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Siderurgiștii
învață

Aproape 90 la sută din nu
mărul siderurgiștilor de la Hu
nedoara și Calan învață. Ei 
participă la diferite cursuri 
sau cicluri de lecții și confe
rințe în vederea îmbogățirii 
cunoștințelor profesionale și de 
cultură generală. In cele două 
centre siderurgice funcționea
ză 25 de cursuri de ridicare a 
calificării, frecventate de apro
ximativ 6 000 de oameni ai 
muncii. Pentru siderurgiștii 
hunedoreni a luat ființă o u- 
niversitate muncitorească cu 5 
secții, care are în total peste 
400 de cursanți. Aproape în 
toate secțiile principale de 
producție are loc „Ziua tehni
cii noi" în cadrul căreia se or
ganizează, prin grija comitetu
lui sindicatului, cicluri de con
ferințe tehnice specifice fiecă
rui loc de muncă.

Peste 800 de tineri munci
tori de la Hunedoara și Calan 
sînt elevi ai școlii medii se
rale.

Nu numai muncitorii dar și 
inginerii și tehnicienii consa
cră o bună parte din timpul 
lor liber desăvîrșirii pregătirii 
profesionale la nivelul cerin
țelor tehnicii avansate. Ei au 
organizat un lectorat tehnico- 
științific pentru studierea ma
terialelor privind tehnica nouă. 
Tot aici sc fac expuneri de că
tre profesori universitari și 
cercetători din domeniul side
rurgiei.

In scopul cunoașterii și apli
cării în producție a noilor pro
cedee apărute în tehnica mon
dială, s-a desfășurat recent 
„Decada documentării tehni
ce" la care au participat un 
mare număr de ingineri și teh
nicieni, iar de curînd s-a ini
țiat studiul profesional al mai
ștrilor și tehnicienilor. La la
minorul Bluming de la Hune
doara, de pildă, s-au întocmit 
12 teme de studiu pentru mai
ștri, care cuprind probleme noi 
legate de creșterea producției 
și productivității muncii și de 
îmbunătățirea calității lami
natelor. Numeroși muncitori, 
tehnicieni și ingineri frecven
tează împreună „cercul inova
torilor" unde studiază și dez
bat teme ale tehnicii noi de e- 
laborare a metalului.

---- •-----

Rezultatele 
unei 

inițiative
Extinzînd inițiativa „O țesă

toare la 12 războaie”, colecti
vul de muncă de la întreprin
derea textilă „Ardeleana” din 
Satu Mare obține noi și impor
tante succese în întrecerea so
cialistă. în țesătoria nouă, 
unde această inițiativă se apli
că de mai multă vreme, s-au 
obținut rezultate de seamă. 
Astfel, brigada condusă de a- 
jutorul de maistru loan Lochli 
și-a depășit sarcinile de plan 
pînă la sfîrșitul lunii februarie 
cu 14,6 la sută. Succese ase
mănătoare au obținut și brigă
zile conduse de ajutorii de 
maiștri Paul Kvasta și Ale
xandru Urma. Pe lîngă depă
șirea planului, aceste brigăzi 
au realizat și indici înalți de 
utilizare a războaielor — ajun- 
gînd de la 8 800 la 9 150 bă- 
tăi/oră.

V. M.
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Lecțiile de fizică în laboratorul țco.':: sînt deosebit de interesante. Elevii clasei a Xl-a A de 
la Școala medie „Al. 1. Cuza' din Ploiești verifică practic noțiunile teoretice însușite.
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Recomandările 
institutului central 

de cercetări aâricoîe
Odată cu sosirea primăverii 

încep și lucrările de îngrijire 
în vii și livezi, în condițiile 
acestui an, cînd în cursul iernii 
s-au înregistrat temperaturi 
foarte scăzute, ajungînd în 
unele locuri la minus 35 de 
grade, lucrările de tăiere și de 
îngrijire trebuie făcute cu 
foarte multă atenție și în mod 
diferit față de anii obișnuițt

Din sondajele efectuate de 
Institutul de cercetări horti- 
viticole la stațiunile experi
mentale și de gospodăriile 
de stat și colective rezultă 
că vița de vie a rezistat în 
general bine la temperatura 
scăzută; s-au produs unele 
pierderi* provocate de ger 
care diferă de la o pod
gorie la alta, de la soi la soi, 
în funcție de modul de îngro
pare a vițelor. în zona vii
lor îngropate n-au avut de 
suferit decît coardele și cor- 
canii rămași afară, descope- 
riți. în zona viilor care se mu
șuroi esc, sînt pierderi de ochi 
în porțiunea mijlocie a coarde
lor. Cel mai mult au avut de 
suferit viile neîngropate și ne- 
mușuroite situate pe văi și în 
depresiuni și îndeosebi pe por
țiunea unde coardele nu au 
fost acoperite cu zăpadă. La 
coardele portaltoi nerecoltate 
în toamnă s-a constatat bruni- 
ficarea diafragmelor și înne- 
grirea porțiunilor dinspre vîr- 
furi.

La pomii fructiferi situația 
se prezintă astfel: la măr, 
pînă în prezent nu sînt afec
țiuni care să reducă producția

Pregătesc semănatul 
porumbului

Paralel cu însămînțarea pri
melor culturi: trifoi, borceag, 
ovăz, sfeclă — în regiunea 
Crișana se continuă pregătiri
le pentru semănatul porumbu
lui. Mecanizatorii și colectiviș
tii execută arăturile și fertili
zarea solului, asigură sămința 
și verifică mașinile de semă
nat.

In regiune au fost asigurate 
condiții mai bune decît în anul 
trecut pentru obținerea unor 
producții sporite de porumb 
Cea mai mare parte din su
prafața de 196 000 ha — cu 
30 400 ha mai mult decît în 
anul trecut — destinată aces
tei culturi, s-a arat încă dir. 
toamnă, iar pe aproape jumă
tate s-au aplicat îngrășăminte. 
S-a asigurat sămînța dublu hi
bridă de porumb, care a dat

cele mai mari producții în con
dițiile de climă și sol din a- 
ceastă parte a țării.

Pentru extinderea în practi
că a rezultatelor cercetărilor 
științifice și a experienței u- 
nităților fruntașe, la consfătui
rile consiliilor agricole și la 
schimburile de experiență care 
au avut loc în perioada de iar
nă, au participat toți inginerii, 
brigadierii și numeroși colecti
viști fruntași din G.A.C. De a- 
semenea, la cercurile de cultu
ra plantelor de cîmp din ca
drul învățămîntului agrozoo. 
tehnic de trei ani peste 16 000 
de colectiviști și-au însușit 
metodele avansate și recoman
dările privind cultura porum
bului in acest an.

(Agerpres)

Legătura învățămîntului
cu pm iucpa

Colectiviști
1 000 de colectiviști fruntași 

din raionul Segarcea s-au îna
poiat vineri dintr-o excursie 
făcută cu autocarele O.N.T. pe 
Valea Prahovei și Valea Oltu
lui. Timp de trei zile, ei au vi
zitat construcții social-cultura-

în excursie
le, muzeele Doftana și Peleș și 
localitățile de pe acest itine
rar. Asemenea excursii s-au 
organizat și pentru colectiviștii 
din alte raioane ale Olteniei.

(Agerpres)

I
ată o problemă de 
mare actualitate: 
legătura dintre in
stitut și uzină. La 
Institutul politeh
nic din Brașov în
sușirea de către 

studenți a disciplinelor de spe
cialitate în legătură cu produc
ția a suscitat și suscită încă vii 
discuții.

în institut — în sălile de 
cursuri și seminarii, în labora
toare, săli de proiecte' — stu
denții deslușesc tainele tehnicii 
celei mai înaintate. Aici se 
nasc concepții moderne, soluții 
economice. Dar roadele muncii 
noastre inutil ar fi căutate aici. 
Dacă studenții au învățat ceva 
sau nu, trebuie verificat acolo, 
în uzină. Rezultatele activității 
noastre se oglindesc în uzină. 
Și tot în uzină, alături de mun
citori, studenții cunosc și do- 
bîndesc înalte trăsături ale eti
cii muncitorești, o nouă atitu
dine față de muncă, un orizont 
mai larg. în uzină ei învață le
gile, teoremele, trăiesc emoțiile 
vii și absolut necesare ale acti
vității în producție. Iată de ce 
colectivul de conducere al in
stitutului, sub îndrumarea Co
mitetului regional de partid 
Brașov, a analizat cu multă a- 
tenție, încă de la începutul 
anului universitar, căile cele 
mai bune de colaborare cu ma
rile uzine brașovene.

Dintre formele cristalizate pe 
linia legării învățămîntului cu

Conf. univ. Victor Hoffmann
rectorul Institutului politehnic din Brașov

practica, de un succes deosebit 
se bucură „biroul studențesc de 
proiectări". începutul s-a făcut 
în urmă cu cîțiva ani. în cadrul 
catedrei T.C.M. studenții anu
lui V au executat cîteva pro
iecte pe teme luate de la Uzi
nele de autocamioane „Steagul 
roșu". Deși n-au fost imediat 
aplicate, prin realizarea acestor 
proiecte s-a cîștigat o bună ex
periență. Iar în acest an uni
versitar s-a ajuns la stabilirea 
unor legături de bază de con
tract între institut și Uzinele 
„Steagul roșu", Uzinele de 
tractoare, „Electroprecizia"-Să- 
cele etc. în baza acestor con
tracte, în cadrul „biroului stu
dențesc de proiectări" s-au pri
mit numeroase comenzi. Numai 
pentu Uzinele de tractoare, 
studenții anilor IV și V au avut 
de executat, în cursul semes
trului I, 62 de proiecte. Reali
zarea lor urma să demonstreze 
maturitatea de concepție a ti
nerilor proiectanți, capacitatea 
lor. A urmat o perioadă fruc
tuoasă de colaborare între insti
tut și uzină. Studenții au mers 
în repetate rînduri, pe grupe, 
la uzină și au discutat cu ingi
nerii, cu tehnicienii și cu mun
citorii, direct la locul de pro
ducție, care ar fi cele mai bune

metode și soluții de proiectare. 
Pînă la forma finală a detalierii 
proiectelor, viitorii ingineri, 
îndrumați de cadrele didactice, 
au studiat numeroase variante 
spre a găsi cele mai potrivite 
soluții în raport cu condițiile 
concrete ale muncii din uzină. 
Soluțiile propuse de studenți 
sînt îndrăznețe, multe proiecte 
indică metode de sporire a pro
ductivității muncii cu cîteva 
procente. Și aici, la Uzinele de 
tiactoare, mărirea productivi
tății muncii numai cu un singur 
procent reprezintă echivalentul 
a sute de tractoare.

Cu asemenea realizări stu
denții se mîndresc. Totodată, 
ele reprezintă un imbold : dor
nici ca fiecare proiect să fie 
și mai bun, să găsească ime
diat aplicare în practică, ei se 
străduiesc să-și însușească anu
mite cunoștințe, să-și îmbună
tățească necontenit pregătirea 
profesională (oare numeroasele 
note de 8, 9 și 10 obținute db 
studenți în sesiunea de iarnă 
nu-și găsesc și aici o explica
ție ?) De aceea, mîhnirea lor 
este firească atunci cînd unele 
întreprinderi, de pildă „Stea
gul roșu", nu manifestă sufi
cientă încredere față de proiec
tele elaborate de ei. La insis

tentele noastre cereri de a se 
da aviz (favorabil sau nu) pro
iectelor executate de studenți, 
conducerea uzinelor are același 
răspuns : „Proiectele sînt în 
studiu". Această „studiere" în
delungată are darul să-i descu
rajeze pe studenți.

Dar în înfăptuirea deplină a 
legăturii dintre studiu și prac
tică, producția oferă posibilități 
mult mai mari. Conducerea in
stitutului acordă o mare impor
tanță în acest sens practicii în 
producție. în lunile de practică 
studenții au de învățat lucruri 
noi și de aprofundat toate cu
noștințele predate la cursuri. în 
uzinele în care efectuează 
practica, ei primesc un ajutor 
prețios din partea celor mai 
pricepuți ingineri, tehnicieni și 
muncitori, aceștia devin pentru 
ei adevărați profesori. Chiar în 
această perioadă studenții anu
lui II (Facultatea de mecanică) 
se găsesc în practică la Uzinele 
de tractoare și „Steagul roșu". 
La anul II se predă cursul de 
tehnologia construcțiilor de 
mașini. Urmărind în uzină pro
cesul tehnologic de producție 
al mașinilor și utilajelor, stu
denții practicanți își însușesc 
cunoștințele de specialitate că
pătate la curs, le înțeleg mai 
bine și le clarifică. Din păcate, 
însă, studenții anului II au a- 
juns abia la jumătatea cursului

(Continuare în pag. a IlI-a)

PROCEDEE NOI, CALITATE ÎNALTĂ
In ultimul timp, 

colectivul Fabricii de 
bujii „Triumf” din 
Cluj a aplicat o se
rie de măsuri care au 
dus la creșterea pro
ductivității muncii, 
reducerea prețului de 
cost și îmbunătățirea 
calității produselor. 
Pentru confecționarea 
corpului bujiei, de 
exemplu, strungurile

cu cap revolver au 
fost înlocuite cu 
strunguri automate cu 
4 și 6 axe, care asi
gură creșterea pro
ductivității muncii de 
circa 4 ori și îmbu
nătățirea calității pie
selor. De asemenea, 
la confecționarea e- 
lectrozilor se folo
sește acum un aliaj 
mai rezistent, care

face ca durata de 
funcționare a bujii- 
lor să sporească cu 
75 la sută.

Datorită calităților 
pe care le au, bujiile 
„Triumf” se bucură 
de o bună apreciere 
din partea beneficia
rilor din țară și de 
peste hotare.

(Agerpres)

1 Lucrările de primăvară 
i în vii și livezi —

• De ce este necesar sâ fie dezgropate 
timpuriu viile • Cum se fac tăierile la pomi 

in această primăvară @ Ce lucrări sînt 
necesare în pepiniere

din icest an. în livezile de 
meri, .-amurile n-au fost atinse 
deci: ei totul întîmplător, iar 
muguri floriferi au avut de 
suferi: izolat în unele planta
ții din lunca rîurilor Mureș, 
Tîrnav^ Argeș. La prun situa
ția este bună, iar la vișin sa- 
tisfăcl’jare. Au avut de sufe
rit pă-J, cireșul, piersicul și 
caisuL

Materialul săditor pomicol 
aflat in pepiniere s-a compor
tat în nod diferit. Mărul nu 
prezintă decît vătămări neîn
semnate la vîrful ramurilor. 
Unele pi aderi s-au înregistrat 
la prun șcais.

Această stare de lucruri im

pune luarea unor măsuri spe
ciale pentru a se compensa cît 
mai mult posibil pierderile de 
muguri cauzate de ger. în a- 
cest scop se recomandă :

In vii
în fiecare unitate agricolă, 

înainte de aplicarea tăierilor 
să se determine cît mai pre
cis pierderile suferite pentru 
fiecare soi și parcelă, în ra
port cu condiține naturale a- 
mintite, pentru a se stabili 
modul cel mai corespunzător 
de tăiere a viței de vie.

Pentru ca la pierderile pro
vocate de îngheț să nu se

adauge acum pierderi noi din 
cauza clocirii ochilor în pă- 
mînt, trebuie să se aplice — 
ca măsură generală în toată 
țara — dezgropatul timpuriu 
al viilor care să înceapă pretu
tindeni unde s-a zvîntat pă- 
mîntul și să se termine com
plet în maximum două săp- 
tămîni.

în vederea stabilirii modului 
de tăiere și asigurării sarcini
lor de producție este necesar 
să se determine obligatoriu 
procentul de ochi vătămați, 
prin secționarea ochilor sau 
prin forțarea pornirilor în ve
getație ținîndu-se coardele în 
vase cu apă la temperatura de 
20—25°C. Determinarea viabi

lității ochilor permite să se 
compenseze ochii degerați prin 
lăsarea unui număr mai mare 
de coarde și cepi la butuc.

în viile care prezintă pier
deri de ochi, se vor aplica o- 
bligatoriu tăierile de compen
sare în așa fel încît să se a- 
sigure sarcinile de rod stabi
lite și recomandate pentru fie
care podgorie în parte. în 
funcție de vîrsta plantației, 
Vigoarea butucului și sistemul 
de tăiere practicat în podgorie 
se va aplica tăierea mixtă, lă- 
sîndu-se brațe prelungite cu 
coarde sub formă de bice. 
Compensarea se va face și 
prin lăsarea unui număr mai 
mare de ochi pe coardă, prin 
folosirea călărașilor din copiii.

După terminarea tăierii de 
compensare, coardele se vor 
cercui etajat, folosindu-se în 
modul cel mai rațional spațiul 
oferit de sistemul de susținere.

în cazurile cînd pierderile 
de ochi sînt mai mari, în

(Continuare în pag. a IlI-a)

[ La Întreprinderea metalur-1 
(gică „Dealul Spirit' din Ca-) 
i pitală se lucrează intens la | 
f pregătirea unui nou lot de j 
( mașini de prăiuit și stropit I 
f în vii și livezi, care vor | 
f pleca curînd spre unitățile j

agricole socialiste.

Foto: AGERPRES j

E plăcut să lucrezi în ase
menea condiții. (Aspect din 
secția răsucit a Fabricii 
„Firul roșu" din Tîlmaciu)

Noi linii de înaltă tensiune
în ziua de 15 mart* a fost dată în exploatare 

linia electrică de îna.ă tensiune (de 110 kv) Su
ceava—Bîrnar și noua rtație de transformare de la 
Frasin. Rețeaua ce se întinde pe aproximativ 70 
de km leagă la siste-il energetic național raioa
nele Gura Humorii! :, d Cîmpulung Moldovenesc, 
alimentînd în același timp cu energie electrică 
zona minieră de Ia Leșul Ursului, Ostra, precum și 
unitățile de industria..:are a lemnului din zona 
de nord a țării. în prezent, șapte din cele opt 
raioane ale regiunii Sureava primesc energie elec
trică din sistemul energetic național.

în ultimele săptămâni au mai fost date în ex
ploatare, în diferite reruai, noi rețele de înaltă 
tensiune. Printre acestea ie numără liniile de 15 kv 
Corabia—Plăviceni, regiaaea Oltenia, Bacău—Slo
bozia, regiunea Bacău, erdudu-se astfel posibilita
tea racordării Ia sistem a inor noi centre raionale.

orașe industriale și numeroase unități agricole so
cialiste.

Actualmente se află în curs de execuție, în di
ferite faze, o serie de noi linii de 110 kv, cum 
sînt cele de la Tr. Severin—Orșova—Moldova 
Nouă, Sebeș—Peștiși, Baia Mare—Cavnic, dublarea 
liniilor Luduș—Cluj și Grozăvești—Jilava și altele. 
Se lucrează intens la construcția și montajul sta
țiilor de transformare a energiei electrice de 110 
kv de la Moldova Nouă, Cavnic și Tulcea.

Potrivit datelor primite de la Ministerul Mine
lor și Energiei Electrice, în anul acesta Se vor 
construi și da în exploatare peste 2 000 km rețea 
de transport și distribuție a energiei electrice, prin 
care se va crea posibilitatea racordării Ia sistemul 
energetic național a unui număr mare de loca
lități,

(Agerpres)

Amenajări 
pe litoral

Sesiuni de constituire 
a sfaturilor populare 

în regiunea Oltenia

In toate stațiunile de pe lito
ral au început pregătiri pen
tru buna desfășurare a acti
vității culturale în apropiatul 
sezon de vară. La cluburile 
centrale și la cele peste 20 de 

puncte culturale care vor func
ționa pe litoral au început lu
crările de reparații și amena
jări. S-au luat măsuri pentru 
dotarea lor cu noi volume de 
cărții jocuri distractive, apara
te de radio, televizoare etc. 
Grădinile de vară din Con
stanța, Mamaia, Eforie-sud, E- 
forie-nord, • Techirghiol, Cos- 
tinești vor fi reamenajate și 
dotate cu aparate moderne de 
proiecție cinematografică.

Pe lingă bazele sportive e- 
xistente în stațiunile de pe li
toral se vor amenaja noi tere
nuri de volei, baschet, tenis. 
Prin grija comitetului orășe
nesc de cultură și artă, aici vor 
fi amplasate noi lucrări de artă 
monumentală. Artiștii Teatru
lui de stat din Constanța și un 
mare număr de formații de a- 
matori din întreprinderi au și 
început pregătirea de progra
me artistice. La cluburile și 
punctele culturale din stațiuni 
vor avea loc, de asemenea, 
conferințe și expuneri pe teme 
de literatură, artă și știință, 
concursuri „Drumeții veseli", 
jurnale vorbite, întîlniri cu 
scriitori, oameni de știință etc.

(Agerpres)
în cele 444 comune și 6 orașe 

raionale din regiunea Oltenia 
s-au încheiat, vineri, sesiunile 
de constituire a sfaturilor 
populare. După validarea man
datelor deputaților aleși la 3 
martie, sesiunile au ales noile 
comitete executive și comisiile 
permanente ale sfaturilor 
populare. Președinții comitete
lor executive au informat pe 
deputați și invitați — munci
tori din G.A.S. și S.M.T., colec-

tiviști fruntași, intelectuali, 
reprezentanți ai organizațiilor 
de masă — asupra sarcinilor ce 
revin sfaturilor populare. în 
discuțiile purtate, un loc im
portant l-a ocupat analiza mă
surilor întreprinse pentru 
buna desfășurare a campaniei 
agricole și pentru executarea 
unor lucrări de înfrumusețare 
și gospodărire a comunelor, 
pentru înfăptuirea propuneri
lor făcute de alegători.

In toate comunele 
și orașele raionale din 
regiunea Argeș au 
avut loc sesiuni de 
constituire a sfatu
rilor populare. Cu a- 
cest prilej au fost 
validate mandatele

în regiunea Argeș
deputaților aleși la 3 
martie și au fost con. 
stituite comitetele e- 
xecutive și comisiile 
permanente ale sfa
turilor populare. De
putății au discutat și 
aprobat măsurile ce 
trebuie luate pen-

buna gospodărire 
înfrumusețare a 

precum

tru
J» . .
localităților, 
și planul privind des
fășurarea campaniei 
agricole de primă
vară.

(Agerpres)



i— După primele întreceri —,
e curind s-a ridi
cat pentru a șaptea 
oară cortina marii 
întreceri republi
cane a artei ama
toare. Pe scenele
căminelor cultura

le din întreaga țară se desfă
șoară, în aceste zile, faza in- 
tercomunală — prima fază a 
celui de-al VII-lea Concurs al 
formațiilor artistice.

Zilele trecute am asistat la 
câteva spectacole ale artiștilor 
amatori din raionul Muscel. 
Mulți dintre ei, ca cei din Vă
leni, Rucăr, Malul cu Flori, 
sînt bine cunoscuți și prin 
spectacolele prezentate la tele
viziune.

Pe scenele celor cinci centre 
întercomunale s-au prezentat 
pînă acum formațiile artistice 
din 22 de comune și sate ale 
raionului. Despre intensifica
rea și dezvoltarea continuă a 
activității obștești, îmbogățirea 
repertoriului, despre creșterea 
nivelului artistic al spectacole
lor, sporirea numărului forma
țiilor muzicale etc. am stat de 
vorbă cu cîțiva membri ai co
misiei raionale de organizare a 
concursului. Iată ce am aflat t 
Concursul al VII-lea repre
zintă un bilanț grăitor al dez
voltării mișcării artistice de a- 
matori — ne spune secretarul 
comisiei raionale de organiza
re a concursului, tovarășul 
Gheorghe Bulescu, directorul 
casei raionale de cultură. Iată 
pentru început cîteva date : 39 
de coruri, dintre care 5 infiin- 
țate tn cursul anului 1962, pre
zintă cu regularitate programe 
pe scenele căminelor; numărul

In turneu

U
nul din punctele prevăzu
te în planul cultural co
mun al comitetului sin

dicatului și comitetului U.T.M. 
de la întreprinderea forestie
ră Reghin, a fost formarea u- 

nei echipe artistice cu un re
pertoriu cît mai bogat cu care 
să se deplaseze la gurile de 
exploatare forestieră și în co
munele de pe Valea Gurghiu- 
lui.

Echipa a și fost înființată. 
Ea cuprinde 34 de membri din 
cadrul secției, dintre care .16 
sînt fluierași, iar ceilalți sînt 
soliști de cîntece populare ro
mînești.

In scurt timp ei au reușit 
să-și pregătească programul și 
să se deplaseze in diferite co
mune. Soliștii instrumentiști 
din echipa de fluierași prezin
tă cîntece și jocuri populare 
romînești precum și „Balada 
țapinarului" specifică acestor 
locuri. De bună pregătire au 
dat dovadă Frandes loan, so
liștii instrumentiști Bloj Za- 
haria, Moldovan Ioan, Farcaș 
Ioan, Petre Florean, care sub 
conducerea dirijorului Praida 
Emil au contribuit în bună 
parte la reușita programului. 
S-au evidențiat și soliștii vo
cali Pop Maria, Moldovan Vâ- 
sile, Moldovan Mioara, Zoltan 
Florean.

NICHIFOR BENDRIȘ 
secretar al comitetului UT.M.

I. F. Reghin

COSMOC
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ILEANA ROMAN 
cercul literar „Al. Vlahuță' 

Tr. Severin

Ești leagănul privirilor noastre,
Ești zîmbetul viselor noastre,
Ești apa în care ne oglindim cintecel. 
De fiecare zi.
Străzile tale largi
Ne îmbrățișează pașii.
Oamenii îți alintă timplele,
Orașul meu,
Și se laudă cu fruntea ta înaltă
Ca gindurile lor,
Cu diminețile tale limpezi
Ca privirile lor.
Se laudă cu șantierele navale,
Cu Dunărea
Care leagănă fructul șantierelor
Și dragostea oamenilor dunăreni.
Orașul meu,
Ești pomul
Cu mugurii tineri ai viselor
Din care
Cresc frunzele cîntecelor noastre !

Mîine dimineață
Voi porni cn sorii albi pe umeri 
Să mă intrec cu soarele.
Mă voi oglindi 
tn toate izvoarele
Seninului
Penelul meu va fi catarg 
Brăzdînd furtunos prin Univers ;
Iar din cimpia stelelor 
Voi culege luceferii,
Și-i voi semăna la mine-n vers. 
Și voi zbura mai departe 
însoțită de gindurile mele 
Voi trece dincolo de stele 
Pină la ultimul cer 
Cu liniști de ger.
Și-aoolo,
Plină de atîta înălțime
Mindră și tenace
Voi scrie pe toate stelele 
Cu litere mari pămîntene : 
PACE!

Un nou program a! brigăzii de agitafie
ala devenise nelncăpătoare. 
Cei de la serviciul de con 
trol calitativ, atelierele de 

Întreținere și confecționat filiere, 
veniti mal târziu ocupaseră ulii- 
mele locuri libere. Nu lipsea nici 
conducerea secției. tnlr-un cuvin! 
erau prezent) toți muncitorii sec
ției bare trase de la Uzina Indus 
tria si rinei „Cimpia Turzii", 

„Examenul", anunțat din vreme 
era dificil pentru ambele părți 
Si pentru brigada de agitații 
fiindcă era „prima ieșire" cu noul 
program și pentru ascultători cari 
fuseseră rugați să-și spună cu 
Vîntul la afi/Șit, să vină cu su 
gestii de Îmbunătățire a activității 
brigăzii. Cîteva cuvinte de încu
rajare din partea tovarășului La- 
zăr Ignat, președintele comitetului 
sindical de sec fi» și, pe scenă iși

coriștilor a crescut față de 1961, 
în medie, cu 15 la sută; față 
de 1961 numărul echipelor de 
dansatori a crescut de la 35 
la 53 ; toate formațiile de dan
suri au pregătit, in ultima vre
me, noi suite de dansuri: cele 
56 brigăzi artistice de agitație 
din raionul Muscel, dintre care 
23 create în 1962, desfășoară o 
bogată activitate atît la cămin 
cît și la locurile de muncă ale 
colectiviștilor; de asemenea, 
după cel de-al VI-lea concurs 
au mai fost create două tara
furi, o orchestră semisimfoni- 
că, iar numărul soliștilor in
strumentiști a crescut cu încă 
200. Această creștere s-a rea-

Interviu cu membrii comisiei raionale 
de organizare a celui de al Vll-lea Concurs 

al formațiilor artistice de amatori 
din raionul Muscel

Uzat treptat, ca urmare a or
ganizării pe plan regional și 
raional a unor acțiuni eficace 
cum au fost concursurile 
brigăzilor artistice de agitație, 
concursul „Sărbătoarea primă
verii”, ștafete culturale, deca
de ale activității artistice etc.

Pe viitor, ne preocupăm ca 
fiecare formație să prezinte 
cît mai multe spectacole, lucru 
care contribuie la închegarea 
formațiilor, la șlefuirea artisti
că a programelor. Astfel am 
stabilit — pe bază de grafic pe 
toată durata fazei intercomu- 
nale și a fazei raionale — de
plasarea săptămânală a forma
țiilor artistice, pentru a pre
zenta spectacole in afara con
cursului pe scenele altor că
mine.

Spectacolele prezentate pînă 
acum in concurs — intervine 
tovarășul Debu Dumitru, pre
ședintele comitetului de cultu
ră și artă al sfatului popular 
raional — au și dovedit o creș
tere a nivelului artistic. Așa

face apariția brigada artistică de 
agitație.

...Cil a finul programul toată 
lumea a fost numai ochi și urechi. 
Au fost aplaudați din inimă frun
tașii secției în întrecerea socia
listă Nendrean T., Socaciu Ion, 
Cucerzan Emil, Moldovan Floren
tina, Turcan Cornel, Vescan Mihal. 
N-a lipsit nici partea critică. Un 
robot electronic „trecea" in re
vistă unele lacune din diferitele 
sectoare de activitate ale secției. 
Nemeș Teodor a introdus la tre- 
blare colaci neiratali, A. Popa 
diri/ează produsele greșit, la ma
șina de cojit materialele stau cam 
prea mult timp, iapl ce produce 
amestecuri. Nici un aspect care 
mai îngreunează munca n-a tost 
trecut cu vederea de brigadă.

Fiind „prinia ieșire" cu noul

au fost spectacolele prezenta
te de corurile din comuna Ma
lul cu Flori, dirijate de Alfons 
Popescu, dansul cu temă inti
tulat „La cosit", prezentat de 
echipa din Hirtiești, suita de 
dansuri a tinerilor din Berevo- 
iești, formația de buciumași de 
la Pucheni, programul brigăzii 
artistice din Valea Mare. îm
bogățirea repertoriului, pre
zentarea folclorului coregrafic 
local, axarea programelor de 
brigadă pe teme actuale, iată 
ce a dat valoare spectacolelor 
prezentate de aceste formații.

Tovarășul Sia Ion, secretarul 
comitetului raional de cultură 
și artă ne vorbește despre mă-

șurile care au contribuit la 
orientarea formațiilor artistice 
din raion.

La seminariile raionale s-au 
prezentat materiale de analiză 
a activității artistice dindu-Se 
sugestii și indicații precise, 
s-au prelucrat materiale me
todice. La acestea s-au adău
gat recomandările de reperto
riu transmise în raion cu dife
rite prilejuri, instructajele date 
prin directorii căminelor cul
turale, scrisorile metodice, ac
tivitatea din cadrul studioului 
artistului amator. Dar mai a- 
vem încă foarte multe de făcut 
pentru creșterea calificării in
structorilor amatori.

Spectacolele de pină acum au 
dovedit și unele rămâneri în 
urmă in ceea ce privește con
ținutul programelor și măies
tria artistică, ne spune tova
rășul Gh. Bulescu. Unele for
mații corale s-au prezentat cu 
un repertoriu limitat la cîteva

program, interpretarea artiștilor 
amatori nu e încă la nivelul de 
măiestrie așteptat (melodiile nu-s 
armonizate cu textul). Toate aces
tea sini aduse la silrșitul progra
mului la cunoștință tovarășului T. 
Dobrescu, care se ocupă de instrui
rea brigăzii. Se aud și cuvinte de 
laudă la adresa textierilor (Arba 
Vasile, termist, și Pop Solomon, 
electrician) cit și cuvinte de laudă 
pentru fete (Oroian Ana, macara- 
qislă și Mureșan Eugenia, munci
toare la mașinile de șlefuit).

Îmbunătății, programul brigăzii 
va fi prezentat in lata muncitori
lor din alte secții. Iar mai apoi 
ne vom Întrece într-un concurs pe 
scena clubului cu brigăzile de agi 
talie din Întreaga uzină.

A. BRÎNZAN 
inginer

piese muzicale, cu o interpre
tare nesatisfăcătoare. Dacă in 
programul celor mai multe 
brigăzi artistice ca cele de la 
Valea Mare, Schitu Golești, 
Berevoiești etc. Sint reflectate 
cele mai actuale probleme din 
viața satului, alte programe, 
copiate uneori mecanic din 
culegerile editate, abundă 
în generalități. Sceneta, cuple
tul, snoava, ghicitoarea, dialo
gul, sînt rar întîlnite în pro
gramele brigăzilor. (Ne gindim 
la organizarea unui concurs 
de creație pentru texte noi de 
brigadă). Dansul cu temă și-a 
găsit foarte puțini autori și în- 
terpreți în raionul nostru, cu 
toată marea bogăție folclorică 
existentă.

Discuțiile care au loc cu in
structorii formațiilor artistice 
imediat după terminarea spec
tacolelor prezentate in concurs, 
discuții urmate de îndrumări 
practice date de specialiștii din 
juriu, s-au dovedit utile. La fel 
de utilă este și munca de în
drumare a metodiștilor comi
tetului de cultură, și artă, ai ca
sei raionale care participă In 
această perioadă, seară de sea
ră, la repetițiile și spectacolele 
formațiilor artistice. In curind 
vom analiza felul in care s-au 
prezentat pînă acum forma
țiile artistice și vom trimite 
în toate comunele o scrisoare 
metodică...

Bucurindu-se de sprijinul 
competent al tuturor acelora 
care sînt chemați să stimuleze 
activitatea artei amatoare, sin. 
tem convinși că formațiile din 
raionul Muscel vor duce și de 
astă dată pe scena finalei ca și 
în anii trecuți bogăția și fru
musețea folclorului muscelean 
cunoscut în toată țara.

LIVIA ANDREI

O
O par’dd de șch pe cit se 

pare patie-cr'S la clubul 
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ța. Birsana, Drațomirești. Poie
nile de tub Hwate și din alte 
sate, care, pe lingi munca peda
gogică desfășurată la dară, a- 
reau la activ seci de lecții reuși- 
te in fața satului întreg, pe cele 
mai felurite teme, de la expe
riențele științifce pină la infor
mările despre situația internațio
nală, sau sfaturi in vederea întă
ririi economico-organizat orice a 
gospodăriilor colective.

Atunci am auzit vorbindu-se
cu prețuire despre activitatea 
brigăzilor științifice, a căror idee 
s-a născut pentru prima dată 
aici, la Sighet.

După un deceniu de intensă 
activitate de culturalizare, la 
„școala pentru toate viratele” 
ciclul elementar fusese depășit. 
Maramureșenii veneau cu între
bări de amănunt, nu se mai de
clarau satisfăcuți cu răspunsurile 
generale. Așteptau cuvîntul com
petent al specialistului,

Astfel, sub îndrumarea comi
tetului raional de partid, un mă
nunchi de intelectuali entuziaști, 
printre care mulți tineri, au for
mat echipe de 6—9 specialiști 
(medici, profesori, agronomi, ju
riști, lucrători ai sfaturilor popu
lare, cadre de conducere din

Margareta Rădulescu, solis
tă la Opera de stat din Ti
mișoara, în mijlocul elevilor 
Școlii medii nr. 3, la o după 

amiază muzicală.

Ia clubul
Zemeș-Moinești

• In fața a peste 300 de 
spectatori — ăflați în sala 
clubului muncitoresc Zemeș — 
elevii școlii de 8 ani din loca
litate au prezentat sub formă 
dramatizată poemul „Lazăr de 
la Rusca" de Dan Deșliu. Ele
vii Cămară Nelu, Lăcătușu 
Filofteia, Dîrlău Danielă, Alupi 
Elena au dat viață personaje
lor poemului, interpretîndu-și 
rolurile cus reală înțelegere și 
sensibilitate. Nota de autenti
citate, de redare cît mai fidelă 
a cadrului în care se petrece 
acțiunea a fost dată și de fap
tul că interpreții au apărut pe 
scenă îmbrăcați în costumele 
naționale din partea locului.

In curînd poemul va fi pre
zentat și în alte localități ale 
raionului Moinești.

• Printre activitățile meni
te să sprijine formarea și dez
voltarea dragostei de poezie 
se înscrie și recenta seară cu 
tema „Poeții lumii cîntă pa
cea" — organizată de colecti
vul obștesc al bibliotecii. Ver
surile înflăcărate ale unor 
fruntași ai liricii universale în 
interpretarea unor cititori și 
recitatori artistici talentați 
(printre care Aurel Benduchi, 
Ion Popa, Ion Crăciun, Ale
xandru Dîrlău) au fost asculta
te cu atenție și emoție de cei 
peste 150 de tineri participanți.

ȘTEFAN D. STEOALFA 
bibliotecar la clubul 

Zemeș-Moinești

Concurs 
cultural-artistic

Zilele acestea a avut loc faza pe 
oraș a concursului cultural-artistie 
al școlilor medii, tehnic» și profe
sionale din orașul Botoșani, care a 
antrenat un număr de peste 1 000 
de elevi.

Formațiile artistice de la scolii» 
medii nr. 1 și nr. 2, de la Școala 
tehnică sanitară, grupul țcoiar co
mercial și școala profesională de 
mecanici agricoli au prezentat un 
program variat susținut de cor, 
soliști, recitatori, dansatori și ac
tori amatori.

S-au bucurat de o primire entu
ziastă din partea publicului spec
tator brigada de agitație și suita 
de dansuri din regiunea Suceava, 
ptezentată de elevii de la Școala 
medie nr. 2 „M. Eminescu", corul 
asistenților sanitari, piesa „Nu-i 
chiar atit de simplu" de Simeliev, 
interpretată de elevi de la Școala 
medie nr. 1 „A. T. Laurian", pre
cum și alte numere din repertoriul 
formațiilor artistice ale elevilor 
botoșeneni.

M. IURESCU 
profesoară

G.A.C. etc.) care se deplasează 
periodic in raion, unde cămine
le culturale sînt înțesate de oa
meni veniți să-i asculte. Inițiati
va a luat amploare, tn regiunea 
Maramureș sînt acum 46 de ase
menea brigăzi, care au răspuns 
in ultimul an la peste 5 000 de 
întrebări, în fața a 65 000 de au
ditori.

Acum, Ia ieșirea în primăvară, 
o privire, fie și fugară, asupra 
itinerariilor străbătute în tim
pul iernii de brigăzile științijice 

Pe unde a trecut 
brigada științifică

ne ispitește cu imaginea unor se
mințe aruncate în plină iarnă, 
dar nu pe pămînt sterp și înghe
țat, ci în minți receptive, avide 
de noutăți.

Sînt printre locuitorii acestei 
regiuni mulți care vor să-și cla
rifice părerile despre Univers și 
fenomenele naturii, Aceștia, de 
obicei, sînt cci din generațiile 
mai vîrstnice. Ceilalți, tinerii 
care au absolvit în anii no
ștri școala de 7, ani, fi cărora le

Pentru

„Prietenii cărții'7

I
ntr-o după-amiază 
din săptămâna tre
cută 16 tineri, bă
ieți și fete, s-au 
întâlnit cu mem
brii comisiei con
cursului „I ub i ț i 
cartea". Marin Gh. Silitră, Pain 

Frunză, Dumitru Rîpan și toți 
ceilalți erau emoționați. Comi
sia trebuia să aprecieze acum, 
la discuția finală, dacă s-au 
pregătit pentru primirea insig
nei de „Prieten al cărții", pin 
felul firesc în care toți vorbeau 
despre eroii cărților, despre 
viața lor, despre semnificația 
mesajului, se putea ști dinainte 
care va fi hotărîrea comisiei. 
Toți cei 16 tineri au prinit 
insigna.

Formele prin care îi ajutăm 
pe tinerii din comuna noastră 
să pătrundă înțelesul adine al 
cărților, al mesajului lor sînt 
numeroase. De o deosebită a- 
preciere din partea tinerilor 
colectiviști din comuna noastră 
se bucură serile literare. Iată 
cum am organizat noi o ase
menea manifestare destinată 
tinerilor de la brigada zooteh
nică. Un colectiv — format din 
membrii comisiei concursului, 
secretarul U.T.M-, biblioteca
rul, un profesor de limba ro
mână — a selecționat fragmen
te din diferite opere care să 
ilustreze o anumită temă. 
Fragmentele alese au fost puse 
în repetiția unor membri ai 
brigăzii artistice, recitatori fi

Tineri de la Uzinele constructoare de mașini Noiembrie" din Craiova în vizită Ia Muzeul 
de artă din oraș.

Foto: N. STELORIAN

sînt deja familiare o seamă de 
elemente ale științei, se dovedesc 
mult mai pretențioși, dorind in
formații de amănunt, din zone 
îndeosebi practice. Alături de 
întrebări ca „Dacă stelele căză
toare cad, unde ajung ele ?”, și 
care trădează o candidă nedume
rire, se aud lot mai des aseme
nea glasuri pretențioase : „Care 
a fost și cum s-a calculat lungi
mea cometei din 1910 ?“ sau 
„Care este influența îngrășămin
telor azotoase asupra recoltei?"

Povestind despre eficiența bri
găzii științifice, oamenii nu uită 
să amintească și de o întîmplare 
petrecută într-o toamnă cind 
patruzeci de pasageri, din auto
buzul I.R.T.A. ce traversa Guti- 
nul, săriră înaintea lor, la cîteva 
zeci de metri, mai jos de soarele 
sufocat de nori, un glob roșu, de 
foc. Și așa cum se rostogolea pă
rea însuși soarele, prăbușindu-se 
peste vîrful copacilor și dispă- 
rind după crengi cu detunătură...

C'titorî artistici și in seara res
pectivă ei le-au citit în fața 
numeroșilor participanți.

In prezent se pregătesc seri 
literare la care vor participa 
tinerii din brigăzile 1, 2, 3 și 4 
ie cîmp. După ce acestea vor 
avea loc, noi ne-am propus să 
organizăm o consfătuire cu 
prietenii cărții și cu cei în
scriși la concurs pe tema „Cum 
citim ? Ce înțelegem din căr
țile citite ?". La organizarea a- 
cestei acțiuni am solicitat aju
torul cadrelor didactice din 
comună.

Din munca desfâșu-ată pînă 
acum ne-am dat seama că re
cenziile sînt îndrăgCe de ti
neri, ii ajută. De aceea ne-am 
preocupat de prega'irea șl ex
punerea lor. Alcătuirea lor se 
face cu grijă, din timp, in
tr-un limbaj simplu care să 
exprime clar conținutul opere
lor. Recenziile sînt Ilustrate cu 
citate din opera respectivă.

Dragostea pentru lectură este 
stimulată și prin activitatea 
desfășurată în cele 30 de case 
de citit din comună, unde se 
organizează lecturi în colectiv, 
discuții despre eroi.

Ne-am propus ca pe lingă cei 
peste 100 de prieteni ai cărții, 
toți tinerii din comuna noas
tră să obțină insigna.

DUMITRU ANTOHI
secretar al comitetului co
munal U.T.M., Stăvilești, 

raionul Huși

Vestea se-ntinse în aceeași zi, și 
pentru unii mingea de foc deve
ni „semn ceresc".

Răspunsurile date de brigada 
științifică asupra acestui feno
men au fost nu numai bine ar
gumentate, dar și deosebit de in
teresante, incit auditorii au sim
țit ei înșiși nevoie să explice la 
rîndul lor altora acest fenomen 
curios .Mingea de foc zărită pe
ste Gutin era o formă globulară 
a fulgerului, care apare foarte 
rar, în anumite condiții specifi

ce. Și, ca dovadă, au fost difu
zate fotografii, reviste și cărți în 
care erau descrise fenomene ase
mănătoare.

împrejurările în care brigada 
științifică iși spune cuvîntul sînt 
dictate în primul tind de reali
tățile comunei respective, de în
trebările care frămîntă pe să
teni. Dacă explicarea tainelor 
naturii satisface o curiozitate în
dreptățită, o sete de cunoștințe 
de ordin general, nu e mai puțin

CURS DE INSTRUIRE 
MUZICALĂ 

PENTRU COLECTIVIȘTI
IAȘI (De la corespondentul 

nostru). — Venind în sprijinul 
îmbunătățirii activității arti
stice din raion, Casa raională 
de cultură în colaborare cu 
Comitetul raional U.T.M. Huși 
a organizat un curs muzical 
la care tinerii colectiviști din 
satele raionului vor învăța să 
cînte la acordeon. Programa 
cursului prevede ca în 80 de 
ore elevii să audieze lecții de 
teorie, iar în alte 160 de ore 
să facă aplicații practice. în
torși acasă, tinerii colectiviști 
care învață acordeonul vor 
sprijini în activitatea lor bri
găzile artistice de agitație și 
echipele artistice de pe lingă 
căminele culturale.

--•--  
Spectacol 
m uzina

Ansamblul sîrbesc de stat din 
Timișoara a făcut o vizită Ia 
Uzinele Mecanice Timișoara. Cu 
acest prilej el a susținut un pro
gram de cîntece și jocuri popu
lare romînești și sîrbești în cin
stea fruntașilor în producție. Iu 
sala de festivități cei peste 500 
de muncitori, ai uzinei au aplau
dat cu satisfacție măiestria ar
tiștilor.

FĂNIȚĂ PETRE 
lăcătuș

adevărat că participanții la întil- 
nirile cu brigada științifică sînt 
dornici să primească un ajutor 
efectiv, un sfat competent în pri
vința unor necesități concrete.

Astfel, cu prilejul întilnirii de 
la Desești consacrată eficienței 
îngrășămintelor și a amenda
mentelor calcaroase, s-a acordat 
atenție, la cererea auditoriului, 
tocmai posibilităților de a obți
ne aceste amendamente prin re
surse locale. încă în zilele urmă
toare, cei mai însuflețiți dintre 
participanții la discuția cu bri
gada științifică, utemiști din co
mună, au trecut la fapte, luînd 
asupra lor sarcina deschiderii 
unei cariere pentru praf de 
calcar într-un deal apropiat,

întîlnirile acestea cu brigada 
științifică, combinate cu activi
tatea cercurilor agrozootehnice 
sau ale naturaliștilor, fac ca la 
începutul acestei primăveri, oa
menii Maramureșului să-și simtă 
puterile sporite și întărite de 
cuvîntul științei, tn aceste zile 
de martie, prin căldura în creș
tere peste tăi și dealuri cu urme 
de zăpadă, am văzut sute de ti
neri și vîrstnici transportând în
grășăminte și amendamente pe 
ogoarele colectiviste, i-am văzut 
selectând semințe, săpînd mii de 
gropi pe dealuri erodate, unde 
vor stăpîni și vor înflori livezile.

MIHAI NEGULESCU



Brigadă complexă 
fruntașă

în parchetul de exploatare fo
restieră Săltruc, din inima mun
ților Bihorului, muncește brigada 
complexă, formată din 30 de oa
meni, condusă de Gheorghe Di- 
mitre. El și cei patru frați ai săi 
lucrează ca doborttori de aproa
pe 20 de ani. Acum, aici se desfă
șoară o însuflețită întrecere 
pentru depășirea planului și ri
dicarea indicilor de utilizare a 
masei lemnoase. Lucrul merge pe 
„bandă”, ca într-o fabrică. Dobo- 
rîtul, curățatul și secționatul se 
fac cu ferestraiele mecanice. 
Transportul pînă la rampa de 
încărcare se efectuează cu ajuto
rul celor două funiculare. Apoi, 
după secționatul de finisare, 
lemnul părăsește pădurea.

Pe graficul de întrecere al bri
găzii stă scris : 74 la sută — cel 
mai înalt indice de utilizare rea
lizat pînă acum în exploatările 
forestiere din această parte a re
giunii. De la începutul anului și 
pină acum, brigada a depășit pla.

de hochei pe gheață
STOCKHOLM 15 (Agerpres). 

— Vineri seara în campionatul 
mondial de hochei pe gheață 
de la Stockholm echipa Sue
diei a obținut o frumoasă vic
torie cu 4—1 în fața echipei 
Canadei. In urma acestui nou 
succes echipa suedeză și-a 
consolidat primul loc în cla
sament totalizând 12 puncte. 
Pe locul doj cu 10 puncte se 
află echipa U.R.S.S. care aseară 
a învins cu 9—0 reprezentativa 
S.U.A. Locul trei este ocupat 
de echipa Canadei cu 9 puncte. 
Duminică, în ultima zi a cam
pionatului se dispută derbiu- 
rile : Suedia—R.S. Cehoslovacă 
și U.R.S.S.—Canada.

Alte rezultate : grupa A : 
R. S. Cehoslovacă — Finlanda 
5—2 ; grupa C: R.P. Ungară— 
Olanda 13—2 i Danemarca—Bel
gia 8—3.

Astăzi se va cunoaște echipa 
cîștigătoare a grupei B. Intr-un 
meci decisiv, care va avea loc 
în cursul dimineții, echipa 
R.P. Romîne va juca în com
pania echipei Norvegiei.

Legătura invățămintului cu producția
(Urmare din pag. I)

și, deci, cunoștințele lor teore
tice sînt încă incomplete. Am 
dori ca Ministerul Învățămîntu- 
lui să studieze această situație 
și în anii viitori să-i progra
meze, pentru practica de iarnă, 
pe studenții anului IV. Aceștia 
au posibilitatea să privească 
procesul tehnologic cu „ochii 
inginerului" — deoarece au par
curs în întregime cursul teo
retic — să-și însușească noile 
procedee tehnologice, să de
prindă cu mai multă ușurință 
caracteristicile noilor mașini. 
Considerăm că această măsură 
ar face să sporească considera
bil eficiența practicii în pro
ducție.

In institutul nostru, munca 
de cercetare științifică este 
concepută și ea în strînsă le
gătură cu cerințele producției. 
Realizările sînt importante : 
unele lucrări au cunoscut apli
carea imediată în producție ; 
altele au luat drumul verifică
rilor și experiențelor mai largi. 
Viitorii ingineri, tineri care 
astăzi își fac abia ucenicia 
științifică, au făcut cercetări 
importante, au studiat noi și noi 
metode pentru industria con
strucției de mașini. Obiectivul ? 
Cit mai multe economii. Eco
nomii de timp, de metale, de 
bani. Toate aceste economii ur
mărind un singur scop : reduce
rea prețului de cost. O lucrare 
de o importanță deosebită în 
această privință aparține unui 
colectiv de studenți (conducă
tor științific conf, Tudoran Pe
tre) care a descoperit o metodă 
de înlocuire a tratamentului de 
cimentare pentru unele piese ale 
autocamionului. în domeniul 
industrializării lemnului, un 

nul cu peste 30 mc de bușteni 
rășinoase, valoaxa unui metru 
cub de masă Imnoasă sporind 
CU 15 la sută.

Rezultatele in întrecere obți
nute de forestieii din sectorul 
Săltruc, sînt conretizate și în 
faptul că ei au oținut pentru a 
zecea oară consectiv titlul de 
brigadă fruntașă p Direcția re
gională de econotle forestieră 
Crișana. Cu rezultae bune an 
încheiat primele doă luni ale 
acestui an și celelste aproape 
100 de brigăzi complte, câre lu
crează in parchetele e exploa
tare din pădurile Bibsului.

Pentru muncitorii foigtieri au 
fost construite aproape 500 de 
cabane încălzite, dotatecu mo
bilier și lenjerie curată, <r pen
tru asistența sanitară și oștirea 
sănătății lor s-au alocat, turnai 
în ultimii ani, peste 3 mloane 
lei.

(Agerpn)

La start, viitorii 

sportivi fruntași
Marea întrecere sportivă mase, Spartachiada de iarnă 

a tineretului, a ajuns în ulti«a sa etapă. De cîteva zile în 
Capitală ca și în întreaga țal, sînt în plină desfășurare în
trecerile etapei a III-a raionie. In legătură cu organizarea 
și desfășurarea acestei etape Spartachiadei în Capitală, l-am 
solicitat pe tovarășul PETRE (XprA,președintele Consiliului 
orășenesc U.C.F.S. București, 1 ne răspundă la citeva în
trebări.

Pentru început interlocutorul iostru ne-a 
cifre. Le transcriem :

prezentat două...

396 435 participant!
93 720 fete
Apoi ne-a explicat :

de— Sînt cifre deosebit 
semnificative. 396 435 reprezin
tă numărul tinerilor bucu- 
reșteni participanțl la întrece
rile primei etape a actualei 
ediții a Spartachiadei de iar
nă. Un rezultat valoros îl con
siderăm și participarea la în
treceri a celor 93 720 de fete, 
cu mult mai mult decit anii 
trecuți. Sute și sute de tineri 
din rindul tuturor acestora 
bat acum la porțile măiestriei 
sportive. Sînt campionii aso
ciațiilor sportive, câștigătorii 
etapei interasociații, cei ca-e 
se întrec in etapa a III-a a 
Spartachiadei pentru desem
narea campionilor raionali. 
Din rindurile lor vor crește 
viitorii sportivi fruntași, viito
rii maiștri și campioni ai țării. 
Tocmai de aceea consiliul oră
șenesc U.C.F.S. București acor
dă o mare atenție desfășurării 
în cele mai bune condiții a în
trecerilor acestei etape.

— Ce măsuri s-au ju»t in 
această privință ?

— Cu nuzi multe zile in 
urmă comisia orășenească de 
organizare a Spartachiadei a 
analizat împreună cu comițiile 
raionale felul cum trebuie să 
se desfășoare întrecerile ace
stei etape. In fiecare raion 
s-au întocmit planuri de mă
suri speciale. Profesori de edu
cație fizică și antrenori din ra
ioanele 30 Decembrie, 1 Mai, 
Grivița Roșie și altele s-au o- 
cupat ca tinerii care vor parti
cipa ia întrecerile finale si fie 
Cit mai bine pregătiți. S-au 
luat, de asemenea, măsuri pri
vind pregătirea sălilor și a 
materialelor sportive, popu
larizarea competițiilor, asigu
rarea corpului de arbitri, sti
mularea câștigătorilor întrece
rilor etc. In mod deosebit aș 
vrea să remarc că la aceste în
treceri vor asista numeroși an
trenori și sportivi fruntași. Ei 
vor ajuta cluburile sportive în

A- 
ela- 
ru

și-a

alt colectiv de studenți (con
ducător științific conf. 
lexandrescu Ștefan) a 
borat lucrarea „Hidroliza 
megușolui de lemn" care 
găsit aplicare în cadrul între
prinderii „Măgura Codlei". Din 
păcate, însă, există în institutul 
nostru și colective de cercetare 
în care nu toți membrii au fă
cut eforturi pentru realizarea 
lucrărilor. Această situație a 
împiedicat uneori catedrele să 
primească din partea întreprin
derilor un număr mai mare de 
comenzi. Pentru ca activitatea 
cercurilor științifice studențești 
să cunoască o și mai mare dez
voltare, au fost propuse o serie 
de măsuri printre care : antre
narea în munca de cercetare 
științifică a unui număr cit mai 
mare de studenți fruntași Ia în
vățătură, popularizarea activi
tății fruntașilor din fiecare cerc 
științific, o colaborare mai 
strînsă între cercuri și labora
toarele de specialitate din u- 
zine. Acest ultim punct va fi
gura, de altfel, pe ordinea de 
zi a ședinței cu caracter lărgit 
a consiliului științific care va 
avea loc peste cîteva săptămîni 
în institutul nostru, ședință la 
care vor participa conducătorii 
marilor uzine din oraș. Cu a- 
cest prilej vom căuta, firește, 
să găsim noi forme de colabo
rare cu uzinele brașovene. Prin
tre propunerile noastre vor fi
gura : asistența tehnico-științifi- 
că a cadrelor noastre didactice 
în întreprinderi ; orientarea 
muncii de cercetare științifică 
a cadrelor didactice către pro
blemele concrete din întreprin
deri ; atragerea specialiștilor 
din producție la redactarea ma
nualelor și cursurilor; efectua
rea unor lecții experimentale

Anul acesta la stafia de incubație a G.A.S. Alba-București au lost introduse în incuba
toare 800 000 de ouă. Cea mai mare parte din pui vor fi crescuți în gospodărie șj vor ti 
livrați, Ia greutatea corespunzătoare, pe piețele Capitalei. Restul, vor fi repartizați gospo

dăriilor de stat din regiunea București și din Iară.
Foto: AGERPRES

X
tinerelor talenteȘpistarea 

furtive.
lăsurlle 

De
luate dau rezul- 

citeva zile in unele 
'toane ale Capitalei — N. 
Dă-escu, 23 August, 30 De- 
.enjrie și altele — întrecerile 
etăți a III-a la tenis de 
mai, tir, haltere, trîntă etc. 
si*:™ plină desfășurare. Și se 
poa- spune că în general ele 
se dtfășoară in bune condiții. 
Se close de acum și primii 
campmi raionali. La întrece-

Ehpa a III-a 
a Siartachiadei 

le iarnă 
a ineretului

rile Juriului final de trîntă 
din -cinul N. Bălcescu la 
care a- participat cei mai 
buni rprtivi din asociațiile 
clubului ,Unirea" — au cuce
rit titistlle campioni raionali 
ai Spc -îșhiadei: N. Dobre și 
V. Stere e la Grupul școlar 
de aA~-etație publică, T. Po
pescu de i Școala profesiona- 

'■â „Di'-.bvița“, Al. Gac.u de 
la FabrU „Dîmbovița", V.'

: T. Pc.-zy '-. :- '.z
ln-."e^.-,-^irea „Electrificarea".

— D'i încă la început, 
totuși , marginea acestor 
prime iireceri ale ultimei 
etape eu concluzii se pot 
trage ?

— Pe b«* observațiilor fă
cute cu prtjul desfășurării 
primelor laltceri al» aceste, 
etape se potir age citeva co-.- 
ciutii prirrnt sarcinile cere 
stau acum rufața cluburilor fi 
asociațiilor sgrtive:

1). E nece* ca asocic:: t 
ți cluburile sortive să cy--: 
mai mu it orfnizațiile U T v 
in popula*compel»:..îo- 
finale (ți in tod deosebit ia 
șah, tir, bailee, gimr.zs:.:: 
pentru ca >a aestea să asiste 
un r.umâr : : tai mare de : - 

cu studenții i- statoarele și 
secțiile uzinelor etc

Sintem convinși Qvom reuși 
să găsim cele rr.a. strivite for
me de colaborare n uzinele, 
traducind astfel in vțță o im
portantă sarcină rasată de 
partid — aceea a leglirii per
manente dintre invMmlnt și 
producție.

■
 ermeeătuare, vie,

capUvaaU Mts h>- 
mea eroilor lui 
Jules Verne ! leîn- 
tilnirea ei «<va- 
leazi cu o i«ar< 
cere la adoI'Muță 

și o pășire matură spre 'Hor. 
Poartă deschisă acum un »col 
spre celelalte, tulburătoare re
văzută de mintea unui • etța- 
vant. A unui pionier călător eu 
fantezia Stîrnită de faptu! t*hăc, 
de ultima descoperire i in 
domeniu ori altul al intel:;*: nți 
productive. Fără Verne ne-arti 
poate astăzi mai puțin fam: Be 
zborurile cosmice, am fi past 
mai cu teamă în silențios-:, li. 
zara alcătuire de roci și vețet» 
ție din fundul oceanelor. Pâri» 
tele literaturii de anticipație ne-i 
însoțit pretutindeni, prieten ini
mos, de-a lungul explorări o: 
noastre curajoase. Ce tînăr nu-i 
îndrăgește pentru avintata sr 
imaginație, chiar dacă xîmbe-!e 
indulgent la unele din naivitățile 
sale tehnice. Ce tînăr nu se în
duioșează de generozitatea idea
lurilor eroilor săi, chiar dacă

neri. Aceste întreceri finale 
ale Spartachiadei trebuie să 
devină, in fiecare raion, ade
vărate sărbători sportive.

2) . Cluburile sportive, cu a- 
jutorul projesorilor, antreno
rilor și sportivilor fruntași tre
buie să se ocupe in continua
re ca tinerii care obțin bune 
rezultate să fie atrași la o ac
tivitate permanentă in cadrul 
secțiilor sportive. In această 
direcție trebuie subliniat-că 
pînă acum in perioada între
cerilor primelor două etave 
ale Spartacliiadei s-au organi
zat in cadrul asociațiilor 128 
secții pe ramură de sport prin
tre care 14 de gimnastică, 34 
de tir, 7 de haltere și au fost 
legitimați un număr de 252 
sportivi care au participat la 
Spartachiadă

3) . Odată cu desfășurarea 
ultimei etape a Spartachiadei 
de iarnă activitatea sportivă 
de masă nu trebuie să scadă 
cîtuși de puțin din intensita
te. Asociațiile sportive trebuie 
să sc ocupe în continuare de 
organizarea permanentă a 
unor întreceri sportive pe a- 
sociații la care să participe 
-masa largă a tinerilor. Există 
in această privință mari posi
bilități. Există experiența cîș- 
tigată de numeroase asociații 
sportive — ca de pildă, cele 
de la Uzinele „23 August", 
Fabrica „Dîmbovița", Uzinele 
Vulcan, „Electronica" etc. — 
in organizarea competițiilor de 
masă. Apoi nu trebuie uitat 
că incepe sezonul sportiv in 
aer liber, deci numeroase po
sibilități de organizare, pe te
renurile sportive, a unor între
ceri de atletism, volei, hand
bal, fotbal, ciclism etc.

(Agerpres)

La ora de sport, cu elevele clasei a Vil-a B de la Școala me
die nr. 2 din Pitești

Foto: N. STELORIAN

umanismul lor abstract îi apare, 
prin prisma eticii socialiste, de
suet, ridicol ca în cazul perso
najelor expediției Lindenbrook 
din ,,O călătorie spre centrul pă- 
mintului”, recent ecranizată. Nu. 
mai că scriitorul subtil, spiritual, 
plin de idei, Jules Verne, e pre
luat cam „en gros” de studiou-

Carnet cinematografic

rile «mericane specializate în 
confecționări de spectaculos în 
serie pe platou. Partea fabuloasă 
a literaturii originale e ,,pusă în 
scena cinematografică” pe 
dimensiunile copleșitoare ale 
construcțiilor de carton și papier 
mache: cimpii de ciuperci gi
gantice. paradis mirific de stîilci 
multicolore, oceane cu vîrtejuri 
amețitoare ori cetăți antice în
cremenite sub lava incandescen
tă. Pentru multe clipe totul îți 
apare însă credibil deși logica îți 
refuză călătoria exploratorilor

PE SCURT
• Turneul U.E.F.A., tradiționala 

competiție de fotbal pentru juniori 
aflată la cea de-a 16-a edifie se va 
desfășura anul acesta între 11 și 
23 aprilie în Anglia.

Cele 4 grupe ale turneului final 
au Următoarea componentă : —
grupa l-a : R.F. Germană, Grecia, 
Elveția, ScOfia -, grupa ll-a : Italia, 
R. P. Ungară, Franța, R. P. Bulga
ria i grupa III-a: R. P. Romlnă, 
Anglia, Olanda și Invingătoarea 
din meciul preliminar R. S. Ceho
slovacă—U.R.S.S. ; grupa IV-a : 
Belgia, R. D. Germană, Suedia, Ir
landa de nord.

• Astăzi, în sala sporturilor de 
la Floreasca se vor desfășura 3 me
ciuri contînd pentru campionatul 
republican de baschet. Programul 
acestor întilniri este următorul : 
Știința București—Știința Craiova 
(masculin) ; Știința București—U- 
nirea București (feminin) și Rapid 
—Dinamo București (masculin). 
Primul meci începe la ora 17.

Tot în sala Floreasca, insă dumi
nică dimineața, se vor desfășura 
alte 4 întîlniri contînd pentru cam
pionatul republican : ora 8,30 
I.C.F.—Voința Tg. Mureș (feminin); 
ora 9,45 Voința București—Știința 
Cluj (feminin) ora 11 Steaua—
Știința Cluj (masculin), și ora 
12,15 Olimpia—Voința Oradea (fe
minin).

O Duminică la Lodz și Paris 
sportivii romîni susțin două im
portante întilniri internaționale.

La Lodz selecționata de box a 
tării noastre acordă meciul revanșă 
echipei R. P. Polone în cadrul 
„Cupei Europei". Primul meci dis
putat acum două săptămîni la 
București a fost clștlgat de echipa 
romlnă cu scorul de 7-3.

La Paris, în sala „Coubertin", 
echipa masculină de volei Rapid 
București va juca în meci retur cu 
P.U.C., in cadrul sferturilor de fi
nală ale „Cupei campionilor euro
peni". Voleibaliștii romîni au cîș- 
tigat prima „manșă" cu 3-1.

• La Sofia s-a disputat returul 
intilnirii feminine de baschet din
tre echipele Slavia Sofia șl AZS 
Varșovia din cadrul „Cupei cam
pionilor europeni". Baschetbalis
tele bulgare au terminat învingă
toare cu Scorul de 64—42, califi- 
clndu-se pentru semifinale.

z
pe o farfurie uriașă împinsă spre 
suprafață de torentul vulcanic, 
sau lupta cu reptilele înfricoșă
toare pe care nu știi cum le-a
putut „convinge” regizorul să 
filmeze atît de „natural”. Emoția 
— chiar dacă ușor puerilă — e 
stârnită și acesta e meritul pro
ducătorilor americani care n-au

prea făcut economie de mijloace 
tehnice ca să-l copleșească pe 
spectator. Dar, cum spuneam, 
aici îl regăsim numai pe Verne 
născocitorul. Există însă și esei
stul cu nerv, și omul de spirit, 
și umanistul vibrant combativ, 
care n-a încăput, se pare, în di
mensiunile cinemascopului hol- 
liywoodian. Ca bob de piper al 
unei expediții ușor sălcii există 
o rață — Gertrude — plină de 
haz și stîrnind hazul. Apoi un 
actor cu simțul autoironiei, Ja
mes Mason, care îți ia, cu simpa-

Lucrările de primăvară
în vii și livezi

(Urmare din pag. I)

special la viile neîngropate 
sau la cele nemușuroite, se va 
aplica tăierea scurtă în cor- 
dițe, sporind la maximum nu
mărul verigelor pe rod.

După pornirea ochilor în 
vegetație se va face corecta
rea tăierilor de compensare 
prin plivit în funcție de nu
mărul și poziția lăstarilor de 
rod. Ca regulă generală, prin 
tăierile în uscat și operațiunile 
în verde aplicate corespunză
tor cu gradul de vătămare a 
butucilor și în raport cu vi
goarea soiului cultivat, se va 
unmări redresarea deplină a 
părților vegetative și realiza
rea producției de struguri.

în viile neintnate pe rod, tă
ierea se va aplica, de aseme
nea, în funcție de procentul de 
ochi pieriți și anume se va lăsa 
proporțional un număr mai 
mare de cepi și cordițe pentru 
compensare.

Viile care au suferit de ger 
pornesc în vegetație eșalonat 
datorită ochilor de diferite ca
tegorii (principali, secundari, 
dorminzi). De aceea, nu este 
bine să se ia măsuri pripite, 
în afară de tăieri speciale de 
compensație, corecție, opera
țiuni în verde, este necesară 
aplicarea complexului <le mă
suri agrotehnice, care să asi
gure condiții cit mai bune pen
tru creșterea și fructificarea 
viței de vie. O deosebită aten
ție se va acorda lucrărilor so
lului, aplicării îngrășăminte
lor, combaterii bolilor și dău
nătorilor etc.

Prin aplicarea corectă a tă
ierilor și efectuării la un nivel 
înalt a lucrărilor agrotehnice 
se vor putea înlătura total 
sau în bună parte efectele ne
gative ale gerului și se vor 
putea obține recolte normale.

Materialul săditor viticol, 
înainte de recoltarea coar
delor portaltoi, care nu au fost 
tăiate din toamnă, se va sta
bili prin secțiuni transversale 
efectuate pe toată lungimea 
coardelor și prin îndepărtarea 
scoarței, gradul de vătămare a 
lor. în cazul cînd liberul este 
brunificat și lemnul prezintă 
pete brune sau negre, se eli
mină părțile vătămate. Dia
fragmele brunificate nu cons
tituie un motiv pe baza că
ruia butașii portaltoi să nu 
poată fi folosiți la altoire. La 
altoirea butașilor se vor exa
mina cu atenție secțiunile, iar 
cei care prezintă pete vor fi 
eliminați.

Coardele altoi care urmează 
să fie recoltate acum vor fi 
luate din viile care au cel mai 
mic procent de ochi morți. 
La stabilirea procentului de 
ochi sănătoși se vor considera 
buni și cei care deși au mugu- 
rele principal mort, totuși, mu
gurii secundari sînt vii.

Primirea de către președintele 
Marii Adunări Nafionale a R. P. Romîne, 

Ștefan Voitec, a ambasadorului 
R. P. Polone la București

Vineri, 15 martie a.c., pre
ședintele Marii Adunări Națio
nale a R. P. Romîne, Ștefan 
Voitec, a primit în audiență pe

Cocteil la Ambasada R. P. Polone
Ambasadorul R.P. Polone la 

București, Janusz Zambrowicz, 
a oferit vineri după-amiază 
un cocteil cu prilejul vizitei 
în țara noastră a delegației 
radioteleviziunii poloneze, în

-------0-------

Seara consacrata 
aniversarii 

lui Makarenko
Casa prieteniei romîno-so- 

vietice din Timișoara a orga
nizat o manifestare culturală, 
consacrată aniversării a 75 de 
ani de la nașterea lui A. S. 
Makarenko. In prezența unui 
numeros public, prof. univ. 
Nicolae Apostolescu, prorec
torul Institutului pedagogic 
din localitate, a vorbit despre 
viața ?i opera marelui pedagog 
sovietic.

vântului puțin distrat ;i mizan
trop.

în rest, o femeie care țin» să 
fie frumoasă chiar cînd pozează 
— moment dramatic ! — inun
dată pînă Ia gît, un asistent de 
savant, entuziast și puțin întîr- 
ziat în reacțiile sale spirituale 
elementare ; un obez cumsecade 
ca înfățișare care joacă, din pri
viri voit fioroase, pe „crimina
lul” și un flăcău chipeș coche- 
tînd copilăros cu o rățușcă no
stimă și zgomotoasă.

Reliefind însușirile printr-o 
culoare plăcută și neajunsurile 
prin aglomerare de elemente 
spectaculoase, facile, autorii fil
mului au ocolit evidențierea 
unor idei importante ale lui Ver. 
ne, ca aceea a perseverenței și 
dăruirii omului de știință animat 
de un ideal nobil. Ocolind aceste 
idei rezultatul artistic este me
diocru, consemnînd cinematogra
fic numai o parte din literatura 
lui Jules Verne cu atîta popu
laritate în rindul tineretului.

ALICE MANOIU

Pentru a se putea identifica 
ochii morți, coardele altoi vor 
fi ținute înainte de altoire 
6—7 zile cu baza în apă la 
temperatura de 18—20° C 
spre a se obține o ușoară por
nire în vegetație a mugurilor. 
Nivelul apei va acoperi numai 
baza coardelor. In acest scop 
se vor folosi chiar sălile de 
forțat. Gospodăriilor care nu 
au posibilitatea să aplice inte
gral această metodă, li se re
comandă să țină altoii fasonați 
în încăperi, în apă caldă (15— 
16° C) timp de 2—3 zile, cu 
condiția ca apa să fie schim
bată cel puțin o dată pe zi. 
La altoire, se vor controla prin 
apăsare cu degetul toți ochii și 
se vor îndepărta cei putreziți. 
O atenție deosebită trebuie 
dată, pe lingă altoit, lucrărilor 
de forțat, călit și plantat.

In livezi
Pentru a se putea face cele 

mai potrivite lucrări, este ne
cesar să se urmărească îndea
proape starea pomilor în live
zile pe rod și a materialului 
săditor în toate pepinierele. în 
acest scop, se vor secționa la 
fiecare soi cel puțin cite 250 
muguri floriferi și 100 muguri 
vegetativi, care să provină de 
pe ramuri recoltate de la dife
rite înălțimi și din diferite 
părți ale coroanei, calculîn- 
du-se apoi procentul celor de
gerați. De asemenea, se va 
determina gradul de degerare 
a ramurilor și trunchiului po
milor tineri, prin secționarea 
repetată a coajei.

îi livezile pe rod, tăierile 
se vor face după pornirea în 
vegetație a pomilor, cînd se 
pot aprecia locul de unde por
nesc lăstarii normali și nivelul 
la care trebuie făcute aceste 
tăieri.

La speciile mai puțin ataca
te de ger ca mărul, prunul, vi
șinul etc. se vor face tăieri 
normale, fără a se interveni 
asupra ramurilor de rod. Ul
terior, dacă apar uscături se 
vor înlătura de la punctul să
nătos. Plăgile de ger sau cră
păturile adinei ale scoarței se 
vor curăța pînă la zona sănă
toasă și se vor unge Cu mastic 
sau cu un amestec de pămînt 
galben și bălegar proaspăt.

In livezile tinere, tăierile de 
formare a coroanei se vor face 
mai tîrziu, după pornirea în 
vegetație, cînd se vor putea 
aprecia mai bine porțiunile 
degerate. Pomii tineri, care 
prezintă plăgi provocate de 
ger pe porțiuni mai mici sau 
mai mari de pe trunchi, se vor 
trata ca și pomii pe rod.

Văruirea trunchiului și a 
bazei ramurilor de schelet este 
obligatorie pentru toți pomii, 
indiferent de vîrstă.

Pentru refacerea deplină a 
pomilor vătămați de ger este 
absolut necesar să se aplice 

ambasadorul R. P. Polone la 
București, Janusz Zambrowicz, 
în legătură cu plecarea sa de
finitivă din țara noastră.

frunte cu tovarășul Wlodimierz 
Sokorski, președintele Comite
tului de radiodifuziune și tele
viziune.

Au luat parte Ion Pas, pre
ședintele Comitetului de radio
difuziune Și televiziune de pe 
lingă Consiliul de Miniștri al 
R.P. Romîne, reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Exter
ne, ai Comitetului de Stat pen
tru Cultură și Artă și ai Insti
tutului Romîn pentru Relațiile 
Culturale cu Străinătatea. 

| Pe ecranele Capitalei
O producție a studiourilor „Defa”-Berlin 

în regia lui Kurt Maetzig

Dosarul furat

Imaginea : Giinter Hauboid
Cu : Arno Wyszniewski, Angelica Domrose, Harry 

Hindemith, Hannyo Hasse

[ Elevi și eleve,
( Vă asigurați o instruire temeinică și sistematică în pro- 
f blemele literaturii romîne și universale citind cărțiile 

1r apărute în colecțiile „Biblioteca școlarului” și „Biblioteca 

pentru toți”

Lucrările respective le puteți procura de la t
ț — Librăriile și magazinele cooperativelor de consum șl

— Difuzorii de carte de la sate

complexul agrotehnic, inclusiv 
stropirile contra bolilor și dă
unătorilor, la timpul potrivit, 
dindu-se atenție deosebită în- 
grășării cu azot, care asigură o 
creștere normală. în acest scop, 
cu mult înainte de pornirea in 
vegetație se vor aplica cite 40 
—60 kg azot la ha Ia pomii pe 
rod și 10—15 g/mp pentru po
mii tineri. Această îngrășate 
se va repeta în luna mai, ime
diat după înflorire și, dacă se 
simte nevoia, și în luna iunie. 
Odată cu îngrășarea, acolo un
de este posibil, să se- execute 
udarea și irigarea.

în pepinieră. în cîmipul I 
înființat în toamnă puieții cu 
rădăcina afară dar neafectată 
de ger se vor replanta, îndată 
ce se zvîntă pămîntul și apoi 
se vor călca bine și mușuroi. 
Puieții degerați sau cu vîrful 
rădăcinii înnegrit se înlocu
iesc.

De asemenea, se controlea
ză starea ochilor din cîmpul 
II al pepinierei și, dacă se con
stată pieirea lor, se va face al
toirea cu ramură detașată. în 
cazul cînd nu avem ramuri 
altoi suficiente, recoltate din 
toamnă și nici ramuri noi re
coltate recent care să aibă o- 
chi sănătoși, puieții portaltoi 
se taie în plan orizontal la 
cîțiva cm deasupra pământu
lui, înainte de pornirea vege
tației. Apoi se alege și se în
grijește un lăstar care se alto- 
iește în iulie-august, în mod 
obișnuit.

în cîmpul IH-1963 la pomii 
fără degerări ale scoarței, dar 
la care nu se poate cunoaște 
Cu certitudine viabilitatea tu
turor mugurilor, se amină 
proiectarea coroanei pînă la 
pornirea în vegetație. Pomii 
care prezintă degerături gra
ve pe trunchi vor fi tăiați (re- 
cepați) la înălțimea de 15—20 
cm deasupra punctului de al
toire pentru a le reface trun
chiul. Se recomandă să se 
facă îngrășarea pomilor din 
pepinieră îndeosebi pe terenu
rile mai puțin fertile.

★
Aceste recomandări trebuie 

aplicate diferențiat după felul 
cum se prezintă vița de vie și 
pomii fructiferi în gospodăria 
respectivă. De aceea, specia
liștii din aceste unități trebuie 
să facă controlul viabilității 
mugurilor așa cum s-a reco
mandat și numai pe baza unei 
cunoașteri amănunțite a situa
ției să instruiască muncitorii 
ca să execute cele mai potri
vite lucrări. în felul acesta 
urmările gerului vor fi înlătu
rate și se vor putea asigura 
recolte corespunzătoare.

Stefan Cioc, mecanic auto la 
I.R.A.-7 din Satu Mare se nu
mără de ani de zile printre 
fruntașii unității. Pentru calita
tea lucrărilor pe care le face, 
pentru ajutorul pe care-1 acor
dă tovarășilor săi a cîștigat 
stima întregului colectiv în 

care muncește

Foto : I. DEAC



Să înceteze represiunile
antidemocratice din Irak!

Mitingul studenților din București

Foto : N. STELOFAANUn aspect din timpul mitingului

GENEVA: în Comitetul celor 18 state

pentru dezarmare
«spre țara noastră

lașul studenților 
bucureșteni a ră
sunat cu vigoare 
condamnînd valul 
de teroare și sîn- 
geroasele repre
siuni antidemocra

tice din Irak. Sute de băieți și 
fete, studenți ai 
de învățămînt superior din 
Capitală, s-au 
după-amiază intr-un 
organizat de Consiliul U.A.S.- 
București spre a-și manifesta 
solidaritatea cu patrioții din 
Irak, victime ale atrocităților 
săvîrșite de reacțiune. în aula 
Facultății de științe juridice , 
studenții bucureșteni au scan
dat lozinci care înfierau nele
giuirile comise împotriva for
țelor democratice și patriotice 
din Irak și care cereau înce
tarea vărsării de sînge din a- 
ceastă țară. Un numeros grup 
de studenți din Irak care în
vață în țara noastră rostea 
în limba arabă lozinci în spri
jinul luptei încercatului popor 
irakian pentru libertate, de
mocrație și o viață mai bună. 
Colegii lor bucureșteni și-au 
exprimat prin puternice aplau
ze simpatia și deplina solidari
tate cu cauza poporului ira
kian.

Tov. Mircea Angelescu, pre
ședintele Consiliului U.A.S. 
din centrul universitar Bucu
rești, a arătat că studenții din 
patria noastră au aflat cu a- 
dîncă indignare de arestările 
și asasinatele cărora le-au că
zut victime comuniști, oameni 
progresiști, partizani ai păcii, 
activiști de seamă ai organi
zațiilor obștești din Irak. O 
crimă monstruoasă a constituit 
executarea lui Husein Radaui 
(Salam Adil), secretar general 
al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Irak 
și a altor activiști de frunte ai 
partidului, fii credincioși ai 
poporului lor, luptători dîrji 
pentru pace, democrație și 
pentru libertatea țărilor arabe. 
Asasinînd pe comuniști, lovind 
în partidul clasei muncitoare

institutelor

întîlnit ieri 
miting

din Irak, exponentul cel mai 
credincios al aspirațiilor spre 
progres ale poporului irakian, 
conducătorul său încercat în 
marile bătălii politice pentru 
libertate, independență națio
nală și o viață mai bună, reac
țiunea atacă interesele vitale 
ale poporului, face jocul cercu
rilor imperialiste interesate în 
exploatarea bogățiilor țării. 
Vorbitorul a subliniat că prin
tre cei ce au căzut victime 
crimelor comise în Irak se gă
sesc și conducători ai Uniunii 
Generale a Studenților din 
Irak, numeroși studenți învi- 
nuiți pentru activitatea lor po
litică progresistă, pentru par
ticiparea la lupta întregului 
popor în slujba dezvoltării și 
înfloririi proprii lor țări — 
leagăn al unei străvechi civi
lizații. în aplauzele furtunoa
se ale celor prezenți, vorbito
rul a exprimat sentimentele 
de solidaritate ale studențimii 
bucureștene cu colegii irakieni 
supuși prigoanei, cu toate for
țele democratice și patriotice 
din Irak.

Din sală urcă la tribună Ion 
Davidoiu, student la Institutul 
de petrol, gaze și geologie, 
în numele colegilor săi a rostit 
cuvinte pline de indignare 
împotriva fărădelegilor comi
se de reacțiunea irakiană. 
Studenții patriei noastre, e- 
ducați de partid în spiritul 
internaționalismului proletar, 
al solidarității cu lupta po
poarelor pentru^ independență 
națională și progres social, în
fierează cu hotărâre actele 
inumane săvîrșite împotriva 
comuniștilor, democraților și 
patrioților irakieni. Vorbitorul 
a exprimat profunda convin
gere că eroicul popor irakian, 
călit în grelele încercări prin 
care trece, va ști să-i biruie 
pe cei ce vor să-i bareze dru
mul spre libertate și o viață 
mai bună. Aplauze puternice 
au însoțit aceste cuvinte.

Cu multă căldură a fost pri
mit studentul irakian Beni Al 
Huri, care învață în țara noa-

IMTOHMATH
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Vineri au început, la Casa 
Oamenilor de Știință din Capi
tală, lucrările sesiunii de comu
nicări științifice a Institutului 
de energetică al Academiei 
R. P. Romîne, consacrată acti
vității Institutului în anul 1962. 
La sesiune participă academi
cieni, membri corespondenți ai 
Academiei, cercetători științi
fici, ingineri din întreprinderi 
și din institutele de proiectări.

Comunicările prezentate re
flectă preocuparea Institutului 
de energetică de a pune pe pri
mul plan studierea unor pro
bleme importante ale economiei 
noastre naționale, cum 
lărgirea bazei energetice, 
bunătățirea gradului de utili
zare a resurselor de energie 
etc.

a
R.S.F.S. Ruse și R-S. Armene.

★
Orchestra simfonică a Filar- 

monicii de stat „Moldova” din 
Iași a dat vineri seara un con
cert cu concursul violonistei 
Nora, Grumlikova din R. S. 
Cehoslovacă.

hanova, artistă a poporului

stră. Ascultat cu deosebită a- 
tenție, studentul irakian a în
fățișat un zguduitor tablou al 
crimelor săvîrșite în zilele a- 
cestea în Irak, sub steagul an
ticomunismului. Cercurile re
acționare extermină nu numai 
pe comuniști, care sînt cei mai 
fermi luptători pentru ferici
rea poporului irakian, ci în
dreaptă teroarea sîngeroasă 
împotriva tuturor forțelor pro
gresiste din țară. Dar prin ast
fel de procedee, prin vărsări 
de sînge și crime, reacțiunea 
nu va putea sugruma lupta 
dreaptă a poporului irakian. 
Sîntem fermi convinși că 
dreapta cauză a libertății, de
mocrației și păcii va birui și 
în Irak. Vorbitorul a mulțumit 
studenților și întregului popor 
romîn, pentru solidaritatea 
manifesată față de poporul 
irakian. Multe minute în vasta 
sală au răsunat lozinci în spri
jinul patrioților irakieni care 
înfruntă cu curaj valul de te
roare din țara lor.

Lucia Dumitrescu, studentă 
la Universitatea din București, 
a subliniat în cuvîntul său că 
atrocitățile din Irak lovesc în 
mișcarea națională și demo
cratică din această țară, sint 
doar în interesul imperialis
mului și reacțiunii. Studentul 
Octavian Mohor a exprimat 
indignarea studenților Institu
tului medico-farmaceutic din 
București față de nelegiuirile 
comise de cercurile reacționare 
din Irak care extermină pe 
mii și mii din cei mai buni fii 
ai poporului irakian. Vorbito
rul a cerut cu hotărîre înceta
rea represiunilor antidemocra
tice din Irak, precum și elibe
rarea patrioților arestați.

S-a făcut apoi propunerea 
de a se adopta o moțiune. 
Participanții la miting au 
aprobat o moțiune prin care 
condamnă cu tărie repre
siunile antidemocratice din 
Irak. Cu puternice aplauze, 
repetate minute în șir, cei pre
zenți au subliniat cuvintele 
moțiunii : „Exprimînd voința 
unanimă a studenților din Ca
pitala R.P. Romîne, partici
panții la adunare cer să se 
pună imediat capăt vărsării de 
sînge, persecuțiilor și asasina
telor îndreptate împotriva pa
trioților și democraților ira
kieni, să fie eliberați de în
dată fiii devotați ai poporului 
irakian aruncați în închisori și 
să fie respectate libertățile 
cetățenești”.

Sute de glasuri tinerești au 
scandat energic lozinca : „Sîn
tem alături de patrioții ira
kieni în lupta lor împotriva 
terorii și reacțiunii!”.

GENEVA 15 (de la trimisul 
special Agerpres, C. Benga) : 

în ședința de vineri dimi
neață a Comitetului celor 18 
state pentru dezarmare, prezi
dată de Karol Kurka, condu
cătorul delegației R. S. Ceho
slovace, au luat cuvîntul re
prezentanții Italiei, Mexicului, 
Uniunii Sovietice și Statelor 
Unite.

în discursul său, șeful dele
gației italiene, Cavalerii, s-a 
pronunțat pentru discutarea în 
continuare a problemei încetă
rii experiențelor cu arma nu
cleară și a chestiunilor de or
din tehnic privind inspecțiile 
la fața locului.

Padilla Nervo, conducătorul 
delegației Mexicului, a cerut 
de asemenea continuarea dis
cuțiilor privind încheierea 
unui acord care să interzică 
efectuarea de experiențe nu
cleare. Șeful delegației Mexi
cului a propus realizarea în 
prealabil a unui acord care să 
prevadă încetarea temporară a 
experiențelor nucleare și între 
timp să se continue negocierea 
acordului privind interzicerea 
definitivă a experiențelor ato
mice.

El a condamnat cursa înar
mărilor nucleare și a cerut Co
mitetului să pună în discuție 
măsuri parțiale pentru slăbi-

rea încordării internaționale.
In cuvîntarea sa, reprezen

tantul sovietic S. Țarapkin a 
arătat că, după părerea dele
gației U.R.S.S.. elaborarea tra
tatului cu privire la dezarma
rea generală și totală a fost 
și rămîne sarcina principală 
a Comitetului. Totodată, nu se 
poate să nu se recunoască că 
în actuala situație internațio
nală capătă o deosebită în
semnătate, și prin urmare o 
urgență cu totul specială, rea
lizarea unor acorduri cu pri
vire la aplicarea măsurilor în 
vederea destinderii încordării 
internaționale și a înlăturării 
primejdiei izbucnirii unui 
război.

Referindu-se la propunerea 
sovietică cu privire la înche
ierea unui pact de neagresiune 
între țările participante la 
Tratatul de la Varșovia și ță
rile membre ale N.A.T.O., S. 
Țarapkin a spus : „Considerăm 
că examinarea acestei propu
neri nu mai suferă nici o a- 
mînare — după părerea noas
tră — problema pactului tre
buie să fie discutată în Comi
tet de către întreaga sa com
ponență, imediat după discu
tarea următoarelor două pro
bleme : a declarației cu pri
vire la renunțarea la folosirea 
teritoriilor străine pentru am-

plasarea mijloacelor strategice 
de transportare a armelor nu
cleare și a problemei mijloa
celor de preîntîmpinare a iz
bucnirii accidentale 
război.

Ultimul a luat 
Stelle, reprezentantul 
care a declarat că delegația sa 
continuă să acorde prioritate 
discutării problemelor legate 
de interzicerea experiențelor 
cu arma atomică și a propus 
reluarea lucrărilor subcomite
tului celor 3 puteri nucleare.

Următoarea ședință va avea 
loc la 18 martie.

a unui

cuvîntul
S.U.A.,

Nota sovietică
MOSCOVA 15 (Agerpres). — 

TASS transmite : La 14 mar
tie, guvernul U.R.S.S. a adre
sat guvernului S.U.A. o notă 
în care se arată că guvernul 
sovietic cere insistent ca din 
partea organelor S.U.A. din 
Berlinul occidental să fie lua
te măsuri în vederea abrogă
rii prevederilor „legii din Ber
lin cu privire la organizarea 
judecătorească", potrivit că
reia magistrații din Berlinul 
occidental sînt obligați să pre
steze jurămînt de credință 
constituției R. F. Germane și 
din punct de vedere discipli-

(Agerpres) M. R.

împotriva fărădelegilor

reacțiunii din Irak
VARȘOVIA 15 (Agerpres). — 

La 14 martie a avut Ioc la 
Varșovia un miting de protest 
al tineretului muncitor și stu
dențesc împotriva terorii din 
Irak și exterminării celor mai 
buni fii ai poporului irakian. 
Cei adunați au intimpinat cu 
căldură pe Kassem Ahmed El 
Abbas, membru al Comitetu
lui de apărare a poporului ira
kian, și pe studenții irakieni 
aflați la studii în institutele de 
învățămînt superior din Po
lonia. Tineretul din capitala 
Poloniei și-a exprimat solida
ritatea cu democrații din Irak, 
a condamnat reacțiunea ira
kiană și a cerut să se pună 
capăt asasinării patrioților.

Extinderea
PARIS 15. — (Coresponden

tul Agerpres transmite) : în 
cea de-a 15-a zi a grevei mi
nerilor un fapt nou vine să se 
adauge marilor acțiuni de so
lidaritate ale oamenilor mun
cii francezi. Vineri dimineața 
cei 350 000 muncitori, tehni
cieni și funcționari de la căile 
ferate au declarat o grevă de 
24 de ore. întreaga rețea fero
viară a fost paralizată. Răs- 
punzînd chemării centralelor 
sindicale C.G.T., C.F.T.C., Force 
Ouvriere, oamenii muncii de 
la căile ferate participă la 
grevă în proporție de sută la 
sută. Greva a fost declanșată 
ca urmare a refuzului condu
cerii căilor ferate de a discuta 
problema salariilor, a pensiilor 
și alte revendicări în ciuda 
angajamentului luat la 5 mar
tie de ministrul lucrărilor pu
blice față de reprezentanții 
sindicatelor.

Greva feroviarilor a făcut 
ca majoritatea întreprinderilor 
să-și reducă activitatea în 
cursul zilei de vineri, deoarece 
o mare parte a salariaților nu 
s-au prezentat la lucru.

în diferite centre industriale 
ale Franței, muncitorii din in-

sînt 
îm-

Vineri dimineața s-a înapoiat 
de la Geneva tovarășul Gri- 
gore Geamănu, reprezentantul 
R. P. Romîne în Consiliul de 
administrație al Organizației 
internaționale a muncii, care 
a participat la cea de a 154-a 
sesiune a Consiliului.

★

Vineri au început dezbaterile 
asupra machetei volumului 1 
al tratatului „Istoria literaturii 
romîne", volum care cuprinde 
două părți: Folclorul și Litera
tura romînă în perioada 1400— 
1780.

„Istoria literaturii romîne" 
este elaborată, sub conducerea 
științifică a Academiei R. P. Ro
mîne de un colectiv de specia
liști din institutele Academiei, 
din institutele de învățămînt 
superior și din cadrul Uniunii 
Scriitorilor din R.P.R.

La dezbateri iau parte acade
micieni, scriitori, cercetători de 
specialitate, cadre didactice din 
învățămîntul superior, redac
tori din presă și edituri.

*

In agenda manifestărilor 
muzicale ale Capitalei s-a în
scris vineri un nou eveniment: 
recitalul extraordinar al mezzo- 
sopranei sovietice Zara Dolu-

TOKIO 15 Agerpres). 
Presa japonezăa publicat 
cent impresiile» doi cunos- 
cuți oameni d cultură japo
nezi care ne-u vizitat țara. 
Profesorul Ta» Fiji, de la U- 
niversitatea *n Kobe, în ar
ticolul pubJiat în „Peace 
News" și Iuitulat „Poporul 
romîn este aîndru și vesel" 
scrie despricondițiile de via
ță din ce înce mai bune crea
te oamenilr muncii din țara 
noastră șidespre lupta po
porului jmîn pentru pace, 
prietenie ji înțelegere între 
popoare.

Regizori Kosei Jamakawa, 
care a 
prima

re

pentru
come-I

nar/nt subordonați organe

lor hdiciare ale R. F. Ger- 
mi

»ta arata ca aceste acțiuni 
sîn îndreptate spre extinde
re/ ilegală a competenței or- 
gjelor R. F. Germane asupra 
plinului occidental și atra- 
g atenția asupra faptului că 
e nu pot să nu ducă la com- 
ticarea situației, și așa anor- 
ială, din Berlinul occidental.
Note cu conținut identic au 

fost adresate, de
ambasadelor Marii Britanii și 
Franței la Moscova.

asemenea.

La Damasc după lovitura de stat care a avut loc sipmîrta 
trecută. Unități ale armatei controlează circulația petrăzile 

orașului
(„Din ziarul „L'Hu.-ată") Tratativele

mișcării greviste
dustria metalurgică au anunțat 
de asemenea pentru 15 martie 
greve demonstrative de scurtă 
durată — între 15 minute și 24 
ore — în semn de solidaritate 
cu minerii greviști.

în același timp au Ioc dis
cuții între conducătorii sindi
catelor funcționarilor publici, 
care pregătesc și ei o grevă 
generală pentru ziua de 20 
martie. Greva oamenilor mun
cii de la uzinele de gaz — 
Lacq — care a intrat în a doua 
săptămînă, continuă cu aceeași 
intensitate.

Cît privește greva generală 
a celor 228 000 de mineri, a- 
ceasta continuă să fie totală. 
Referindu-se la măsurile a- 
nunțate după ultimul Consiliu 
de Miniștri, conducătorii sin
dicatelor minerilor au decla
rat că mențin consemnul gre
vei deoarece aceste măsuri nu 
includ nici o garanție în ce _ 
privește satisfacerea revendi- I 
cănilor. Reprezentanții sindi- _ 
catelor au trimis delegații care 1 
să discute cu membrii „Comi
tetului înțelepților” însărcinat 
de guvern cu analizarea situa-

PE SC PE SCURT PE SCURT
PARIS. — Comisia astro- 

nautică a Federației interna
ționale de aviație (F.A.I.) a 
omologat recordurile orbitale 
absolute în privința duratei și 
distanței zborului, stabilite la 
11—15 august 1962 de pilotul 
cosmonaut al U.R.S.S. Andrian 
Nikolaev. Zborul lui Andrian 
Nikolaev și Pavel Popovici au 
fost apreciate de către Comi
sia F.A.I. ca o realizare de 
seamă în cucerirea spațiului 
cosmic. Comisia astronautică 
a prezentat spre examinare 
Consiliului F.A.K. propunerea 
de a se institui medalia de 
aur pentru cosmonauți, care să 
fie decernată lui 
Popovici.

LONDRA. — La 
încheiat lucrările 
internațională „Pentru o confe
rință economică mondială”. în
tr-o rezoluție adoptată în unani
mitate, reprezentanți a 30 de țări 
s-au adresat guvernelor tuturor 
statelor, îndemnîndu-le să parti
cipe la Conferința mondială pen
tru dezvoltarea comerțului, care 
trebuie să aibă loc la începutul 
anului. 1964 sub egida O.N.U. 
Participanții la consfătuire au 
însărcinat un comitet internațio
nal să continue lucrările în ve
derea pregătirii acestei confe
rințe.

VIENA. — în seara zilei de 
14 martie a avut loc în saloa
nele legației R. P. Romine din 
Viena un cocteil la care au 
participat reprezentanți ai bi-

Nikolaev și

Londra și-a 
consfătuirea

rourilor de turism din Austria, 
ziariști austrieci și străini. Cu 
acest prilej au fost prezentate 
filmele de scurt metraj despre 
frumusețile Romîniei, care au 
fost urmărite cu viu interes.

BONN. — în cadrul unei reu
niuni a Comitetului de conducere 
al partidului Uniunea creștin de
mocrată (U.CD.), care s-a tirmt 
la 14 martie la Bonn, Josef Her
mann Dufhues, președintele ad
junct al partidului, a anunțat că 
cancelarul Adenauer va renunța 
la postul său de președinte al 
U.C.D. în această toamnă o dată 
cu cedarea funcției sale de can
celar. Referindu-se la viitoarele 
preocupări ale lui Adenauer, Duf
hues a adăugat nu fără ironie: 
„Presupun că cancelarul Adenauer 
se va retrage la reședința sa de 
la Rhoendorf și va urmări cu un 
interes susținut activitatea succe
sorului său".

ATENA — Ministerul Flotei 
Comerciale al Greciei a decla
rat că printr-un decret regal 
se interzice navelor care na
vighează sub pavilionul grec 
să transporte încărcături în 
Cuba. Fac excepție numai na
vele care au fost închiriate 
pentru astfel de transporturi, 
înainte de publicarea decretu
lui.

Ziarele relatează că hotă
rârea privind această interzi
cere a fost adoptată de guver
nul grec sub presiunea S.U.A., 
și în pofida protestelor arma
torilor și marinarilor greci.

propus această hotărîre la „re
comandarea partenerilor lor 
din N.A.T.O.” și, în_ primul 
rînd, la insistența 
tonului.

Problema livrării 
oțel în U.R.S.S. va 
acum obiectul discuțiilor la 
ședința plenară a Bundestagu- 
lui.

Washing-

țevilor de 
constitui

din Franța
Șiției întregului sectoipublic 

naționalizat. în c ecuațiile lor 
reprezentanții sindicelor pre
cizează : „Luptăm jntru re
vendicări privând fiajorarea 
salariilor și ceea ce iteresează 
nu sînt promisiuni, ci fap
tele”.

' în cursul zile; drvineri, în 
întreaga Franță arfost orga
nizate colecte petru mineri. 
La Paris au sosit in bazinul 
Nord—Pas-de-CaW o delega
ție de 200 de mină îmbrăcați 
în costumele lor c lucru, care 
vor face colecte,în timp ce 
soțiile lor vor ce să fie pri
mite de condu; ă>rii societă
ților miniere.

CAIRO 15 (Agerpres). — Ga
mal Abdel Nasser, președin
tele R.A.U., s-a întîlnit cu de
legațiile guvernamentale siria
nă și irakiană, care au sosit 
la 14 martie la Cairo.

După cum transmite agenția 
M.E.N., la întîlnire au parti
cipat Abdel Hakim Amer, 
vicepreședinte ai R.A.U., pre
cum și Abdel Latif El-Bogda- 
di, Kamal Ed-Din Hussein și 
Aii Sabri, membri ai Consi
liului Prezidențial al R.A.U.

DAMASC 15 (Agerpres). — 
începerea tratativelor de la 
Cairo a coincis cu declarația 
noului guvern sirian cu pri
vire la viitoarele relații dintre 
R.A.U., Siria și Irak. După cum 
transmite corespondentul din 
Damasc al agenției M.E.N., gu
vernul sirian a subliniat că 
consideră drept „principala sa 
sarcină includerea Siriei în-

dia Iul 1.1. Caragiale „O scri
soare pierdută", scrie în ziarul 
„Akahata* ; „Romînia este o 
țară frumoasă, bogată, cu oa
meni sinceri și cinstiți. Din- 
tr-o țară agrară, cum era îna
inte, Romînia s-a transformat 
într-o țară industrială pe baza 
resurselor sale naturale bo
gate".

intre
întîlnire 
W. Gomulka 

A. Novotny
După cum anunță agențiile 

P.A.P. și Ceteka în zilele de 14 
și 15 martie a avut loc în mun
ții Vysoke Tatry o întîlnire în
tre W. Gomulka, prim-secretar 
al C.C. al P.M.U.P., și A. 
Novotny, prim-secretar al C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia.

în cursul convorbirilor, care 
s-au desfășurat într-o atmos
feră prietenească, au fost discu
tate o serie de probleme care 
interesează ambele țări, în spe
cial problemele adîncirii conti
nue a colaborării economice 
dintre R. P. Polonă și R. S. Ce
hoslovacă.

(Agerpres)

Kwame Nkrumah: Singura 
cale deschisă omenirii este 

coexistența pașnică
ACCRA 14 (Agerpres). In

tr-un interviu acordat revis
tei franceze „France Nou- 
velle", președintele Ghanei, 
dr. Kwame Nkrumah, a subli
niat că „raportul de forțe ac
tual din lume s-a stabilit la 
un astfel de stadiu, îneît sin
gura cale deschisă omenirii 
este coexistența pașnică". Al
ternativa la aceasta, a decla
rat Nkrumah, ar însemna haos 
și distrugere.

Astăzi, a sdus el în conti
nuare, pacea este o problemă 
a tuturor. In Africa, proble
ma păcii este strîns legată de 
lupta pentru eliberarea, uni
tatea și reconstrucția conti
nentului negru. „Lupta noas
tră pentru o Africă liberă, in
dependentă și unită este de
pendentă de eforturile de 
menținere a păcii în lume".

de la Cairo
tr-o uniune cu R.AU. și Irak. 
O asemenea uniune va fi 
creată pe baze studiate în 
mod minuțios și va fi deschi
să pentru alăturarea Algeriei 
și Yemenului”.

Guvernul arată că trimiterea 
unei delegații oficiale siriene 
la Cairo marchează „începerea 
activității în domeniul creării 
unei asemenea uniuni” și con
stituie preludiul pentru insti
tuirea unui comitet comun cu 
participarea reprezentanților 
R.A.U., Siriei și Irakului, care 
se va ocupa cu elaborarea ba
zelor unei uniuni între cele 
trei țări. Guvernul sirian își 
exprimă părerea că, potrivit 
proiectului pe care îl va pre
găti comitetul comun, în fie
care dintre cele trei țări tre
buie să fie organizat un refe
rendum,

SEUL. — La 15 martie, guvernul 
sud-coreean și-a prezentat demisia. 
Agențiile occidentale de presă re
levă că demisia cabinetului este în 
legătură cu descoperirea recentă a 
unui complot Împotriva șefului jun
tei militare aflată la putere, ge
neralul Pak Cijan Hi.

După cum se știe, complotul a- 
mintii constituie un episod al 
luptei pentru putere dintre diferi
tele fracțiuni ale juntei militare.

GENEVA. — Statul Burun
di a fost admis in Organizația 
Internațională a Muncii 
(O.I.M.). După admiterea sta
tului Burundi în O.I.M., aceas
tă organizație numără în pre
zent 106 țări membre.

BONN. — La 14 martie, Co
misia pentru problemele co
merțului exterior a Bundesta- 
gului de la Bonn, s-a pronun
țat împotriva poziției gu
vernului vest-german cu pri
vire la exportul țevilor de 
oțel în Uniunea Sovietică și 
în alte țări socialiste; După 
cum a anunțat agenția D.P.A., 
comisia a respins cu majo
ritate de voturi (deputați 
ai P. S. D. G. și partidului 
liber-democrat, precum și 
două voturi ale deputaților 
fracțiunii U.C.D.-U.C.S.) hotă- 
rîrea guvernului potrivit că
reia contractele deja încheiate 
privind livrarea de țevi Uniu
nii Sovietice nu ar trebui res
pectate sub pretextul că aces
te țevi ar constitui o „impor
tantă marfă strategică”.

Autoritățile de la Bonn au

din îooliu.

PARIS. — Ziarul „Le Monde* a 
anunțat că Franța intenționează si 
efectueze la 17 martie o nouă ex
periență nucleară subterană In 
Hoggar (Sahara). Agenția France 
Presse relevă că la Alger știrile 
privitoare la proiectata experiență 
nucleară din Sahara provoacă În
grijorare. France Presse afirmă că 
surse autorizate au anunțat că gu
vernul alger ian se va reuni la 16 
martie pentru a dezbate problemele 
legate de proiectata experiență 
franceză.

NEW YORK. — Camera Repre
zentanților a S.U.A. a adoptat pro
iectul de lege care prevede aloca
rea sumei record de aproximativ 
16 miliarde dolari pentru construi
rea de noi rachete, avioane și 
nave militare pentru forțele armate 
ale S.U.A. Partea cea mai mare a

unsul domn stă 
enod în fotoliu, 
jr fotoliul îl cară 
iricanii. Căci, ve- 
eți dumneavoastră, 
omnul acesta nu-i 

ibișnuit să-și mîn- 
jească postii cu noroi, el este 
încă un _»pîn” — cum îl nu
mește resta „SCHWEIZER
ILLL STRIRTE ZEITVNG”. Nu
mai că _rdul viitor nu va mai 
veni ea apîn”, prezice aceeași 
revistă.

Domna din fotoliu zimbește 
reținu:, dar pare îngindurzt. 
Poate o se gîndește la „rindul 
viitor”, oate...

Domd trecut de tinerețe, ce 
își ferae atît de grijuliu lustrul
- . .r, este Duncan
ministd coloniilor al Marii Bri
tanii. i Zanzibar n-a sosit de 
drațxlturismului, ci pentru a 
amintit mai mult momentul in 
care Jtglia — neconsolată — își 
va la adio de la rolul de stipîu 
in tastă insulă udată de apele 
Oceatlui Indian.

Zaibarul reprezintă un punct 
chei pentru politica brita
nici în partea răsăriteană a 
Afrii. Dincolo de superbul de
car treat de natură, Zanzibarul 
însemnă o poziție strategici im- 
poantă într-o zonă bîntuită de 
ftami neprielnice colonialiști- 
la»

î considerentele politico-mi- 
lire se adaugă interese econo- 
ase. Ale monopolurilor din 
Cy-ul londonez, firește. Zanzi- 
Isului îi revine 75 la sută din 
pducția mondială de cuișoare, 
rudiment a cărui valoare este 
he cotată. Achiziționarea și 
•elucrarea cuișoarelor este în- 
'edințată unei singure companii
- engleze, bineînțeles. Bogății 

|înt destule și monopolurile bri
tanice nu le neglijează — de la
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acestor alocații, în sumă de 7.4 - 
miliarde dolari, este destinată for- | 
telor aeriene militare ale S.U.A.
Flota maritimă militară și corpul I 
infanteriei marine vor primi 6.6 ■ 
miliarde dolari, iar armata (teres- a 
tră ;— N.R.) — 1,7 miliarde dolari. |

I

telor aeriene militare ale S.U.A.

Anuntlnd această hotărîre a Ca
merei Reprezentanților, cores? 
dentul agen/iei U.P.l. sublimezi 
că au fost aprobate sume mei ■: 
declt au fost cerute de î.-.ss. 
vernul S.U.A,
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Domnul Sandys se mai plimbă încă în fotoliul transportat de 
airicani. Dar nu-i departe ziua cînd tabloul acesta va apar

ține unui trecut definitiv îngropat

cocotieri și orez pînă la copra 
și fildeș. Acum, poftele sînt afi
șate de mirosul petrolului. Oa
menii Iui „Royal Dutch Shell" și 
„British Petroleum” se pare că 
au descoperit însemnate resurse 
petrolifere și un întreg meca
nism politic a fost, de aceea, de
clanșat.

Băștinașilor li s-a rezervat o 
viață pentru zugrăvirea căreia 
sînt necesare cele mai întunecate 
culori. Inchipuiți-vă: 85 la sută 
din populafie este analfabetă, iar 
peste 10 la iută din locuitori sînt 
bolnavi de tuberculoză. Pe lingă 
tuberculoză, lepra și malaria se
ceră nenumărate vieți. Toate a- 
cestea in insulele denumite „per
la Oceanului Indian”. Cutremu
rătoare perlă I

Zanzibarul revendică dreptul 
la libertate. Pe tema aceasta 
Londra a fost nevoită să accepte 
un dialog la masa tratativelor. A 
avut, în același timp, grijă să

creeze o stare de încordare în 
insulă, provocînd disensiuni între 
locuitorii proveniți din Africa 
neagră și cei din Orientul arab. 
Metoda a fost de mult brevetată 
la Londra. Autoritățile engleze 
s-au declarat imediat „îngrijora
te” și au trecut la... represiuni.

Formula nu poate fi folosită la 
nesfîrșit. Lupta pentru indepen
dență se amplifică și în aceste 
îndepărtate locuri. Dovadă : San- 
dys a trebuit, totuși, să facă 
unele promisiuni vagi. A promis 
că vor fi organizate alegeri pen
tru acordarea autoadministrării. 
Iar după aceea va fi pusă în dis
cuție deplina i ' . 
Cînd ? Sandys 
tul...

Deocamdată, 
se mai plimbă încă în 
transportat de africani.

Dar „rîndul viitor” ?

independență, 
a evitat

domnul

concre-

Sandys 
fotoliul

E. O.


