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față de fam viitoare
în angajamentul luat la începu

tul anului în cinstea celei de-a 
XX-a aniversări a eliberării patriei, 
muncitorii, tehnicienii și inginerii 
secției construcții metalice de la Uzi
nele de mașini , electrice „București" 
arătau că își vor îndeplini planul de 
producție pe acest an înainte de 
termen. Muncind mai bine, colecti
vul acestei secții a obținut succese 
de seamă în întrecerea socialistă. 
Pentru îndeplinirea sarcinilor de plan 
s-a dat o atenție deosebită organiză
rii muncii și aprovizionării la timp cu 
materiale, scule si dispozitive. Nu
meroși muncitori participă la cursu
rile de ridicare a calificării organi
zate în secții. Cele mai bune reali
zări în producție obțin echipele de 
ajustori conduse de Ștefan Vlădes- 
cu și Petre Grăjdan, care au început 
să lucreze repere pentru luna viitoa
re. Pînă la sfârșitul lunii martie, co
lectivul secției și-a propus să pre
gătească producția pentru luna apri
lie și să realizeze peste plan nume
roase repere, printre care 120 de car
case sudate pentru motoarele elec
trice.

In secția construcții metalice a Uzinelor do mașini electrica București Foto : M. Andreescu
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Furnaliștii Combinatului siderur
gic din Reșița înregistrează noi rea
lizări în întrecerea socialistă pe care 
o desfășoară, livrînd în plus unită- 
ților constructoare de mașini mii de 
tone de metal. Ei au sporit indicii 
de utilizare a agregatelor cu 37 la 
sută față de realizările anului 1959. 
Acest succes este rezultatul aplicării 
în producție a unor măsuri eficien
te. Printre altele, s-a introdus si ge
neralizat procedeul de folosire în 
furnal a presiunii aerului cu tempe
ratură ridicată. în luna februarie 
s-a realizat în furnal o temperatură 
medie a aerului insuflat de 850 gra
de C, față de 750 grade cît s-a ob
ținut anul trecut. în felul acesta 
consumul de cocs a scăzut cu 20 kg 
pe tona de fontă elaborată, față de 
prevederi, iar ca urmare a extinde
rii reparațiilor curente în plin pro
ces de producție, s-a redus simțitor 
timpul neproductiv. Pentru sporirea 
în continuare a indicilor de utiliza
re a agregatelor,' au fost luate noi 
măsuri. Printre altele va fi extins 
lucrul cu presiune ridicată, prin a- 
sigurarea unei granulații mai bune 
a calcarului, a minereului și aglo
meratului. (Agerpres)

Sîntem pe platforma marii oțelării a 
Hunedoarei. împreună cu cîțiva specia
liști facem o socoteala. Acum 5 ani, 10 
luni și 15 zile cuptorul nr. 1 a început 
să producă. Acea primă șarjă elaborată 
de Aurel Stanciu și Ștefan Tripșa a fost 
un adevărat examen. Era primul pas al 
Hunedoarei spre marea oțelărie de as
tăzi, care dă singură peste jumătate din 
întreaga . producție de metal a țării. De 
aceea, cuptorul unu, depășit de cele
lalte cuptoare în timp, a căpătat o im
portanță simbolică. Sta în „capul" ofe- 
lăriei și cu fiecare șarjă vrea parcă să 
spună : „De aici s-a început toiul".

Dar, în vreme ce restul cuptoarelor, 
mai tinere și mai mari,. sporeau cantită- de fapt decît prima 
tile de metal, cuptorul unu a îmbă- 
trțnif. Era necesară o reparație capitală, 
o operație de întinerire. 45 de zile — 
atît trebuia să dureze lucrul. Cei care 
au stabilit acest lucru nu au fost deloc 
indulgenți. S-a lansat chiar un cuvînt 
de ordine : ,;Maximum 45 de zile". Ce 
trebuia făcut în acest timp? Mai întîi 
era vorba de demolare. Cuptorul încins 

răcit. Apoi, construc- 
cam 1 000 de 

de 4 ori mai mult — 
așteptau să fie dărîmate, luate bucată cu 
bucată și asvîrlite ■ undeva în afară. Era 
un volum de muncă impresionant, în
tr-un I loc sfrîmt, care nu dădea posibi
litatea unei largi , desfășurări de forțe. 
Asta pe de o parte. Pe de altă parte, in
tervenea o problemă nouă. Aceea a re
facerii totale a cuptorului, operațiune 
care nu s-a mai făcut niciodată în oțe
lărie.

S-au adunat inginerii : Gavrilă Po
cola, Gheorghe Rădulescu, Virgil Cîrlan,

la roșu trebuia 
fia metalică, însumînd 
tone și zidăria

La întreprinderea mecanică din 
Roman a început producția de serie 
a primului strung pentru lemn, fabri
cat în țară. Proiectul a fost întocmit 
de un colectiv de specialiști ai fi
lialei din Sibiu a Institutului de stu
dii și proiectări forestiere. Strungul 
fabricat la Roman posedă caracte
ristici tehnice asemănătoare cu. ma
șinile similare construite în străină
tate. Puterea electromotorului 
de 1,1 kilovați, turația 
3 000 rotații pe minut.

este 
între 400 și 
El execută

Șoselele trec •>
In continuarea acțiunii de popularizare 

a regulilor de circulație, Direcția Gene
rală a Miliției a inițiat o serie de ma
nifestări în cadrul căminelor culturale de 
la sale. Primele asemenea manifestări au 
avut loc de curînd la căminele culturale 
din comuna Cosfești — regiunea Plo
iești, și comuna Ștefanești — regiunea 
Argeș (fotografia de jos). Ofițeri de 
miliție au avut întîlniri 
rii acestor corrtene și le-au explicat pe 
larg necesitatea cunoașterii de către fie
care cetățean a regulilor de circulație. 
Apoi, brigada artistică de agitație a pre-

cu locuito-

ixii&diîică ii
Astfel a fost posibil ca în numai 30 de 
zile să fie demontate și montate circa 
1 000 tone' de construcții metalice, uti
laje și instalații. Traian Bodea, Anastasie 
Sava, Ion Dumitrana, Gheorghe Delțeg 
și inginerul Cornel Scurtu, de la secția 
de reparații siderurgice, s-au întrecut 
pe ei înșiși în pricepere și hărnicie. Iar, 
în urma lor au trecut să lucreze, zida
rii șamotori. Echipele conduse de losif 
Bunea, Ambrozie Pop, Arghir lacob și 
Ion Rusu au demolat aproape 400 de 
vagoane de cărămidă. Și tot afîta cără
midă a fost dată din mînă în mînă, fa
sonată și așezată cu grijă în camerele,

Nicolae Sînfimbreanu și aljii. Pe baza 
experienței, a studiilor tehnice, ei au a- 
juns la concluzia că bătrînul cuptor tre
buie refăcut intr-o perioadă mult mai 
scurtă. In ce fel ? Prin cîteva modificări. 
Simple și eficace.

Prima „simplă modificare", cum îi spu
ne inginerul Pocola, prevedea mărirea 
capacității cuptorului de la 185 la 350 de. 
tone de oțel pe șarjă. Adică, construirea 
unui nou cuptor, care practic înseamnă a- 
proape două cuptoare vechi. Producția, 
aproape dublă la o șarjă. Asta înseam
nă ci'ca 100 000 de tone de oțel cîștigate 
anual.

A doua modificare, mult mai simplă vatra, pereții și bolta cupto-ujtn. ~ 
inginerii au hotă- ‘ Prîrrtr-o""hTuncă 'rièîntref'ü'pîa/*'c'upfôrur 

unu a renăscut, în numai 30 de zile, cu 
forțe noi, proaspete. Restul de 15 zile 
în care cuptorul poate produce, înseamnă 
pentru ofelari, pe puțin 10 000 de tone 
de oțel.

In ziua de 20 martie a fost mane săr
bătoare pe platforma oțelăriei. Oțela- 
rii au preluat cuptorul din nou. Ștefan 
Tripșa, Aurel Stanciu și oamenii lor s-au 
apucat de sudarea vetrei după noua me
todă, care reduce timpul acestei ope
rații de zece ori. Alte mii de tone 
oțel cîștigate în plus.

A
Am plecat de la oțelărie noaptea 

ziu. Cuptorul unu era încins 
tepta încărcarea primei șarje, 
stătea liniștit lîngă cuptor, 
părțea tovarășilor 
exemplare din 
proaspăt apărută, 
Editura tehnică.

înfilnțaf tn 1957, Institutul
cercetări, hidrotehnice din Capitală își a- 
duce contribuția la rezolvarea unor pro
bleme privind utilizarea științifică și va
lorificarea complexă a apelor țării noas
tre. Pentru a cunoaște preocupările spe
cialiștilor de aici, facem o scurtă vizită 
prin institut.

Primul popas — în hala de circa 3 000 
mp aflată în clădirea centrală. Ca și 
pe platforma de beton, amenajată sub 
cerul liber, care se întinde pe aproxi
mativ 8 000 mp, te întîlnești cu Dunărea, 
Jiul și Șiretul, recunoști Delta, faci cu
noștință cu noul port Constanța în digu
rile căruia se sparg valurile miniaturale 
ale marii. Pe firul diferitelor rîuri se văd 
baraje, hidrocentrale, prize de apă, pre
cum și numeroase alte construcții hidro
tehnice care pun apele în folosul omu
lui. Bineînțeles, toate acestea sînt reduse 
la scara machetelor. Discutînd cu specia
liștii, afli că fiecare din modelele hidrauli
ce întîlnife (complexul hidroenergetic și 
de navigație de la Porțile de Fier, noul 
port Constanța, Jiul la Rovinari, Delta 
etc.) slujesc la elucidarea unor proble
me practice deosebit de importante.

Trecînd prin diversele laboratoare ale 
institutului și stînd de vorbă cu cerce
tătorii îți dai seama că preocupările 
lor răspund unei tematici foarte variate, 
cu aplicații în cele mai diverse ramuri 
ale economiei naționale, lată cîteva din 
acestea : cunoașterea rezervelor de ape 
subterane, elaborarea metodelor de epu
rare a apelor reziduale rezultate de la 
obiective industriale, studierea carac
teristicilor diferitelor bazine hidrolo
gice, îmbunătățirea soluțiilor constructive 
necesare pentru amenajări fluviale și ma
ritime (regularizări de cursuri, amenajări 
de porturi și căi navigabile, apărarea 
coastelor litoralului, înnisiparea plajelor 
etc.), ridicarea unor poduri mari, baraje 
șl centrale hidroelectrice etc. Multe din 
studiile și cercetările întreprinse în in
stitut slujesc agriculturii. Asupra acestora 
ne vom opri mai pe larg.

După cum se știe, la indicația partidu
lui, în lunca Dunării se desfășoară vaste 
lucrări de îndiguiri și desecări, menite să 
pună în valoare terenurile deosebit de 
fertile aflate aici. încă înainte de începe
rea lucrărilor, în institut a trebuit să se 
dea răspuns la o serie de probleme le
gate de această importantă acțiune : cu 
cît va crește nivelul apelor Dunării în 
condițiile îndiguirii luncii ; ce cotă tre
buie să aibă digurile etc. Pentru aceasta 
s-au studiat multe variante, au fost efec
tuate calcule numeroase și rezolvate .o se
rie de probleme dificile. Mașinile electro
nice au venit în sprijinul oamenilor. Cu 
ajutorul lor, cercetătorii au făcut calculele 
necesare de circa 250 de ori mai repede 
decît în mod obișnuit.

Asistăm la una din experiențele în
treprinse în laboratorul de stabilitate și 
infiltrații. In canale cu pereții laterali din 
sticlă s-au construit, din pămînt adus de

de studii țl malul Dunării, modela de diguri. Unpa 
cercetător injectează în punctele de ac
ces ale apei soluții cu coloranji. Se dă 
drumul apei în canal. Lichidul dizolvă 
substanja chimică și pătrunde în dig, lă- 
sînd urme colorate. Cu ajutorul acestor 
urme se stabilesc direcția de infiltrație 
a apei și viteza ei de înaintare.

Digurile studiate în laborator se înalță 
apoi în lunca Dunării în mărime natu
rală. Pentru ca acestea să fie cît mai trai
nice, în prealabil, într-un alt loc din insti
tut, se încearcă rezistența lor la valuri. 
Digurile în miniatură sînt supuse acțiunii 
valurilor artificiale, de diferife intensități, 
create într-un bazin.

Să poposim într-un alt laborator : cel 
de geotehnică. Alături de rastelurile cu 
eprubete, balanțe, etuve etc. se zăresc 
fot felul de probe de sol. Unele din ele 
sînt luate chiar din digurile înălțate în 
lunca Dunării. Probelor li se determină 
greutatea volumetrică uscată, umiditatea, 
gradul de desfacere în apă etc —- adică 
acei factori care indică dacă digurile ri
dicate sînt trainice. Este o muncă mi
găloasă, de mare răspundere. Cîteva ci
fre sînt concludente. Anul trecut au fost 
controlate de către specialiștii institutului,

circa 500 km de diguri, țncepînd de la 
Bechet, din Oltenia, șl pînă la Hîrșova, 
în Dobrogea, luîndu-se probe din 200 
în 200 de metri. In felul acesta s-a pu
tut stabili pentru fiecare incintă zonele 
mai slabe din dig, ce trebuie făcut pen
tru ca și aici să 
necesară la apele

In țara noastră 
pentru irigat sînt 
Obținerea de pe

se asigure rezistența 
mari.
suprafețele amenajate 
în continuă creștere, 

aceste terenuri a unor 
recolte bogate este o problemă de cea 
mai mare însemnătate care trebuie să 
preocupe atît pe lucrătorii de pe ogoare 
cît și pe cercetători. O asemenea preo
cupare există în cadrul institutului. Spe
cialiștii studiază o serie de probleme le
gate de tehnica aplicării udărilor și mă
surarea debitelor pe canalele de irigații, 
întreprind cercetări privind avantajele și 
dezavantajele diferitelor metode de dis
tribuire a apei și ansamblul de mașini 
necesar pentru execuția sistemelor mari 
de irigații.

lată doar o parte din numeroasele 
și rodnicele preocupări ale cercetătorilor, 
din acest institut al apelor.

Radu ATANASESCU ]

Se pregătește o nouă machetă cu ajutorul căreia se vor cerceta posibi
litățile de a evita deversările apelor mari pe terenurile agricole, 

la canalul Sulina Foto t M. Cloo
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rît să nu mai monteze cuptorul bucată 
cu bucată, ci dintr-odafă. 500 de tone 
de construcții metalice au fost asam- . 
blate la sol încă înainte ca vechiul unu 
să dea ultima șarjă, l-au pus apoi două 
„tălpi" false și, după demolare, două 
macarale de turnare, le-au ridicat pe 
o stivă de lingouri. Și de acolo, pe o 
cale cu role, special amenajată, uriașa 
conslrucjie a fost trasă la locul defini
tiv. 20 de ore a durat toată treaba. Nici 
măcar o zi, în loc de 15 zile cît pre
vedeau graficele inițiale. Era un cîștig 
de timp care le-a dat zidarilor și in
stalatorilor posibilitatea să înceapă lu
crul cu mult mai devreme.

Aceste două modificări au fost com
pletate de altele. In spațiul îngust al 
■cuptorului au fost la lucru neîntrerupt 
echipe și brigăzi, însumînd zilnic circa 
1 200 de monteri, sudori, zidari, insta
latori, maiștri și ingineri. Fiecare om cu 
sarcini precise, îndeplinite în condiții de 
strictă disciiplină și securitate a muncii.

©
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Stanciu 
iar Tripșa îm- 

de muncă cîteva 
„Cartea oțelarului", 

sub semnătura lui, în

Laurențiu VISKI 
coresp. „Scînteii“

La Institutul de cercetări pentru ce
reale și plante tehnice de la Fundulea 
au fost create noi soiuri de floarea- 
soarelui. Prin producția mare de se
mințe și conținutul ridicat de ulei, ele 
sînt mai valoroase decît cele existente 
în cultură. Noile soiuri — F-6 331 și 
F-257 — au un conținut de ulei în 
semințe cu circa 25 la sută mai mare 
decît soiul Vniimk-8 931 cultivat în 
țara noastră pe aproape întreaga su
prafață și care a dat cele mai mari 
producții. Comparativ cu soiul Vniimk, 
soiurile create la Fundulea sînt mai re
zistente la secetă și boli, au talia cu 
15—20 cm mai mică, au procentul de 
coji mai mic, iar perioada de vegetație 
este cu 5—6 zile mai scurtă. Aceste 
soiuri sînt verificate în diferite regiuni 
ale țării și totodată înmulțite pentru a 
fi extinse în cultură. (Agerpres)

ca
de

operații de strunjire, găurlre, rete
zare și fasonare a pieselor și acce
soriilor din lemn necesare mobilei, 
jucăriilor etc. Primele 8 strunguri ex
perimentate în unitățile de industria
lizare a lemnului au dat rezultate 
bune. Un nou lot de 15 asemenea 
mașini se găsește în faza de mon
taj, urmînd ca în scurt timp să fie 
livrate unor combinate de industria
lizare a lemnului și fabrici de .mobi
lă din țară.

N-au așteptat 
ieșirea dm schimb

(Agerpies)

special pe aceastăzenfat un program
iernă. Au fost prezentate și filmele „To
iul depinde de. oameni" și „Cine-i de 
vină" care înfățișează urmărite grave ale 
unor abateri de la normele de circulație, 
soldate cu accidente. Asemenea mani
festări vor avea loc în toate comunele 
din țară. La toate căminele culturale vor 
fi difuzate conferințe despre circulația 
pe drumurile publice, se vor ține ex
puneri de către lucrătorii de miliție, se ■ 
vor prezenta filme, vor fi organizate 
concursuri „Cine știe, cîștigă

Lumina alb-strălucitoare din sala 
suflantei AK 3 de la termocentrala 

■ din Căian a început pe neașteptate 
să pălească. A devenit apoi roșie, s-a 
stins pentru cîteva clipe cu totul, s-a 
aprins din nou. fera semnalul care 
anunța căderea de tensiune. în lipsă 
de curent, motoarele de la instalația 
de insuflare a aerului în furnale ur
mau să se oprească. Și, aceasta ar fi 
adus prejudicii tehnice furnalelor. 
Trebuia acționat rapid. Mecanicul Ion 
Popescu, care era de serviciu, a in
tervenit la timp, manevrînd fără greș 
instalațiile.

Abia după ce furnalele se aflau în 
afara oricărui pericol, colectivul de 
muncitori și tehnicieni de aici a luat 
cunoștință, prin sistemul de semnali
zare optică, c.ă totul este în ordine. 
Și tot prin sistemul optic de semnali
zare ei i-au transmis comunistului Ion 
Popescu prețuirea lor. N-au mai aș- 

lsteptat ieșirea din schimb. (De 
Alexandru Tuza, coresp. voluntar).

Ä început vacanța 1

Vests torn" primăverii
Răsadnițe din prefabricate

în cursul acestui trimestru, la fabrica 
de prefabricate „Progresul“ din Capi
tală a fost dată în folosință o hală unde 
se produc noi sortimente, de elemente 
prefabricate — dulapi și suporți — ne
cesare la confecționarea răsadnițelor de 
legume, flori etc. Procesul tehnologic 
este mecanizat. Capacitatea de produc
ție a acestei noi secții este de 10 000 
metri cubi beton armat pe an. Zilnic, 
de aici pornesc spre diferite gospodării 
agricole colective și de stat din țară 
dulapi și suporți din care se pot confec
ționa răsadnițe pentru o suprafață de 
0,7 hectare. Prin intrarea în producție a 
acestei secții se economisesc anual cir
ca 10 000 metri cubi de cherestea.

Iarna cedează locul primăverii. Prin 
păduri și poene au apărut ghioceii. Iar 
odată cu ei, pornite de pe meleagurile 
mai îndepărtate, unde și-au petrecut 
iarna, se întorc păsările călătoare la 
locurile lor de cuibărit. Ele își fac 
apariția instantaneu prin păduri, gră
dini și parcuri, în diminețile cu soare. 
Drumurile sînt , străbătute mult mai 
repede decît toamna, iar la multe pă-r 
sări perechile se aleg încă ve drum, sau 
foarte curînd după sosirea lor la locu
rile unde își vor face sau reface cuibu
rile. Unele vin tocmai din Africa. 
In Deltă și bălțile Dunării pînă 
acum au sosit și continuă să so
sească stîrcii de tot felul, gîștele și 
rațele sălbatice, primele berze. Ceva 
mai tîrziu vor veni pelicanii și cocorii.

In același timp au început să apară și 
păsările de prin păduri și cîmpii. Sînt 
cele Ce se hrănesc cu fructe și muguri, 
— sturzii, mierlele etc. Cîntăreții vestiți 
vin mai tîrziu. Printre ultimele sînt lăs
tunii, frtinzărițele sau pitulicile cenușii. 
Unele păsări, printre care se nu
mără diferitele feluri de pițigoi, pre
suri, cinteze, sticleți, ciocănitori, stăn- 
cuțe, coțofene sau gaițe etc. au rămas 

■și peste iarnă la noi. Altele au fost oas
peții noștri pe timpul iernii, venite din 
regiuni mai nordice: ulii-șorecari de 
iarnă, păsările omătului, sturzii și cin- 
ghițele de iarnă, ferestrașii. Cele mai 
multe au iernat pe Dunăre, în Deltă sau 
pe litoral. Acum toți acești oaspeți de 
iarnă- pleacă de la noi spre nord.

Satele și orașele 
argeșene cunosc 
astăzi o intensă 
viață culturală. La 
desfășurarea ei 
participă nume
roase și variate instituții, de la bi
blioteci, cămine culturale, case de 
cultură, cluburi, cinematografe, mu
zee pînă la formațiile artistice pro
fesioniste. Comitetul regional de 
cultură și artă urmărește să asigure 
înflorirea continuă a activității a- 
cestora, potrivit exigențelor oame
nilor muncii.

Una din preocupările noastre ma
jore a fost și este sporirea eficien
ței muncii de răspîndire a cunoștin
țelor cultural-științifice. Pentru a 
cunoaște temeinic activitatea multi
laterală din acest domeniu și a pu
tea lua măsurile cele mai potrivite 
care să dea un și mai puternic avînt 
popularizării științei și culturii, a- 
tragem colective largi, formate din 
oameni competenți. în atenția 
membrilor colectivului care au ur
mărit activitatea comisiilor de răs
pîndire a cunoștințelor la‘ sate și la 
orașe au stat legătura propagandei 
politice, agrozootehnice, științifice cu 
preocupările . auditorilor, varietatea 
tematică a manifestărilor, cuprinde
rea unui cît mai mare număr de 
auditori, contribuția acestei activi
tăți la educarea socialistă a oame
nilor muncii.

Trebuie să adaug că și în această 
direcție un ajutor deosebit ne-a dat 
comitetul regional de partid. După 
ce au avut loc în gospodăriile colec
tive adunările în care au fost dis
cutate planurile de producție pe 
anul în curs, comitetul regional de 
partid a organizat o consfătuire a 
comitetelor de cultură și artă, a tu
turor activiștilor culturali care 
muncesc la sate. Ne-au fost prezen
tate principalele probleme ridicate 
de colectiviști pentru ca munca cul- 
tural-educativă și artistică să con
tribuie din plin la îmbogățirea cu
noștințelor lor.

în urma acestor acțiuni a fost mult 
lărgită tematica expunerilor pe teme 
agrotehnice în legătură directă cu 
sarcinile economice pe care le au de 
rezolvat colectiviștii din regiune. 
Comisiile regională și raionale de 
răspîndire a cunoștințelor sînt în
drumate să 
mai mare de 
la folosirea 
prin plantații 
vie pe terase, la fertilizarea soluri
lor podzolice, la îngrijirea viilor ti
nere pînă la intrarea pe rod etc. De 
asemenea. în unele locuri colecti
viștii au cerut lămuriri referitoare 
la organizarea activității în gospo
dărie, dezvoltarea și păstrarea avu
tului obștesc. Pe lîngă expuneri, în
tr-o serie de gospodării colective au 
fost organizate în jurul acestor pro
bleme și simpozioane susținute de 
cîte un inginer de la consiliul 
gricol, un economist 
Totodată, s-a făcut o programare 
mai judicioasă a conferențiarilor de

---------- la centrul de re- 
Prof. Nicolae VLAD giune pentru a cu-

președintele Comitetului prinde mai^ bine
cultură și artă al regiunii Argeș satele îndepărtate. 

__  Cu sprijinul u- 
nor astfel de co

lective, în care sînt antrenați cei mai 
buni specialiști, oameni cu iniția
tivă și experiență în problemele 
care urmează să fie analizate, co
mitetul are largi posibilități de a 
studia și de a lua măsuri operative 
pentru perfecționarea muncii sale 
în toate domeniile. Nu de mult, 
cu ajutorul unui asemenea co
lectiv, din care, pe lingă activiști ai 
comitetului, au făcut parte și nume
roși oameni de artă, am pus în dis
cuția biroului executiv al comitetu
lui nostru activitatea Teatrului de 
stat din Pitești. Pentru pregătirea 
acestei discuții, membrii colectivu
lui au participat la spectacole, au 
analizat repertoriul, calitatea regiei, 
decorurilor, interpretării, s-au preo
cupat de turneele teatrului în re
giune și de alte aspecte. Aceasta 
ne-a dat posibilitatea să stabilim o 
serie de măsuri concrete pentru a 
îmbunătăți contribuția teatrului la 
viața cultural-artistică a regiunii — 
introducerea a două piese noi, ac
tuale, în repertoriul acestei stagi
uni, organizarea unor discuții de 
creație cu membrii colectivului ar
tistic, inițierea unor întîlniri ale 
actorilor cu spectatorii pentru popu
larizarea spectacolelor, precum și a 
unor turnee în localități mai puțin 
vizitate.

Comitetul regional de cultură și 
artă ajută în același timp și comi
tetele raionale să-și perfecționeze 
stilul de muncă, să rezolve mai bine 
problemele care intră în competența 
lor. în afară de faptul că membrii 
biroului executiv al comitetului re
gional participă în mod activ la șe
dințele și acțiunile mai importante 
organizate de comitetele raionale, 
acestea sînt vizitate periodic de bri
găzi de îndrumare. Formate din ac
tiviști ai comitetului, metodiști de 
la biblioteca regională, casa creației 
și alți specialiști, ele studiază cum 
a fost organizată munca în raion, 
merg în comune și sate, dau sugestii 
și iau măsuri pe loc pentru îmbu
nătățirea programelor de activitate 
ale instituțiilor culturale. în raionul 
Găiești a fost urmărită desfășurarea 
propagandei agricole și științifice, 
tematica expunerilor și conferințe
lor, legătura acestora cu cerințele 
locale, folosirea unor modalități cît 
mai vii, mai convingătoare de răs- 
pîndire a cunoștințelor. Asemenea 
brigăzi de la regiune au vizitat toate 
raioanele, sprijinind comitetele 
cultură și artă să atragă un 
mare număr de intelectuali 
vitatea lor.

Pentru ca realizările celor 
tive instituții culturale sănurămînă 
un bun numai al lor, ne ocupăm cu 
toată atenția de extinderea experi
enței înaintate. în acest scop orga-

elaboreze un număr 
conferințe referitoare 
terenurilor în pantă 

de pomi și viță de

a-
și un jurist.

(Continuare în pag. III-a)

de 
cît mai 
în acti-

mai ac-
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Cuvîntarea tovarășului Mihai Dalea

Toate a- 
odată e- 
de partid 

conducerii

După aproape trei zile de dezba
teri, încheiem lucrările ședinței 
plenare a Consiliului Superior al 
Agriculturii. Aceste dezbateri au 
fost deosebit de rodnice și vor con
stitui un important ajutor în acti
vitatea pe care o desfășurăm pen
tru dezvoltarea continuă a agricul
turii noastre socialiste. Discuțiile 
purtate pe marginea celor trei ra
poarte reflectă faptul că membrii 
Consiliului Superior al Agriculturii 
au acumulat o experiență bună în 
ce privește activitatea de conducere, 
a crescut maturitatea lor în rezolva
rea diferitelor probleme, 
cestea demonstrează încă 
ficacitatea măsurii luate 
privind reorganizarea
agriculturii, care permite generaliza, 
rea și aplicarea în practică a celor 
mai înaintate metode agrozooteh
nice izvorîte din rezultatele cercetă
rilor științifice și din practica îna
intată a unităților fruntașe.

Rapoartele prezentate au făcut bi
lanțul activității noastre pe anul 
trecut. Din ele s-au putut vedea 
realizările mari și importante care 
au fost obținute de gospodăriile co
lective, de stațiunile de mașini și 
tractoare, de gospodăriile de stat, ca 
și în activitatea de cercetare. La 
baza acestor realizări stă politica 
partidului nostru privind dezvolta
rea agriculturii pe linia stabilită de 
Plenara C.C. al P.M.R. din 3—5 
martie 1949, de la care am aniver
sat de curînd 15 ani. Raportul pre
zentat de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej la plenară a stabilit 
ca obiectiv principal al politicii 
partidului la sate reorganizarea so
cialistă a agriculturii și, pe această 
bază, trecerea de la agricultura ex
tensivă la cea intensivă prin folosi
rea tractoarelor și mașinilor agricole 
cele mai perfecționate, a semințelor 
de soi și îngrășămintelor naturale și 
chimice, introducerea în practică a 
cuceririlor științei agricole. în urma 
aplicării indicațiilor plenarei din 
3—5 martie, agricultura noastră s-a 
dezvoltat intensiv și multilateral, 
obținîndu-se an de an realizări tot 
mai mari în sporirea producției, 
realizări care au devenit și mai evi
dente după încheierea colectivizării.

REALIZĂRI DE SEAMĂ
ÎN SPORIREA PRODUCȚIEI 

AGRICOLE

bilite în cadrul consfătuirilor pri
vind cultura griului, porumbului și 
altor culturi, organizate de secțiile 
Consiliului Superior al Agriculturii 
și institutele de cercetări și sinteti
zate în recomandările elaborate cu 
acest prilej. S-a demonstrat astfel 
încă odată ce rol important prezintă 
stabilirea, în cunoștință de cauză, a 
măsurilor ce trebuie luate pentru 
sporirea producției la o cultură sau 
alta, urmărirea aplicării lor în prac
tică de înșiși cei care au participat 
la elaborarea acestor recomandări.

Succese importante au fost obți
nute în sporirea producției legumi
cole, viticole și pomicole. în 1963 
producția totală de legume a fost cu 
248 000 tone mai mare decît în 1962. 
Ca urmare, populația a fost mai 
bine aprovizionată.

în ce privește creșterea animale
lor, efectivele de bovine proprietate 
obștească au crescut față de 1962 cu 
21,8 la sută, iar la vaci și juninci 
cu 29,6 la sută. La scroafe-matcă s-a 
realizat o creștere de 15,4 la sută, 
la ovine de 17 la sută, iar la păsări- 
matcă de 45,7 la sută.

Creșterea animalelor în gospodă
riile de stat reprezintă în activitatea 
economică a acestor unități o pon
dere din ce în ce mai mare. în ul
tima perioadă, în gospodăriile de 
stat s-a trecut la construirea unor 
mari complexe, care asigură desfă
șurarea procesului de producție la 
nivelul tehnicii moderne. Industria
lizarea creșterii și îngrășării porci
lor, precum și a exploatării vacilor 
în combinate mari, acțiuni în curs 
de realizare, marchează o nouă eta
pă hotărîtoare pentru asigurarea 
fondului central al statului cu pro
duse de origine animală în cantități 
mai mari.

Sporirea producției globale vege
tale și animale a dat posibilitatea 
asigurării fondului central al statu
lui cu produse agricole la un nivel 
superior celui din anul 1962. Gos
podăriile de stat au livrat cu 16 la 
sută mai mult grîu și porumb decît 
în anul anterior. De asemenea au 
sporit simțitor cantitățile de grîu și 
porumb vîndute statului de către 
gospodăriile colective.

Realizările agriculturii noastre 
sînt rodul muncii desfășurate de 
colectiviști, de lucrătorii din gospo
dăriile de stat și S.M.T., al activi
tății consiliilor agricole, al cadrelor 
de specialiști și cercetători din agri
cultură.

Gospodăriile colective s-au întă
rit din punct de vedere economic și 
organizatoric, iar gospodăriile de 
stat, îndeplinind sarcina trasată de 
partid de a deveni unități mari pro
ducătoare de cereale și de produse 
animale-marfă, și-au sporit mult 
contribuția la formarea fondului 
central de produse agricole.

Plenara noastră a analizat activi
tatea desfășurată de consiliile agri
cole, de specialiștii și lucrătorii din 
agricultură în 1963 în vederea stabi
lirii celor mai eficiente 
metode de muncă pentru 
rea planului pe acest an.

Anul trecut, consiliile 
specialiștii din agricultură au obți
nut rezultate bune în activitatea lor. 
Axîndu-se pe principalele proble
me ale producției, consiliile agricole 
asigură o conducere competentă a 
agriculturii, făcînd față cu succes 
sarcinilor ce le revin. Cuvinte de 
laudă se pot spune despre marea 
majoritate a specialiștilor din agri
cultură, care, înțelegînd importanța 
sarcinilor trasate de partid și răs
punderea profesiunii lor, muncesc 
cu elan pentru introducerea în 
practică a cuceririlor științei, a tot 
ce este nou și înaintat în agricul
tură. Este necesar ca pe baza expe
rienței cîștigate să intensificăm ge
neralizarea rezultatelor cercetărilor 
științifice și a unităților agricole 
fruntașe, pentru a pune astfel^ tot 
mai mult în valoare posibilitățile 
mari pe care le are agricultura 
noastră socialistă.

în ședința noastră au fost pre
zentate rapoarte care au subliniat 
realizările obținute și sarcinile de 
viitor, iar în jurul loi- s-au purtat 
discuții atît în ședințele pe secții cît 
și în cele plenare, participanții la 
discuții propunînd cele mai potri
vite soluții privind rezolvarea mul
tiplelor probleme pe care le ridică 
activitatea de producție. Este o 
dovadă că membrii consiliului, spe
cialiștii care lucrează în diferite do
menii de activitate cunosc temeinic 
problemele practice, stăpînesc teh
nica nouă și sînt în măsură să in
dice cele mai potrivite măsuri pen
tru sporirea producției agricole.

După aceea, vorbitorul s-a ocupat 
de principalele realizări obținute a- 
nul trecut în agricultură, sarcinile 
pe 1964, măsurile care trebuie între
prinse pentru înfăptuirea lor. Cu 
toate condițiile naturale puțin 
prielnice din anul trecut, producții
le medii realizate la principalele 
culturi cerealiere — grîu și porumb 
— au fost mai mari decît media ob
ținută în ultimii cinci ani. Ca ur
mare, s-a realizat o producție de 
cereale de 10,4 milioane tone, cu 
700 000 tone mai mult decît în anul 
precedent. Merită să fie evidențiate 
rezultatele gospodăriilor de stat și 

București,

REZERVE CARE TREBUIE PUSE 
ÎN VALOARE

măsuri și 
îndeplini-

agricole,

colective din regiunile 
Dobrogea și Banat.

A sporit producția la plantele 
tehnice. La floarea-soarelui, cele 
mai mari recolte au fost realizate 
în regiunile București, Dobrogea, 
Galați și Ploiești. Creșterea produc
ției de cereale și plante tehnice a 
asigurat pîinea populației, necesită
țile de furaje pentru șeptelul în 
continuă creștere, nevoile industriei 
și, în același timp, constituirea de 
rezerve.

Realizările obținute, așa cum s-a 
subliniat în rapoarte și în cuvîntul 
participanților la discuții, se dato- 
resc aplicării diferențiate a com
plexului de măsuri agrotehnice sta-

Rapoartele și discuțiile partici- 
panților la ședință au scos la iveală 
rezervele pe care le are agricultura 
privind sporirea producției și au 
arătat cele mai potrivite măsuri și 
metode pentru punerea lor în va
loare. Folosindu-se experiența cîști- 
gată, ele trebuie să stea la baza ac
tivității noastre pentru realizarea 
sarcinilor pe care le avem în 1964.

Planurile pe anul acesta țin sea
ma, într-o măsură mult mai mare 
decît în trecut, de condițiile con
crete ale fiecărei unități agricole în 
parte, de nevoile economiei națio
nale și bineînțeles de interesele co
lectiviștilor. în toate unitățile agri
cole — gospodării de stat și colec
tive, stațiuni de mașini și tractoare 
— sînt planuri judicios întocmite, 
care au făcut obiectul a numeroase 
studii din partea consiliilor agricole 
regionale și raionale, a consiliilor 
directorilor G.A.S., a specialiștilor din 
unitățile de producție. Să întreprin
dem cele mai potrivite măsuri pen
tru aplicarea lor în practică, astfel 
ca prevederile planurilor să fie înde
plinite întocmai.

Principala sarcină este sporirea, în 
continuare, a producției agricole și 
în primul rînd a producției de ce
reale. Aceasta se realizează, atît prin 
extinderea suprafeței arabile, cît mai 
ales prin creșterea producției medii 
la hectar.

Planul pe 1964 la gospodăriile co
lective prevede o creștere a supra
feței arabile. Sursele pentru crește
rea suprafeței arabile sînt : defri
șările de păduri și arborete degra
date preluate din fondul silvic, de
frișările de vii hibride și livezi îm- 
bătrînite pentru care s-au obținut 
aprobările necesare, precum și des
țelenirile de pășuni și fînețe slab 
productive, potrivit cu identificările 
făcute și graficele întocmite de fie
care regiune. în acest scop, consi
liile agricole vor trebui să desfă
șoare neîntîrziat o acțiune susținută 
și să folosească din plin timpul care 
a mai rămas pînă la începerea din 
plin a însămînțărilor de primăvară.

Mijlocul principal de sporire a 
producției agricole îl constituie creș- : 
terea recoltei medii la hectar. Din 
rapoartele prezentate s-a putut 
vedea ce diferență de producție 
există între o gospodărie și alta, deși 
au aceleași condiții naturale. Este 
ușor de închipuit cît de mult ar 
avea de cîștigat economia țării și 
fiecare colectivist în parte, dacă 
toate gospodăriile ar obține recolte 
așa cum obțin unitățile fruntașe. în 
această privință trebuie să spunem 
că avem condiții să facem un în
semnat pas înainte. în toamna si
nului trecut s-au însămînțat cu grîu 
și secară suprafețe mai mari decît 
cu un an înainte. Totodată s-au fă
cut arături adînci pe o suprafață de 
4 milioane hectare. Agricultura va 
primi în acest an o cantitate mai 
mare de îngrășăminte chimice, iar , 
la porumb s-au asigurat semințe hi
bride din generația I pentru întrea
ga suprafață.

O dată cu asigurarea acestor con
diții va trebui ca, zi de zi, consi
liile agricole, toți specialiștii să ur
mărească executarea tuturor lucră
rilor agricole la timp și Ia un nivel 
agrotehnic ridicat. în această primă
vară, consiliile agricole trebùie să

organizeze controlul semănăturilor 
și să sprijine conducerile unităților 
pentru a verifica felul în care s-a 
aplicat indicația Consiliului Supe
rior al Agriculturii cu privire la 
amplasarea culturilor. în etapa ac
tuală, îngrășămintele trebuie 
site după un plan judicios de 
lizare și în doze moderate, la 
culturi care le valorifică mai

Statul a făcut eforturi deosebite 
pentru a asigura semințe din soiuri 
valoroase într-un sortiment cît mai 
variat. Stațiunile experimentale 
creează noi soiuri și hibrizi și îm
preună cu gospodăriile de stat se 
ocupă de înmulțirea semințelor. Cu 
toate aceste măsuri, unele consilii 
agricole nu urmăresc în mod orga
nizat folosirea diferențiată a soiu
rilor în funcție de condițiile natu
rale, nu se preocupă de înmulțirea 
și menținerea valorii lor biologice, 
iar în unele unități mai există defi
cite de semințe, îndeosebi la cultu
rile furajere.

Este necesar ca, în ce privește se
mințele, consiliile agricole să se 
preocupe de organizarea asigurării 
lor în fiecare unitate, de buna lor 
gospodărire, să urmărească condi
ționarea lor pentru a avea garanția 
purității biologice și a valorii cul
turale ridicate.

Obținerea unor producții mari de 
cereale și plante tehnice este hotă- 
rîtă în mare măsură de executarea 
la timp și în mod diferențiat a lu
crărilor agricole de primăvară, avînd 
ca obiectiv principal păstrarea apei 
în pămînt pentru a se asigura re
zerva necesară plantelor în perioada 
de vegetație.

Unii vorbitori 
care lucrează în 
cetare au expus 
felul cum trebuie să îngrijim semă
năturile de grîu, să întreținem ogoa
rele de toamnă, cum să efectuăm 
semănatul pentru a asigura recolte 
mari și acolo unde pînă acum avem 
acumulată mai puțină umezeală în 
sol.

Aplicarea diferențiată a celor mai 
potrivite lucrări, în vederea păstră
rii apei în sol în această primăvară, 
este o datorie a tuturor celor care 
lucrează pe ogoare și îndeosebi a 
specialiștilor.

Cu deosebită atenție trebuie să ne 
ocupăm și de celelalte ramuri ale 
agriculturii noastre : legumicultura, 
pomicultura, viticultura și mai ales 
zootehnia. Ședințele secțiilor de hor- 
tiviticultură și creșterea animalelor 
au stabilit măsurile ce trebuie între
prinse pentru sporirea producției în 
aceste sectoare. Mă voi referi pe 
scurt la unele probleme de care va 
trebui să se țină seama.

în legumicultura, producția tre
buie bine eșalonată în tot timpul a- 
nului, urmărindu-se și lărgirea sor
timentului. Trebuie să arătăm că, 
deși timpul este înaintat, amenaja
rea răsadnițelor și celelalte acțiuni 
din legumicultura sînt întîrziate. Re- 
întorși la locurile de muncă, mem
brii Consiliului Superior al Agricul
turii vor trebui să ia măsuri opera
tive pentru intensificarea lucrărilor, 
astfel ca în zilele care urmează să 
se poată pune o temelie puternică 
producției de legume din acest an.

în sectorul viti-pomicol se preve
de îp anul 1964 extinderea planta
țiilor de vii și pomi cu 50 000 hec
tare din care aproximativ 42 000 
hectare în gospodăriile colective. 
Pentru creșterea în continuare a 
producției de struguri și fructe, a- 
tenția principală trebuie îndreptată 
spre realizarea plantațiilor de bună 
calitate. în zona dealurilor să fie ex
tins sistemul agropomicoi și agrovi- 
ticol care asigură sporirea producției 
de furaje și a culturilor alimentare.

Trebuie să se aibă în vedere că, 
oricît de bine s-ar executa lucrările 
agricole nu se pot obține rezultate 
pozitive dacă nu se aplică la timp 
și în bune condiții tratamentele de 
combatere a dăunătorilor și bolilor. 
Avînd în vedere că, pentru anul 
1964, statul asigură aparatură de 
protecție a plantelor și produse fito- 
farmaceutice în cantități mai mari 
decît în anul trecut, este necesar să 
se ia măsuri pentru folosirea lor cît 
mai rațională. Inspecția de stat pen
tru protecția plantelor să intensifice 
controlul asupra modului în care se 
aplică măsurile de protecție a plan
telor și, în cazurile în care se con
stată deficiențe, să ia măsuri cores
punzătoare.

folo- 
ferti- 
acele 
bine.

și îndeosebi cei 
activitatea de cer- 
în mod amănunțit

POSIBILITĂȚI 
PENTRU DEZVOLTAREA 
SECTORULUI ZOOTEHNIC

ra-Consiliile agricole regionale și 
ionale, cît și conducerile gospodă
riilor de stat și gospodăriilor colective 
trebuie să se preocupe în mai mare 
măsură de buna organizare a repro
ducției, de aplicarea întregului com
plex de măsuri care să ducă la creș
terea efectivelor de animale din pră
sită proprie. Este necesar să se ia 
măsuri pentru sporirea natalității, 
creșterea și îngrijirea rațională a ti
neretului, aplicarea și controlul mă
surilor de zooigienă și reducere a 
mortalității.

în acest an este necesar să se îm
bunătățească și să se extindă acțiu
nea de însămînțări artificiale, urmă- 
rindu-se o folosire mai rațională a 
reproducătorilor.

Consiliile agricole, medicii veteri
nari de circumscripții și secția de 
creștere a animalelor din Consiliul 

, Superior al Agriculturii să se ocupe 
mai mult de acțiunea de prevenire 
și combatere a sterilității la animale, 
luînd toate măsurile corespunzătoare 
de control și tratament.

în privința producției animale, 
trebuie .arătat că gospodăriile de stat 
și cele colective au produs în total 
cantități mai mari de carne și lapte 
decît în 1962.

în gospodăriile de stat mai sînt 
încă diferențe mari de producție de

la gospodărie la gospodărie, ca ur
mare a lipsurilor în organizarea 
muncii și furajarea necorespunză
toare a animalelor. Pentru sporirea 
producției de lapte consiliile agricole 
regionale și raionale, trusturile 
Gostat trebuie să asigure o hrănire 
mai rațională a vacilor pe baza unor 
rații mai echilibrate și să ia măsuri 
pentru asigurarea furajelor.

în ce privește producția de carne, 
în unele gospodării de stat, sporul 
mediu zilnic de creștere în greutate 
este scăzut și se realizează cu un 
consum specific ridicat de unități 
nutritive.

în acest an, problema organizării 
producției de carne și lapte în gos
podăriile de stat și gospodăriile co
lective, la membrii colectiviști și la 
crescătorii din zona de deal și mun
te, trebuie să stea în centrul preo
cupărilor consiliilor agricole.

în gospodăriile de stat trebuie 
continuată concentrarea în unități 
specializate a taurinelor destinate 
îngrășării, iar pentru îngrășarea por
cilor să se folosească din plin toate 
capacitățile existente. Consiliile a- 
gricole să îndrume gospodăriile co
lective și pe colectiviști să folosească 
din plin avantajele acordate de stat 
pentru stimularea creșterii animale
lor și, mai ales, a creșterii și îngră
șării taurinelor. Este în interesul 
gospodăriilor colective să crească și 
să îngrașe tineretul bovin rezultat, 
din prăsilă proprie la greutate cît 
mai mare și să condiționeze bovinele 
adulte reformate.

în anul 1964 în gospodăriile de stat 
trebuie extinsă creșterea păsărilor în 
combinatele industriale și specializa
rea unor gospodării în producția de 
ouă și a altora în producția de carne 
de pasăre. în gospodăriile colective 
să se urmărească în continuare rea
lizarea sarcinii trasate de partid de 
a crește cel puțin 500—600 păsări la 
suta de hectare.

Sporirea producției de furaje este 
de cea mai mare însemnătate pen
tru obținerea unor cantități mari de 
lapte, carne, ouă și alte produse 
animale. La ședința secției de creș
tere a animalelor s-a arătat că pro
ducțiile de furaje au fost încă mici 
la unitatea de suprafață, rămînînd 
în urma producțiilor obținute la 
culturile cerealiere, iar structura a- 
cestora este nesatisfăcătoare. Ședin
ța a stabilit unele măsuri privind 
sporirea producției de furaje. Este 
necesar ca gospodăriile să fie aju
tate să-și întocmească o balanță fu
rajeră cu un raport mai echilibrat 
între unitățile nutritive și necesarul 
de proteină.

în anul 1964 se va da mai mare 
atenție zonării culturilor furajere și 
extinderii plantelor de mare pro
ducție, cum sînt lucerna, trifoiul, 
sparceta, soia, sorgul hibrid, iarba 
de Sudan, iarba grasă etc. Trebuie 
să se acorde o atenție mai mare 
recoltării furajelor în faza optimă 
și fără pierderi, depozitării și con
servării lor în cele mai bune con
diții.

Consiliile agricole regionale și ra
ionale, inginerii cu baza furajeră de 
ia regiuni și raioane, precum și con
ducerile gospodăriilor colective și 
de stat să se preocupe de efectuarea 
lucrărilor de îmbunătățire a pajiști
lor naturale, de folosirea rațională 

îngrășarea pășunilor, precum și 
organizarea din timp a taberelor 
vară, de producerea furajelor.

gionale și conducerile S.M.T., să ia 
măsuri de permanentizare a brigă
zilor de tractoare în gospodăriile 
colective.

ÎMBUNĂTĂȚIREA ACTIVITĂȚII
ECONOMICE Șl FINANCIARE 

A G. A. C
reieșit din dezbaterile 
loc, anul trecut gos- 

obținut re-

si 
de 
de

MAI MULTĂ GRIJĂ
PENTRU MECANIZAREA

LUCRĂRILOR
contribuție importantă la obți-O

nerea unor producții mari în gos
podăriile colective dau stațiunile de 
mașini și tractoare. în cursul anului 
1963 a fost mai bine orientată re
partizarea pe regiuni și pe unități a 
tractoarelor și mașinilor agricole. 
Conducerile S.M.T. au luat măsuri 
pentru o bună desfășurare a proce
sului de producție, astfel încît sar
cina de plan anuală a fost îndepli
nită în proporție 
fost îmbunătățită 
lor executate.

Nu putem însă 
că în unele stațiuni mai sînt meca
nizatori care execută lucrări neco
respunzătoare, nu aplică conștiincios 
toate regulile de întreținere și ex
ploatare a mașinilor, ceea ce a de
terminat în mare măsură ca gospo
dăriile colective pe care le deservesc 
să întîrzie executarea lucrărilor și 
să obțină producții sub posibilități. 
Planul de producție anual al stațiu
nilor respective nu a fost realizat 
iar prețul de cost planificat a fost 
depășit. Consiliile agricole regionale 
și trustul S.M.T. trebuie să ia mă
suri de remediere a unor asemenea 
lipsuri, chiar de acum, de la 
începerea lucrărilor în cîmp, iar 
consiliile de conducere, inginerii din 
gospodăriile colective să fie mult 
mai exigenți la recepționarea lucră
rilor.

Ținînd seama de sarcinile pe care 
le avem în ce privește sporirea pro
ducției agricole, lucrătorii din 
S.M.T. și specialiștii Secției de me
canizare să acorde o atenție deose
bită efectuării la timp și de bună 
calitate a întregului volum 
lucrări. S-a vorbit pe larg 
pre acțiunile care au fost 
treprinse în regiuni pentru 
struirea 
necesar 
tuturor 
cum și 
nomi
pentru a cunoaște bine cum func
ționează mașinile. Mai multă pre
ocupare trebuie să existe și pentru 
pregătirea teoretică și practică a 
elevilor din școlile de mecanici a- 
gricoli, astfel ca să devină tracto
riști pricepuți și disciplinați.

Trustul stațiunilor de mașini și 
tractoare, împreună cu serviciile re-

de 103 la 
calitatea

trece cu

sută ; a 
lucrări-

vederea

de 
des- 
în- 
in- 

Estemecanizatorilor.
să fie continuată instruirea 
cadrelor din stațiuni, pre- 
a tuturor inginerilor agro- 

din gospodăriile colective,

Așa cum a 
care au avut 
podăriile colective au 
zultate pozitive și în activitatea 
economico-financiară, veniturile bă
nești fiind cu 1,9 miliarde lei mai 
mari decît în 1962. Majoritatea uni
tăților au folosit cu chibzuință ve
niturile bănești, acoperindu-și chel
tuielile de producție și aiocînd sume 
importante la fondul de bază și la 
celelalte fonduri obștești. S-au re
partizat colectiviștilor pentru zile- 
muncă cu 1 miliard lei mai mult 
decît în 1962. Aceasta arată că, în 
urma sprijinului masiv acordat de 
stat și a muncii colectiviștilor, în 
condițiile dezvoltării intensive și 
multilaterale a agriculturii, gospo
dăriile colective își sporesc, an de 
an, veniturile bănești.

în ultimii ani, gospodăriile colec
tive au făcut investiții importante 
în cumpărări de animale, construcții 
gospodărești, plantații de livezi și 
vii. Va trebui să urmărim ca aceste 
investiții să răspundă eforturilor 
făcute și să lărgească sursele de 
venituri ale gospodăriilor colective 
și, pe această cale, să contribuie la 
creșterea retribuției zilei-muncă.

în acest an, potrivit planurilor de 
producție și financiare pe care și 
le-au întocmit, gospodăriile colective 
trebuie să realizeze venituri bănești 
mai mari decît în 1963. Realizarea 
lor este pe deplin posibilă ca ur
mare a investițiilor făcute în ulti
mii ani din creditele acordate de 
stat și din fondurile proprii, a ex
perienței dobîndite de consiliile de 
conducere și de colectiviști. în con
tinuare, va trebui să se urmărească 
ca, pe măsura creșterii cheltuielilor 
de producție în unități, să se obțină 
și o sporire corespunzătoare a pro
ducției. De aceea, este necesar ca 
planurile de venituri și cheltuieli 
să fie întocmite cît mai real, pe baza 
posibilităților existente, iar în 
cursul anului executarea acestora 
să fie urmărită îndeaproape. Lunar 
și mai ales la sfîrșitul fiecărui tri
mestru în consiliile de conducere 
ale gospodăriilor colective, în adu
nările generale, precum și în ședin
țele consiliilor agricole raionale, să 
se facă o analiză temeinică a rea
lizării veniturilor bănești planificate 
și a felului în care acestea sînt fo
losite, stabilindu-se pentru perioada 
următoare măsuri concrete, care să 
ducă la îndeplinirea integrală a 
planului de venituri și la cheltuirea 
lor cu chibzuință.

în plenară s-a criticat că în unele 
gospodării colective se fac prea mul
te cheltuieli neproductive. Trebuie 
combătută cu tărie această practică 
dăunătoare economiei gospodăriilor 
și să reducem la limită cheltuielile 
ce se efectuează în afara produc
ției. Din sumele alocate la fondul 
social-cultural, gospodăriile colecti
ve.trebuie să asigure în primul rînd 
mijloacele bănești pentru pregătirea 
cadrelor de care au nevoie și pen
tru acțiuni social-culturale în ca
drul gospodăriei.

Consiliile agricole este bine să aibă 
mereu în atenție gospodăriile co
lective care realizează venituri bă
nești sub cele planificate, să urmă
rească modul în care unitățile își a --- x----cu

aceasta este 
de realizare a veni- 
ale gospodăriilor co

preț de cost scăzut. S-a dovedit ce 
mare importanță prezintă acest 
lucru prin rezultatele deosebite ob
ținute de unitățile specializate: Pie- 
troiu, Burdujeni, Odobești și altele.

Pentru realizarea sarcinilor trasa
te de partid și guvern este necesar 
să continue acțiunea de profilare a 
gospodăriilor de stat, atenția fiind 
îndreptată spre creșterea în conti
nuare a producției de grîu și po
rumb în zonele cu cele mai bune 
condiții pedoclimatice pentru culti
varea acestor plante. în lunca Du
nării, gospodăriile de stat care cu
prind suprafețe mari să fie profi
late mai ales în ■ cultura porumbu
lui. Datorită condițiilor specifice din 
acest an, Trustul Central Gostat tre
buie să ia măsuri tehnice și organi
zatorice pentru ca încă în primăvara 
aceasta să se.însămînțeze cu porumb 
toate suprafețele din lunca Dunării.

Trebuie acordat tot sprijinul or
ganizării de complexe mari indus
triale destinate îngrășării bovinelor 
pentru carne, folosindu-se produse
le secundare de la porumb, uree și 
melasă. Construirea de complexe 
zootehnice de mare capacitate, de 
tip industrial, va permite mecaniza
rea integrală a lucrărilor și crește
rea animalelor după cele mai noi 
cuceriri ale științei. Trustul Central 
Gostat să ia măsuri ca obiectivele 
prevăzute să fie date în funcție la 
termenul stabilit, întrucît aceasta 
condiționează realizarea planului.

Pentru sporirea producției la hec
tar prezintă o mare însemnătate e- 
conomică extinderea irigațiilor. Ex
periența a dovedit că aplicarea aces
tei măsuri contribuie la obținerea 
unor producții mari, indiferent de 
condițiile naturale. Extinzînd iriga
țiile, se impune ca lucrătorii din 
gospodăriile de stat să dea cea mai 
mare atenție folosirii acestei meto
de. Numai făcînd udările la timp, a- 
plicînd celelalte măsuri agrotehnice 
și cantități corespunzătoare de în
grășăminte chimice, irigațiile își vor 
dovedi marea lor eficacitate pentru 
sporirea recoltelor.

Activitatea privind sporirea pro
ducției agricole în gospodăriile de 
stat trebuie să fie însoțită de mă
suri concrete pentru reducerea pre
țului de cost, astfel ca toate gospo
dăriile de stat să-și încheie activita
tea cu beneficii.

rea operativă și eficace a tuturor 
problemelor pe care le ridică pro
ducția. în primul rînd, în ședințele 
consiliilor agricole regionale vor tre
bui să se analizeze cele mai. impor
tante probleme ale agriculturii din 
regiunea respectivă și să se adopte 
măsurile concrete cele mai cores
punzătoare, bazate pe recomandările 
Consiliului Superior al Agriculturii 
și pe experiența locală, în vederea 
sporirii producției agricole. La con
siliile agricole regionale, pe lîngă 
problemele care se dezbat în ple
narele lor, în ședințele de secții vor 
fi dezbătute și problemele de strictă 
specialitate din

CUCERIRILE ȘTIINȚEI AGRICOLE
LARG RĂSPÎNDITE

onorează contractele încheiate 
statul, știut fiind că 
principala cale 
turilor bănești 
lective.

La indicația 
lui nostru, în 
analizat situația gospodăriilor co
lective insuficient dezvoltate și s-au 
stabilit planuri de măsuri pentru 
fiecare unitate în parte, în vederea 
întăririi și consolidării acestora. 
Consiliile agricole trebuie să lupte 
cu toată hotărîrea pentru a da via
ță acestor planuri.

în întărirea economică și organi
zatorică a gospodăriilor colective, un 
rol important îl are buna gospodă
rire a fondului de zile-muncă. Con
siliile de conducere ale gospodării
lor trebuie să se ocupe de stabilirea 
mai justă a normelor de muncă, de 
întocmirea devizelor de lucrări pen
tru diferite culturi, pe zone natura
le și condiții de executare a lucră
rilor, prin care să se stabilească ne
cesarul de zile-muncă pe hectar.

Hotărîtor pentru întărirea econo- 
mico-organizatorică a gospodăriilor 
colective este creșterea continuă a 
cointeresării membrilor colectiviști. 
Trebuie să arătăm că gospodăriile 
colective au fost insuficient îndru
mate de către consiliile agricole și 
specialiștii noștri pentru a aplica 
toate formele de cointeresare. Din 
acest punct de vedere, trebuie ară
tat că retribuirea suplimentară a co
lectiviștilor în funcție de producția 
obținută nu se aplică peste tot. A- 
plicarea acestor principii de cointe
resare a colectiviștilor va trebui să 
constituie pentru consiliile agricole 
o preocupare centrală.

conducerii partidu- 
fiecare regiune s-a

PENTRU REZULTATE
Șl MAI BUNE ÎN ACTIVITATEA
J GOSPODĂRIILOR DE STAT

Sarcini de mare răspundere revin 
gospodăriilor de stat. Orientarea 
dată de partid privind profilarea și 
specializarea lor, în funcție de con
dițiile pedoclimatice din fiecare 
zonă, corespunzător nevoilor econo
miei naționale, va asigura creșterea 
continuă a producției vegetale și a- 
nimale, realizarea acesteia la un

Sporirea producției agricole im
pune să ne preocupăm în continuare 
de introducerea și generalizarea în 
practică a celor mai noi cuceriri ale 
științei agricole. Institutele noastre 
de cercetări dispun de stațiuni ex
perimentale complexe și specializate 
în toate regiunile țării. Oamenii de 
știință din agricultură au obținut 
succese însemnate în activitatea de 
cercetare, pentru că în munca lor 
s-au condus îndeaproape după in
dicația dată de partid de a cunoaș
te și valorifica tot ce este nou și îna
intat în știința și tehnica mondială, 
axîndu-și activițatea pe cele mai 
importante probleme izvorîte din 
producție.

Așa cum a subliniat tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej la Confe
rința de partid a orașului . Bucu
rești, oamenii de știință din agricul
tură — pornind de la ceea ce a cu
cerit gîndirea științifică și practica 
contemporană, îmbogățindu-le prin 
cuceriri proprii și aplicîndu-le la ce
rințele dezvoltării noastre economice 
— au reușit să pună la dispoziția 
producției sămînța de porumb hibrid 
necesară însămînțării în această pri
măvară a peste 4 milioane de hec
tare, precum și soiuri valoroase de 
grîu și alte plante. Eficiența sporită 
a muncii de cercetare se datorește 
faptului că Institutul central de cer
cetări agricole coordonează activi
tatea științifică pe baza unui plan 
unic, concentrează forțele științifi
ce asupra celor mai actuale proble
me ale dezvoltării agriculturii și dă 
recomandările tehnice necesare care, 
fiind aplicate în practică, contribuie 
la sporirea continuă a producției a- 
gricole. Cercetările vor trebui dez
voltate pentru a obține realizări și 
mai mari, care să poată fi aplicate 
și generalizate în producție în toa
te sectoarele de activitate.

0 ACTIVITATE RODNICĂ
A CONSILIILOR AGRICOLE

în conducerea și organizarea pro
ducției din gospodăriile colective, un 
rol important revine consiliilor agri
cole. De la constituirea lor și pînă 
în prezent, consiliile agricole regio
nale și raionale au obținut o serie 
de succese care s-au concretizat în 
realizarea și depășirea de către mul
te unități agricole a sarcinilor de 
producție, în întărirea și consolidarea 
economică a gospodăriilor colective. 
Consiliile agricole au acumulat o 
bună experiență în activitatea lor. 
perfecționîndu-și continuu formele 
de îndrumare a unităților de pro
ducție și îmbunătățindu-și stilul și 
metodele de muncă.

Consiliile agricole, aplicînd indica
ția partidului nostru, țin cu regula
ritate sesiuni lărgite și consfătuiri 
în care specialiști din unitățile de 
producție, cercetători de la stațiunile 
experimentale, fruntași în producție 
dezbat cele mai importante proble
me ale sporirii producției. Rezulta
tele obținute pînă în prezent au do
vedit cît de rodnice sînt aceste con
sfătuiri pentru introducerea în pro
ducție a cuceririlor științei și expe
rienței înaintate.

în continuare, trebuie să se îm
bunătățească activitatea practică a 
consiliilor agricole pentru rezolva-

,_______ diferite domenii,
dezbateri care vor trebui să fie în
cheiate cu recomandări sau planuri 
de măsuri concrete. După cum _ se 
știe, consiliile agricole raionale în
trunesc pe toți președinții gospodă
riilor colective din raion și care au 
un rol hotărîtor în îndeplinirea pla
nului. De aceea, consiliile agricole 
raionale trebuie să lucreze în mai 
mare măsură îh plenară, la care tre
buie invitați toți inginerii din gospo
dăriile colective. In aceste ședințe, 
consiliile să analizeze de fiecare dată 
modul în care au fost îndeplinite 
sarcinile de plan și să stabilească 
măsurile ce trebuie luate în conti
nuare pentru fiecare acțiune în 
parte.

La pregătirea ședințelor de consi
lii regionale, raionale sau de secții, 
trebuie antrenați în mai mare măsu
ră membrii consiliilor. în activitatea 
lor, consiliile trebuie să pună un ac
cent deosebit pe aportul tuturor 
membrilor acestor organe și să nu se 
rezume numai la activitatea specia
liștilor din permanența lor.

Consiliile agricole din zonele de 
deal și munte, sprijinindu-se pe sta
țiunile experimentale cele mai a- 
propiate, trebuie să întreprindă ac
țiuni menite să ducă la ridicarea 
producției, să ia măsuri pentru o 
bună aprovizionare a țărănimii cu 
semințe valoroase, adaptate acestor 
condiții, să recomande metode agro
tehnice adecvate. De asemenea, tre
buie să urmărească îndeaproape ca, 
pe baza hotărîrilor cu privire la 
cointeresarea crescătorilor de ani
male din aceste zone, să mărească 
volumul produselor contractate cu 
statul.

O mare atenție trebuie acordată 
muncii cu specialiștii din unitățile de 
producție. în acest scop, la ședința 
lunară a consiliului agricol raional, 
prin comunicări sau conferințe pe 
teme tehnico-științifice, specialiștii 
să fie informați asupra a tot ce este 
nou în agricultură, în vederea apli
cării cuceririlor științei în unitatea 
în care lucrează. Pentru a prezenta 
inginerilor asemenea informări, tre
buie antrenate cadrele de cercetători 
din stațiunile experimentale, cadrele 
din învățămîntul agricol, specialiștii 
cu mai multă experiență și alții. în 
activitatea desfășurată în rîndul 
specialiștilor, consiliile agricole vor 
trebui să urmărească îndrumarea a- 
cestora și în direcția activității eco- 
nomico-financiare a gospodăriilor. 
Un bun specialist trebuie să cunoas
că deopotrivă măsurile agrozooteh
nice care duc la sporirea producției 
agricole, cît și cele economice care 
au drept urmare mărirea eficienței 
diferitelor ramuri de producție. Mul
te deficiențe sînt generate tocmai de 
faptul că unii specialiști nu acordă 
atenția cuvenită problemelor econo
mice ale unităților în care lucrează. 
Desfășurînd o activitate multilate
rală, specialiștii vor putea aduce o 
contribuție și mai importantă la spo
rirea producției agricole.

Un accent deosebit trebuie pus pe 
întărirea controlului sarcinilor de 
către fiecare membru al consiliului. 
Controlul îndeplinirii sarcinilor tre
buie să devină una din metodele 
principale de lucru ale consiliilor, 
care trebuie aplicată cu consecvență, 
nu numai de către comitetul execu
tiv și de permanența secțiilor, ci de 
către toți membrii consiliilor.

Agricultura noastră a mai primit 
recent 900 cadre cu pregătire agro
nomică superioară și în curînd vor 
fi trimiși în producție peste 9 000 
tehnicieni și 19 000 mecanici agricoli. 
Este necesar să fie luate măsuri co
respunzătoare pentru a se crea a- 
cestor cadre condiții bune de mun
că și de viață, spre a-și aduce un 
aport cît mai însemnat la sporirea 
producției în acest an.

Din rapoartele prezentate și mai 
ales din discuțiile purtate, în ședin
ța plenară și în ședințele pe secții 
a reieșjt clar că sînt create condiții 
bune pentru îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor de producție în agricultură. 
Este necesar ca consiliile agricole, 
toate cadrele de specialiști din agri
cultură să lucreze cu hotărîre și per
severență pentru promovarea tehni
cii noi în producție și aplicarea tutu
ror măsurilor agrozootehnice.

Campania agricolă de primăvară 
constituie un moment hotărîtor în 
lupta pentru creșterea producției a- 
gricole în acest an. Pe baza cunoaș
terii situației concrete din fiecare 
loc în parte, este necesar ca consi
liile agricole, conducerile unităților 
și specialiștii să stabilească cele mai 
indicate măsuri menite să asigure 
executarea lucrărilor agricole în
tr-un timp scurt și la un nivel a- 
grotehnic corespunzător. Succesul 
deplin aJ campaniei de primăvară 
este determinat de organizarea te
meinică a muncii, de folosirea ra
țională, cu întreaga capacitate, a 
tuturor mijloacelor de care dispu
nem.

Permiteți-mi ca, în numele dv.. sa 
asigur conducerea de partid și de 
stat, personal pe tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej că, în scopul îndepli
nirii planului în agricultură pe anul 
1964 și în cinstea celei de-a XX-a 
aniversări a eliberării patriei noas
tre, membrii consiliilor agricole, toți 
oamenii muncii de pe ogoare vor 
munci cu elan și devotament pentru 
sporirea producției și crearea unui 
belșug de produse agro-alimentare.



S C I N T E I A Pag. 3Nr. 6204

’ hahSa de zi cu zi a orașului
I.T.B., I.D.G.B., I.C.A.B. și alte întreprin
deri execută diverse lucrări de tntre- 
jinere și reparafie a liniilor de tramvai, 
a rețelelor de canalizare, de apă, de 
telefonie etc. Din neglijența unor echipe 
rămîne moloz sau pămînt pe străzi, pe 
care ploile îl transformă în noroi.

în toate aceste cazuri, cu puțină bu
năvoință, murdărirea străzilor poate fi 
evitată. Materialele de construcție pot 
fi protejate cu paravane. Camioane
le care transportă moloz și pă
mînt ar urma să fie îndrumate pe anu
mite trasee pînă la locurile de depozi
tare; eventual la ieșirea din șantier, 
cauciucurile pline de noroi să fie spăla
te cu apă. Se pare că și cei ce se ocupă 
de administrarea unor piețe, responsabi
lii de la diferite magazine și chioșcuri ale 
O.C.L. Aprozar, punctele pentru desface
rea lozurilor în plic sau — în sezonul 
cald — a înghețatei dau încă prea puțină 
atenție faptului dacă în jurul lor este 
curat sau nu.

Printre miile de pietoni și vehicule 
care circulă pe străzi, în locurile aglo
merate, întîlneștî ades lucrători de la sa
lubritate, care adună fot felul de hîrtil, 
bilete de tramvai, mucuri de țigări etc. 
Este sarcina lor să întrețină curățenia o- 
rașului. Dar pentru aceasta au nevoie de 
sprijinul cetățenilor. La intersecțiile aglo
merate, o mașină a I.S.B. își încetinește 
viteza și la megafon se aude o voce care 
atrage atenția trecătorilor. în alte locuri 
aglomerate se instalează panouri care, 
de asemenea, solicită păstrarea curățe
niei orașului. în școli se face — și ar 
trebui să se facă mai mult — educația 
corespunzătoare a elevilor. Evident, o- 
pinia publică ar trebui să intervină cît 
mai eficient pentru menținerea curățeniei 
orașului.

va-

...E noapfe. Forfofa de pe marile străzi 
șl bulevarde a încetat. începe primenirea 
orașului. Noapte de noapte, aproape la 
aceeași oră, pe străzi își fac apariția cis
terne pentru spălat și periat, cisterne de 
stropit, aufocompactoare și alte mașini. 
Dimineața orașul ne înfîmpină cu toaleta 
făcută.

In fiecare an se cheltuiesc sume în
semnate pentru asigurarea curățeniei Ca
pitalei. Din 1960 și pînă acum între
prinderea de salubritate București a fost 
înzestrată cu mașini și utilaje în 
loare de peste 30 milioane lei.

Curățenia orașului nu este însă nu
mai o treabă a întreprinderii de salu
britate. La aceasta se adaugă contribu
ția tot mai mare a cetățenilor. între lo
cuitorii multor cartiere există o perma
nentă întrecere pentru ca strada lor să 
fie cît mai frumoasă, cît mai curată.

Se spune că nu e atît de greu să faci 
Curățenie într-o casă pe cît s-o întreții. 
Se pare că așa stau lucrurile și la scara 
unui întreg oraș. Oricît de ciudat ar pă
rea, uneori chiar cei ce contribuie la 
înfrumusețarea orașului neglijează alte 
laturi ale acestei activități. Lucrăto
rii de la I.R.C.R.-uri împînzesc ora
șul cu șantiere. Uneori materialele de 
construcție sînt lăsate la voia în- 
tîmplării pe trotuare. în cartierele în 
care se află șantierele de construcții, din 
neglijența unor șoferi, o parte din vehi
cule presară pe străzi pămînt, nisip 
și alte materiale. Pe numeroase străzi

1000 de prieteni 
ai artei plastice

Frecventează Universitatea popu
lară din București oameni de dife
rite profesii : muncitori, tehnicieni, 
ingineri, cadre didactice, medici, 
cercetători, elevi, studenți. Dintre 
ei, 1 000 urmăresc cu regularitate 
■— două ore în fiecare miercuri — 
prelegerile cursului de artă plastică. 
Istorici și critici de artă, cercetători 
țin expuneri pentru ei. Locul cate
drei îl ia uneori ecranul : proiecții 
la epidiascop și filme documentare. 
Cunoștințelor căpătate aici li se 
adaugă treptat altele, înlesnite 
de manifestări organizate de di
ferite instituții de cultură. în 
sala Lectoratului central este în 
desfășurare ciclul de expuneri 
„Prin marile muzee ale lumii". 
Muzeul de artă al R. P. Romîne 
organizează ciclul de manifestări 
culturale „Artistul și epoca sa“. In 
galeriile de artă ale acestui muzeu 
se țin, de asemenea, lecții demon
strative. Vara, după închiderea 
cursurilor, în timpul concediului 
de odihnă, o parte din cursanți vor 
face excursii documentare.

din Brarești
Sîmbătă a avut loc în Capitală 

conferința
București. Au participat 400 de de
legate — muncitoare fruntașe în 
întrecerea socialistă, colectiviste, in
telectuale — alese cu prilejul con
ferințelor raionale ale femeilor. Au 
luat parte numeroși invitați : repre
zentanți ai Comitetului orășenesc 
București al P.M.R., ai unor institu
ții centrale și organizații obștești și 
ai Sfatului popular al Capitalei.

Lucrările conferinței au fost con
duse de tovarășa prof. ing. Suzana 
Gîdea, președinta Consiliului Națio
nal al Femeilor.

Darea de seamă asupra activită
ții Comitetului orășenesc al femei
lor, prezentată de tovarășa Geor- 
geta Dumitru, președinta Comitetu
lui orășenesc al femeilor, a relevat 
succesele obținute de femeile din 
Capitală în producție, în activitatea 
cultural-educativă și pe tărîm ob
ștesc.

La discuții au luat parte nume
roase delegate, care și-au exprimat 
hotărîrea de a aduce contribuția lor 
entuziastă la obținerea unor noi 
succese în cinstea celei de-a XX-a 
aniversări a eliberării patriei.

A fost ales apoi noul comitet oră
șenesc al femeilor.

*
începînd din 22 martie se vor 

desfășura în întreaga țară conferin
țele de dări de seamă și alegeri ale 
comitetelor regionale 
Ele s- vor încheia 
tei luni.

femeilor din orașul

ale femeilor, 
la sfîrșitul aces- 

(Agerpres)
Dumitru TÎRCOB

(Urmare din pag. I-a)

Din nou la lucru pe străzile Capitalei.

Sîmbătă dimineața a plecat la 
Geneva delegația R. P. Romîne 
condusă de tovarășul Gogu Rădu- 
lescu, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, care va participa la lu
crările Conferinței Națiunilor Unite 
pentru comerț și dezvoltare.

Din delegație fac parte tovarășii : 
Victor Ionescu, ministrul comerțului 
exterior, și Mircea Malița, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, locți
itori ai șefului delegației, precum și 
Vasile Malinschi, președintele Băncii 
de Stat, Mircea Biji, director gene
ral al Direcției Centrale de Sta
tistică, Vasile Răuță, secretar gene
ral în Ministerul Comerțului Exte
rior, Grigore Bîrgăoanu, consilier 
în Secretariatul general al Consi
liului de Miniștri, Titus Cristureanu, 
vicepreședinte al Camerei de Co
merț, Traian Ionașcu, membru co
respondent al Academiei R. P. Ro
mîne, director al Institutului de cer
cetări juridice, Costin Murgescu, 
membru corespondent al Academiei

R. P. Romine, director adjunct al 
Institutului de cercetări economice, 
Nicolae Ecobescu, reprezentant per
manent ad-interim al R. P. Romîne 
pe lîngă Oficiul Națiunilor Unite de 
la Geneva. Delegația este însoțită de 
un grup de consilieri și experți.

La plecare pe aeroportul Băneasa, 
au fost prezenți tovarășii Gheorghe 
Gaston Marin, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Corneliu Mă- 
nescu, ministrul afacerilor externe, 
Gheorghe Rădoi, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini, Aurel Vi- 
joli, ministrul finanțelor, Roman 
Moldovan, prim vicepreședinte al 
Comitetului de Stat al Planificării, 
membri ai conducerii unor minis
tere și Camerei de Comerț și ai al
tor instituții centrale economice.

în aceeași zi, delegația R. P. Ro
mîne a sosit la Geneva.

Delegația a fost întîmpinată de 
Vasile Dumitrescu, ambasadorul R.P. 
Romîne în Elveția, și de membri 
ai delegației romîne la conferință.

Declarația iov. Gogu Radulescu, conducătorul delegației
înainte de plecare, conducătorul 

delegației R. P. Romîne a făcut re
dactorului Agenției romîne de Pre
să „Agerpres“, Adrian Ionescu, ur
mătoarea declarație :

După părerea noastră, Conferința 
pentru comerț și dezvoltare repre
zintă una din cele mai importante 
acțiuni inițiate de O.N.U. în dome
niul economic, în yederea promovă
rii relațiilor de colaborare între toa
te țările lumii, indiferent de orîn
duirea lor social-economică sau de 
gradul lor de dezvoltare.

R. P. Romînă a sprijinit de la în
ceput convocarea Conferinței O.N.U. 
pentru comerț și dezvoltare și și-a 
adus contribuția sa la pregătirea 
acesteia. Sînt bine cunoscute propu
nerile guvernului R. P. Romîne, care 
s-au bucurat de aprecierea și sprijinul 
țărilor în curs de dezvoltare, atît la 
ultima sesiune a Adunării Generale 
a O.N.U. cît și la lucrările Comitetu
lui de pregătire a Conferinței de la 
Geneva. Aceste propuneri sînt sub
liniate special în raportul Secretaru
lui general al Conferinței.

Țările în curs de dezvoltare au 
sprijinit de asemenea, la ultima se
siune a Adunării Generale a O.N.U., 
o propunere făcută încă din 1957 de 
către R. P. Romînă, privind necesi
tatea elaborării unei declarații asu
pra principiilor cooperării economi
ce internaționale, care a fost rea
dusă pe planul actualității la sesiu
nea a XVIII-a O.N.U. de către mi
nistrul afacerilor externe al R. P. 
Romîne, Corneliu Mănescu.

Exprimîndu-și părerea că în cen
trul dezbaterilor Conferinței vor 
sta, după cum se pare, problemele 
țărilor în curs de dezvoltare, tova
rășul Gogu Rădulescu a spus : Ac
celerarea creșterii economice a ță
rilor în curs de dezvoltare este o

în-

problemă în care e interesată în
treaga omenire. Comerțul mondial 
trebuie să sprijine efortul acestor 
țări în vederea industrializării lor 
și a diversificării economiei lor na
ționale, a recuperării rămînerii lor 
în urmă. Noi înțelegem problemele 
complexe care stau în fața țărilor 
în curs de dezvoltare cu atît mai 
mult cu cît Romînia a depus efor
turi deosebite în vederea lichidării 
stadiului de înapoiere economică, 
găsindu-se în prezent în plin proces 
de dezvoltare complexă și multila
terală.

Delegația R. P. Romîne — a 
cheiat conducătorul delegației
pleacă la Conferință hotărîtă să 
depună toate eforturile în vede
rea înfăptuirii țelului general al 
Conferinței, acela de a examina 
cauzele care frînează dezvolta
rea schimburilor comerciale între 
popoare și de a găsi soluții în mă
sură să transforme comerțul mon
dial într-un instrument eficace pus 
în slujba dezvoltării economice. Noi 
considerăm că dacă problemele vor 
fi abordate în mod realist, în spiri
tul cooperării economice internațio
nale, al necesității de a găsi solu
ții acceptabile pentru toți partici- 
panții, întemeiate pe respectarea 
suveranității și independenței na
ționale, Conferința va justifica spe
ranțele pe care și le pun popoarele 
lumii în rezultatele ei.

In acest fel, Conferința va contri
bui, totodată, la întărirea păcii în 
lume, deoarece — așa cum sublinia 
președintele Consiliului de Stat al 
R. P. Romîne, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej — „desfășurarea 
nestingherită, fără discriminări a 
comerțului internațional constituie 
una din cele mai eficiente căi de 
îmbunătățire a relațiilor și atmos
ferei internaționale“.

Ca urmare a tratativelor, care au 
decurs' într-o atmosferă de prietenie 
și înțelegere reciprocă, la 21 martie 
a.c. s-a semnat la Praga protocolul 
între guvernul R. P. Romîne și gu
vernul R. S. Cehoslovace, privind 
schimbul de mărfuri și plățile pe 
anul 1964.

în baza acestui protocol, R. P. Ro
mînă va livra în R. S. Cehoslovacă : 
instalații de foraj, utilaj chimic, au
tocamioane, excavatoare, motoare 
electrice, transformatori, mașini- 
unelte, remorci basculante, laminate 
de oțel, celuloză, anvelope, cauciuc 
sintetic, parchete, placaj, plăci fi- 
brolemnoase, produse sodice, negru 
de fum, fenol, produse ale industriei 
alimentare, produse de larg consum 
și alte mărfuri.

R. S. Cehoslovacă va livra în R. P.

Romînă: utilaj energetic, utilaj pen
tru industria lemnului, utilaj pentru 
industria alimentară, instalații pen
tru telecomunicații, mașini textile, 
mașini-unelte, autocamioane grele, 
cărbuni cocsificabili, cocs, laminate 
de oțel, materiale refractare, celo
fibră, malt, reactivi organici, colo- 
ranți, produse textile, produse de 
larg consum și alte mărfuri.

Din partea romînă, protocolul a 
fost semnat de Nicolae Anghel, ad
junct al ministrului comerțului exte
rior.

Din partea cehoslovacă, protoco
lul a fost semnat de Emil Misovski, 
adjunct al ministrului comerțului 
exterior.

A fost de față Gh. Nițescu; amba
sadorul R. P. Romîne în R. S. Ceho
slovacă.

VARȘOVIA 21 (Agerpres). — A- 
genția P.A.P. transmite : După cum 
s-a mai anunțat, recent s-au desfă
șurat lucrările Plenarei a 15-a a C.C. 
al P.M.U.P. Wladislaw Gomulka, 
prim-secretar al C.C., a rostit cu- 
vîntarea de încheiere.

Menționînd că discuțiile care au 
avut loc la plenară pe marginea 
proiectului tezelor Comitetului Cen
tral pentru Congresul al IV-lea al 
partidului au aprobat toate preve
derile generale ale acestor teze, 
W. Gomulka s-a referit la sarcinile 
privind elaborarea în mod optim a 
noului plan de stat și a planurilor 
de perspectivă.

Primul secretar al C.C. al P.M.U.P. 
a subliniat că discuțiile care se vor 
desfășura înaintea congresului tre
buie să fie consacrate îndeosebi in
vestițiilor capitale, care constituie 
problema centrală a planului. O 
sarcină principală a cincinalului este 
de a asigura de lucru tineretului,

de a crea aproximativ un milion și 
jumătate de noț locuri de muncă.

W. Gomulka s-a referit apoi la 
problemele progresului tehnic în 
economia poloneză, a analizat pers
pectivele dezvoltării comerțului ex
terior, subliniind importanța colabo
rării cu țările socialiste.

După aceea. W. Gomulka a arătat 
rezervele uriașe care există în con
strucția industrială, creînd posibili
tăți pentru ieftinirea construcțiilor, 
economia de materiale, de materii 
prime, accelerarea ritmului con
strucției capitale.

După ce a analizat problemele 
producției agricole, W. Gomulka a 
declarat în încheiere ;

„Sînt convins că. după discuțiile 
care urmează să aibă loc, care se vor 
desfășura pe baza tezelor Comite
tului Central, partidul va ieși și mai 
întărit și se va prezenta la Congre
sul al IV-lea strîns unit, pregătit 
pentru rezolvarea problemelor pe 
care ni le ridică în față anii urmă
tori“.

Congs-esul Frontului Popular Patriotic din R. P. U,

nizăm consfătuiri și seminarii 
activiștii culturali. în noiembrie, 
nul trecut, activul cultural din re
giune s-a întîlnit într-o consfătuire 
la Pitești unde, pe lîngă discutarea 
sarcinilor muncii culturale în pe
rioada de iarnă, s-a organizat și un 
larg schimb de experiență constînd 
în manifestări culturale model ur
mate de dezbateri.

Asemenea schimburi de experien
ță, la care iau parte directori de 
cămine culturale, bibliotecari și alți 
activiști culturali, se desfășoară pe
riodic în raioane, unde pot fi mai 
ușor organizate. Accentul principal 
cade, cum e și firesc, pe latura prac
tică. De aceea o parte a seminaru
lui cu activiștii culturali din raionul 
Pitești s-a desfășurat în comuna 
Bradu. Aici activiștii culturali 
luat cunoștință de modul cum este 
organizată munca consiliului de 
conducere al căminului cultural, 
participînd după aceea la o seară de 
calcul, precum și la alte manifes
tări. Un operativ schimb de experi
ență se realizează pe grupe de co
in,une, la centrele metodice în care 
sînt cuprinse acum toate căminele 
culturale și bibliotecile din regiune.

Comitetul de cultură și artă folo
sește pentru îndrumarea activității 
culturale în regiune și instituțiile 
subordonate. Prin biblioteca regio
nală au fost organizate cîteva con
sfătuiri ale bibliotecarilor, precum șl 
unele manifestări model de popu
larizare a cărții. Rodnică s-a dove-

a-

au

de

dit inițiativa bibliotecii raionale 
din Horezu, care a inițiat la Slăti- 
oarele un concurs 
comunali, 
format și 
culturali, — metodiști, bibliotecari, 
profesori — care pregătesc unele 
manifestări și le prezintă în co
mune. Prin casa regională a crea
ției populare, îndrumăm repertoriul 
formațiilor de artiști amatori, asi- 
gurînd ca îndeosebi programele 
brigăzilor artistice de agitație să 
reflecte viața și preocupările colec
tivelor în mijlocul cărora activează. 
Totodată, prin cursuri în care sînt 
cuprinși anual 300 de instructori ai 
echipelor de amatori, prin consfă
tuiri ale acestora la nivelul raionu
lui, ca și prin studiourile artiștilor 
amatori care funcționează pe lîngă 
unele case raionale de cultură, ur
mărim îmbunătățirea calității artis
tice a spectacolelor, stimularea ar
tiștilor amatori pentru a-și îndrepta 
atenția și spre repertoriul muzical 
și coregrafic clasic.

Este evident că una dintre meni
rile importante ale acestor institu
ții, îndeosebi ale bibliotecilor raio
nale și caselor de cultură, constă 
în a sprijini activ și viața culturală 
din centrele orășenești în care se 
află. Din păcate, trebuie să spunem 
că pînă acum casele raionale de 
cultură s-au făcut simțite în viața 
orașelor doar prin inițierea unor 
manifestări artistice și prea puțin 
prin acțiuni de masă, care să con
tribuie la răspîndirea cunoștințelor 
politice, culturale și științifice, la 
educarea oamenilor muncii. Va tre-

al bibliotecarilor 
Biblioteca regională a 
un colectiv de activiști

bui să conlucrăm mai bine cu con
siliile locale ale sindicatelor, comi
tetele U.T.M., comitetele de femei, 
pentru a da un mai puternic impuls 
activității culturale în .orașele-cen- 
tre de raion.

Pe temelia experienței acumulate 
pînă în prezent, comitetul de cul
tură și artă caută să-și dezvolte în 
continuare un stil de muncă viu, 
creator, eficace, care să îmbine re
zolvarea operativă a sarcinilor cu
rente cu măsuri de perspectivă în 
scopul desfășurării unei intense 
vieți culturale în regiune.

Sîmbătă dimineața a părăsit Ca
pitala o delegație a Marii Adunări 
Naționale, condusă de acad. Șt. S. 
Nicolau, vicepreședinte al Marii 
Adunări Naționale, care, la invitația 
Dietei japoneze, va face o vizită în 
Japonia.

Din delegație fac parte deputății

Constantin Scarlat, acad. Geo Bog- 
za și inginer Alexandru Boabă.

La plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa, membrii delegației au fost con
duși de Ștefan Voitec, președintele 
Marii Adunări Naționale, Eduard 
Mezincescu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, deputați ai Marii 
Adunări Naționale.

Cuvmtarea !ui
BUDAPESTA 21 (Agerpres). — 

După cum anunță agenția M.T.I., la 
Budapesta și-a încheiat lucrările cel 
de-al III-lea Congres al Frontului 
Popular Patriotic din R. P. Ungară.

In cuvîntarea rostită în cadrul 
congresului, Jânos Kâdâr, prim-se- 
cretar al C.C. al P.M.S.U., a subliniat 
că obținerea de succese în con
struirea socialismului depinde în 
primul rînd de îndeplinirea sarci
nilor economice. Construcția socia
listă, a spus vorbitorul, cere în pre
zent ca întregul popor să-și consacre 
toate cunoștințele și eforturile pentru 
îndeplinirea planului economiei na
ționale pe anul 1964.

Referindu-se la politica externă, 
J. Kâdâr a declarat că R. P. Ungă- - 
ră este aliată cu Uniunea Sovietică, 
cu statele participante la Tratatul de 
la Varșovia, cu toate statele socia
liste, este un tovarăș de luptă și aliat 
al popoarelor care luptă împotriva 
colonialismului. Principiul de bază

Ute

CîcSsștsî romini 
au plecat an Tunisia

Sîmbătă dimineața a părăsit Ca
pitala, plecînd spre Tunisia, echipa 
de ciclism a R. P. Romîne alcătuită 
din Constantin Dumitrescu, Gabriel 
Moiceanu, Ion Ardeleana, Walter 
Ziegler, Ludovic Zanoni și Ion Stoica. 
Alergătorii noștri vor lua mîine star
tul în cel de-al 5-lea tur ciclist al 
Tunisiei, care se desfășoară anul a- 
cesta pe un traseu de 1 500 km îm- 
părțiți în 13 etape. La cursă vor lua 
parte cicliști din Algeria, Austria, 
Belgia, R. P. Romînă, R. P. Bulgaria, 
Danemarca, Finlanda, Franța, Olan
da, Maroc, Norvegia, R.D. Germană, 
R. P. Polonă, Suedia, R.S.F. Iugo
slavia etc.

RadioteJeviziunea 
transmite meciuri 

de fotbal
Campionatul republican de fotbal con

tinuă astăzi cu etapa a 15-a. Posturile 
noastre de radio și televiziune vor trans
mite aspecte de la cele mai importante 
meciuri. La radio, (pe programul I, cu în
cepere de la ora 17) se vor transmite 
alternativ, de la București și Oradea, as
pecte din repriza a ll-a a meciurilor Di
namo București — Știința Cluj și Crișul 
Oradea — Steagul roșu Brașov. La tele
viziune va putea fi urmărită, de la ora 
15,15 repriza a ll-a a partidei Steaua 
București — C.S.M.S. lași și apoi, în în
tregime, meciul Dinamo București — Ști
ința Cluj.

Zilele trecute iubitorii de muzi
că din Uniunea Sovietică și din 
alte țări au sărbătorit împlinirea a 
125 de ani de la nașterea marelui 
compozitor Modest Mussorgski — 
unul din făuritorii școlii muzicale 
ruse, autorul cunoscutelor opere 
„Boris Godunov", „Hovanșcina", 
„Tîrgul din Sorocinsk", a pieselor 
pentru pian „Tablouri dintr-o expo
ziție" etc. Creația lui M. Mussorgski 
este legată de viața poporului, de 
tot ce a fost mai înaintat în viața 
culturală a vremii. Născut la 21 
martie 1839 în satul Karevo din 
gubernia Pskov, el a păstrat In a- 
mintire din fragedă copilărie im
presia basmelor și cîntecelor popu
lare de pe meleagurile natale. Mai 
tîrziu, concepțiile sale estetice s-au 
format în legătură cu grupul de 
muzicieni cunoscuți sub denumirea 
de „cei cinci". Alături de Balaki
rev, Borodin, Rimski-Korsakov și 
Ceaikovski, Modest Mussorgski a 
continuat tradițiile marelui înteme
ietor al muzicii clasice ruse, 
Glinka.
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Cu prilejul împlinirii a 125 ani 
de la nașterea marelui compozitor 
rus Modest Petrovici Mussorgskila 
Casa prieteniei romîno-sovietice 
din Capitală a avut loc o mani
festare. A vorbit compozitorul Al
fred Mendelsohn, maestru emerit 
al artei. A urmat un recital vocal- 
instrumental susținut de soliști ai 
Filarmonicii de Stat „George 
Enescu“ și ai Teatrului de Operă 
și Balet al R. P. Romîne.

libere, care 
republican,

Cele 12 echipe de lupte 
activează în campionatul 
seria A, susțin astăzi la București, Tg. 
Mureș și Lugoj confruntările din cadrul 
primei etape. La București (în sala Di
namo, de la ora 10) sînt programate

întîlniri deosebit de interesante. Printre 
echipele care se vor întrece sînt prota
gonistele ediției campionatului de anul 
trecut (Steaua și Dinamo), Progresul, 
C.S.M. Reșița, Siderurgistul Galați și 
Rulmentul Brașov.

Anul acesta Sfockholmul 
cel de-al Xll-lea Festival 
va începe la 26 mai și se 
la 12 iunie.

Festivalul va fi inaugurat cu opera 
„Aida" de G. Verdi, rolul titular fiind 
interpretat de cunoscuta soprană sue
deză Birgit Nilsson. Unele din specta
colele festivalului, inclusiv „Iphigenia 
în Aulida" de Gluck și „Cosi fan tutte“ 
de Mozart, vor fi puse în scenă la tea-

va găzdui 
anual care 
va termina

frul Drottningholm, clădire perfect con
servată din secolul al XVIIl-lea. în a- 
cest teatru decorurile datează de ase
menea de două sute de ani, muzitienii 
poartă peruci pudrate și pînă nu de 
mult spectacolele aveau loc la lu
mina luminărilor. Curentul electric a 
fost introdus doar pentru a se evita 
pericolul unui incendiu, clădirea fiind 
de lemn.

La Civitavecchia se desfășoară pri
mul congres internațional închinat lui 
Stendhal. Aioi, autorul „Mînăstirii din 
Parma" a fost consul al Franței între 
anii 1831—1842. Lucrările congresului 
au fost inaugurate printr-o comuni
care a profesorului Delitto de la Uni
versitatea din Grenoble, președinte al 

Asociației prietenilor lui Stendhal“.

Institutul de arte al Academiei 
polone de științe a editat „Dicțio
narul muzicienilor polonezi", o lu
crare colectivă. El conține date 
asupra tuturor compozitorilor, in- 
terpreților și autorilor de lucrări 
muzicale din cele mai vechi tim
puri pînă în zilele noastre, precum 
și asupra acestor lucrări.

A apărut, de asemenea, primul 
volum (literele A-L) al lexiconului 
compozitorilor din secolul XX. Este 
cel mai amplu și amănunțit cata
log al muzicii contemporane cunos
cut pînă acum. El cuprinde 1500 
nume de compozitori polonezi și 
străini născuți după anul 1860.

>Xv ..

Piesa lui Bertolt Brecht „Viața Iul Galileo Galilei" pe scena teatrului 
„Eliseo" din Roma

La Palermo s-a deschis de curînd 
o expoziție de pictură intitulată 
„Arta împotriva Mafiei". 220 de ar
tiști italieni — printre care Guttuso, 
Carlo Levi ș.a. — și-au exprimat prin 
lucrările lor protestul împotriva or
ganizației teroriste din Sicilia, pe oare 
întreaga opinie publică din Italia o 
condamnă în momentul de față și 
împotriva căreia se duce o luptă sus
ținută.

Cele 400 de tablouri expuse atrag 
un mare număr de vizitatori. Fiecare 
imagine evocă teroarea, violențele și 
atentatele puse la cale de Mafia.

După cum relatează săptămînalul 
britanic „Observer", un grup de ac
tori, dramaturgi și activiști pe tărîm 
obștesc din Anglia colaborează la pu
nerea în scenă a unui spectacol care 
va înfățișa soarta detinuților politici
din Africa de sud. Spectacolul intitu
lat „Tortură în Africa de sud" va fi 
prezentat la Westminster Central Hali, 
sub auspiciile Mișcării împotriva 
apartheidului.

al politicii noastre externe, a spus 
J. Kâdâr, rămîne pentru noi con
stant și de nezdruncinat, principiul 
coexistenței pașnice. Noi tindem 
spre menținerea, lărgirea și stabilirea 
de relații diplomatice, politice, eco
nomice și culturale normale cu toate 
țările lumii, indiferent de orînduirea 
lor socială.

In toate acțiunile privitoare la po
litica externă, a spus J. Kâdâr, spri
jinim propunerile care contribuie fie 
chiar și într-o măsură neînsemnată 
și local la normalizarea situației in
ternaționale, la încetarea războiului 
rece, la realizarea unei păci mai 
trainice.

La Fayette — film pentru ecran pano
ramic : Sala Palatului R. P. Romîne (o- 
rele 15,45 — cu seria de bilete nr. 1 036 
și orele 19 — cu seria de bilete nr. 1 030). 
Șelierazada — film pentru ecran pano
ramic : Patria (8,30; 11; 13,30; 16,15; 19;
21.30) . Un surîs în plină vară : Republica
(9,45; 12; 14,15; 16,45; 19; 21,15). Domni
șoara Barbă Albastră ; Carpațl (10; 12; 
14; 16; 18,15; 20,30), Capitol (9,30; 11,45; 14: 
16,15; 18,30; 21), Flamura (10; 12; 14; 16; 
18,15; 20,30). Dezradăcinații : Excelsior
(10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21). Feroviar
(9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30), Tomls 
(9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30), Melodia 
(10; 12; 14,30; 16,45; 19; 21). Totul rămîne 
oamenilor: București (9; 11; 13; 15; 17; 
19; 21), Grivița (10; 12,15; 16; 18,15; 20,30), 
Modern (10; 12; 15; 17; 19; 21). O zi ca
leii: Festival (9; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45;
21,15) Vi-1 prezint pe Baluev — cinema
scop : Floreasca (12; 16,30; 18,30; 20,30).
Iolantha : Victoria (10,15; 12.15; 14,30;
16,30; 18,30; 20,30) Arta (10,15; 12,30; 16; 
18,15; 20,30). Era noapte la Roma (ambele 
serii) : Central (10,15; 13; 16; 19). A treia 
repriză — cinemascop : Lumina (de la 
orele 10 la orele 14 rulează în continu
are ; 18,15; 20,30). Medicamentul care
ucide (ambele serii): Union (11; 16; 19,30). 
Program de filme pentru copil : Doina 
(orele 10). Pași spre Lună : Doina (11.30; 
14,30; 16,30; 18.30; 20,30), Drumul Sării (11; 
16; 18; 20). Cartea ruptă -, Măsurarea 
timpului ; Aparate care salvează viața ; 
Clubul problemelor interesante; Singura 
plăcere ; In grădina zoologică ; Orașul : 
Timpuri Noi (de la orele 10 la orele 17 
rulează în continuare; 19; 21). Foto Ba
ber : Giulești (10; 12,15; 14,30: 17,45; 20).
Bucegi (10; 12; 14; 16: 18,15: 20,30). Au
rora (9,45; 11,45: 14; 16,15; 18,30; 20.45).
Haiducul de pe Ceremuș : înfrățirea în
tre popoare (11,30; 15,45; 18; 20,15). Tudor 
(ambele serii) : Cultural (10; 13,30; 15;
19.30) , Cosmos (13; 16; 19).

Orele 8,50 — Gimnastica de înviorare 
la domiciliu. 9,00 — Emisiune pentru 
copil și tineretul școlar. 10,30 — Rețeta 
gospodinei. 11.00 — Emisiune pentru
sate. In jurul orei 15,15 - Transmisie 
de la Stadionul .,23 August“ din Capi
tală a reprizei a II-a a meciului de fot- 
bal dintre echipele : Steaua — C.S.M.SI 
Iași șl meciul dintre echipele Dinamo 
București — Știința Cluj (în întregime). 
18,00 — Varietăți — transmisiune dirt 
Studioul de concerte al Radlotelevlzl- 
unii. 19,00 _ Jurnalul televiziunii. 19,15 
— Partea a doua a emisiunii de Varie
tăți. 20,45 — Filmul documentar ..Cau
ciuc, produs romînesc“ 21,15 — Maeștrii 
genului scurt : Heinrich von Kielst și 
E.T.A. Hoffmann. In încheiere ; buletin 
de știri, sport și buletin meteorologic.

CUM VA F8 VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 23, 24 

și 25 martie. In țară : Vreme relativ 
caldă, cu cerul temporar noros. Vor că
dea ploi izolate, mai frecvente în nor
dul tării. Vint slab pînă la potrivit din 
vest. Temperatura în creștere ușoară, 
minimele vor fi cuprinse între minus 
un grad șl plus 9 grade, iar maximele 
între 8 șl 18 grade. In București : vreme 
relativ caldă, cu cerul temporar noros. 
Vînt slab pînă Ia potrivit din vest Tem
peratura în creștere ușoară.
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LA GENEVA încheierea vizitei
tov. 'Mihail Florescu

Presa internațională
despre evenimentele zilei

pentru comerț și dezvoltare
GENEVA 21 (Agerpres. — înce- 

pînd de luni 23 martie, Palatul Na
țiunilor din Geneva va găzdui una 
din cele mai importante și repre
zentative reuniuni internaționale 
din ultimii ani — Conferința Națiu
nilor Unite pentru comerț și dezvol
tare. în vederea acestui eveniment, 
la Geneva se fac ultimele pregătiri 
organizatorice și tehnice pentru a 
crea celor peste 1 500 de delegați și 
observatori — miniștri, economiști, 
experți etc. — condiții cît mai bune 
de activitate. Preocupările organiza
torilor sînt accentuate de faptul că 
tot aici, în impunătoarea clădire de 
pe lacul Leman își desfășoară con
comitent lucrările Comitetul celor 
18 state pentru dezarmare, precum 
și numeroase comisii ale diferitelor 
organisme ale O.N.U.

S-a intrat din plin în atmosfera 
marilor întîlniri menite să ducă la 
o mai strînsă apropiere și înțelegere 
între popoare, într-un domeniu care 
a constituit întotdeauna o cale fi
rească de progres și dezvoltare : co
merțul internațional. Pe culoare și 
la etajele vastei construcții a fostei 
Ligi a Națiunilor întîlnești într-un 
necontenit du-te-vlno numeroși dele
gați sosiți din toate continentele lu
mii. Bineînțeles, printre ei se află 
numeroși ziariști, în căutare de nou
tăți, luări de contacte etc.

Ședința de deschidere a conferin
ței va avea Ioc luni la ora 16 (ora 
București) — sub președinția lui 
U Thant, secretar general al O.N.U. 
După cuvîntul de salut pe care-1 va 
rosti președintele Confederației El
vețiene, Ludwig von Moos, va avea 
loc alegerea președintelui conferin
ței, a vicepreședinților și raportoru
lui, adoptarea regulamentului de 
desfășurare a lucrărilor, constituirea 
comisiilor. Va fi adoptată, de ase
menea, ordinea de zi a conferinței.

Secretarul general al O.N.U., 
U Thant, a sosit vineri seara la Ge
neva, venind de la New York.

★

HAVANA 21 (Agerpres). — Intr-o 
declarație făcută presei, Alberto 
Mora, ministrul comerțului exterior 
al Cubei, a apreciat conferința 
O.N.U. pentru comerț și dezvoltare 
ca un eveniment foarte util și im
portant, mai ales pentru țările în 
curs de dezvoltare, subliniind, tot
odată, necesitatea înlăturării tutu
ror barierelor discriminatorii și a li
mitelor în comerț, stabilizarea situa
ției pe piețe prin încheierea unor a- 
corduri și contracte de lungă durată.

★

_ Intr-un articol consacrat confe
rinței O.N.U. pentru comerț și dez
voltare, ziarul „Addis Zaman“ sub
liniază că acest forum este salutat 
de opinia publică din Etiopia și de 
toate țările africane. Referindu-se 
la sarcinile acestei conferințe, zia
rul menționează necesitatea de a 
găsi mijloacele cele mai eficiente 
pentru a nivela diferența existentă 
între țările dezvoltate și cele în curs 
de dezvoltare și de a înlătura 
discriminarea existentă în practica 
comercială. în legătură cu aceasta, 
„Addis Zaman" cere să se pună ca
păt situației în care „noi vindem 
materiile prime la prețurile scăzute 
care ne sînt impuse și cumpărăm 
articole industriale la prețuri ridi
cate“. în încheierea articolului este 
citată o declarație a ministrului co
merțului și industriei din Etiopia în 
care se subliniază că țările africane 
vor cere „stabilirea unor prețuri ju
dicioase pe piața internațională la 
materiile lor prime și la produsele 
industriale pe care le importă“.

După respingerea planului Mansholt 
de către R. F. G.

BONN 21 (Agerpres). —Adoptarea 
de către Bundestagul vest-ger- 
man a rezoluției prin care se res
pinge așa-numitul plan Mansholt 
privind armonizarea prețurilor la 
cereale în cadrul Pieței comune 
complică și mai mult frămîntata pro
blemă agrară pe care cel șase 
membri ai Pieței comune se stră
duiesc să o rezolve.

Planul Mansholt de 
prețurilor la cereale a 
nefavorabil de către 
vest-germani, deoarece aplicarea lui 
ar duce Ia scăderea prețurilor la ce
reale în R.F.G., care sînt mai ridicate 
decît în celelalte țări ale Pieței co
mune. Preocupați de alegerile care 
vor avea loc anul acesta, deputății 
coaliției guvernamentale nu vor să 
atragă nemulțumirile agricultorilor 
vest-germani și de aceea s-au opus 
adoptării planului Mansholt.

allniere a 
fost primit 
agricultorii

în Austria
ho-
ne-

Deși n-a constituit o surpriză, 
tărîrea Bundestagului a trezit 
mulțumiri în celelalte țări ale Pieței 
comune și îndeosebi în Franța. 
După cum remarcă agenția D.P.A., 
delegația vest-germană la Bruxelles 
a lăsat să se prevadă poziția lui Er
hard în Bundestag, însă o anumită 
dezamăgire din partea franceză n-a 
putut fi 
uniunile 
acord cu 
hoit.

Luînd 
sei anglo-americane 
Marjolin, vicepreședinte al C.E.E., 
a declarat că nu vede cum vor pu
tea fi duse tratative la viitoarea 
conferință G.A.T.T. de la Geneva 
dacă membrii Pieței comune nu se 
vor putea înțelege asupra prețurilor 
comune la cereale.

ascunsă, deoarece toate 
agrare franceze au fost de 
prevederile planului Mans-

cuvîntul la Asociația pre- 
din Paris, R.

VIENA 21. Corespondentul Ager
pres St, Deju transmite : Sîmbătă 
dimineața a părăsit Viena, îndrep- 
tîndu-se. spre patrie, Mihail Flo
rescu, ministrul industriei petrolu
lui și chimiei, care, împreună cu un 
grup de specialiști și experți, a vizi
tat Austria, timp de zece zile, la in
vitația ministrului comerțului și re
construcției al Austriei, dr. Fritz 
Bock.

La plecare, în Gara de Vest, au 
fost de față funcționari superiori 
din Ministerul Comerțului al Aus
triei, însărcinatul cu afaceri ad-in- 
terim al R. P. Romîne la Viena, Sil
viu Munteanu, și. șeful Agenției eco
nomice romîne, Constantin Stoica.

Deputatul laburist Michael Foot a 
publicat în săptămînalul „Tribune" 
un articol în care critică politica gu
vernului conservator, care preconi
zează menținerea forțelor nucleare 
engleze.

Planurile Angliei în domeniul a- 
părărli, prezentate în parlament, 
menționează autorul, sînt în flagran
tă contradicție cu propunerile ei 
pentru dezarmare formulate la Ge
neva. Este absolut clar, se arată în 
articol, că, în cazul victoriei conser
vatorilor la apropiatele alegeri par
lamentare, ei vor continua cîțiva ani 
încă să aibă un rol de frînă în 
calea spre dezarmare generală. Ei 
vor continua să se opună 
rii planurilor care au ca 
piedicarea extinderii armei

In era noastră atomică 
singură cale pentru asigurarea secu
rității Angliei, conchide Michael 
Foot, și anume dezarmarea genera
lă, încetarea războiului rece șl întă
rirea rolului Organizației Națiunilor 
Unite.

înfăptui- 
scop îm- 
nucleare. 
există o

In legătură cu respingerea de că
tre R.F.G. a planului Mansholt zîa-

T

SITUAȚIA ÎN CIPRU SE MENȚINE CALMĂ
NICOSIA 21 

ția din Cipru 
țină calmă. Corespondentul din Ni
cosia al agenției France Presse a- 
nunță că în urma discuțiilor purtate 
de reprezentantul personal al se
cretarului general al O.N.U. în Ci
pru, P. Spinelli, cu președintele 
Makarios și vicepreședintele Kuciuk, 
s-a ajuns la un acord de încetare 
a focului în localitatea Ghaziveran.

Cît privește forța O.N.U., în Cipru 
continuă să sosească noi trupe ca
nadiene. Un purtător de cuvînt a 
declarat că pînă duminică numărul 
soldaților canadieni aflați în Cipru 
se va ridica la 948.

Din Geneva, agenția France Presse 
transmite că generalul locotenent 
P. S. Gyani, comandantul forței 
O.N.U. în Cipru, va sosi la 22 martie 
la Geneva pentru a se întîlni cu se
cretarul general al O.N.U., U Thant, 
precum și cu alte personalități in
teresate în rezolvarea problemei ci
priote. Paul Martin, ministrul aface-

(Agerpres). — Situa- 
continuă să se men-

rilor externe al Canadei, a anunțat, 
de asemenea, că va discuta cu se
cretarul general al O.N.U., U Thant, 
precum și cu alți miniștri de ex
terne aflați la Geneva, problema de
semnării unui mediator în Cipru. 
Ministrul de externe canadian a 
subliniat că generalul Burns, repre
zentantul Canadei la Conferința ce
lor 18 state pentru dezarmare, a fost 
menționat, printre alții, pentru func
ția de mediator în Cipru.

★
ANKARA 21 (Agerpres). — Gu

vernul turc a răspuns la memoran
dumul secretarului general al O.N.U., 
U Thant, cu privire Ia crearea forțe
lor internaționale O.N.U. pentru 
Cipru. Conținutul acestui răspuns 
nu este încă cunoscut, dar citind 
surse în general bine informate, a- 
genția France Presse arată că acest 
răspuns ar fi pozitiv.

Semnarea unui tratat de prietenie 
intre U.R.S.S. și Yemen

MOSCOVA 21 (Agerpres). — TASS 
transmite : La 21 martie, Leonid 
Brejnev, președintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S., și ma
reșalul Abdallah As-Sallal, pre
ședintele Republicii Arabe Yemen, 
au semnat în Palatul Mare al Krem
linului Tratatul de prietenie între 
U.R.S.S. și Republica Arabă Yemen.

In aceeași zi a fost semnat un a-

Comunicat comun 
Gromiko-Nikson

Șicord de colaborare economică 
tehnică între U.R.S.S. și Yemen.

Au fost semnate, de asemenea, un 
acord cu privire la construirea de 
către U.R.S.S. în Yemen a unui spi
tal și a trei școli de cultură gene
rală, ca dar al guvernului și po
poarelor din U.R.S.S. către guvernul 
și poporul yemenit, un plan de co
laborare culturală pe 1964 și alte 
documente.

Pentru garantarea 
neutralității Cambodgiei

PNOM PENH 21 (Agerpres).— 
'Agenția cambodgiană de presă a- 
nunță că prințul Norodom Sianuk, 
șeful statului cambodgian, i-a adre
sat lui U Thant, secretarul general 
al O.N.U., o scrisoare în care acuză 
Vietnamul de sud și Statele Unite 
ca fiind vinovați de atacul întreprins 
recent la frontiera cambodgiană.

In scrisoarea sa, Norodom Sianuk 
arată că intenționează să adre
seze Consiliului de Securitate o plîn- 
gere împotriva acestui act de agre
siune.

Sianuk a adresat de asemenea, 
scrisori lui N. S. Hrușciov și lui de 
Gaulle în care le cere să convingă 
guvernele Angliei și Statelor Unite 
să accepte organizarea fără întîrzie
re a unei conferințe pentru garanta
rea neutralității Cambodgiei.

Adversarî al înarmării atomice din localitatea Herne (H. F. Germană) 
fac pregătiri în vederea marșului de primăvară pentru pace 

șl dezarmare

Discursurile președintelui 
de Gaulle In Guadelupa

POINTE A PITRE 21 (Agerpres). 
— In cursul vizitei sale în Guadelu
pa, președintele de Gaulle a rostit 
discursuri la Pointe a Pitre și în lo
calitatea Basse Terre.

El s-a referit în discursurile sale 
la politica externă a Franței, pu- 
nînd accentul pe ideea independenței 
Franței.

în cuvîntarea rostită la Basse 
Terre, relatează France Presse, el a 
cerut Statelor Unite să țină seama de 
„acest fapt nou". De Gaulle nu a 
exclus posibilitatea ca actuala orien
tare a politicii franceze să nemulțu
mească uneori pe aliații Franței. El 
i-a invitat însă „să se adapteze“ la 
această situație.

Agenția France Presse relatează 
că, în timp ce președintele Franței 
își rostea discursul la Pointe a Pi
tre, un grup de manifestanți au ri
dicat pancarte pe care se putea citi 
„Autonomie 1“.

STOCKHOLM 21 (Agerpres). — 
La încheierea vizitei oficiale pe care 
A. A. Gromîko, ministrul afacerilor 
externe al U.R.S.S., a făcut-o în 
Suedia între 17 și 21 martie, la in
vitația ministrului afacerilor exter
ne al Suediei. T. Nilsson, a fost dat 
publicității un comunicat.

Cei doi miniștri de externe, se a- 
rată în comunicat, au făcut un 
schimb de păreri în problemele le
gate de apropiata vizită a lui N. S. 
Hrușciov în Suedia. In cursul con
vorbirilor au fost examinate, de a- 
semenea, problemele privind întări
rea și dezvoltarea relațiilor priete
nești dintre cele două țări, situația 
internațională și securitatea euro
peană.

Convorbirile, desfășurate în spiri
tul prieteniei și încrederii reciproce, 
se arată în comunicat, au fost utile 
pentru consolidarea prieteniei între 
Uniunea Sovietică și Suedia.

★

La 21 martie, A. A. Gromîko, 
plecînd pe calea aerului de la Stock
holm, a sosit la Helsinki, unde face 
o vizită oficială de cinci zile.

NOTE DE DRUM

Y E IVI

rul „Le Monde" în arilcolul său „Lu« 
mină roșie" se înfreabă :

„Ce se va întîmpla acum? Miniș
trii celor șase țări, care vor trebui 
să deschidă dosarele prețurilor pro
duselor agricole săptămîna viitoare 
la Bruxelles, vor avea fără îndoială 
o conferință agitată. Piesa principală 
a politicii agrare comune, șl în mod 
practic ultima, nu poate fi pusă la 
punct. Această întîrziere este ou a- 
tît mai supărătoare cu cît cei șase 
vor trebui să înfrunte la Geneva în 
curînd pe negociatorii americani, șl 
S.U.A. a făcut în ultima vreme un 
pas mare spre Ideile apărate de 
Mansholt.

Referindu-se la hotărîrea Bundes
tagului de a respinge planul Man
sholt, ziarul „Frankfurter Allgemei
ne" scrie : „La mijlocul lui aprilie, 
Piața comună va intra într-o nouă 
criză din cauză că Bonnul vrea să 
cîștige timp. Astăzi s-ar mal putea 
pune unele condiții, mal tîrziu pro
babil nu vor mai putea fi puse. Ță
ranii vor trebui să plătească oalele 
sparte. Pentru delegații statelor care 
fac parte din Piața comună, viitoare
le tratative se anunță deci deosebit 
de dificile".

0 delegație condusă 
de It S. Hrușciov 
va vizita R. P. Ungară

BUDAPESTA 21 (Agerpres). —• 
După cum anunță agenția M.T.I. la 
Invitația Comitetului Central al 
P.M.S.U. și a guvernului revoluțio
nar muncitoresc țărănesc ungar, o 
delegație de partid și guvernamen
tală a Uniunii Sovietice, condusă de 
N. S. Hrușciov, va sosi în Ungaria 
într-un viitor apropiat, într-o vizită 
oficială de prietenie.

Comitetul executiv al F.S.M. 
și-a încheiat lucrările

SOFIA 21 (Agerpres). — După 
cum transmite B.T.A.. la cea de-a 
27-a Sesiune a Comitetului Execu
tiv al Federației Sindicale Mondiale, 
care și-a desfășurat lucrările la So
fia, vineri și sîmbătă au luat cuvîn- 
tul, în cadrul dezbaterilor pe mar
ginea rapoartelor prezentate, repre
zentanții sindicatelor din Indonezia, 
Spania, Franța, Bulgaria, Ungaria, 
R. P. Chineză și Italia. Din partea 
sindicatelor din R. P. Romînă a luat 
cuvîntul Isac Martin, președintele 
Consiliului Central al Sindicatelor 
din R. P. Romînă.

în încheierea dezbaterilor au luat

cuvîntul Louis Saillant, secretar ge
neral al F.S.M., și Vincenzo Galetti, 
membru al Comitetului Executiv.

Sesiunea a adoptat o serie de ho- 
tărîri și rezoluții. S-a hotărît convo-> 
carea celei de-a 13-a ședințe a Con
siliului General al F.S.M. la 19 oc
tombrie la Budapesta. Comitetul 
Executiv a aprobat, printre altele, 
hotărîrea celei de-a 44-a Sesiuni a 
Biroului Executiv al F.S.M. privind 
numirea în funcția de secretari ai 
F.S.M. a lui V. A. Padcenko în locul 
Iul P. T. Pimenov, a Stanei Drăgoi 
în locul Elenei Teodorescu și a lui 
Setiati Surasto în locul lui Sugiri.

SCURTE
COPENHAGA. Guvernul danez 
luat în discuție o lege privind in

terzicerea exporturilor în Republica' 
Sud-Africană a mărfurilor care ar 
putea fi folosite la întărirea forței 
armate și la represiuni de către gu
vernul Verwoerd.

a

ȘTIRI
țărilor Asiei și Africii la care vor 
participa reprezentanți din 71 de 
țări. Sesiunea va examina măsurile 
concrete ce urmează să fie luate în 
vederea întăririi legăturilor 
ganizația Unității Africane.

cu Or-

Tnfr-o perioadă eram obișnuiți să 
citim zilnic în ziare despre Yemen. 
Erau clipe grele pentru republica de 
abia constituită ; ea trebuia să facă 
față atacurilor, sprijinite din afară, 
ale unor grupuri de răzvrătiți, care 
nu voiau să se împace cu înlătura
rea monarhiei. Intre timp, regimul 
republican s-a consolidat ; a intrat 
în vigoare prima constituție din is
toria Yemenului, a fost elaborat pri
mul buget, a fost creată Banca de 
reconstrucție și dezvoltare. In țară 
s-au luat măsuri pentru construirea 
cîtorva întreprinderi industriale ; 
suprafețele agricole au fost extinse, 
se reface și se lărgește rețeaua ca
nalelor de irigație.

...O căldură înăbușitoare, umedă 
ca într-o baie de aburi, te izbește de 
cum se deschide ușa avionului ; sin
tern la Hodeida, pe țărmul Mării Ro- 

■ șii, la capătul sudic al pustiului a- 
rabic, unde în plină iarnă termo
metrul nu scade niciodată sub 25 
de grade. Dinspre Marea Roșie bate 
un vînt sărat, care-ți crapă buzele și 
fața. Primul contact cu localnicii ; 
sînt îmbrăcați într-un fel de 
robe lungi pînă Ia pămînt, prinse la 
mijloc cu chimire late de care a- 
tîrnă nelipsitele pumnale (djambia), 
far pe cap poartă turbane colo
rate. „Salam alekum" (Pace vouă) 
este salutul lor obișnuit la care se 
răspunde invariabil „Alekum salam". 
De abia sosit la Sanaa mi-e greu 
să-mi dau seama dacă mă aflu într-o 
capitală sau mai degrabă pe un pla
tou de filmare; zidul ce înconjoară 
orașul, casele din piatră șl lut, stră
zile înguste, străjuite de ziduri cre
nelate, par elemente ale unui decor 
reușit pentru un film de epocă. Al 
impresia că te afli nu la 2 000 km 
depărtare de Europa, ci într-o lume 
străveche, de mult apusă. Timpul 
s-a scurs aici parcă într-un sens 
contrar mersului general al istoriei. 
Cu trei milenii în urmă pe aceste 
meleaguri se întindea statul Saba, 
denumit de romani „Arabia felix", 
care stîrnea admirația vecinilor pen
tru bogățiile și cultura sa înaintată. 
Dar din strălucirea de odinioară 
n-a mai rămas nimic. Marele stă- 
vilar de lîngă Maarib, neîngrijit de-a

lungul secolelor, a cedat presiunii 
apelor. Palatele mărețe, de pe 
timpul statului Saba, au supraviețuit 
doar în legende. Doar ici, colo în
tîlnești rămășițe arse de soare ale 
unor edificii care odinioară uimeau 
pe vizitatori. Actualele clădiri amin
tesc, numai prin arcadele ogivale, 
de tehnica acelor meșteri renumiți 
din vechime, despre care se spunea 
că șlefuiau cu atîta perfecțiune 
blocurile și plăcile de piatră îneît 
după montarea lor în ziduri nu se 
mai recunoștea locul de asamblare.

Dimineața la Sanaa e răcoare. 
Străzile sînt aproape pustii. Ai im
presia că le este frig pînă și micilor 
moschei, cu turnurile și minaretele 
lor înalte. Răsăritul soarelui o- 
feră o priveliște de o rară frumu
sețe. Reflexe roz-aurii cad pe pere
ții caselor, dîndu-ți impresia că vezi 
un film tehnicolor. Pe măsură ce 
soarele se înalță pe boltă, străzile 
se umplu de 
străzile devin 
caută umbra 
și copacilor.

La Sanaa nu vezi coșuri de fa
brică, nu auzi sirenele întreprinde
rilor. Singura întreprindere din o- 
raș era o mică uzină electrică. Cu- 
rînd constați că această capitală nu 
are nici un teatru, nici un cinemato
graf, librăria fiind de asemenea o 
noțiune necunoscută populației. Din 
loc în loc, în zidurile din jurul case
lor, întîlnești adevărate grote în care 
sînt amenajate ateliere întunecoase, 
unde din tată în fiu se învață taina 
prelucrării metalelor șl a pietrelor 
semiprețioase, tăbăcăria și pre
lucrarea pieilor, croitoria și tîmplă- 
ria. Tot în asemenea încăperi sînt 
instalate și magazinele, unde gă
sești, alături de produse Industriale 
aduse din Aden, pește uscat, por
tocale, smochine, stafide, renumita 
cafea de Moca, care constituie una 
din principalele bogății ale Yeme
nului.

între clădirile mizere, în care tră
iește marea majoritate a populației, 
se înalță palatele somptuoase ale 
foștilor imami — Badr, Ahmed, Ya
hia. Aici vezi instalații de . lumină e- 
lectrică, de apă, covoare și mobile

lume ; pe la amiază 
iarăși pustii. Oamenii 
salvatoare a caselor

scumpe. Asemenea palate att 
clădite de imami și pentru 
rile lor. Acum, în aceste 
au fost instalate diferite 
publice.

Răsturnarea imamului și 
marea Republicii Arabe Yemen a 
pus capăt unei epoci de înjosire și 
înapoiere, permițînd poporului ye
menit să-și dedice forțele unul în
ceput de viață mai bună. La 21 fe
bruarie 1963 la Sanaa s-a pus pia
tra fundamentală a celei dintîi clă
diri moderne din Yemen. In piața 
Al Tahrir din Sanaa au apărut bul- 1 
dozere, macarale, betoniere, mașini 
nemaivăzute pe aici. Cetățenii se 
adunau și le priveau cu curiozi
tate, părîndu-li-se de-a dreptul fan- • 
tastice. In anii viitori, piața Al Tah
rir va fi de nerecunoscut. Clădiri ad- ‘ 
ministrative, un cinematograf de 
1 200 locuri, două hoteluri moderne 
vor concretiza și exprima năzu- ■ 
ința poporului yemenit spre progres. 1

După cîteva zile plecăm spre ' 
Taiz, important centru al țării. Deși 
guvernul îșl are sediul la Sanaa, 
ambasadele și misiunile diplomatice ' 
se află la Taiz. Drumul urmează de 
obicei albiile unor rîuri secate. Zeci 
și zeci de kilometri nu întîlnim nici 
o așezare — numai nisip, pustiu. Cele 
mal bune pămînturi sînt cocoțate pe 
colinele munților Djebel. Aici întîl
nim culturi de cafea, citrice, ba- ■ 
nanierl, lanuri de orez și grîu. Cu I 
pricepere, felahul a lucrat fiecare . 
palmă de pămînt. Casele dreptun- , 
ghiulare din lut, cu crăpături în
guste în loc de ferestre, se conto
pesc aici cu stîncile. Cu bărbi negre 
și plete lungi pînă la umeri, mun
tenii poartă mantale confecționate 
din blană de oaie. Deși la amiază ■ 
este o căldură înăbușitoare, femeile < 
rar întîlnite sînt înveșmîntate în 
cîteva rochii și marame de nu le ză
rești nici măcar ochii. Știam că fe- i 
meile arabe poartă pe față o fîșie 
de pînză (feregea), numită în Yemen i 
„hunî', care le lasă ochii descope- 
riți. în Yemen însă femeile au pe 
deasupra o altă pînză numită „rîde*, < 
care le acoperă și ochii. ■

fost 
haremu- 

palate 
instituții

procla-

Cită umilință șl mizeri» a lăsat 
regimul de Jaf și teroare al imamu
lui in satele Yemenului 1 Pînă nu de 
mult 30 Ia sută din pămîntul arabil 
aparținea familiei imamilor, iar 50 
la sută șeicilor, șefilor de triburi și 
nobililor. Cîtorva milioane de oa
meni le revenea numai a cincea 
parte din terenul arabil. După obi
ceiul pămîntulul (pe timpul imamu
lui nu existau legi scrise), țăranii 
lucrau terenurile aparținînd nobili
lor și imamului. Pentru aceasta ei 
primeau în arendă un lot, de pe 
care dădeau 30—40 la sută din re
coltă. Din ceea ce le rămînea tre
buiau să plătească 15 la sută ca 
bir imamului. Dar cei care strîngeau 
birul luau și pentru ei o parte chiar 
mai mare decît a imamului, astfel 
că țăranii se trezeau cu nimica 
toată. Așa se explică de ce ei nu 
erau interesați să muncească pă
mîntul ; în aceste condiții, pustiul a 
înaintat treptat, înghițind porțiuni 
tot mai mari de teren fertil.

In Yemen există condiții favora
bile pentru dezvoltarea agriculturii, 
deoarece pe o bună parte din teri
toriul țării se găsesc lacuri și rîuri 
subterane ce pot .fi folosite peptru 
irigații. Guvernul republican a ela
borat măsuri menite să dezvolte a- 
gricultura și creșterea vitelor. S-au 
efectuat lucrări pentru crearea în 
zona Tihama, de-a lungul Mării Ro
șii, a unei regiuni înfloritoare ; acolo 
există condiții excelente pentru cul
tivarea bumbacului. Se extind su
prafețe cultivate cu cafea, citrice, 
orez, grîu, se repară barajele și stă- 
vilarele vechi, se construiesc altele 
noi.

într-una din zile am fost primit la 
palatul guvernamental din Sanaa 
de președintele Republicii Arabe 
Yemen, Abdalah As-Sallal. Președin
tele, om de aproape 50 de ani, și-a 
început cariera militară de 
fiind
1940 s-a întors în țară, unde ima
mul Yahia exercita o putere tira
nică. Sallal se afla printre militarii 
care au răsturnat pe Yahia în 1948, 
aducînd la tron pe ginerele acestuia, 
un om cu vederi mai liberale. Fiul 
lui Yahia, pe nume Ahmed, a strîns 
o armată de cîteva mii de război
nici și a luat cu asalt orașul Sanaa. 
Capitala a fost jefuită de beduini, 
iar 20 000 de localnici uciși. După 
victoria lui Ahmed, Sallal a stat timp 
de șapte ani în închisoare cu lan
țuri de 12 kg la picioare. Recăpătîn-

du-șl libertatea, după cîțiva ani el a 
condus lovitura de stat din noaptea 
de 26 spre 27 septembrie 1962, care 
a pus capăt domniei imamilor. Vor
bind despre evenimentele de atunci, 
președintele Sallal mi-a spus :

— Revoluția din Yemen a avut 
țelul să elibereze poporul yemenit 
și să-1 dea posibilitatea de a-și 
construi o viață nouă. Trebuia 
să punem capăt umilințelor, sclava
jului, sărăciei și bolilor din țara 
noastră, să creăm un sistem so
cial de binefacerile căruia să se 
poată bucura toate păturile popu
lației. In continuare președintele a 
arătat că guvernul și-a propus să 
sporească suprafețele însămînțate 
și să întreprindă măsuri pentru creș
terea recoltei. Am început o campa
nie de construcții de locuințe mo
derne în capitală. Trebuie să con
struim școli, spitale, întreprinderi. 
Totul trebuie luat de la început, de
oarece pînă la revoluție nu exista 
nimic — ne-a spus el. Poporul Ye
menului este plin de năzuința de a 
înfăptui aceste planuri de construc
ție și dezvoltare, menite să aducă 
țara sa în secolul XX.

Nicolae PLOPEANU

NEW YORK. Consiliul de Secu
ritate a hotărît să amîne discutarea 
problemei Kașmirului pînă la 5 
mai. Propunerea oficială de a 
amîna, la cererea Indiei, discutarea 
acestei probleme, a fost făcută de 
reprezentantul Cehoslovaciei.

RIO DE JANEIRO. Conducerea 
Partidului social democrat a desem
nat pe Juscelino Kubitschek, fost 
președinte al Braziliei, drept candi
dat al partidului la viitoarele alegeri 
prezidențiale din anul 1965.

LAGOS. După o vizită oficială 
de trei zile, primul ministru brita
nic, Douglas-Home, a părăsit capi
tala Nigeriei. El a avut convorbiri 
cu primul ministru nigerian, Ta- 
fawa Balewa, asupra situației din 
Africa și a altor probleme de inte
res comun.

BAGDAD. Alți zece membri al 
fostei „gărzi naționale" irakiene vor 
fi judecați de tribunalul militar, 
fiind acuzați de atacuri împotriva 
soldaților armatei naționale în 
timpul evenimentelor din 18 noiem
brie 1963, cînd a venit la putere 
actualul guvern irakian.

tînăr, 
cadet în armata irakiană. In

SAN FRANCISCO. într-o 
rință de presă ținută vineri 
Francisco, fostul purtător de cuvînt 
al Casei Albe, Pierre Salinger, a a- 
nunțat oficial că și-a pus candidatu
ra pentru învestirea sa din partea 
partidului democrat în vederea ale
gerilor pentru postul de senator.

confe- 
la San

STRASSBOURG. JoL au început 
la Strassbourg lucrările sesiunii de 
primăvară a Parlamentului euro
pean, organ consultativ vest-euro- 
pean care întrunește 141 de depu- 
tați din țările Pieței comune.

LONDRA. Ăverell Harriman, se
cretar de stat adjunct pentru pro
blemele politice, a părăsit la 21 
martie Londra, plecînd la Lagos, 
unde va avea convorbiri cu repre
zentanți ai guvernului nigerian.

CAIRO. Sîmbătă dimineața s-a 
deschis la Cairo sesiunea Consiliu
lui Ligii arabe. Ea se desfășoară la 
nivelul ambasadorilor 
membre ale Ligii.

celor 13 state

KUALA LUMPUR, 
derației Malayeze a 
bătă mobilizarea tuturor rezerviști
lor în serviciul militar activ. Un 
purtător de cuvînt al guvernului a 
precizat că decretul nu implică mo
bilizarea generală.

Guvernul Fe- 
decretat sîm-

ALGER. Astăzi la Alger se 
deschide cea de-a 6-a sesiune 
Consiliului de solidaritate

Sanaa. La „Poarta Yemenului
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