi 
și hibrizi mai productivi decît cei exjstenți 
în cultură, în special de legume timpurii 
și tîrzii, lărgirea sortimentului cu specii 
valoroase. Acestea sînt. de altfel, princi
palele noastre preocupări. Prin înfăptui
rea sarcinilor ce ne revin, vom contribui 
într-o măsură mai mare la mărirea pro
ducției în unitățile agricole, la mai buna 
aprovizionare a populației cu legume 
proaspete în tot timpul anului.

Cyvîntol tov. Petre Moldovan, 
vicepreședinte ai Consiliului Superior al Agriculturii 

în cuvîntul meu aș vrea să mă refer la 
unele probleme pe care le socotesc mai 
importante și care ne pot ajuta să rezol
văm în condiții mai bune sarcinile ce ne 
stau în față'în domeniul mecanizării agri
culturii.

După cum știți, în acest an, ca urmare a 
politicii partidului, de industrializare so
cialistă a țării, unitățile agricole vor fi do
tate cu un însemnat număr de tractoare 
și mașini agricole. Astfel, stațiunile de 
mașini și tractoare și gospodăriile de stat 
vor primi în acest an peste 10 000 trac
toare de 65 C P, 36 000 grape stelate și cu 
discuri, peste 3 900 semănători, 3 000 com
bine de păioase și alte mașini.

în ceea ce privește repartizarea tractoa
relor și mașinilor agricole pe regiuni, a- 
ceasta s-a făcut potrivit studiului privind 
corelarea utilajelor, în funcție de condi
țiile de relief și randament, studiu întoc
mit și aprobat în plenara Consiliului Su
perior al Agriculturii în decembrie 1962, 
realizîndu-se astfel o echilibrare a dotării 
și condiții bune de lucru în toate regiu
nile. Prin dotarea S.M.T. cu încă 7 000 de 
tractoare, încărcarea pe un tractor fizic 
pe țară scade de la 158 ha în 1963 la 138 
ha în 1964. O încărcătură mai mare, în ju
rul a 146—149 ha pe un tractor fizic, a 
rămas în regiunile de șes ca București, 
Galați, Dobrogea etc, care au suprafețe în
tinse de teren mecanizabil, perioade de 
lucru mai lungi etc, putîndu-se asigura 
termenii optimi de executare a lucrărilor 
printr-o folosire mai completă a tractoa
relor. La semănătorile de porumb, cu do
tările prevăzute în plan pe 1964, încărcă
tura pe o mașină scade de la 92 ha la 81 
ha, iar la combinele de recoltat păioase, 
de la 115 ha cît era în anul 1963, la 107 ha 
în 1964.

în cursul acestui an, ca urmare a dez
voltării producției industriei noastre con
structoare de mașini, la dispoziția agricul
turii au fost puse noi mașini și utilaje. 
Astfel au fost omologate un număr de 
14 tipuri noi de utilaje din diferite ra
muri de producție ale agriculturii, dintre 
care semănătqarea . de precizie, grebla ro
tativă, mașina de împrăștiat îngrășăminte 
chimice prin centrifugare ș.a. De aseme
nea, s-au făcut o serie de adaptări la ma
șinile existente și s-au definitivat unele dis
pozitive care ne dau posibilitatea să creș
tem gradul de mecanizare și chiar să meca- 
nizăm complet lucrările là unele culturi.

Pentru trifoliene, prin adaptările făcute 
la semănătoarea SU-29, cu care se asigură 
semănatul în benzi și la adîncimea cores
punzătoare a lucernei de sămînță, ca și 
prin definitivarea dispozitivului de treie
rat, sînt create condiții pentru mecaniza
rea tuturor lucrărilor și la aceste culturi. 
La sfecla de zahăr, prin adaptările făcute 
la semănătoarea SU-29, pentru efectuarea 
semănatului la distanțele recomandate de 
agrotehnică, se asigură posibilitatea exe
cutării ulterioare, cu mijloace mecanice și 
a lucrărilor de întreținere. Pentru recol
tare, se va folosi dislocatorul, urmînd ca 
în continuare să ne preocupăm de stabili
rea unui tip de combină de recoltat, spe
cial pentru cultura-sfeclei de zahăr.

O problemă importantă de care depinde 
desfășurarea normală a proceselor de pro
ducție din agricultură o constituie apro
vizionarea tehnico-materială- Aceasta se 
face în principal prin Oficiul central de 
aprovizionare țehnico-mațqrială al Con
siliului Superior al Agriculturii. Acest ofi
ciu are sarcina să asigure aprovizionarea 
gospodăriilor colective cu mașini și utilaje 
agricole, piese de schimb, necesare între
ținerii și reparării acestora, îngrășăminte 
chimice, insectofungicide, materiale feroa
se și neferoase, specifice agriculturii. Sor
timentul de mașini și utilaje a ajuns în 
cursul anului 1963 la aproximativ 220, 
printre care menționăm : pluguri reversi
bile ușoare și mijlocii cu tracțiune ani
mală ; semănători cu tracțiune animală ; 
grape, prășitori, greble, cositori cu tracțiu
ne animală ; mașini și aparate pentru stro
pit și prăfuit în vii și livezi ; mașini pentru 
mecanizarea lucrărilor în zootehnie (tocă
tori de nutrețuri pentru siloz, mori cu 
ciocane, separatoare de lapte, incubatoare 
de ouă etc) ; pompe centrifuge și sumersi- 
bile pentru irigări și alimentări cu apă ; 
agregate de aspersiune și grupuri de pom
pare ; autocamioane, autoturisme, motoare 
termice, motoare electrice etc.

în afară de mașini și utilaje, întreprin
derile noastre mai aprovizionează gospo
dăriile colective cu peste 200 de sorti
mente de materiale diferite ca : conducte 
pentru irigații, sîrmă pentru spaliere, cu
rele de cauciuc și piele, sfoară, saci, anve
lope și camere auto, oxigen, echipament 
de protecție, imprimate (foi de parcurs, 
tichete de transport, broșuri cuprinzînd in
strucțiuni, norme de lucru etc). Incepînd cu 
anul 1964, sortimentul a fost com
pletat și cu material lemnos pentru căruțe i 
(colaci, butuci de roți, spițe etc).

i Răspunzînd la întrebările unor pârtiei- 
i panți la discuții, vorbitorul a arătat că sor-
• timentul complet de astfel de produse ce 
: intră în sarcina unităților de aproviziona.-
• re ale C.S.A. este prevăzut într-un catalog 

tipărit, care s-a difuzat în toate gospodări
ile colective, precum și la consiliile agricole 
regionale și raionale.

Prin rețeaua Controcoop, gospodăriile 
: colective sînt aprovizionate cu o serie de 
: materiale de construcție dintre cele desti

nate fondului pieții, precum și cu diferite 
unelte sau bunuri de larg consum ca : lo- 
peți, casmale, curele, găleți etc., care șînț 
necesare nu numai în aceste unități, ci și 
în gospodăriile personale ale colectiviștilor. 
Aceste produse, care erau livrate și înainte 
de către Centrocoop, au rămas în conti
nuare în sarcina sa, deoarece dispune de o 
rețea vastă de aprovizionare, avînd unități 
în fiecare comună și sat.

Pe lîngă aceasta, aprovizionarea gospo
dăriilor cu carburanți și lubrifianți' se 
face prin rețeaua de desfacere a Ministe
rului Industriei Petrolului și Chimiei, iar 
cu imprimatele necesare (facturi, bonuri 
de materiale, fișe de .evidență), prin Cenr 
trul de librării și difuzarea cărțS 
(C.L.D.C.)

în realizarea sarcinilor privind aprovă. 
zionarea tehnică-materială a gospodăriilor 
colective ne călăuzim după principiul ca 
aceste operațiuni să sé efectuezé cît mai 
economic, să se excludă manipulările re
petate, să se înlăture verigile intermediare 
etc. Spre exemplu, utilajele cu volum 
mare, îngrășămintele, insectofungicidele și 
materialele de construcții în cantități va- 
gonabile se dirijează direct de la furni
zori la gospodării prin sistemul tranzitului 
cu plată. Utilajele cu volum mic, ca pie
sele de schimb și materialele prevăzute în 
nomenclator în cantități nevagonabile, se 
livrează prin întreprinderi și punctele de 
aprovizionare ale acestora.

în anul 1963, O.C.A.T.M. și-a îndeplinit 
planul de aprovizionare în proporție de 
103,5 la sută. în ce privește planul de 
aprovizionare pe anul 1964, el prevede o 
creștere de 9 la sută față de_ 1963.

Industria noastră chimică, în plină dez
voltare, ne va furniza cantități șporite de 
îngrășăminte, avînd astfel posibilitatea să 
repartizăm gospodăriilor colective un vo
lum mai mare cu 54 la sută față de anul 
trecut. Vorbitorul a subliniat necesitate^ 
întocmirii unor cereri reale precum și ri
dicării la timp a produselor solicitate, 
pentru a se evita imobilizări de mașini, 
utilaje și materiale în unitățile O.C.A.T.M. 
așa cum s-a întîmplat anul trecut.

Reorganizarea conducerii agriculturii, a 
spus în continuare vorbitorul, ne dă posi
bilitatea să dezbatem temeinic toate pro
blemele legate de producția agricolă și sș 
stabilim măsurile cele mai bune pentrr{ 
îmbunătățirea continuă a activității noas-? 
tre. O dată ajunși la locul de muncă, pu
tem lua toate măsurile pentru înlăturarea 
lipsurilor care s-au manifestat pînă acum. 
Pentru aceasta, secția de mecanizare va 
lua o serie de măsuri, printre care se nu- - 
mără executarea mai operativă a sarcini
lor de aprovizionare, încadrarea cu perso
nal calificat a unităților O.C.A.T.M., lăr
girea spațiilor de depozitare în regiunile . 
Iași, Galați, Oltenia ș.a. Prin măsurile ce 
le vom lua sîntem convinși că vom îm
bunătăți simțitor aprovizionarea tehnico- 
materială a gospodăriilor colective, con
tribuind prin aceasta la desfășurarea nor
mală a producției.

Nu pot încheia înainte de a aminti că 
peste puțin timp va trebui să trecem la 
executarea lucrărilor agricole de primă
vară. în condițiile climatice de acum, e ne
cesar, în mod deosebit, să asigurăm la timp 
executarea lucrărilor care contribuie la 
menținerea apei în sol, pentru a diminua și 
chiar a elimina neajunsurile provocate, în 
unele regiuni, de umiditatea redusă.

Mă folosesc de prilejul că sîntem aici 
cu toții, pentru a sublinia și a insista asu
pra necesității executării la timp și de ca
litate foarte bună a lucrărilor de îngri
jire a culturilor de toamnă, de pregătire a 
unui pat germinativ corespunzător pen
tru culturile ce se însămînțează în pri
măvară. Consider că timpul ne permite să 
verificăm din nou modul cum s-au pregă- ț 
tit utilajele, gradul de instruire a mecani
zatorilor, să luăm măsuri de îndreptare, 
acolo unde e cazul.

în mod deosebit insist asupra necesității 
de. a se executa semănatul porumbului cu 
respectarea strictă a cerințelor agroteh
nice recomandate de I.C.C.A. Aceasta 
constituie o sarcină de seamă a mecaniza
torilor din S.M.T. și G.A.S. Toți mecani
zatorii, tehnicienii și inginerii din S.M.T. 
trebuie să-și aducă aportul lor la execu
tarea lucrărilor agricole de primăvară de 
cea mai bună calitate și la timpul potrivit, 
contribuind prin aceasta la obținerea unor 
recolte bogate și la consolidarea economi
co-organizatorică a gospodăriilor colec
tive.

Cuvmtul tov. Ion Toma,
directorul gospodăriei _de stat Prejmer, 

reghmea
Datorită preocupării pentru o cît mai 

bună organizare a muncii, prin folosirea 
rațională a bazei tehnico-materiale, cît și 
controlului permanent efectuat asupra 
desfășurării procesului de producție, in 
gospodăria noastră s-au obținut rezultate 
bune. Astfel, am reușit ca în fiecare an 
să realizăm producțiile planificate și chiar 
să le depășim. în anul 1963 s-au obținut 
cete mai bune rezultate : planul de pro- 
ducție-marfă a fost realizat în proporție 
de 124 la sută, iar prețul de cost a fost 
redus cu 7 la sută.

Profilul gospodăriei noastre este agro
zootehnic. în sectorul vegetal se cultivă 
în special cartofi și plante furajere, de
oarece sîntem situați într-o zonă favora
bilă acestor culturi, cărora le-am acordat 
o atenție deosebită, pregătind material 
valoros pentru plantat și semănat și ex- 
t.inzînd mecanizarea lucrărilor. Drept ur
mare, de pe o suprafață de 300 ha culti
vată cu cartofi s-a obținut o producție 
medie de 19 700 kg la ha ; la porumb-siloz 
s-au obținut 34 000 kg la ha, iar de pe 50 
ha o cantitate medie de 56 000 kg la hectar.

Preocuparea pentru creșterea producției 
la culturile furajere ne-a ajutat să obți
nem rezultate bune în sectorul zootehnic. 
Plantele furajere le-am cultivat pe tere
nuri bune, fertilizate și în apropierea 
complexului zootehnic. Am introdus lu
cerna în cultură, pe ' care o extin
dem pe suprafețe cît mai mari. De ase-

Brasov
menea, ne-am ocupat de îmbunătățirea 
fînețelor naturale, le-am fertilizat, obți- 
nînd un fin de calitate și producții mul
țumitoare la hectar.

Sectorul zootehnic al gospodăriei este 
bine dezvoltat și se depun eforturi pentru 
realizarea sarcinilor de plan privind creș
terea în greutate a animalelor, obținerea 
unor producții de lapte ridicate etc. Un 
element de bază în realizarea producții
lor- ridicate de lapte a fost folosirea unor 
rații furajere corespunzătoare, bine pro
portionate, în hrana animatelor. Adminis
trarea furajelor s-a făcut corespunzător 
stării fiziologice a vacilor în perioada res
pectivă și s-au asigurat condiții bune de 
cazare, mărirea gradului de mecanizare 
etc, ceea ce a ușurat munca îngrijitorilor 
clîndu-le posibilitatea să se ocupe mai 
mult de întreținerea animalelor, de apăra
rea sănătății lor.

în creșterea porcilor atenția s-a îndrep
tat spre o hrănire rațională, atît a scroafe
lor de prăsilă cît și a porcilor la îngrășat, 
obținîndu-se rezultate bune care ne-au 
adus peste 2 milioane lei beneficii.

în încheiere, vorbitorul a arătat că pen
tru răspîndirea experienței bune dobîndi- 
te s-au organizat schimburi de experien
ță cu unități din cadrul Trustului Gostat. 
Brașov; de asemenea, gospodăria Prejmer 
s-a pregătit în mod temeinic pentru exe
cutarea în bune condiții a lucrărilor agri
cole de primăvară.
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APARATUL DE FILMAT
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DISERTAȚIA

~ Observați această secțiune...
In. laboratorul cufundat în întu

neric, proiecțiile prezintă rind pe 
rină diverse aspecte macro și mi
croscopice ale unor frunze de viță, 
ilustrînd explicațiile profesorului. 
Ne aflăm la o oră de viticultură la 
Institutul agronomic „Nicolae Băl- 
cescu" din Capitală.

Fotografii, diapozitive, scurt-me- 
traje alb-negru și color însoțesc, de
seori, expunerile care au loc în să
lile de curs și în cadrul lucrărilor 
de laborator, ajutîndu-i pc studenți 
să asimileze mai bine materia pre
dată. Aceste materiale didactico-ști
ințifice se realizează, la solicitarea 
catedrelor, în cadrul laboratorului 
de foto-cinematografie care își des
fășoară activitatea în institut.

Filmele didactico-științifice se 
fac printr-o strînsă colaborare între 
cadrele didactice și colectivul labo
ratorului. Specialiștii elaborează te
matica, scriu scenariul, acordă con
sultațiile științifice necesare în ca
drul filmărilor.

Laboratorul ajută cadrele didac
tice și în munca de cercetare pro- 
priu-zisă. Studiul microscopic și 
înregistrarea simultană fotografică 
(alb-negru și în culori) permite se
sizarea unor fenomene și diferențe 
uneori imperceptibile pentru ochiul 
omului de știință, compararea ulte
rioară a datelor fotografice obținute 
și posibilitatea realizării unei pri
viri de ansamblu.

Lămurirea diferitelor aspecte ale 
problemelor care-i preocupă pe cer
cetători presupune o muncă plină 
de migală, răbdare, foarte mult 
timp. 48 de ore de veghe neîntre
ruptă la microscop ar fi necesare 
pentru, a se urmări, de pildă,.. dez
voltarea oului de strongil (vierme 
parazit). Este un lucru practic irea
lizabil pentru un cercetător, cu atît

înalte distincții sportive 
și Diploma de onoare 

a C.C. al U.T.M. înmînate 
handbaliștilor

ta sediul Consiliului general al 
U.C.F.S. a avut loc miercuri la amiază 
festivitatea înmînării unor înalte distincții 
sportive, precum și a Diplomei de onoare 
a C.C. al U.T.M., jucătorilor echipei re
prezentative de handbal a R. P. Romîne, 
campioană mondială. Distincjiile au fost 
înmînate de tovarășii Virgil Trofin, prim- 
șecretar al C.C. al U.T.M., și Aurel Duma, 
președintele Uniunii de Cultură Fizică ți 
Sport. Au primit titlurile de maestru eme
rit al sportului jucătorii Cornel Ofelea, 
Ion Bogolea și losif lacob, iar titlul de 
maestru al sportului jucătorii Virgil Tale, 
Gheorghe Gruia, Cezar Nica și Ion Po
pescu. Ceilalți componenfi ai echipei sînt 
definători ai titlului de maestru emerit 
al sportului din anul 1961, după cîștiga- 
rea celei de-a 4-a ediții a campionatu
lui mondial. Antrenorului loan Kunst- 
Ghermănescu i s-a acordat titlul de an
trenor ernerit.

Celor 15 componenți ai lotului de 
handbal al R. P. Romîne li s-a acordat 
diploma de onoare a C.C. al U.T.M. Ju
cătorilor echipei și antrenorilor I. Kunst- 
Ghermănescu, N. Nedéf, E. Trofin și O. 
Vlase li s-a înmînat insigna „Merite în 
activitatea sportivă".

(Agerpres)

ÎN C1TEVA RÎNPURI
Turneu! preolimpic de judo, desfășurat 

în orașul Gdansk, s-a încheiat cu succesul 
sportivilor sovietici care au ocupat locul 1 
pe echipe și au cîștigat individual la două 
categorii de greutate. La categoria ușoară 
a ieșit învingător Aron Bogoliubov, la 
mijlocie Wirkholtz (R.D.G.), iar la catego
ria grea Andor Kiknadze.

★
Proba de combinată nordică la concursul 

internațional de schi de la Holmenkollcn 
s-a terminat cu victoria lui Georg Thoma 
(R.F.G.), fost campion olimpic. El'a totali
zat 469,95 puncte. Norvegianul Tomaod 
Knutsen, care a cîștigat la Innsbruck me
dalia de aur în această probă, a ocupat lo
cul 6 cu 426,94 puncte.

•Ar
Echipele olimpice de hochei pe iarbă 

ale Japoniei și Indiei s-au întîlnit într-un 
meci de verificare în orașul indian Jullun- 
dur. Meciul s-a terminat cu victoria ne
așteptată a sportivilor japonezi la scorul 
2—1 (0-0).

Duminicâ „Cupa primăverii“

PdmuS concurs ciclist d sezonului
Sezonul de ciclism se deschide o- 

ficial duminică prin desfășurarea 
competiției „Cupa primăverii“, or
ganizată de clubul sportiv „Olim
pia". La startul cursei principale 
vor fi prezenți alergători fruntași 
din țara noastră, precum și cicliștii 

mai puțin pentru masa studenților. 
In ajutor a venit aparatul de filmat. 
Adaptat la microscop, și declanșîn- 
du-se la intervale de timp variind 
între 1 și 5 minute, corespunzător 
intensității procesului de înmulțire 
a celulelor, aparatul a ținut locul 
omului de știință. 3 minute și jumă
tate — atît durează acum proiecta
rea filmului realizat. Ai, însă, posi
bilitatea să vezi redate fidel toate 
transformările care au avut loc. Ie
șirea larvei din ou s-a produs brusc, 
ca o explozie, iar pelicula a înre
gistrat-o. Desigur, cercetătorul ar fi 
putut surprinde personal acest mo
ment sau alte aspecte din film, dar 
chiar profesorul înzestrat și cu cea 
mai vie elocință nu ar putea să su
gereze studenților o imagine atît de 
completă.

Asemenea filme convingătoare, cu 
o mare putere de sinteză, care arată 
posibilitățile de pătrundere în inti
mitatea unor fenomene, sînt de un 
mare folos celor care fac primii pași 
în munca științifică.

în prezent în laboratorul insti
tutului se finisează un film des
pre combaterea muștei cireșilor. El 
va însoți o disertație pe această te
mă, ce va fi susținută la catedra de 
protecția plantelor. în numai 20 de 
minute, pelicula va înfățișa un pro
ces ce se desfășoară în decurs de un 
an. Pentru prima oară în institut, o 
lucrare de aspirantură va avea ca 
ilustrare un film. R. ARDELEANU

Aparatul de îilmat observă

--------- - ------ -—------ “'SW

FOTBAL: ieri
Nu trecuseră decît patru minute și 

la capătul unei acțiuni impetuoase 
pe extrema dreaptă, Oaidă centrea
ză pe sus în careul porții lui Suciu. 
La minge intervin mai mulți jucă
tori (înaintași de la Progresul și a- 
părători de la Steaua), dar primul 
care reușește să lovească balonul 
este Stoicescu. Și o face cu putere, 
țintind precis poarta adversă. Gol i 
Progresul conduce cu 1-0. Jocul con
tinuă în ritm viu. Progresul domină. 
După alte cîteva minute, tot Pro
gresul înscrie. De data aceasta, prin 
Mafteuță, care; după un excelent 
slalom printre apărătorii echipei mi
litare, își creează un culoar liber și 
șutează imparabil. întrecerea dintre 
Progresul și Steaua, disputată ieri 
pe stadionul „23 August“ din Capi
tală, devine așadar pasionantă încă 
de la început. Fazele sînt extrem de 
rapide, mingea nu stă o clipă locu
lui. Publicul se încălzește repede și 
aplaudă jocul. Al treilea gol al par
tidei îl înscrie Steaua. In minutul 11, 
Creiniceanu execută o lovitură libe
ră. Mîndru nu sesizează direcția șu
tului. Cu tot plonjonul făcut, porta
rul Progresului nu poate opri mingea 
care intră în plasă. Scor 2—1 pentru 
Progresul.

Cele trei goluri, marcate atît de 
repede și la capătul unor faze fru
moase, aveau să fie și ultimele din 
această partidă. Totuși, lipsa golu
rilor a trecut parcă neobservată, în- 
trucît ambele echipe au jucat măi 
departe într-un tempo -susținut,-eu 
acțiuni spectaculoase. Progresul și-a 
bazat ofensiva pe cursele extreme
lor. Stoicescu și, în special, Oaidă au 
pătruns deseori spre colțurile tere
nului de unde au centrat precis co
echipierilor de la * 1 înaintare. Steaua 
a avut în multe momente superiori
tate în joc, ca și ocazii clare de a 
marca. La ce bun însă, dacă Raksi, 
Constantin, Creiniceanu au șutat im
precis sau prea slab la poartă. Din 
disputa înaintărilor cu apărările, au 
ieșit pînă la urmă învingătoare a- 
părările. La Progresul, Mîndru a a- 
vut intervenții excelente, ca și Ivă- 
nescu sau Știrbei. în cealaltă parte 
a terenului Georgescu, Petescu, 
Koszka (acesta din urmă unèori 
prin intrări dure) n-au lăsat prea 
multe speranțe lui Mateianu, lancu, 
Mafteuță.

RIO DE JANEIRO 18 (Agerpres). 
— După cum. transmite agențisj 
Prérisa Latina, forțele patriotice din 
Brazilia au început să constituie de
tașamente de activiști cu scopul dé 
a contribui la aplicarea programului 
politic al președintelui Goulărt.

Detașamentele își propun, printre 
altele, ca sarcini apărarea cuceriri
lor democratice ale poporului, lupta
pentru efectuarea imediată a refor
melor de bază, în primul rind, a re
formei agrare, eliberarea Braziliei 
de sub dependență străină.

RIO DE JANEIRO 18 (Agerpres). 
— Aici a avut loc o adunare festivă 
consacrată sărbătoririi a cinci ani de 
la apariția șăptămînalului „Novos 
Rumos“, organ al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Bra
zilian.

Luînd cuvîntul la această adunare, 
Luis Carlos Prestes, secretar gene
ral al C.C. al Partidului Comunist 
Brazilian, a analizat activitatea pu
blicației în perioada care a trecut

EXPEDIPONARIII PERUVIEMi 
PRIMESC AJUTOR

Arme, medicamente, alimente și un 
nou post de radio-emisie au putut ii 
îrisfîrșit parașutate în luminișul jun
glei, situat la 1 050 km nord-est de 
Lima, unde 33 de membri ai unei 
expediții peruviene continuă să tie 
încercuiți de indieni sălbatici, conduși 
pare-se de un grup de infractori albi, 
împrejurimile luminișului au fost mi
traliate și bombardate în speranța de 
a izgoni pe asediatori. Pe de altă 
parte, detașamentul militar trimis în 
ajutor, care caută să-și croiască drum 
prin desișul „infernului verde", a reu
șit să treacă fluviul Galvez și să a- 
jungă în zona unde se găsesc explo
ratorii, o zonă din cele mai puțin 
cercetate din lume.

Nu este exclus ca atacanții să po
sede aparate de radio, căci se pare că 
ei au interceptat un mesaj al asedia- 
ților prin care aceștia anunțau că vor 
lansa semnale cu ajutorul fumului

„In jurul fundajiei Balzan, dotate cu 
peste 60 milioane de franci elvețieni,, 
constituită solemn în 1962 la Berna, elo
giată atunci în niimeroase cițvîntări drept 
o insiitufie similară cu fundafia Nobel, se 
petrec acum lucruri ciudate — scrie ziarul 
„FRANKFURTER RUNDSCHAU". Un grup 
de ambițioși membri italieni ai directo
ratului fundației, tară să consulte cele
lalte organe ale fundației, a decernat 
premiul pentru pace pe anul acesta 
O.N.U. Șefii de stat Antonio Segni (Ita
lia) și Ludwig von Mops (Elveția) și-au 
depus în mod demonstrativ funcțiile lor 
de președinți de onoare ai acestei fun
dații. înâă cu cinci săptamîhi în urniă, 
‘ostul președinte al statului italian, Gio
vanni Gronchi, și-a depus mandatul de 
președinte al comisiei de decernare a 
premiilor. Mulți alfi membri ai comisiei, 
ș-âu plîns, în scris) despre gravele neîn- 
felégérl dintre ei și consiliul directorilor 
fundației,' cu sediul la Milano, al cărui 
președinte este călugărul franciscan En
rico Zucca.

Deocamdată, punctul culminant al a- 
cesfèi afaceri a fost atins prinir-o ordo
nanță dată, de ministerul elvețian de in
terne ; ca organ statutar de-supraveghere, 
a averii fundației, depusă la Zurich și 
administrată de o comisie financiară for- 
rnătă din mai mul|i cetățeni elvețieni, 
niihisfe'ruf ă suspendat creditul acordat 
directoratului din Milano. Această mă
sură temporară •— se spune într-o co
municare oficială — nu este îndreptată 
împotriva decernării premiului Balzan pe 
anul acesta Organizației Nțațiunilor Unite. 
Măsuța are menirea de a împiedica noi 
decernări arbitrare «pînă la lămurirea 
situației și restabilirea ordinii».

Eugenio Balzan, directorul unei edituri, 
decedat în Elveția în anul 1953, nu s-a 
gîndit probabil niciodată că în jurul moș
tenirii sale, lăsate unui scop atît de 
uman, se vor isca asemenea neînțele
geri. Altminteri ar fi. creat el singur, încă 
în timpul vieții sale, un organism pentru

Finalul partidei, de-a dreptul dra- 

cehoslovaci care se pregătesc pentru 
„Cursa Păcii“. Se vor disputa, de 
asemenea, curse pentru tineret, ju
niori categoria oraș și ££ïlli£UZSÊ> 
Probele au loc pe șoseaua Olteniței 
cu startul tehnic la km 6, începind 
din jurul orei 10.

Filmele realizate au o tematică 
variată. Ele prezintă momente din 
intervenții chirurgicale, aspecte din 
creșterea animalelor, imagini fito- 
geografice, popularizează . metode de 
cercetare și experiența înaintată în 
producție. Cele mai recente, sînt : 
„Irigarea pășunilor de munte“, „Hi
bridarea griului“, „Folosirea diferi
telor tipuri de combine pentru re
coltarea de porumb siloz“.

Filmele sînt prezentate nu numai 
in institut, ci și în G.A.C.-uri, la 
consfătuiri, conferințe.

între 31 august și 9 septembrie va 
avea loc la București ccl de-al 
VIII~lea Congres ■ internațional de 
știință a solului. în colaborare cu 
Consiliul Superior al Agriculturii, 
colectivul laboratorului pregătește 
filme care vor însoți expunerile.

în aprilie se împlinesc 10 ani de 
la înființarea laboratorului. în a- 
ceastă perioadă, s-au realizat 100 000 
fotografii alb-negru și color, 52 000 
diapozitive, 56 filme didactico-știin
țifice. înzestrat cu utilaje de proiec
ție pentru diapozitive, filme pe bandă 
normală și îngustă, iar recent cu apa
rate de proiecție stereoscopică, dis
putând de o sală de cinematograf cu 
aparatură ultramodernă, el contri
buie la cineficarea în măsură tot 
mai mare a procesului de învăță
mânt.

«
la cuplajul interbucureștean
matic, a aparținut echipei militare, 
dar scorul nu s-a mai modificat. 
Progresul a obținut astfel o victo
rie prețioasă, care-i permite să se 
mențină în continuare în lupta di
rectă pentru titlu.

Dinamo și Rapid au furnizat un 
joc aproape cu totul opus. Minute în 
șir aceste cunoscute echipe au prac
ticat un fotbal încîlcit, cu execuții 
tehnice greșite. Pasele la adversar 
au fost atît de frecvente încît nu-ți 
venea să crezi că jbe teren sînt ju
cători fruntași, membri ai loturilor 
reprezentative. Ambele echipe au a- 
lergat mult pe teren, s-au străduit 
să obțină victoria. De ce nu s-au 
preocupat și de calitatea jocului ?

Rapidiștii au dominat în prima re
priză, dar n-au tras periculos. Ex
cepție au făcut doar Georgescu și 
Jamaischi prin cîteva șuturi de la 
distanță, rămase totuși fără rezul
tat — unele mingi le-a prins Datcu, 
altele au trecut în afara porții.

Dinamoviștii joacă ceva mai clar 
la începutul reprizei secunde. Atunci 
înscriu primul punct. Pîrcălab cen
trează. Mingea trece prin fața porții 
lui Andrei, dar n-o poate degaja 
nici un rapidișt. In cele din urmă, 
dinamovistul Popescu intervine fru

PE MARGINEA MECIULUI DINAMO — RAPID

— Lipsa de dinamism, îipsa“de... rapiditate !
Puteți ș.ă vă luqți cls mjăă._ yrgSi piegentpl cu lecția nepregătită.

IN FORMA ȚH
CU PRILEJUL ANIVERSĂRII 

ARMATEI POPULARE MONGOLE

Ambasadorul Republicii Populare 
Mongole, Togoociin Ghenden, a ofe
rit miercuri un cocteil cu prilejul 
celei de-a 43-a aniversări a Armatei 
Populare Mongole. Au participat ge
neral colonel Floca Arhip, adjunct 
al ministrului forțelor armate, repre
zentanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe, generali și ofițeri superiori 
ai forțelor noastre armate. Au luat 
parte șefii un,or misiuni diplomatice 
acreditați in R. P. Romînă, atașați 
militari și alți membri ai corpului 
diplomatic.

•A
Delegația Universității din Oxford 

(Anglia), alcătuită clin prof. dr. J. 
Richmond, arheolog, conf, dr, H. M. 
Powel, specialist în cristalografie, și 
lector F. I. Barnett, filolog, care ne 
vizitează țara în cadrul programu
lui de schimburi cultural-științifice 
dintre R. P. Romînă și Anglia, a 
sosit miercuri dimineața în centrul 
universitar Iași. Prima vizită a oas
peților englezi a fost la Universita
tea „Alexandru Ioan Cuza“ din lo
calitate, unde au fost primiți de de
cani ai unor facultăți și cadre di
dactice ale universității în frunte cu 
prof. univ. Ion Creangă, rectorul 
universității ieșene. Delegația engle
ză a vizitat apoi complexul social 
studențesc din Calea 23 August, Bi
blioteca centrală universitară și 
Casa de cultură a tineretului și stu
denților din localitate.

(Agerpres)

Primul volum 
ai Analelor Universității 

din Timișoara
La Timișoara a apărat primul volum 

din Analele Universității din’localitate, 
cea mai tînără universitate din țară. 
Volumul, elaborat dé secția filologie, 
cuprinde 28 de lucrări științifice sem
nate de cadre didactice de. speciali
tate. Figurează printre acestea comu
nicarea „Limba poeziilor lui Mihail E- 
minescu în perioada 1886—-1889“, ' cea 
despre folcloristul bănățean Atanasie 
Marienescu, studiul intitulat „Noi date 
bibliografice despre scriitorul Ion Sla
vici“.

Asemenea publicații științifice, rod 
al cercetărilor întreprinse dé cadrele di
dactice din învățămîntul superior, sînt 
editate periodic și dc universitățile din 
București, Iași și Cluj. Bunăoară, cei 
peste 1 200 profesori, conferențiari, lec
tori, asistenți și preparatori din cadrul 
Universității București elaborează anale 
științifice grupate în trei serii : știin
țele naturii, științele sociale și „Acta lo
gica“ — aceasta din urmă tratează pe 
larg diferite probleme ale logicii con
temporane. Analele universităților din 
Iași și Cluj cuprind și ele lucrări din 
diferite domenii : matematică, fizică, 
chimie, științele naturale, științele so
ciale, științele juridicè, limbă și litera
tură etc. (Agerpres)

mos cu capul trimițînd mingea în 
poartă. După o nouă perioadă de 
joc anost, față de, care publicul și-a 
manifestat dezaprobarea, rapidiștii 
par deciși să egaleze. Atacă insis
tent, combină frumos la înaintare, 
dar nu înscriu. Mai era un minut 
pînă la sfîrșitul meciului și, cu toa
tă dominarea Rapidului, dinamoviș
tii conduceau cu 1-0. Un contraatac 
al acestora și Haidu primește min
gea. Extrema stingă a dinamoviștilor 
pătrunde spre poarta lui Andrei și 
înscrie. Dinamo cîștigă astfel çu 
2-0.

Ion DUMITRiU

* ..............
P.S. Aseară, după meci, mai mulți 

spectatori care au asistat la cupla
jul fotbalistic ihterbucifreștean rie-ău 
sesizat telefonic că vînzarea bilete
lor de intrare s-a făcut defectuos, 
numărul caselor de bilete fiind cit 
totul insuficient. Pe de altă parte, 
administrația stadionului n-a luat 
măsuri ca tuturor spectatorilor să li 
se asigure cel puțin sectorul indicat 
pé bilet, pentru că respectarea locu
rilor a fost aproape imposibil de 
realizat.

Desen de NELL COBAR

Sesiunea Comitetului Executiv
al F.

SOFIA 18 (Agerpres). — La 18 
martie s-a deschis la Sofia cea de-a 
27-a sesiune a Comitetului Executiv 
al Federației Sindicale Mondiale. La 
lucrările sesiunii participă membri 
ai secretariatului F.S.M., ai Comite
tului Executiv al F.S.M. și conducă
tori sindicali din. aproximațiv 30 da 
țări. Din partea R. P. Romîne parti
cipă tovarășii Marțin Isac, președin
tele Consiliului Central al Sindicate-

Larg sprijin programs hi pojitip
ai președintelui Göülärt

i

An iwîmre a ^ăptàÉàinaiului 
„No Fos Bum os"

DE PRETUTINDENI

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ

s. wț
lor, membru al Comitetului Executiv 
al Federației Sindicale Mondiale, și 
Larisa Munteanu, secretar al C.C.S.

Sesiunea, a. țost deschisă de Rpna- 
to Bitossi, președintele Federației 
Sindicale Mondiale. Raportul „Cu 
privire là activitatea F.S.M.. și. la 
promovarea politicii unității de ac
țiune a sindicatelor pe plan națio
nal și internațional“ a fost prezen
tat de Louis Saillant, secretar gene
ral al F.S.M.

Inițiatorul constituirii detașamen
telor este L. Brizzola, deputat al 
Congresului Național, fost guverna
tor ăl statului Rio Grande Do Stil. 
Detașamentele grupează de pe acum 
peste 10 000 de oameni.

îhtr-o cuvîntai’è radiodifuzată, 
Brizzola a subliniat : „numai unin- 
du-se, muncitorii, studenții, repre
zentanții intelectualității, toți patrio- 
ții vor putea învinge pe cei care je
fuiesc poporul nostru,“.

și s-a pronunțat pentru transforma
rea ei într-un cotidian.

Referindu-se la situația internă 
din țară, Luis Carlos Prestes a re
levat că CQmuniștii sprijină și vor 
sprijini toate măsurile cu caracter 
progresist ale actualului guvern. El 
s.-a pronunțat, de asemenea, în spri
jinul măsurilor întreprinse de gu
vern pe planul politicii externe, 
care corespund intereselor naționale 
ale țării.

pentru a înlesni sarcina avioanelor. 
Or, la puțin timp după aceasta, co
loane de fum s-aii ridicat în diferite 
puncte ale regiunii, pentru a zădăr
nici acțiunea aeriană de identificare.

Deși ploile torențiale continuă să 
constituie un serios handicap, piloții 
avioanelor au putut observa în îm
prejurimile luminișului flori de mac, 
ceea ce lasă să se presupună că ele 
sînt cultivate în vederea prelucrării și 
fabricării cocainei. Această ipoteză, în 
cazul cînd se va dovedi exactă, ar 
explica atacurile sîngeroase ale ase
diatorilor, care se tem că ar putea fi 
descoperit secretul activității lor.

Ultimul mesaj primit prin radio din 
partea membrilor expediției vorbește 
de „un nor de săgeți, însoțit de țipete 
stridente“, care se abat asupra lor.

DESCOPERIREA
„MARELUI JURNAL PERSONAL 

AL LUI MUSSOLINI"

La Florența au fost găsite o serie 
de fotocopii, rapoarte, informații, note

administrarea fundației și nu s-ar fi mul
țumit să-l schițeze doar în linii generale 
în testamentul prin care și-a lăsat întrea
ga avere unicei sale fiice, Lina Danieli- 
Balzan.

Chiar prima decernare a premiului, 
care a avut loc în 1962, a dat naștere 
la nedumeriri și la o critică ascuțită. Pre
miul dotat atunci cu un milion de frânei 
a fost decernat fundației premiu
lui Nobel, întîmplare pe care ziare 
elvețiene au denumit-o apoi «o glumă de 
prost gust din istoria culturală». Alegerea 
Papei loan al XXIII drept cel de-al doi
lea laureat al premiului păcii nu a fost 
criticată în mod public, dar recompensa 
financiară revenea din nou unei instituții 
— de data aceasta bisericii.. Intr-adevăr, 
Papa a predat imediat acesteia jumătatea 
de milion de franci carp i-a tost remisă. 
Acum, cazul s-a repetat pentru a treia 
oară cu O.N.U.

Corespondentul la Londra al ziarului 
„PAESE SERA" relatează dé asemenea :

„Fundația premiului Balzan este în 
criză, o știe toată lumea. Un mister îl 
constituie însă motivele crizei.. Este po
sibil să fie vorba numai de o problemă 
de „competențe" și de „atribuții" în ale
gerea premiaților ? La Londra sînt unii 
care sînt convinși că este vorba de cu 
totul altceva.

In luxoasele birouri de la Zürich (un 
bloc cu 9 etaje), de la Milano și Roma, 
oamenii fundației Bâlzan au cultivat pla
nuri grandioase în circa doi an'r de acti
vitate, de absorbire a tuturor marilor fun
dații mondiale, începînd cu premiul „No
bel", cu scopul de a face din „Balzan" 
un fel de super-premiu, un fel de Oscar 
al premiilor, un Oscar pentru pace.

înainte de a răspunde acestei invitații 
prezentată în modul cel mai ademenitor, 
prietenii s-a.u informat, au întrebat, și re
zultatul a fost un refuz categoric : cu 
„Balzan", au hofărît ei, e mai bine să 
n-ai nimic de-a face.

De ce „Balzan" își propunea să sta

VUITĂ ÎN AUSTRiA 
A DELEGAȚIEI CONDUSE 
DE-TÖV. m. FLORESCU

VIENA 18. Corespondentul Ager
pres Șt. De'ju transmite : Cu prilejul 
vizitei în Austria, delegația R. P. Ro
mîne, condusă de Mihail Florescu, 
ministrul industriei petrolului și chi
miei, a vizitat Tîrg'ul internațional 
de la Viëna, întreprinderi indus
triale din Austria și Expoziția in
dustriei petroliere de la Viena.

în cursul zilei de miercuri, Mihail 
Florescu a avut o convorbire cor
dială cu ministrul comerțului aï 
Austriei, dr. Frițz Block.

Vicecancelarul Austriei, dr. Bruno 
Pițtermann, a oferit la 18 martie o 
masă în cinstea delegației romîne, 
la care au participat ministrul afa
cerilor interne, Franz Olah, minis
trul transporturilor și energiei elec
trice, Otto Probst, jÿlasa s-a desfă
șurat într-o atmosferă prietenească.

DELEGAȚIA UNIVERSITĂȚII 
BUCUREȘTI ÎN FRÂNTA

PARIS 18 (Agerpres). — Marți 
seara a sosit la Paris delega
ția Universității București, condusă 
de acad. Gh. Mihoc, rectorul univer
sității, care în cadrul programului 
de schimburi cultural-științifice și 
tehnice între celé două țări va vizita 
instituții de învățămînt superior din 
Franța.

Pe aeroportul Bourget, delegația a 
fost întîmpinată de Jean Roche, 
rectorul Universității din Paris.

Colaborarea 
roîHîno-iuloslavă 

în domeniul turismului
BELGRAD 18 Corespondentul A- 

gérpres, P. Popa, transmite : între 
10 și 18 martie, o delegație a agenției 
O.N.T.-Carpați; condusă de directo
rul general Gh. Teodorescu, a făcut 
o vizită în R.S.F. Iugoslavia. Delega
ția a vizitat o serie de localități tu
ristice și a avut convorbiri cu o de
legație iugoslavă condusă de Milka 
Kufrin. președinta Comitetului fede
ral de turism din Iugoslavia, în ur
ma cărora s-a încheiat, un protocol 
privind colaborarea în domeniul tu- 
rismului.

și memorii, luate de Mussolini atunci 
cînd a părăsit prefectura din Milano, 
la 25 aprilie 1945. Aceste documente 
constituie ceea ce istoricii au numit 
„marele jurnal personal al lui Musso
lini“. Ele se referă atît la activitatea 
dictatorului fascist, cît și la Claretta 
Petacci, prietena Ducelui, precum și 
la principalele personalități din pe
rioada fascismului. Istoricul Duilio 
Susmel, care împreună cu Alberto 
Maria Fortuna au intrat în posesia 
documentelor, a declarat că acestea 
vor permite „cunoașterea unui aspect 
încă inedit al celor două Italii în pe
rioada dintre aprilie 1943 și aprilie 
1945“.

POPULAȚIA S.U.A,

Potrivit datelor publicate de Biroul 
american de recensămînt, în luna fe
bruarie 1964, populația Statelor Unite 
ale Americii era de 190 313 000. In 
comparație cu luna aprilie 1960, nu
mărul populației a sporit cu 
10 990 000.

bilească în toate marile capitale ale lu
mii o reprezentanță proprie, obținînd 
pentru aceasta, nu se știe în baza cărui 
drept, privilegiile unei reprezentanțe di
plomatice, cînd singurul scop al acestei 
reprezentanțe ar fi trebuit să fie acela 
gl alegerii și propunerii celor care ar 
urma să fie premiafi ?

De ce să nu utilizeze fondurile pe care 
le avea la dispoziție, evident fonduri 
foarte mari, pentru o acțiune construc
tivă, pentru una din numeroasele cauze 
care așteaptă p rezolvare în lume ? Cînd 
au cerut un răspuns la aceste întrebări, 
englezilor li s-a răspuns că adevăratul 
scop al premiului „ßalzan" ar fi cu totul 
altul, și că pacea și premiile ar fi numai 
un paravan pentru o activitate mult mai 
concretă. și mai rentabilă decît cea de
clarată oficial. Era suficient de altfel să 
privești consiliul de conducere al fun
dației — mari industriași și bancheri 
italieni, elvețieni, francezi, germani —- 
care n-au manifestat niciodată pînă acum 
nici un fel de interes pentru acea cauză 
a păcii atît de călduros îmbrățișată anul 
trecut.

După informațiile deținute, fundația 
Balzan ar fi acționat ca un instrument 
pentru trafic de capitaluri, mai ales ita
lian, cu pure scopuri speculative. Din 
cele 100 de milioane dăruite cu genero
zitate fondului „Balzan", numai 10 ajun
geau la destinația oficială, în timp ce 
alte 90 de milioane puteau foarte bine 
să ajungă într-o bancă elvețiană și, deci, 
sub formă de capital străin, din nou în 
Italia.

«Financial Times», organul oficial din 
Citty, i-a acuzat, într-un editorial al său, 
pe capitaliștii italieni de a continua tri
miterea de capitaluri în afara țării, îna
inte' de a le reinvesti în Italia, evitînd fis
cul, de astă dată pentru a specula aurul 
bursei din Londra. Marea scădere a re
zervelor de aur din Anglia, datorită di
ficultăților balanței de plăți, a fost deci 
mărită de ace'astă «goană după aur» a 
capitalului italian".
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26“R.S.A. din 0 „Cosmoss.

CORESPONDENȚĂ DIN ATENA

noului parlament grec

RIO DE JANEIRO 18 (Agerpres). 
•— Ministrul afacerilor externe al 
Braziliei, Araujo Castro, a subliniat 
într-un interviu acordat ziarului 
„Jornal do Brasil“ că apropiata 
conferință a Națiunilor Unite pentru 
comerț și dezvoltare va constitui un 
eveniment însemnat în relațiile in
ternaționale. în întîmpinarea acestei 
conferințe, a arătat ministrul, Bra
zilia a procedat la o serie de con
sultări cu țările aflate în curs de 
dezvoltare pentru a stabili o pozi
ție comună cu aceste țări.

WASHINGTON. Agenția France 
Presse anunță că, la deschiderea 
Conferinței O.N.U. pentru comerț și 
dezvoltare de la Genevm Statele Uni
te vor fi reprezentate de George 
Ball, secretar de stat adjunct al 
S.U.A. Delegația americană va fi 
condusă pentru toată durata confe
rinței de Griffith Johnson, secretar 
de stat adjunct pentru probleme eco
nomice.

BEIRUT 18 (Agerpres). — „Rela
țiile economice dintre state trebuie 
să se bazeze pe principiul echității, a 
declarat Fouad Ammcun, ministrul 
economiei și planificării al Libanu
lui, șeful delegației libaneze la a- 
propiata Conferință a O.N.U. pentru 
comerț și dezvoltare. Mărfurile, a 
subliniat el, trebuie cumpărate și 
vîndute pe baza unor prețuri echi
tabile și stabile. Tarifele vamale 
echitabile au un rol important în în
lăturarea obstacolelor ce stau în ca
lea comerțului“. Fouad Ammoun 
și-a exprimat speranța că apropiata 
Conferință de la Geneva va .rezolva 
cu succes sarcinile ce-i stau în față.

BRUXELLES 18 (Agerpres). — Co
misia Pieței comune (C.E.E.) a anun
țat în mod oficial că C.E.E. va parti
cipa la Conferința O.N.U. pentru co
merț și dezvoltare de la Geneva în 
calitate de observator. Punctul de 
vedere al țărilor membre ale Comu
nității va fi prezentat la conferință 
de ministrul comerțului exterior al 
Belgiei, Maurice Brasseur.

GENEVA 18 (Agerpres). — Comi
tetul regional pentru Africa al celei 
de a 17-a Adunări a Organizației 
Mondiale a Sănătății care-și desfă
șoară în prezent lucrările la Geneva 
a adoptat marți cu majoritate de 
voturi o rezoluție cerînd ca Repu
blica Sud-Africană să fie exclusă 
din O.M.S. și ca delegației acestei 
țări să i se interzică participarea la 
lucrările Adunării. Această hotărîre 
a fost luată ca urmare, a politicii de 
discriminare rasială promovată de 
guvernul sud-african care contra
vine statutului O.M.S.

Rezoluția, prezentată în numele 
țărilor africane membre ale O.M.S. 
de către reprezentantul Senegalului,

a fost adoptată cu 63 voturi contra
22 și o abținere. împotriva rezolu
ției au votat țările occidentale, prin
tre care : S.U.A., Anglia, Franța,
Italia, Portugalia, Spania, Canada.

Documentul urmează să fie înain
tat spre aprobare plenarei Adunării 
O.M.S.

★
Postul de radio Londra adaugă : 

Comitetul juridic și financiar al 
Organizației Mondiale a Sănătății a 
adoptat o moțiune cerînd suspenda
rea imediată a dreptului de vot al 
Africii de sud din cauza politicii ra
siale a guvernului său. Rezoluția 
așteaptă să fie prezentată miine 
sesiune plenară.

Un nou impas în eforturile

se 
în

Deficitul comerțului 
exterior al Angliei

LONDRA 18 (Agerpres). — Miniș
trii comerțului din țările membre 
ale Commonwealthului britanic se 
întrunesc joi la Londra pentru a lua 
în discuție problemele legate de 
Conferința O.N.U. pentru comerț și 

. dezvoltare. Atenția principală a a- 
cestei întîlnirj se va concentra, po
trivit agențiilor de presă, asupra a- 
titudinii Commonwealthului în le
gătură cu propunerile privitoare la 
stabilirea unui sistem vamal prefe
rențial pentru țările în curs de dez
voltare.

de mediere între Panama și S.U.A.
WASHINGTON 18 (Agerpres). — 

Eforturile de mediere între Panama 
și Statele Unite depuse de Comisia 
specială a Organizației statelor a- 
mericane au luat sfîrșit. Membrii 
Comisiei au hotărît să prezinte un 
raport asupra activității lor „Comi
siei generale“ a organismului con
sultativ provizoriu.

întrucît străduințele Comisiei 
speciale s-au soldat cu un eșec, re
vine „Comisiei generale“ sarcina de

LONDRA 18 
vit datelor preliminare, deficitul co
merțului exterior al Angliei a fost 
în luna februarie de 68 milioane lire 
sterline. După cum a anunțat marți 
ministrul comerțului al Angliei, im
portul ș-a cifrat în februarie la 449 
milioane-lire sterline, iar exportul la 
381 milioane. .. Deși decalajul dintre 
export și import în luna. ' februarie 
este mai mic decît deficitul comerțu
lui exterior pe ianuarie, care a atins 
cifra record de 120 milioane lire ster
line, totuși acesta este mult mai 
mare decît indicii corespunzători ai 
anului trecut.

în afară de aceasta, ritmul de creș
tere a exportului în perioada decem
brie 1963 — februarie 1964 a rămas 
cu mult. în urma ritmului de creștere 
a importului englez.

(Agerpres). — Potri-

a scăzut simțitor
MOSCOVA 18 

cademia
, — (Agerpres). — A- 
de Științe Medicale a 

U.R.S.S. a dat publicității un comu
nicat în care se arată că în de- 

. cursul perioadei care , a trecut de la 
încheierea Tratatului de la Mosco
va cu privire la interzicerea expe
riențelor nucleare în trei medii, can
titatea de depuneri radioactive în 
atmosferă a scăzut simțitor.

în prezent, radioactivitatea gene
rală a depunerilor a scăzut de sute 
de ori în comparație cu perioada

radsoactive m atmosferă

cînd . se efectuau experiențele nu
cleare și este în medie egală cu un 
milicurie pe kilometru patrat în 24 
de ore. în perioada de după înceta
rea experiențelor s-au descompus și 
nu mai au acțiune radioactivă asu
pra organismului uman astfel de 
izotopi radioactivi cum sînt iod-13, 
bariu —140 și altele. Se remarcă, de 
asemenea, o puternică reducere a 
conținutului particulelor radioactive 
„fierbinți“, din atmosferă care sînt 
deosebit de radioactive.

a adopta o hotărîre cu privire la 
întreprinderea unei noi acțiuni. 
„Este evident — relatează agenția 
France Presse — că în ciuda pre
zenței cuvîntului „a negocia“ în for
mula acordului, acceptată de cele 
două părți, Statele Unite nu sînt 
dispuse să se angajeze la o „nego
ciere“ asupra tratatului canalului 
Panama. în aceste condiții nici Pa
nama nu va accepta restabilirea re
lațiilor cu Washingtonul, care' fusese 
deja anunțată de președintele comi
siei de mediere, Jüan Plate. Situația 
se găsește în prezent la același 
punct ca atunci cînd, la 30 ianuarie, 
„Comisia interamericană a păcii“ a 
abandonat misiunea sa de mediere 
și cînd guvernul panamez a invocat 
tratatul interamerican de asistență 
mutuală, acuzînd Statele Unite de 
agresiune armată“.

Raportul care va fi prezentat „Co
misiei generale“ se va referi atît la 
ancheta privind incidentele din zi
lele de 9 și 10 ianuarie, cit și la în
cercările de mediere. în lumina a- 
cestei documentații, cele 17 țări 
membre ale O.S.A. vor trebui să ho
tărască ce cale nouă poate fi urmată 
pentru a ieși din impasul actual.

MOSCOVA 18 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția TASS, la 18 
martie, în Uniunea Sovietică a fost 
lansat un nou satelit artificial al 
Pămîntului — ,,Cosmos-26“.

Pe bordul satelitului sînt instalate 
aparate științifice, destinate conti
nuării explorării spațiului cosmic, 
conform programului anunțat de 
agenția TASS la 16 martie 1962.

Satelitul' s-a plasat pe orbită avînd 
următorii parametri : perioada ini
țială de revoluție — 91 minute ; 
distanța maximă de la suprafața 
Pămîntului (la apogeu) — 403 kilo
metri ; distanța minimă (la perigeu) 
271 kilometri ; unghiul de înclinație 
al orbitei satelitului față de planul 
Ecuatorului — 49 grade.

în afara aparatelor științifice, sa
telitul dispune de un sistem radio 
pentru măsurarea cu precizie a ele
mentelor orbitei, un sistem ■ radio- 
telemetric pentru transmiterea pe 
Pămînt a datelor privind funcțio
narea instrumentelor și aparatelor 
științifice.

Aparatajul instalat pe satelit 
funcționează normal. Centrul de co
ordonare și calcul desfășoară prelua 
crarea informațiilor primite.

IN ANTARCTICA
. MOSCOVA 18. (Agerpres).— Nava 

Diesel-electrică „Obi“ a ajuns în 
regiunea din vecinătatea stațiunii. 
Novolazarevskaia din Antarctida. 
La aceeași stațiune a sosit și cara
vana ' de. sănii și tractoare cu-mem
brii; expediției antarctice sovietice 
care .pleacă acum din Antarctica 
spre patrie. în același timp expedi
ția' sovie.to-franceză de glaciologi 
care a părăsit stațiunea „Vostok-1“ 
în direcția observatorului „Mirnîi" 
a reușit să parcurgă 1 000 de kilo
metri și se află în prezent la 400 
km de destinație. Cu ajutorul unor 
aparate speciale oamenii de știință 
studiază deformările stratului de 
gheață pentru a stabili dacă el este 
în creștere sau nu.

Stagnarea produsă în viața poli
tică a Greciei de moartea regelui 
Paul a fost urmată în ultimele zile 
la Atena de reluarea activității poli
tice și diplomatice în legătură cu 
agravarea crizei cipriote. Situația 
creată a constituit una din principa
lele teme discutate de premierul Pa- 
pandreu cu diferitele personalități 
politice străine, printre care și pre
ședintele Republicii Cipru, Makarios, 
care au asistat la funeraliile regelui 
Paul. Ziarul „Mesimvrini“ observa 
că, deși punctul critic al crizei ci
priote a
nu a 
Autorul 
nuare 
încordată în urma știrilor transmise 
din Ankara, potrivit cărora parla
mentul turc a autorizat guvernul 
să debarce trupe în Cipru dacă va 
considera necesar.

în ultimul moment a intervenit un 
alt eveniment, care se adaugă, după 
cum scrie presa ateniană, celor ce 
pot influența asupra raporturilor Vii
toare dintre Grecia și Turcia. Este 
vorba despre noua măsură a guver
nului turc de a denunța, pe motiv 
că ar fi depășit, tratatul din 1930 
cu privire la comerț, navigație și 

' acordarea; de drepturi speciale pen
tru cetățenii unei țări care locuiesc 
în cealaltă țară. „Ta Nea" scrie că 
cercurile diplomatice din Atena con
sideră denunțarea, acestui acord ca 
„dinamită în relațiile greco-turcești“. 
Astăzi, s-a anunțat că guvernul grec 
,a acceptat propunerea guvernului 
turc, de à se începe negocieri îh‘ve
derea încheierii unvi'.nou tratat.

In această atm.osferă ; are loc ..în 
Grecia un eveniment important pe 
plan intern: deschiderea la 19 mar
tie a sesiunii noului parlament. Cei 
300 deputați, proveniți din alege-

trecut, problema Ciprului 
avansat către rezolvare, 
articolului arată în conti- 

că situația rărnîne încă

februarie, se vor 
prima ședință o- 

. depune jurămîntul. 
se deosebește in 

de cel din toamna

rile de la 16 
întruni joi în 
ficială pentru a 
Noul parlament 
mare măsură i 
trecută în ce privește raportul de 
forțe, 
din 16 
netă a 
devenit astfel partidul guvernamen
tal, în tinip ce au consacrat, pe de 
altă parte, înfrîngerea. dreptei. în 
urma repartizării définitive a man
datelor, confirmată zilele acestea de 
Comisia electorală centrală, s-a în
registrat o ușoară modificare' în ra 
zultatele .cunoscute pînă acum. Ast
fel Uniunea de centru deține 171 
mandate, coaliția E.R.E.-partidul 
denumit progresist — 108, iar E.D.A. 
— 21. Joi după-amiază va fi ales 
noul președinte al parlamentului, 
iar., vineri, ceilalți membri ai prezi
diului. , „...■.■ T. '....

Presa a anunțat că Uniunea de 
centru va prezenta . drept. candidat 
la președinția parlamentului pe. 
putatul Atanasiadis Novas, fost 
nistru la Președinția Consiliului 
precedentul guvern Papandreu.

Ziarul guvernamental. . „Ethnos" 
publică un comentgr în legătură cu 
telegrama de mulțumire adresată de 
noul rege. Constantin președintelui 
Comitetului executiv.al E.D.A., Pasa- 
lidiș, pentru condoleanțele exprima
te de Comitetul executiv al E.D.A. 
Ziarul scrie că acest fapt prezintă și 
o „importantă politică pentru că 
se abate de la linia defunctului rege 
Paul care refuza să aibă vreun con
tact cu extrema stingă".

Ea 30 martie, primul ministru va 
prezenta în parlament declarația 
program, a guvernului.

AL GHEORGHIU

După cum se știe, alegerile 
februarie au adits victoria 
Uniunii de centru, ■ care a

de- 
mi- 

în

Forța O. N, U. pentru Cipru 
cale de constituire

Raportul lui U Than® adresat Consiliului de Securitate

18 (Agerpres). — în-

Aspect de la marșul antiatomic al tineretului belgian care a avut loc duminica la Bruxelles.

ții.Și-WiZZ V.

Presa internațională 
despre evenimentele xilei

CONGO:

Puternică acțiune revendicativa a muncitorilor francezi
PARIS 18.— Corespondentul Ager

pres, G. Dascal, transmite : Răspun- 
zînd chemării celor trei organizații 
sindicale principale din Franța — 
Confederația Generală a Muncii, 
Force Ouvrière, Confederația fran
ceză a muncitorilor creștini — pes
te 6 milioane de salariați din între
prinderile naționalizate și particula
re, din instituțiile de stat și servicii
le comunale din întreaga Franță, au 
declarat la 18 martie o grevă de 24 
de ore. Ei au protestat împotriva 
planului guvernamental de blocare 
a salariilor și a creșterii prețurilor, 
precum și împotriva refuzului auto
rităților de a examina revendicările 
prezentate de mai multe săptămîni 
de către organizațiile sindicale. Prin
tre aceste revendicări figurează spo
rirea salariilor în mod corespunză
tor cu creșterea costului vieții.

In sectorul public și al întreprin
derilor naționalizate greva a cuprins 
2 milioane de lucrători. La aceștia 
s-au adăugat peste 4 000 000 de mun
citori și funcționari din sectorul par
ticular.

Greva a paralizat activitatea ' ge
nerală a țării. Pe marile linii ferate

a fost oprit, cu excepția 
trenuri internaționale.

traficul 
cîtorva

în transporturile urbane greva a 
fost urmată în proporție de 80 la 
sută la metro și 95 la sută la auto
buze.

Greva a cuprins 90 la sută din mi
neri. Nu s-au ținut cursurile în școli 
și licee; în spitale au fost asigurate 
numai serviciile de urgență.

NEW YORK 
tr-un raport adresat Consiliului de 
Securitate, secretarul general al 
O.N.U.. U. Thant, anunță că forța 
O.N.U. pentru Cipru este pe cale de 
constituire. El arată că va informa 
din nou Consiliul în momentul cînd 
respectiva forță va fi în stadiul 
operațional, adică va, dispune de 
efective suficiente pentru îndepli
nirea misiunii.

Un purtător de cuvînt al O.N.U. a 
declarat că secretarul general nu in
tenționează să ducă negocieri asupra 
instrucțiunilor ce urmează să fie da
te Comandamentului militar al for
ței O.N.U. pentru Cipru. U. Thant a 
precizat că în curînd va fi încheiat 
un acord cu guvernul englez în le
gătură cu transferarea unităților en
gleze din Cipru în rîndurile forței 
O.N.U.

Din Nicosia s-a anunțat că pînă 
marți au sosit în Cipru 364 de mili-
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înlăturarea guvernu

din Katanga de nord

tari canadieni. Se așteaptă sosirea 
primelor unități suedeze și irlan
deze.

Purtătorul de cuvînt al- secretaru
lui general al O.N.U., relatează 
U.P.I., a anunțat că U Thant și-a 
asumat funcția de comandant su
prem al forței O.N.U. in Cipru. în 
această calitate el răspunde de ac
țiunile sale numai în fața Consiliu
lui de Securitate și va da, din pro
prie inițiativă, ordine privitoare la 
acțiunile forței O.N.U. in Cipru.

ATENA 18 (Agerpres). — La 18 
martie a fost ridicată starea de a- 
larmă generală a forțelor armate 
grecești, proclamată în momentul 
cînd guvernul turc își anunța inten
ția de a interveni în mod unilateral 
în Cipru. Cu toate acestea, surse ofi
ciale grecești au cjeclarat că „dispo
zitivul de securitate“ va fi menținut 
pînă la sosirea întregii forțe interna
ționale a O.N.U. în Cipru.

UM COMUNICAT
AL CASES ALBE CU PRIVIRE 

LA VIETNAMUL DE SUD

t,.
f -

în legăiură cu vizita președintelui 
Franței, de Gaulle, în Mexic, comen
tatorul agenției americane Associa
ted Press, John Hightovzer, transmite 
din Washington :

„Conducătorul francez și președin
tele'Johnson sînt actualmente, în- 
tr-un anumit' sens, angajați în cam
panii rivale pentru prestigiu și in
fluență în afacerile sud-americane.

în cuvîntarea sa rostită luni și a- 
dresată Organizației Statelor Ame
ricane, Johnson a prezentat ideile 
sale de insuflate a unei noi vieți A- 
lianței pentru progres. în același 
timp, guvernul S.U.A. a luat măsuri 
pentru a întări autoritatea secreta
rului de stat adjunct pentru proble
mele latino-americane, Thomas 
Mann. A început de asemenea o 
conferință extraordinară la care 
participă oficialități de frunte din 
Washington, inclusiv președintele, 
precum și ambasadorii S.U.A. și di
rectorii pentru ajutorul american din 
țările latino-americane.

In timpul acesta de Gaulle a sosit 
la Mexico City. Conducătorul fran
cez s-a pronunțat, ca și președintele 
Adolfo Lopez Mateos al Mexicului, 
în favoarea unei noi „alianțe" în
tre Mexic și Franța, o alianță despre 
care ambii au afirmat că nu 
menită să lezeze pe nimeni.

Deosebirea între problemele 
pro care au vorbit Johnson și
Gaulle în cuvîntările lor aproape 
simultane este însă ascuțită și evi
dentă.

în mod oficial, guvernul S.U.A. se 
situează pe poziția că vizita lui de 
Gaulle în Mexic și vizitele sale ul
terioare în alte țări americane oferă, 
o speranță binevenită de înmulțire 
a legăturilor între America Latină 
șj aliații S.U.A. din Europa.

în mod neoficial însă oficialitățile

este

des- 
de

S.U.A. recunosc că 
speciale în care se 
ma vizită a lui de Gaulle în Mexic 
nu au fost prevăzute inițial de Sta
tele Unite. ' In ultimii ani, conducă
torul francez a dejucat obiectivele 
politice ale S.U.A. în atît de multe 
domenii, incit îngrijorarea constantă 
asupra pasului său următor a de
venit un sentiment mai mult sau 
mai puțin permanent la Washing
ton".

Comentînd hotărîrea parlamentu
lui libian de a 
liteire străine de 
țări, ziarul „Al 
scrie :

întreaga lume 
țele iubitoare de libertate sprijină 
poporul libian în înfăptuirea drep
turilor sale 
singură.

Rezoluția 
feritoare la 
zelor străine, scrie ziarul, reflectă 
voința tuturor arabilor. Bazele străi
ne reprezintă o piedică in calea dez
voltării țărilor arabe și sintern con
vinși că soarta pe care au 
bazele străine din Egipt o 
și cele din Libia, se spune 
ierea articolului.

Referindu-se la apropiata 
ță O.N.U. pentru comerț și 
re, ziarul peruvian „Comercio 
intr-un articol redacțional :

în prezent, în comerțul puterilor 
industriale din Occident cu țările la
tino-americane prețurile sînt fixate 
dinainte în detrimentul țărilor aflate 
în curs de dezvoltare atît la mate
riile prime vîndute de aceste țări cit 
și la produsele finite cumpărate de 
ele. Ziarul subliniază că la Geneva 
trebuie să fie elaborate bazele pen
tru stabilirea unor relații comerciale 
echitabile între țările lumii.

circumstanțele 
desfășoară pri-

lichida bazele mi- 
pe teritoriul acestei 
Ahbar" din R.A.U.

arabă și toate for-

legitime. Libia nu este

parlamentului libian re- 
problema lichidării ba-

ELISABETHVILLE 
preș). — Guvernul 
tanga de nord. 
Sendwe, a fost 
hotărîre a majorității adunării pro
vinciale. Adunarea a fost convocată 
într-o sesiune extraordinară prin- 
tr-un decret al președintelui Con- 
goului, Kasavubu. A fost numit un 
nou guvern 
Numbi, președinte al 
progresist congolez“, 
favorabil guvernului

Fostul președinte, 
este un cunoscut om 
care conduce Partidul Balubakat. 
Acest partid a desfășurat vreme în
delungată o luptă hotărîtă împo
triva secesioniștilor katanghezi în 
frunte cu Chombe. Un timp el a fost 
vicepreședinte al guvernului central 
congolez.

18 (Ager- 
provinciei Ka- 

condus de Jason 
înlăturat printr-o

care informează că, potri- 
informații, fostul președin-

condus de Kabangui 
„Partidului 

considerat mai 
central.
Jason Sendwe, 
politic congolez

avut-o 
vor avea 
în înche-

Conferin- 
dezvolta- 

<" scrie

A

NEW YORK 18 (Agerpres). — Se
cretarul general al O.N.U. a adresat 
marți un raport Consiliului de Secu-

ri.tate în 
vit unor 
te al provinciei congoleze Katanga, 
Moise Chombe, recrutează și pregă
tește o nouă armată pe teritoriul co
loniei portugheze Angola. în raport 
se arată că, la începutul acestei luni, 
aproximativ 400 de foști membri ai 
jandarmeriei katangheze și-au pără
sit posturile lor de la minele din 
regiunile Kohvezi și Jadotville, ple- 
cînd în Angola. Ei au fost „mobili
zați" de două persoane cunoscute ca 
foarte active în rîndurile mercena
rilor- aflați în solda lui Chombe. In 
momentul de față aproximativ 1 800 
de foști membri ai jandarmeriei ka
tangheze se află în orașul Teixeira 
de Sousa, de la frontiera Angolei cu 
Congo-ul, unde 
de mercenari.

în raportul 
se arată că el 
mâții la cunoștința reprezentanței 
Portugaliei la O.N.U. care a dezmin
țit însă prezența acestor oameni pe 
teritoriul ^Angolei.

sînt instruiți de 20

secretarului generai 
a adus aceste infor-

PENTRU REOLEI'HNTAREA C0NIL1CIULUISOMALEZO-ETIOPIAN
ADDIS ABEBA 18 (Agerpres). — 

Etiopia și Somalia au căzut de a- 
cord să înceapă tratative în vederea 
reglementării pașnice a conflictului 
de frontieră dintre ele, a anunțat un 
purtător de cuvînt al Ministerului de 
Externe etiopian. Tratativele vor 
începe la 24 martie în capitala Su
danului, Khartum. După cum se 
știe, conferința miniștrilor de exter-

ne ai țărilor membre ale Organiza
ției Unității Africane de la Lagos a 
recomandat celor două țări să ini
țieze tratative bilaterale în vederea 
reglementării conflictului dintre ele.

La granița dintre Somalia și Etio
pia au avut loc luna trecută ciocniri 
militare. In prezent este în vigoare 
un acord de încetare a focului.
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Soldați și ofițeri canadieni se îmbarcă pentru Cipru.

seu
LONDRA, Primul ministru al 

Marii Britanii, Alec Douglas-Home, 
a plecat miercuri după-amiază într-o 
vizită de două zile în Nigeria la in
vitația primului ministru nigerian, 
Abubakar Tafawa Balewa.

PARIS. Asociația de prietenie 
Franța—România a organizat zilele 
acestea o serie de manifestări cu 
caracter cultural în diferite orașe 
ale Franței.

In sala municipală din Petit A- 
nenilly (suburbie a orașului Rouen), 
s-a inaugurat o expoziție de artă 
populară romînească. în localitatea 
Notre-Dame de Bonnille a avut loc 
la Casa tineretului proiecția filmului 
romînesc „Partea ta de vină“ și a 
fost inaugurată o expoziție filatelică 
romînească.

COPENHAGA. In sala Bibliote
cii comunale din Aarhus a avut loc 
vernisajul expoziției de arhitectură 
romînească, organizată de Legația 
R. P. Romîne la Copenhaga, în co-

a few
I 
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WASHINGTON 18 (Agerpres). — 
La 17 martie a avut loc la Casa 
Albă o ședință a Consiliului național 
al securității din S.U.A., prezidată 
de președintele Johnson, în cadrul 
căreia ministrul apărării, McNama
ra, a prezentat un raport asupra re
centei sale călătorii în Vietnamul de 
sud. După această ședință, Casa 
Albă a-dat ..publicității un. comunicat 
în. care reafirmă .sprijinul Statelor 
Unite pentru actuala juntă militară 
aflată la putere. în Viétnamul de 
sud. In comunicat se spune.că S.U.A. 
vor acorda ajutor guvernului ..sud- 
v.ietnamez. „atî.ta vreme cît va îi 
necesar“ pentru a pune capăt acți
unilor partizanilor. Comunicatul ex
primă „încrederea totală? .pe ,care o- 
are guvernul american.. în...actualul 
guvern șud-vjptnamez, recunoscînd 
însă că în ultima vreme forțele gu
vernamentale sud-vietnameze au 
suferit „regrese car.e nu pot. fi ne
gate“. ....................

Comunicatul ..anunță că. Statele 
Unite vor dota, forțele aeriene,, na
vale și unitățile mobile sud-vietn.,- 
meze cu „echipament suplimentar 
limitat, dar semnificativ“. .......

RTE ȘTII
laborare cu Asociația arhitecților 
din Jutlanda centrală.

KUALA LUMPUR. Guvernul Fe
derației Malayeze a respins la 17 
martie o propunere filipineză pri
vind convocarea unei conferințe tri
partite la nivelul miniștrilor adjuncți 
ai afacerilor externe. Motivînd re
fuzul, un purtător de cuvînt al Mi
nisterului Afacerilor Externe al Ma- 
layeziei a declarat că guvernul său 
nu vede posibilitatea organizării 
unei asemenea conferințe înaintea 
încetării efective a operațiunilor la 
frontiera cu Indonezia.

BERLIN. , După cum transmite a- 
genția A.D.N., la 16 martie a sosit 
la Berlin o delegație a Comisiei de 
stat a planificării din R.S. Ceho
slovacă, condusă de Oldrich Cernik, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri și președintele Comisiei de 
stat a planificării, pentru a duce 
tratative cu privire la dezvoltarea, 
relațiilor economice dintre cele două 
țări.

PARIS. Pritaarul orașului Marsi
lia, Gaston Defferre, candidatul 
Partidului socialist în viitoarele ale
geri prezidențiale, va pleca. în 
S.U.A., unde va rărnîne pînă la 27 
martie. El va avea întrevederi cu o- 
ficialități americane.

LONDRA. La 18 martie primul 
ministru al Maltei, Borg Oliver, care 
a avut la Londra convorbiri cu mi
nistrul englez pentru relațiile cu 
Commonwealthul și pentru colonii, 
Duncan Sandys, a plecat spre pa
trie. In cursul discuțiilor s-a ajuns 
la un acord asupra problemei refe
rendumului privind Constituția 
Maltei.

ABIDJAN. Delegații Ia conferința 
miniștrilor educației din țările afri
cane, desfășurată sub egida 
U.N.E.S.C.O., au hotărît să ceară 
retragerea Rhodesiei de sud de la 
conferință, pe motivul că delegația 
acestei țări nu reprezintă decît mi
noritatea albă din această țară.
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