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început de an nou. 1964 a apărut 
pe lume în nădejdiile popoarelor de 
întărire a păcii, de limpezire a ori
zonturilor vieții internaționale, de 
destindere și colaborare. Oamenii 
muncii din patria noastră l-au în
tâmpinat cu bucurie, l-au sărbătorit 
cum se cuvine. Cu toții i-au trecut 
pragul cu adîncă încredere în vii
tor, în partidul care ne călăuzește cu 
fermitate neabătută spre culmile în
sorite ale socialismului.

Astăzi, după cîteva zile de merita
tă odihnă, au sunat din nou sirene
le fabricilor și uzinelor, vestind pri
ma zi de muncă a noului an. Oame
nii muncii s-au reîntors la locurile 
lor de producție însuflețiți de hotă- 
rîrea de a obține noi și importante 
victorii în înfăptuirea practică a 
mărețelor obiective stabilite de Con
gresul al III-lea al partidului, a 
sarcinilor planului de stat pe 1964.

Poporul nostru pășește în penul
timul an al șesenalului cu un senti
ment de legitimă mîndrie pentru 
rezultatele dobîndite pînă acum. în 
primii 4 ani ai planului șesenal pro
ducția industrială globală s-a dez
voltat într-un ritm mediu anual de 
15 la sută — superior celui planificat
— productivitatea muncii a crescut, 
în comparație cu 1959, cu 37 la sută, 
iar nivelul prețului de cost a scă
zut cu 13 la sută. Au fost ridicate 
noi unități industriale moderne, do
tate cu tehnică de prim rang, au 
fost asimilate un șir de produse im
portante pentru economia națională, 
a continuat să se îmbunătățească 
calitatea, sortimentul și aspectul 
produselor. în agricultură, toate ra
murile sînt în continuu progres, ca 
rezultat al încheierii colectivizării, 
al măsurilor luate de partid și gu
vern pentru dotarea cu mașini și 
tractoare, îngrășăminte, cadre de 
specialiști, pentru promovarea agro
tehnicii moderne. La orașe și sate 
s-a extins rețeaua comercială și de 
deservire, s-au construit zeci de mii 
de noi apartamente, școli, așezămin
te de sănătate — statul cheltuind 
sume importante în acest scop.

Intrăm în noul an înarmați cu un 
program concret de activitate. Așa 
cum a reieșit din lucrările recentei 
sesiuni a Marii Adunări Naționale
— care a dezbătut prevederile pla
nului și bugetului de stat pe 1964, 
aprobate de plenara lărgită a C.C. 
al P.M.R. din 23—24 decembrie 1963
— producția globală industrială va 
fi de 1,95 ori mai mare decît în 
1959 acordîndu-se, cu consecvență, 
prioritate dezvoltării ramurilor de 
bază ale industriei.

După cum se știe, dezvoltarea în 
continuare a economiei naționale 
este legată în mare măsură de intra
rea la termen în funcțiune a noilor 
capacități de producție, de rea
lizarea parametrilor tehnico-eco- 
nomici prevăzuți la toate obiec
tivele planificate. Concentrarea in
vestițiilor pe mari obiective creează 
premizele pentru realizarea unui 
ritm susținut de execuție în tot 
cursul anului. Continuitatea și rit
micitatea lucrărilor pe șantiere sînt 
indisolubil legate de asigurarea unei 
aprovizionări judicioase cu materiale 
și utilaje tehnologice și de construc
ție. cu proiecte de execuție, cu forță 
de muncă calificată. Realizarea în
tocmai a programului de investiții 
din acest an solicită din plin munca 
harnică și pricepută a zeci și zeci de 
mii de muncitori, tehnicieni și ingi
neri, de constructori, montori și pro- 
iectanți, cadre din economie, organe 
locale de partid, economice și de 
stat Colectivele întreprinderilor care 
furnizează utilaje sau alte materiale 
necesare marilor șantiere să-și facă 
un titlu de cinste din a executa toate 
aceste comenzi la termenele planifi
cate și de un înalt nivel calitativ.

Și în acest an, producția indus
trială va crește în cea mai mare par
te pe seam.« sporirii productivității 
muncii. în comparație cu 1963. pro
ductivitatea muncii va crește cu 9,2 
la sută în industrie și cu 7,2 la sută 
în construcții. Experiența practică a 
întreprinderilor a confirmat, nu o 
dată, că stă în puterea colectivelor

de muncitori, tehnicieni, ingineri, 
proiectanți să contribuie din plin la 
realizarea acestor importante sarcini 
prevăzute in planul de stat luptând 
pentru introducerea și extinderea 
tehnicii noi, pentru folosirea cu 
indici superiori a mașinilor și utila
jelor, pentru mobilizarea largă a 
însemnatelor rezerve interne exis
tente în întreprinderi.

Planul tehnic pe 1964 cuprinde 
sarcini importante privitoare la asi
milarea unor noi utilaje moderne 
care vor influența în mare măsură 
indicii de productivitate, costurile 
și calitatea produselor în ramurile 
unde vor fi utilizate. îndeplinirea 
în cele mai bune condiții, cu un 
înalt spirit de răspundere, de către 
fiecare întreprindere, a prevederilor 
planului tehnic este o sarcină care 
trebuie să se afle permanent în a- 
tenția conducerilor și a tuturor ca
drelor tehnice de concepție din fa
brici și uzine, a colectivelor . de 
muncitori, tehnicieni și ingineri.

Ca și în trecut, noul an va fi, fără 
îndoială, un an în care nesecata for
ță a inițiativei creatoare a maselor 
se va manifesta din plin și în dome
niul îmbunătățirii calității produse
lor — sarcină centrală pusă de partid 
în fața oamenilor muncii din econo
mie. Important este de asemenea să 
se continue cu perseverență și în 
acest an acțiunile întreprinse pentru 
reducerea prețului de cost și a chel
tuielilor de circulație. Potrivit buge
tului de stat, anul acesta, prin re
ducerea prețului de cost, se prevede 
realizarea unui volum de economii 
de 3,4 miliarde lei, cu circa 500 mi
lioane mai mare decît în 1963. O 
sumă importantă care va trebui să 
se adune, leu cu leu, prin eforturile 
colectivelor de întreprinderi, de a 
gospodări cit mai judicios fondurile 
materiale și bănești, de a reduce 
consumurile specifice, de a pune ne
contenit în valoare noi surse și po
sibilități de economii.

Planul pe 1964 cuprinde prevederi 
importante privind munca în agri
cultură. în acest sector sarcina prin
cipală rămîne în continuare — așa 
cum s-a subliniat în cadrul lucrări
lor sesiunii Marii Adunări Naționale 
— creșterea producției de cereale, 
factor hotărîtor în desvolt^re'a celor
lalte ramuri agricole și în primul 
rind a sporirii șeptelului. Realizările 
obținute pînă în prezent în înfăp
tuirea programului de măsuri adop
tat de conducerea de partid și de 
stat în vederea sporirii producției 
agricole sînt un imbold pentru me
canizatori și lucrători, gospodăriile 
de stat, pentru colectiviști, de a-și 
spori eforturile, de a munci cu sîr- 
guință pentru obținerea unor canti
tăți tot mai mari de produse agri
cole, la un preț de cost scăzut.

Este cunoscută atenția deosebită 
pe care partidul și statul o acordă 
construcției de locuințe. în primii 
patru ani ai șesenalului s-au con
struit din fondurile statului circa 
160 mii apartamente, iar în 1964 se 
vor ds în folosință alte 54 mii. Rit
mul construcției de locuințe, reali
zările arhitectonice care contribuie 
la modernizarea și înfrumusețarea 
orașelor sînt succese importante ale 
proiectanților și constructorilor noș
tri, chemați să le dezvolte continuu, 
să-și intensifice eforturile pentru a 
realiza ansambluri cit mai frumoase 
de locuințe durabile și confortabile.

Sub îndrumarea organizațiilor de 
partid, prin grija organizațiilor sin
dicale, întrecerea socialistă pentru 
îndeplinirea planului va cunoaște, 
fără îndoială, în acest an, un nou 
avînt, își va spori eficacitatea, va 
deveni o tribună și mai largă de 
răspîndire și promovare a experien
ței înaintate in producție, a inițiati
velor valoroase.

Strîns uniți în jurul partidului, 
înfăptuind cu consecvență politica 
sa înțeleaptă, să înscriem prin mun
ca noastră harnică în bilanțul lui 
1964 noi izbînzi, noi succese în în
florirea patriei socialiste, în ridica
rea nivelului de trai al poporului ! 
Spor la muncă, dragi tovarăși, în 
noul an !

RsIstb viu iu forajul sondelor
PITEȘTI (coresp. 

„Scînteii“). — Pe mulți 
din petroliștii schelelor 
de extracție și foraj din 
regiunea Pitești noul an 
i-a găsit în plină activi
tate. Multe din măsurile 
tehnice și organizato
rice privind îmbunătă
țirea activității de pro
ducție din acest an se 
referă la intensificarea 
ritmului de săpare a 
sondelor. Una din a-

ceste măsuri prevede 
extinderea largă a fora
jului cu turbina sau cu 
turboburul. în special 
petroliștii întreprinde
rilor de foraj din Rîm- 
nicu Vîlcea și Bascov 
au sarcini mari în a- 
ceastă privință. Zilele 
acestea brigada lui Vin- 
tilă Ursea a trecut la 
săparea unei noi sonde 
— sonda nr. 455 — cu

electroburul. La alte 
două noi sonde — 742 
și 479 — brigăzile con
duse de Dumitru Măli- 
nescu și Gheorghe Pru- 
nache au început fora
jul cu turbina. Prima 
sondă intrată în pro
ducție pe 1964 este cea 
care poartă numărul 
307, la care a lucrat 
brigada condusă de 
Nițu Iordache.

T E L E G R A MĂ
Celui de-al XX-lea Congres al Partidului Comunist 

din Suedia
Stockholm

Dragi tovarăși,
Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn adresează de- 

legaților la cel de-al XX-lea Congres al Partidului Comunist din Suedia 
un cald salut frățesc și urează întregului partid noi succese în activita
tea sa închinată luptei pentru pace, democrație, progres social și un 
viitor luminos al poporului suedez.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN

Printre primele trenuri care au părăsit Bucureștiul în noaptea revelionu
lui se numără și cel remorcat de locomotiva Diesel nr. 060-DÀ-082, condusă 
de mecanicul Victor Brăileanu, evidențiat în întrecerea socialistă de Ia depoul 
de locomotive București-Triaj. Ieri, mecanicul Brăileanu a efectuat a patra 
cursă din acest an pe ruta București-Ploiești. Iată-1 acum la sosirea din cursă.

Pe o treaptă mai înaltă
Pentru noi, oțelarii Uzinei „Oțelul 

roșu“, anul 1963 a însemnat un an 
plin, bogat în realizări. 8 700 tone de 
oțel peste plan, 1 342 șarje rapide, 
7 0G0.Qp(L;iei economii suplifAé-niare 
la prețul de cost, indici înalți de uti
lizare — acestea sînt pe scurt succe
sele noastre. In ce ne privește pe noi 
cei ce lucrăm la cuptorul nr. 2, am 
căutat cu toții să dăm o contribuție 
cit mai mare la realizările întregu
lui colectiv al uzinei. Am produs la 
cuptorul nostru 3 328 tone oțel peste 
plan.

Am început plini de încredere un 
nou an. Sarcinile colectivului nostru 
sînt deosebit de mobilizatoare. Ana- 
lizîndu-și posibilitățile, colectivul 
de oțelari din uzina noastră a hotă- 
rît să dea peste planul anual 
5 000 tone oțel. Echipa noastră s-a 
angajat să producă peste plan 1 250

tone oțel. Pentru îndeplinirea anga
jamentului vom reduce timpul de 
reparație la cald și la rece a cuptoa
relor — ceea ce ne va permite creș- 
lereS-î-tltîiCelăl de üiülzarè și deci 
o producție sporită de oțel. La 
realizarea angajamentului vor con
tribui și măsurile tehnico-organiza- 
torice ce vor fi luate ca, introducerea 
acționării electrice a ușilor de la 
cuptoare, mecanizarea evacuării zgu- 
rei de sub cuptoare și altele.

Aplicînd asemenea măsuri, extin- 
zînd metodele înaintate, sîntem ho- 
tărîți să realizăm în acest an noi 
succese, ridicînd pe o treaptă mai 
înaltă întrecerea pentru a da patriei 
mai mult oțel.

NICOLAE FARCAȘ, 
prim-topitor la cuptorul nr. 2 

de la Uzina „Oțelul roșu“

în peisajul nou al țării s-a în- 
Ä scris ca o prezență simbolică 

imaginea schelelor ce conferă Romî- 
niei socialiste titlul de vast șantier. 
Obiectivele industriale de mari pro
porții care se înalță în diferite re
giuni oglindesc justețea politicii 
partidului nostru, sînt o chezășie 
sigură a dezvoltării în ritm susținut 
a economiei naționale.

Pe șantierele pe care 1963 le-a 
predat din mers noului an se des
fășoară în aceste zile de iarnă o 
activitate susținută. Constructori și 
montori lucrează cu însuflețire pen
tru ca toate capacitățile de producție 
proiectate să fie puse în funcțiune 
la termenele stabilite, ca săgețile de 
pe graficele calității să urce mereu 
mai sus. Ce generos și larg cîmp de 
acțiune pentru munca politică de 
masă, chemată să insufle noi energii 
creatoare oamenilor muncii, să în
drepte eforturile spre cele mai de 
seamă probleme economice !

Este un mare merit al organiza
ției de partid de pe șantierul hidro
centralei „16 Februarie“ că a știut, 
'cu ajutorul organelor superioare de 
partid, ca pe asemenea coordonate 
geografice, cum sînt cele de pe Ar
geș, unde lucrează mii de construc
tori, să orienteze munca politică de 
masă spre cele mai importante laturi 
ale activității profesionale, pentru a 
veni nemijlocit și operativ în spri
jinul producției. Fiind puternic an
corată în viață, ea a ținut seama nu 
numai de setea de cultură a con
structorilor dar Și de specificul fie
cărui lot și șantier în parte.

Se știe că lupta pentru cali
tate e strîns legată de buna pregă
tire a oamenilor. Mai cu seamă pe 
un șantier cum e cel de la Argeș, 
unde natura se mai încăpățînează 
uneori să se lase biruită de oameni, 
opunînd asaltului constructorilor 
duritatea rocii, infiltrația apei, apa
riția pungilor de gaze. Au venit să 
muncească la Argeș, alături de con
structorii veterani, și mulți tineri 
care abia au primit „botezul" unui 
mare șantier sau localnici care, pînă 
nu de mult, se îndeletniceau cu lu
crul la cîmp ori în pădure. Comite
tul de partid, secretarul acestuia. 
Anton Francise, și-au îndreptat a- 
tenția spre problemele ridicării ca
lificării — pe specialități — avînd 
în centrul preocupărilor mai ales 
sectoarele de bază ale șantierului.

Prima filă din jurnalul 
de bord

Danele portului Constanța găzdu
iesc în prezent 37 de vase romînești 
și străine aflate în operațiuni de în- 
cărcare-descărcare. în activitatea 
docherilor și marinarilor, zilele de 1 
și 2 ianuarie au adus și primele suc
cese din noul an. Cu ajutorul maca
ralelor, tractoarelor, autocarelor și 
celorlalte utilaje au fost manipulate 
peste 30 000 tone de mărfuri. De pe 
vasul romînesc „Midia“, de exemplu, 
se descarcă citrice, iar pe vasul gre
cesc „Apolon“ se încarcă diferite 
produse industriale romînești. în 
ziua de 2 ianuarie s-a terminat în
cărcarea și s-au făcut ultimele pre
gătiri pentru plecare într-o nouă 
cursă a vasului romînesc „Craiova“

în ziua de 1 ianuarie s-a înscris 
prima filă a jurnalului de bord a 
noului vas romînesc „Roman“, care 
a plecat în prima sa cursă în portu
rile Mediteranei. în aceeași zi, vasul 
rominesc „Brașov“, lansat de curînd 
la apă de constructorii gălățeni — 
ultimul vas din planul pe 1963 — a 
ancorat la una din danele portului 
Constanța. (Agerpres)

Sub serpentinele multicolore, din orășelul lor, amenajat în 
piața Republicii din Capitală, copiii petrec clipe de neuitat. 

(Foto : A. CARTOJAN) 

eetățiiid de bcL&nt
Cartea prin poșta

45 000 de cititori, cu 
5 000 mai mulți decît în 
1962, au înregistrat în 
1963 serviciile librăriei 
„Cartea prin poștă“. Ur
mare a celor peste 77 000 
comenzi primite, librăria 
a difuzat circa 300 000 
de volume în valoare de 
3 350 000 lei. Au fost so
licitate îndeosebi cărți 
din domeniul agricultu
rii, medicinei, pedago

giei și alte lucrări tehni- 
co-științifice.

In cursul anului trecut 
librăria a expediat circa 
un milion de materiale 
de informare (buletinul 
bibliografic cărți noi, 
cataloage, prospecte, 
prezentări de cărți etc).

Se extinde sistemul de 
reținere a lucrărilor îna
inte de apariție. în 1963, 
mii de cititori și-au asi
gurat cărți în acest mod.

BAIA MARE (coresp. 
„Scînteii“). — Maramure
șenii au întîmpinat noul an 
cu cîntcc și voie bună. Mulți 
au petrecut revelionul îm
preună cu tovarășii lor de 
muncă, alții în munți, la ca
banele Mogoșa și Izvoarele, 
la complexul turistic Borșa 
etc. La reușita sărbătoririi 
revelionului și-au dat con
cursul 1 800 de artiști ama
tori și profesioniști. în 
cinstea evidențiaților în 
producție pe anul 1963, 
ansamblul de cîntece și 
dansuri al Sfatului popu
lar al regiunii Maramureș 
a prezentat în zilele de 1 și 
2 ianuarie spectacolul „Con
cert surpriză“. Băimărenii 
au participat și la specta
colul „Joc și cîntec romî
nesc“ prezeilrat ds ac 
ansamblu.

La complexul turistic 
Borșa, la Izvoarele și Mo- 
goșa s-au organizat ieri 
excursii la care au luat par
te cîteva mii de turiști din 
orașele Baia Mare, Baia

odihnă
Sprie, Sighet și Vișeu. Ei au 
avut prilejul să asisto la in
teresante întreceri de schi și 
săniuțe. ★

CRAIOVA (coresp. „Scîn
teii“). — Vacanța de iarnă 
a elevilor din regiunea Ol
tenia a fost bine pregătită. 
La casele pionierilor din 
orașele Craiova, Tg. Jiu, 
Tr. Severin și Caracal au 
fost organizate concursuri 
de cîntece și jocuri, car- 
navale ale pionierilor. Pes
te 2 000 de elevi clin aceste 
orașe au vizitat muzeele de 
artă și științele naturii din 
Craiova, Porțile de Fier, au 
făcut excursii.

La cele peste 30 de clu
buri de pe lîngă șco
lile medii din regiunea 
Oltenia au loc numeroase 
concursuri „Cine știe cîști- 
gă“ pe diferite teme, 
excursii locale, competiții 
sportive, vizite în între
prinderi.

Primele zile ale nou
lui an. Amurg. învăluit 
în lumini, tradiționalul 
orășel al copiilor din Pia
ța Palatului primește pe 
porțile sale tot mai mulți 
copii. Cetățuia de basm 
este dominată de un 
brad încărcat cu ju
cării 'și înconjurat de 
ghirlande seînteietoare.

Tot felul de atracții și 
surprize găsesc cei mici 
aici. După ce trec pe sub 
o arcadă care are dea
supra un... cer cu o puz
derie de steluțe, un ceai
nic de proporții neobiș
nuite oferă copiilor tot 
felul de bunătăți. Moara 
de vînt e și ea foarte a- 
glomerată. Firesc, din 
moment ce morarii de 
aici pun la dispoziție dul
ciuri atît de ispititoare.

Moș Gerilă aterizează 
parcă direct din Cosmos, 
purtînd în... coș noul an 
1964. Se află lîngă el și 
racheta cu care abia a

sosit. într-un pavilion — 
păpuși, jocuri mecanice, 
mici instrumente muzi
cale și altele. Iată și ecra
nul unui uriaș televizor, 
înalt de 5 metri. Nil e 
decît un fel de cortină de 
sticlă, în spatele căreia 
evoluează formații de ar
tiști. Și nu departe de 
televizor, cîțiva vechi 
prieteni ai copiilor, „e- 
roi“ binecunoscuți : Aș- 
chiuță, căpitanul Val- 
Vîrtej și alții. Incon- 
jurînd pomul, trecînd 
printr-un tunel pictat în 
culori vii, pe lîngă o ba
rieră originală care e de 
fapt... gîtul unei girafe, 
prin apropierea zidurilor 
unui castel fermecat, că
lătorește mereu un tren 
pitic.

V-am mai putea de
scrie încă micite atracții, 
dar... surprizele se cer 
văzute, vă așteaptă în 
cetățuia de basm din 
mijlocul marelui oraș.

„Cerbul carpatin"
BRAȘOV (coresp. „Scîn

teii“). — în una dig_ cele mai 
vechî'construcții ale Brașovu
lui, aflate în piața „23 Au
gust" din centrul orașului, s-a 
deschis în prima zi a anului 
nou un modem complex de 
alimentație publică : „Cerbul 
carpatin“. El cuprinde 2 mari 
săli de restaurant, o cramă,

cofetărie, etc. Arhitecții ți 
specialiștii au căutat să creeze 
aici o ambiant 
nînd armonic
moșul, păstrî 
încăperilor •• 
diri. Comple. ÄS 
dependințe : 
pivniță de vinfi p 
mentare și altele.'

însemnări despre munca 
politică de masă 

pe șantierul hidrocentralei 
„16 Februarie“-Argeș

Acolo unde cursurile de ridicare a 
calificării lîncezeau, li s-a făcut o 
adevărată „transfuzie“ de vitalitate, 
în sensul că cei mai buni ingineri și 
tehnicieni au primit sarcina să de
vină lectori, să-i ajute pe construc
tori chiar individual, la locul de 
muncă. S-a bucurat de mult succes 
întîlnirea dintre mineri și ingineri, 
pe tema „Minerii întreabă — ingi
nerii răspund“. Cei ce-au venit la 
clubul central din Corbeni, din a- 
dîncul galeriilor de la Aref sau 
Rotunda, de la captări secundare 
sau Oiești au ascultat cu interes sfa
turile specialiștilor, cerînd apoi lă
muriri asupra unor probleme mai 
complicate de care s-au lovit în 
timpul lucrului în abataje. Le-a dat 
răspunsuri inginerul Gh. Șerbănescu 
pe care oamenii îl cunosc și-l pre
țuiesc pentru priceperea sa. Și ast
fel, seara respectivă s-a transformat 
într-o lecție despre minerit.

unea de fiecare zi a dovedit 
marea eficiență a schimburi

lor de experiență. Ștafeta nou
lui, a metodelor înaintate de
muncă a fost preluată din ce în ce 
mai mult de diferite colective, deve
nind astfel bun al tuturor. Comite
tul de partid, cunoscînd îndeaproape 
pulsul vieții șantierului, n-a așteptat 
ca aceste schimburi de experiență să 
fie organizate cu tot ceremonialul 
cuvenit, la datele prevăzute într-un 
plan de măsuri sau altul, ci a inter
venit cu rapiditate cînd a fost cazul.

Știind că în ultima vreme la unele 
loturi lucrările de betonare nu pri
meau cele mai bune calificative, co
mitetul de partid împreună cu con
ducerea tehnică s-au gîndit că ar fi 
utilă organizarea unor schimburi de 
experiență. Și cum serile de între
bări și răspunsuri și-au dovedit 
popularitatea fiind atractive, s-a 
ținut o asemenea seară pe tema : 
„Prepararea și turnarea betonului“. 
Poate că o simplă expunere tehnică 
n-ar fi izbutit să rețină atenția oa
menilor. Ce au făcut organizatorii ?

Constructori și stânci (Imagine 
de pe șantierul hidrocentralei 
„16 Februarie“-Argeș).

(Foto : GH. VINȚILĂ)

Mai întâi i-au invitat pe participanțl 
să viziteze o mică expoziție cu cărți 
tehnice de specialitate. Apoi a fost 
prezentată lucrarea „Beton și beton 
armat“, după care au luat cuvîntul 
„așii“ betonării din diferitele puncte 
de lucru de pe șantier. Totodată, la 
locurile unde se manifestau lipsuri 
au fost trimiși să lucreze cei rriai 
buni betoniști, membri de partid și 
din activul fără de partid.

țB ornind de la ideea prețioasă că
* munca politică de masă trebuie 

să devină mai eficientă în rîndurile 
specialiștilor, cu atît mai mult cu 
cît în focul muncii se ivesc unele 
probleme neprevăzute în calculele 
și proiectele inițiale, s-a acționat o- 
perativ, în mod diferențiat. Recent, 
la clubul de la Corbeni s-a ținut un 
adevărat jurnal vorbit despre nou
tățile din domeniul hidroenergiei. 
Expunerile prezentate de inginerii 
Gh. Popescu, Gh. Sălăjan, Ion Pa- 
naite, deosebit de utile prin bogatul 
lor conținut, au cîștigat și mai mult 
în valoare, datorită faptului că au 
fost însoțite de planșe și proiecții. 
Cu maiștrii s-au ținut unele consfă
tuiri. a căror tematică a avut în ve
dere problemele cele mai importante 
din momentul respectiv. La galeria 
de fugă, a avut loc o consfătuire in
titulată „Rolul maiștrilor în respec
tarea normelor de securitate a mun
cii" ; cu maiștrii electrotehnicieni 
s-a organizat un schimb de expe
riență la care a fost dezbătută pro
blema bunei organizări a producției 
și a întăririi disciplinei în muncă.

Comitetul de partid a solicitat o 
serie de specialiști de la regiune ca 
și din Capitală, prin intermediul 
Consiliului național al inginerilor și 
tehnicienilor, să vină în mijlocul 
constructorilor pentru a le vorbi des
pre ultimele noutăți tehnico-științi- 
fice în construcția de centrale elec
trice. Demn de remarcat e fap
tul că s-a cerut și sprijinul Bi
bliotecii regionale, al Bibliotecii 
centrale de stat ca și al Institutu«- 
lui de documentare tehnică spre 
a alcătui recomandări bibliografice 
pentru mineri, mecanici, betoniști, 
conducători auto.

ION MÄRGINEANU

(Continuare în pag. IlI-a)
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IN GOSPODĂRIILE COLECTIVE

Noi blocuri de locuințe date de curînd în folosință în orașul Făgăraș.

cit mai
în aceste zile, consiliul agricol ra

ional Criș, specialiștii din unitățile 
agricole socialiste au în centrul 
atenției lor îndrumarea și sprijinirea 
gospodăriilor colective în elaborarea 
planurilor de producție pe anul 1964. 
Experiența anului 1963 a dovedit că 
acolo unde planurile de producție au 
fost întocmite chibzuit, oglindind po
sibilitățile reale de îndeplinire a sar
cinilor stabilite, gospodăriile colecti
ve au obținut succese importante în 
sporirea producției agricole. Multe 
gospodării colective din raion, între 
care cele din Adea, Chișineu-Criș, 
Ant, Sîntana și altele, au realizat 
recolte medii între 2 000—2 340 kg 
grîu la hectar, depășind producțiile 
planificate, iar gospodăriile colective 
din Comlăuș, Șimand, Grăniceri, 
Sîntana, cu tot timpul nefavorabil 
din 1963, au obținut recolte de po
rumb între 2 680 și 3 275 kg boabe 
la hectar.

O dată cu sporirea producției vege
tale și animale, în multe gospodării 
colective veniturile bănești la suta 
de hectare au crescut mult. La gos
podăria colectivă din Țipari ele au 
ajuns la 256 300 lei, la gospodăria 
colectivă din Olari — la 247 120 lei, 
la gospodăria colectivă din Chișineu- 
Criș — la 215 230 lei etc.

Ținînd seama de faptul că proiec
tele de plan pe anul 1964, care vor 
fi supuse spre aprobarea adunărilor 
generale ale colectiviștilor, trebuie 
să aibă la bază o analiză temeinică 
a posibilităților reale ale fiecărei 
gospodării, consiliul agricol raional 
acordă, tot sprijinul fiecărei unități.

în acest scop, consiliul ' agricol ra
ional a constituit șase colective de 
specialiști formate din ingineri agro
nomi și zootehniști, medici veteri
nari și alte cadre care s-au deplasat 
în fiecare gospodărie și. împreună cu 
consiliile de conducere, cu inginerii 
și brigadierii din gospodării, au ana
lizat posibilitățile existente pentru 
creșterea producției în toate sectoa
rele gospodăriei respective. Colec
tivul format din inginerii Ștefan Ta- 
poș, Nicolae Dumitru și medicul 
veterinar Nicolae Burdușari a dat un 
ajutor substanțial consiliilor de con
ducere ale 
din Socodor, 
Grăniceri în 
colectivul de 
inginerii Teodor Adoc, Cornel Hanțu

gospodăriilor colective 
Pilu, Șiclău, Vărsând, 
întocmirea planurilor ; 
specialiști format din

și medicul veterinar Nicolae Co- 
dreanu au lucrat efectiv la elabora
rea proiectelor de planuri la gospo
dăriile din Pădureni, Țipari, Sepreuș,. 
Chișineu Criș. De menționat că acti
vitatea acestor colective este urmă
rită îndeaproape de către președin
tele, vicepreședinții și de membrii 
comitetului executiv al consiliului 
agricol.

Cu ocazia întocmirii planului de 
producție, specialiștii din gospodă
riile colective se preocupă cu grijă

și dau consultații practice pentru 
. dezvoltarea cu prioritate a acelor ra
muri care au cele mai bune condiții 
în fiecare gospodărie în parte, ținînd 
seama de factorii care concură la 
obținerea unor producții bune și de 
gradul de fertilitate a solului, de 
posibilitățile pentru extinderea iri
gațiilor și a mecanizării lucrărilor 
etc.

Pentru a înlătura lipsurile din a- 
nul trecut cînd culturile 
erau dispersate în multe unități s-a 
prevăzut ca în anul 1964 
se cultive în numai trei gospodării 
colective din cele 31 gospodării din 
raion, adică la Grăniceri, Pilu și Se
preuș. De asemenea, la sfecla de za
hăr s-a recomandat extinderea a- 
cestei culturi îndeosebi în acea parte 
a raionului unde are cele mai bune 
condiții de vegetație, adică în gospo
dăriile colective din Nădab, Șimand, 
Comlăuș. Olari și altele. Proiectul 
planului de la gospodăria colectivă 
din Șimand prevede ca gospodăria 
să cultive în acest an peste 600 ha 
de sfeclă de'zahăr. Ținîndu-se sea
ma de condițiile specifice ale fie
cărei unități, la întocmirea planului 
de producție s-a prevăzut ca în zona 
dintre cele două Crișuri, în care sînt 
amplasate gospodăriile din Adea, 
Chișineu Criș, Zerind și altele să se 
extindă cultura florii-soarelui și sor
gului, care valorifică mai bine decît 
alte culturi solurile din această zonă.

Punînd în valoare posibilitățile de 
dezvoltare a zootehniei, în acest an 
gospodăriile vor crește mai multe 
bovine, porcine și ovine. în dezvolta
rea fermelor de animale se ține sea
ma de condițiile specifice existente

semincere

acestea să

în fiecare unitate. Gospodăria co
lectivă din Sîntana, de pildă, obține 
producții mari și constante de po
rumb dar are în schimb o suprafață 
mică de pășune. De aceea ea își va 
dezvolta creșterea porcilor. La gos
podăria colectivă din Chișineu-Criș, 
fertilitatea solului este mai scăzută 
iar suprafața de pășune este de a- 
proape 1 000 ha. în aceste condiții 
proiectul planului de producție pre
vede în principal sporirea efective
lor de taurine și ovine.

Sprijinul ce va fi dat gospodării
lor colective de către consiliul agri
col raional la întocmirea planurilor 
de producție urmărește și înlătura
rea unor deficiențe manifestate în 
anul trecut privind modul de am
plasare a culturilor, folosirea unor 
semințe valoroase etc. La gospo
dăria colectivă din Avram Iancu, 
bunăoară, producția de grîu din 
anul trecut a fost cu 475 kg mai 
mică la hectar față de cît prevedea 
planul. Aici s-a constatat că neîn- 
deplinirea sarcinii de producție s-a 
datorat neaplicării măsurilor agro
tehnice. Din cele 640 ha grîu pe nu
mai 50 ha s-au dat îngrășăminte, iar 
semănatul s-a făcut după plante 
premergătoare necorespunzătoare. 
Pentru anul 1964 s-au luat măsurile 
necesare pentru aplicarea tuturor 
regulilor agrotehnice recomandate, 
creîndu-se condiții ca planul să fie 
îndeplinit și depășit. Deficiențe ase
mănătoare s-au făcut simțite și în 
alte gospodării colective, între care la 
Socodor, Zărand, Comlăuș, în legă
tură cu stabilirea și folosirea semin
țelor valoroase, aplicarea agrotehni
cii, luîndu-se măsuri pentru înlătu
rarea lor.

Sîntem încredințați că proiectele 
planurilor de producție ale gospodă
riilor pe anul 1964, care se dezbat 
în aceste zile în adunările generale 
ale colectiviștilor, sînt întocmite ju
dicios și țin seama de realitățile și 
de posibilitățile fiecărei unități.

Consiliul agricol urmărește ca cele 
cuprinse în proiectele planurilor de 
producție să fie aplicate în practică, 
fapt care va contribui la întărirea 
continuă a gospodăriilor colective, 
la ’ creșterea producției și sporirea 
veniturilor.

Ing. MIHAI BINȘELAN 
președintele Consiliului agricol 

raional Criș

(Foto : A. CARTOJAN) DIN SCRISORILE
Copii, știți să vă

părinții ?
creșteți lo Lite. la redaețte.

Emeric Iacob din secția legătorîe, 
paginatorul Alexandru Szabo, linon 
tipistul Ion Vlad. (De la Carol Gruia, 
corector).

în anul 1963, 
în raionul Fe
tești s-au dat

NOI SALI 
DE CLASA

folosință numeroase construcții 
școlare. Prin contribuția voluntară 
a locuitorilor și din fondurile statu
lui au fost terminate 50 de săli noi 
de clasă. în curînd alte 11 săli vor 
fi gata. (De la Dumitru Laurențiu, 
activist de partid).

în

Iarăși m-a apucat Dă- 
nuța de mină, trăgîn- 
du-mă spre cinemato
graful „Doina", la ntati- 
neul pentru copii. Ne
răbdătoare, ca în fiecare 
săptămînă. Nerăbdătoare 
să pătrundă în lumea 
basmului depănat pe pe
liculă, cu Scufița Roșie, 
cu Zîna primăverii în
fruntând vrăjmășia iernii, 
cu cocoșul năzdrăvan al 
lui Creangă, cu piticii, 
cu iepurașul — nesfîr- 
șită, atrăgătoare lume de 
personaje. Atmosfera să
lii e totdeauna animată, 
zgomotoasă. Pe întuneric, 
se țese un neîntrerupt 
dialog între copii și pă
rinți. 1001 de întrebări, 
de revelații, de comen
tarii pe marginea luptei 
dintre bine și rău. Mo
rala de pe pînză pătrun
de spontan, firesc, în 
viața micilor spectatori.

Dar, de astă' dată, sul- ■ ■ 
prizai După obișnuita 
veselie stîmită de ispră
vile „Măturii năzdrăva
ne“ s-a așternut în sală 
tăcerea. Doar din cînd 
în cînd, întrebarea șop
tită a cîte unui copil :

— Mămico, e pentru 
mine P

Pe ecran se desfășura 
conflictul încordat din
tre concepțiile a doi pă
rinți privind educația fe
tiței lor. Mama nu poate 
înțelege că „lucrurile 
vorbesc“. în vreme ce

tatăl este partizanul o- 
crotirii și dezvoltării 
imaginației. Părinții nu-și 
vorbesc, sau se ceartă, 
rostesc fraze pline de 
gravitate — și toate a- 
cestea nu numai sub pri
virile uimite ale fetiței 
din film, ci și ale co
piilor din sulă.

— De ce nu răspunzi,

E pentrumămico ? 
mine ?

Alt film. Începe o pa
sionantă dezbatere des
pre felul cum trebuie 
educați cei mici, încă 
din fragedă copilărie. 
Subiectul ? Mama unui 
elev care a furat de la 
școală un microscop e 
,r........ ; .«T—V

micului tiran, iar buni
cuța, deși mai lucidă — 
slabă și terorizată. Un 
subiect realmente inte
resant pentru însoțitorii 
maturi ai copiilor din 
sală. Peste capetele lor, 
părinții schimbă impre
sii. „Da, și la noi în fa
milie se întîmplă cî- 
teodată așa“. Sau: „Vezi, 
dragă, unde o să-l ducă 
răsfățul tău P“

Bune, utile, aceste 
scurt metraje educative. 
Dar nu aici, nu acum. 
Nu la acest matineu 
pentru copii. Probabil, 
mi-am spus, cei care se 
ocupă de programarea 
filmelor au chibzuit ast
fel : sînt filme cu copii ? 
Sînt. Silit educative P 
Sînt. Și le-au trecut 
afișul de la „Doina“, 
fi o explicație. Dar 
mai fi una. De ce 
subapreciem copiii ? De

în- 
pe 
re- 
re-

La gospodăria colectivă din Coșereni, regiunea București, se discută cifrele care urmează să fie înscrise in 
planul de producție și măsurile practice pentru realizarea lor. în fotografie : o ședință de lucru lărgită a consiliului de 
conducere.

ut loc la Bacău o con- 
Tourilor literare din

Recent a avuț loc la 
sfătuire a cer 
Moldova, acțiune care 
dintr-un complex de 
de Uniunea Scriitorilor 
munca de îndrumare a 
condeie. în urmă cu doi ani, Confe
rința pe țară a scriitorilor a atras 
atenția asupra dezvoltării tinerelor 
talente din cercurile literare, reco- 
mandînd ca ele să fie îndrumate cu 
răbdare și competență. Promovarea 
tinerilor înzestrați cu posibilități li
terare este o consecință a politicii 
consecvente duse de partidul nostru 
pentru încurajarea și sprijinirea lar
gă a talentelor din mase. Exemple 
nenumărate vin să confirme acest 
lucru ; amintim în 
inaugurarea colecției 
valoroasă prin multe apariții ale 
sale, tipărirea unui -----—
•it de cărți ale tinerilor, 
.ntensă sprijinire a activității cercu
rilor prin revista „Luceafărul“, pu
blicarea unui mare număr de cule
geri literare (ele s-au ridicat numai 
în ultimii doi ani la 27, dintre care 8 
în Moldova) și o seamă de alte acți
uni, printre care schimburi de opinii 
cu scriitorii mai experimentați, șeză- 
ori literare participări la „Săptămî- 
a poeziei“ și altele. Au avut loc și 
n număr de consfătuiri de lucru ale 
arcurilor literare, dintre care mai 

importantă a fost aceea de la Li- 
pova, cînd s-au dezbătut problemele 
activității și orientării cercurilor din 
regiunile Banat, Oltenia și Hune
doara.

Consfătuirea de la Bacău este 
fructul mai recent al acestei bune 
tradiții. S-au adunat aici reprezen
tanți ai cercurilor literare de la Su
ceava, Iași, Galați și Bacău, apro
ximativ 150 la număr, pentru 
liza împreună un schimb de expe
riență util, adine preocupați de o- 
rientarea ideologico-estetică a acti
vității lor literare, aflată la începu
tul drumului. La dezbateri au par
ticipat numeroși membri ai cercu- 
"!lor literare, scriitori, directori ai 

elor de creație populară, activiști 
-aii. Ziua a doua a consfătui- 

•* consacrată seminariilor de 
Aduse de scriitori cu ex- 

nate apoi de un număr 
iterare. în cea de-a 
jripanții la consfătuire 
șțrie de obiective in- 
je valea Trotușului. O- 
ti.

face parte 
măsuri luate 

privind 
tinerelor

acest sens 
„Luceafărul“.

număr spo- 
o mai

a rea-

în orașul Me
diaș s-eu efec-t 
—i în anul

pe
Ar 
ar 
să

ivCirlâfă îâ milîțîe.'Pusă ce'int.Lam in&'öducB''și •
în fața faptului de ne
crezut pentru ea, mama 
exclamă printre lacrimi : 
„Bine, dar noi nu l-am 
învățat nimic rău I" Ni
mic rău ? se ridică, so
lemnă, întrebarea 
scrisă cu litere mari 
ecran. $i începe 
trospectiva din care
ies, limpede, marile gre
șeli pedagogice de pînă 
atunci ale părinților. Ta
tăl — dezinteresat de 
creșterea copilului, mama 
■—■ sclavă a dorințelor

pe ei în tainele științei 
pedagogice P La urma 
urmelor nu vor avea ji 
ei cîndva copii ? Mărtu
risesc, nu mi-a venit în 
minte această din urmă 
explicație decît în clipa 
în care, ieșind de la film, 
Dănuța mi s-a adresat 
cu o înțelepciune pe 
care nu i-aș fi bănuit-o :

— Tăticule, acuma 
știu cum să te cresc 1

VICTOR VÎNTU
P. S. Cinematograful — 
prost încălzit.

BKSguarCTffcmran

La izvorul talentelor
Consfătuirea de la Bacău a fost 

valoroasă prin faptul că avea o 
bună „acoperire în aur“ — în ta
lent ; erau prezenți mulți tovarăși, 
care, deși aflați în faza aproxima
tivă a debutului, au reale perspec
tive în dezvoltarea lor. Amintesc 
printre aceștia (nu mă îndoiesc că 
uit nume destule), pe Gheorghe Bă- 
lăiță, Mihai Drăgan, Ion Chirie, Mir
cea Radu Iacoban, Corneliu Buzin- 
ski, Ovidiu Genaru, Luminița Ro
man, Corneliu Sturzu, Platon Par- 
dău și alții. Tinerii la care ne re
ferim se află chiar la' izvoarele fap
telor de viață, îi caracterizează en
tuziasmul, parcurg perioada fecundă 
a studiului și a uceniciei literare, au 
prospețimea observației, își for
mează acum bagajul de experiență, 
cunoaștere și, în sfîrșit, prin profi
lul lor etic și cetățenesc, prin bio
grafia lor, ei se încorporează în bio
grafia patriei, în tinerețea acestor 
două decenii.

Consfătuirea de la Bacău — con
fruntare de păreri cu privire la 
problemele îndrumării activității li
terare de amatori — a demonstrat 
încă o dată eficiența unor asemenea 
dezbateri, atrăgînd totodată atenția 
asupra unor fenomene cu o anumită 
răspîndire.

Spuneam că tinerii scriitori din 
cercuri sînt cei care se află la iz
voarele faptelor de viață. Aceasta 
nu înseamnă că ei sînt prin definiție 
cunoscători ai realităților. Necesita
tea cunoașterii, a studiului realități
lor, pasiunea pentru descoperirea 
faptelor de viață interesante, noi, 
sugestive, cu adevărat semnificative 
din mediul în care activează, este 
o preocupare vitală a tînărului scrii
tor, necesară ca apa .și aerul Desi
gur. fapte de viață demne de un In
teres major există pretutindeni în 
țara noastră. Socialismul a regene
rat realitatea romînească ; nu există 
stagnare și inerție nici în cel mai 
neînsemnat colțișor al acestei țări. 
Prin călătorii, prin cunoașterea unor 
medii diferite, tînărul scriitor își va 
îmbogăți orizontul, va cunoaște com
plex viața patriei lui. Dar el are în 
primul rînd o legătură temeinică.

POP SIMION 
secretar al Uniunii Scriitorilor

intimă cu locul său de muncă, cu 
oamenii alături de care lucrează zi 
de zi. Numai o observație atentă, 
temeinică, numai pregătirea ideo- 
logică-politică îi va da posibilitatea 
să înțeleagă nuanțat și profund 
sensurile realității bogate din jurul 
său. Cînd tînărul scriitor scrie des
pre lucruri pe care nu le cunoaște, 
descrie fapte închipuindu-și doar 
că ar fi așa, apare acea litera
tură simplistă și neverosimilă, plină 
de naivități, în care autorul, chiar 
foarte talentat, se mișcă pe un te
ren nesigur. Aș vrea să subliniez în 
această ordine de idei faptul că 
imaginația nu e egală cu ficțiunea 
artistică, treaptă evolutivă necesară 
în procesul creației. Ficțiunea în
seamnă selecție, înseamnă filtrarea 
unor fapte, în fond reale, prin forța 
de observație a creatorului, și inte
grarea lor în structura și armonia 
imaginii literare.

Tînărul scriitor, fie că parcurge 
anii de studiu ai școlii, fie că lu
crează într-o întreprindere, ori în
deplinește o muncă de interes ob
ștesc, are o sumă de cunoștințe și 
o experiență de viață ce trebuie ne
contenit îmbogățite. De aceea, aș 
dori să mă opresc asupra a ceea ce 
s-ar putea numi „profesionalizare 
timpurie“, tendință cu o anumită 
răspîndire în rîndurile tineretului 
cu preocupări literare. E vorba de 
graba de a deveni „cunoscut“, de 
graba de a publica cu orice preț, în 
dauna studiului, a acumulării fi
rești, în dauna exigenței și profun
zimii. Dorința prematură de afir
mare, înainte de a avea ce spune 
efectiv, duce la superficialitate și 
plafonare. Chiar și talentele pot a- 
vea de suferit, deoarece numai cul
tul stăruitor al muncii, seriozitatea 
nedezmințită în elaborarea lucrării 
literare pot constitui garanția dez
voltării unui tînăr scriitor.

Citim cu mult interes un 
mare de lucrări ale tinerilor, 
terizate prin prospețime și

ce 
Și 

din 
aceasta

număr 
carac- 
talent.

Nu de puține ori însă, chiar în ca
zul unor valori, se manifestă ten
dința de mimetism, de imitare a 
scriitorilor consacrați, din țară și 
de peste hotare, practică în fond 
sterilă, deoarece nici o formulă, nici 
0 modalitate, oricît de strălucitoare 
ar fi ea, nu poate duce automat la 
rezultate bune dacă n-a fost însu
șită profund, dacă n-a fost trecută 
prin filtrele sensibilității proprii, 
dacă n-a devenit a ta efectiv. Cul
tivarea personalității, prin ceea 
are ea original, adine personal 
durabil, este o necesitate încă 
faza debutului ; stăruința
trebuie să meargă mînă în mînă cu 
învățătura, cu studiul maeștrilor, 
clasici și contemporani, fără a plăti 
tribut imitației, repetării. Tinerii 
scriitori să fie îndemnați să rețină 
filonul strălucitor, experiența și ti
nerețea maeștrilor ; este una dintre 
concluziile consfătuirii de la 
cău.

In cadrul acestei consfătuiri 
fost abordate cu competență și 
ruință problemele îndrumării con
crete a cercului literar. Prin struc
tura sa, activitatea cercului literar 
trebuie să fie legată de activitatea 
cultural-educativă, de munca des
fășurată de echipele artistice de a- 
matori, de brigăzile de agitație. Ori
ce izolare a cercului literar e de na
tura să slăbească activitatea lui, 
Să-i limiteze sfera de acțiune, să-i 
sărăcească izvoarele de continuă 
împrospătare cu cadre, cu idei noi, 
cu posibilități de a acționa asupra 
colectivității din care face parte. Din 
acest punct de vedere, legătura per
manentă a cercului literar cu gaze
ta de uzină, cu ziarul raional sau 
regional de partid ni se pare o ne
cesitate vitală, nu numai pentru 
valorificarea prin tipar a producției 
literare, ci mai ales pentru o dorită 
și sănătoasă influență pe care o 
poate exercita presa de partid asu
pra activității literare de amatori. 
De asemenea, legătura sub diferite 
forme — texte beletristice, cores
pondențe, poșta redacției etc. — cu 
revistele literare e binevenită. 
Uniunea Scriitorilor e datoare să re-

Ba-

au
stă-

comande revistelor literare, și în
deosebi „Luceafărului’1, — ale cărei 
bune rezultate în promovarea unor 
membri ai cercurilor literare 
a fost apreciată în cadrul con
sfătuirii — să aibă o mai strînsă le
gătură cu cercurile literare de pe 
întreg cuprinsul țării, să urmăreas
că mai îndeaproape și să analizeze, 
prin materiale de critică literară, 
activitatea lor concretă, să publice 
mai multe lucrări ale membrilor 
cercurilor. De asemenea, vor trebui 
înmulțite întîlnirile cu scriitorii ex
perimentați, iar Comisia de îndru
mare să fie mai competentă în 
acțiunile sale, mai promptă și 
mai aptă în a sesiza și rezolva 
probleme reale, de pe teren, 
ale cercurilor literare. Părerea noas
tră e că legăturile de colaborare 
dintre casele regionale ale creației 
populare și Uniunea Scriitorilor tre
buie să depășească stadiul strict u- 
tilitarist ; scriitorii pot și trebuie să 
fie de ajutor în rezolvarea unor 
sarcini privind munca de studiu și 
educare în cercuri, schimburi de 
experiență, dezbateri profesionale și 
altele. E nevoie să ne intensificăm 
eforturile, nu neapărat pentru a 
spori numărul cercurilor literare, ci 
pentru consolidarea lor ideologică și 
estetică, pentru a exercita cu ajuto
rul lor o puternică muncă educativ- 
culturală.

Rămîne deci și pe mai departe, ca 
o sarcină primordială a noastră, să 
veghem asupra exigenței ideologice 
în munca de îndrumare a cercu
rilor, în statornicirea unui spirit să
nătos, principial al dezbaterilor, să 
luptăm cu Consecvență pentru desă- 
vîrșirea măiestriei literare, cucerire 
de neatins fără studiu îndelungat, 
învățătură continuă, o severă disci
plină autoimpusă și un adevărat 
cult al muncii, al uceniciei. Perse
verența în a termina studiile într-o 
specialitate anumită, pasiunea stu
diului ideologic, însușirea culturii 
generale și a culturii literare în 
special, iată imperative pe care tî
nărul scriitor nu le poate ignora.

Sînt idei sugerate și de recenta 
consfătuire a cercurilor literare din 
Moldova, acțiune de real folos pe 
linia sprijinirii și îndrumărilor ti
nerelor talente ; se impune ca buna 
experiență să fie dezvoltată în vii
tor.

PRODUCȚII 
SPORITE 
DE LINA

numără acum, 
de ovine.

Prin aplicarea rațională a selec
ției și îngrijirea atentă a efectivului 
de ovine, în gospodăria noastră s-au 
obținut an de an producții sporite 
de lînă. Dacă în 1958 am obținut în 
medie de la fiecare oaie cîte 4,10 kg 
de lînă, în 1963 am obținut în medie 
6,64 kilograme. (De la lancu Gîlcă, 
directorul gospodăriei).

Sectorul zooteh
nic al G.A.S.- 
Peștera, raio
nul Medgidia, 

printre altele, 9 300

Biblioteca din 
Urziceni are 
numeroși prie- 

comunele vecine.

PRIETENII 
BIBLIOTECII

teni în oraș și în
Pentru ei se organizează săptămînal
diferite manifestări culturale: re
cenzii, seri literare, conferințe, con
sfătuiri. Colectivistul Ilie Codau, 
tractoristul Nicolae Vișan, gospodina 
Tarsița Ciobirca și_ alții sînt cititori 
activi ai bibliotecii. în anul 1963 au 
fost împrumutate de la bibliotecă 
25 000 de cărți. (De la Gheorghe 
Gheorghiu, profesor).

Peste 250 000 
de oameni ai 
muncii, stu- 

denți și elevi au participat anul tre
cut la excursiile organizate de Con-' 
siliul regional U.C.F.S.-Cluj. în afară 
de excursiile de sfîrșit de săptămînă 
organizate în localitățile din împre
jurimi, numeroși turiști au urcat pe 
masivul Făgăraș, pe vîrfurile Rete
zat și Paring, au vizitat peșterile 
din Munții Apuseni. (De la Gh. 
Benga, funcționar).

ACTIVITATE 
TURISTICA

La clubul mun
citorilor între
prinderii po
ligrafice din 
o expoziție de

EXPOZIȚIE
A FOTOGRAFI
LOR AMATORI

Brașov s-a deschis
fotografii care cuprinde diferite as
pecte din viața colectivului nostru.
Autorii celor 94 de imagini apreciate 
de vizitatori sînt 8 fotografi ama
tori. Printre ei se numără: mașinis
tul Gheorghe Corcodel, maistrul

TEATItE : Teatru) de Operă și Balet 
al R. P. Romine : Manon — (orele 19,30). 
Teatrul de stat de operetă . Opereta 
cîntă dragostea — (orele 19.30). Teatrul 
Național „I. L. Caragiale" (Sala Come
dia) : Vizita bătrînei doamne 
19,30) ; (Sala Studio) : Mașina de scris — 
(orele 19,30). Teatrul „C. I.................
(Sala Magheru) ; Act venețian 
19,30) ; (Sala Studio) : Patru sub lin a- coperiș . ... _
Sturdza 
Schitu 
pace —, 
mul care aduce ploaie — (orele 19,30). 
Teatrul de Comedie ; Șeful sectorului 
suflete — (orele 19.30). Teatrul Muncito
resc C.F.R. — Gluleștl : _L..i L.
cu lipsuri — (orele 19,30). Teatrul pen
tru tineret șl copii (Sala C Miile) : Lo
godnicul de profesie se însoară — (orele 
20) ; (Sala din str. Eremia Grigorescu. 
fost cinema ..V, Alecsandri“) : Salut vo
ios — (orele 
— (orele 16). 
Firul de aur 
ric muzical __  _.
Revista de altădată 
Victoria) : Stelele estradei 
Teatrul Țăndărică ,L_L _____
Năzbîtiile lui Țăndărică — (orele 
Ansamblul de cîntece 
C.C.S. : Zboară, cîntec drag 
20).

(orele

Nottara' 
- (orele

.Lucia 
b-dul

— (orele 20) Teatrul 
Bulandra" (Sala din 

Măgureanu nr. 1) : Război și 
(orele 19,30) ; (Sala Studio) : O- 

— (orele 
Șeful sectorului

Băiat bun dar

9,30), Descoperlți-1 pe ,,N“ 
Teatrul evreiesc de stat : 

— (orele 20). Teatrul sati
re. Tănase* (Sala Savoy) : 

(orele 20) ; (Sala 
(orele 20). 

(Sala Academiei) : 
9.00). 

și dansuri al 
(orele

CINEMATOGRAFE ; Nu-i toc pentru 
al treilea : Patria (10; 12.15; 14.30; “ " 
19; 21,15), “ " - ----- -
20,30). 
14.15: 
18,15; 
18,45; 
11,15; 
12,45;
14; 16,30; 19; 21,30) Medicamentul care 
ucide — seria I-a : București (9: 11: 13; 
15; 17; |9; 21) Agatha lasă-te de crime 1 : 
Carpați (10; 12; 14: 16; 18.15; 20,30), Bu- 
cegi (10: 12; 14; 16; 18.15; 20 30) Flacăra 
(14,30; 16,30; 18.30; 20,30) Moartea se nu
mește Engelchen : Capitol (10; 12.30; 15; 
17,45: 20.30) Gluleștl (10: 12,30; 15; 17.30; 
20) Tomis (10: 12.30. 15: 17.30 
rora (10; 12,30: 15; 17.45; 20,15) împărăția 
oglinzilor strîmbe : Tinerelului (10, 12; 
14; 16; 18.15; 20.30) Gol printre lupi — 
cinemascop :

. .. Festival (9,30, 
înfrățirea între 

17, 19,45), Grivița 
21) Modern (9,45, 
21). Cu toții acasă 
13.30: 16, 18.30: 21). 
15,15

16.45:
17.45; 

(11.30:
15,30;
16.30:

12,15; 15; 
popoare 
(10; 12.45;
12; 14.15;

; Republica (9; 
Excelsior (10.15: 

17.45, 20.15), Feroviar (9; 11,30; 
19; 21,30) '•

seria I-a :

20) Au

20,30)
Victoria (10; 12,45; 15,30;

LUCRĂRI 
EDILITAR- 

GOSPODĂREȘTI tuat
1963 numeroase lucrări gospodărești- 
edilitare. Folosindu-se judicios fon
durile alocate din bugetul local, au 
fost asfaltate trotuare în suprafață 
de 54 000 m p, s-au pietruit și s-au 
modernizat mai multe străzi, s-au 
executat consolidări de terenuri etc. 
S-a terminat amenajarea localului 
policlinicii și a început construcția 
unei noi aripi a clădirii sfatului 
popular. O atenție deosebită se acor
dă bunei întrețineri a diferitelor edi
ficii publice : școli, spitale etc. 
Anul acesta sînt prevăzute, prin
tre altele, construirea a 400 de 
apartamente, continuarea lucrărilor 
de canalizare și de extindere a re
țelei de apă potabilă. (De la Florin 
Nistorescu, secretar al Sfatului popu
lar orășenesc Mediaș).

Constructorii 
de pe șantie
rele din raio
nul Beiuș au 

1 trecut 60 de

CONSTRUCȚII 
ÎN RAIONUL 

BEIUȘ 
dat în folosință anul 
apartamente, au amenajat 2 hoteluri 
la Stîna de Vale, dispensarul vèie- 
rihar din comuna Sîmbăta și altele. 
Prin folosirea judicioasă a materia
lelor, ei au realizat economii în va
loare de 80 000 lei.

Anul acesta constructorii vor ri
dica mai multe clădiri, vor efectua 
lucrări de modernizare a unor 
drumuri în orașele raionului etc. 
(De la Dumitru Vesa, funcționar).

Numărul uni
tăților coope
rativelor de 
consum din ra- 

an de an, ajun- 
Majoritatea lor

PRIN COOPE
RATIVELE
SĂTEȘTI

ionul Iași a crescut 
gînd acum la 247.
au fost înzestrate cu mobilier și uti
laj comercial modern. Noi magazine 
au fost date în folosință în comu
nele Lețcani, Podu Iloaie. Mogoșești. 
Valoarea mărfurilor vîndute în 
1963 colectiviștilor prin coopera
tive a crescut cu 47 754 000 lei față 
de anul 1959. Au fost vîndute co
lectiviștilor din raion peste 3 000 de 
aparate de radio, televizoare, mo
bilă, mașini de cusut, mașini de 
spălat rufe, biciclete, motociclete etc. 
(De la Gheorghe Zaiț, funcționar).

18; 20,30). Miorița (10; 12.30; 15; 17,30: 20), 
Melodia (10; 12,15; 15,30; 18; 20,30). Po
vestirile lui Drda : Central (10; 12; 14; 
16; 18,15: 20,15). Anicka merge la școală : 
Lumina (10, 12; 14; 16; 18,15; 20,30). Tu
dor — cinemascop (ambele serii) : Arta 
(15.30; 19) Cosmos (16; 19,30), Pacea (10; 
16: 19.30) Ei cuceresc cerul : Union (15; 
17.30; 20). Drumul Sării (16; 18; 20). Pro
gram special pentru copii : Doina (10; 
11.15: 12,30). Pompierul atomic : Doina 
(14.30; 16,30; 18,30; 20,30). Povestea scufi
ței roșii : Timpuri Noi (rulează în con
tinuare de la orele 10 la 21), Cultural 
(16; 18: 20) Nu ești singur : Dacia (9; 11). 
Legea e lege: Dacia (13; 15; 17; 19; 21).. 
Primul reportaj — cinemascop ; Buzești 
(16; 18,15; 20.30) Babette pleacă la răz
boi - cinemascop : Crîngași (16; 18,15; 
20.30). Trei plus două — cinemascop : 
Unirea (16; 18; 20) Ultimul meu tango : 
Vitan (15; 17; 19: 20,45). Ucigașul și fata : 
Munca (16; 18,15; 20.30) Adesgo (16; 18;
20) . A dispărut o navă : Popular (10,30; 
16; 18,15; 20.30). Ferentari (15; 17; 19;
21) . Cînd vine pisica 
Moșilor (15,30: 18; 20,30).
tor ; Viitorul (16; 18,15; _____ _______
de la Ronda : Colentlna (16: 18,15; 20,30). 
Cavalerul Pardaillan — ci. ;
Volga (10.30: 13: 15: 17; 19; 21). Floreasca 
(12; 16; 18; 20), Flamura (10; 12,15; 16; 
18,15; 20,30). Ml-am cumpărat un tata 
— cinemascop . Luceafărul (16; 18; 20). 
Ah. acest tineret ! : Progresul (15,30;

Lira

— cinemascop : 
Valsul nemuri- 

20,30). Carmen

— cinemascop :

Flamura (16; 12,15; 16;
M .... i

Luceafărul (16; 10; 20). 
: : Progresul 

La vîrsta dragostei :
Printre oameni buni :(15.30; 18; 20,30). ______  ______ _______

Cotroceni (16: 18; 20.30),

CUM VA FÏ VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 4, 5 

șl 6 Ianuarie In țară ; Vremea se men
ține închisă și cețoasă, cu cerul variabil 
mai mult noros. '
sub formă de ninsoare 
fiind în vestul șl 
pînă la potrivit 
Temperatura în 
mătatea de nord 
sud. Minimele 
zero grade și minus 10 grade. Iar maxi
mele între minus 4 grade și plus 6 gra
de In București . Vreme relativ umedă 
șl cețoasă cu cerul variabil. Vint slab 
pînă la potrivit din sectorul nordic. 
Temperatura în general staționară.

Vor cădea precipitații 
mal frecvente 

nordul țării. Vînt slab 
din sectorul nordic 
ușoară scădere în ju- 
a tării și staționară în 
vor fi cuprinse între
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După ce totul a fost pregătit în 
vederea operației, șeful echipei a dat 
comanda : „Atenție, extragem 1“. 
Cablul electric izolat a început să 
urce încet, 
țul sondei, 
granicului. în camera cu aparatura 
de măsură 
lectrice sînt înregistrate pe o pelicu
lă fotografică sub forma unei dia
grame. Geologii care au primit dia
grama de carotaj, copiată pe hîrtie, 
au exclamat : „conform așteptărilor, 
sonda are țiței“.
' Lucrurile s-au petrecut nu de mult 
în schela Gura Ocniței, regiunea 
Ploiești. Noutatea constă în faptul că 
operația de carotaj electric a fost 
executată cu o stație automată fa
bricată în întregime în țară, la în
treprinderea de carotaj și perforări 
din Ploiești. Această stație de cons
trucție modernă, prevăzută cu co
menzi și aparatură automată de în
registrare, este montată pe un auto
camion, firește și el romînesc. Cu a- 
jutorul ei se poate executa întreaga 
gamă de operații la sondele în foraj 
și la cele în producție începînd de la 
carotajul electric normal, carotajul 
electric lateral (BKZ), termocarotaje

- și sfîrșind cu carotajul radioactiv.
; Cînd s-a trecut la construirea sta
ției s-a avut în vedere modernizarea 
aparaturii de investigare la sonde 
pentru punerea în evidență, într-un 
timp scurt și cu o mai mare preci
zie a zăcămintelor de hidrocarburi. 
Munca nu a fost deloc ușoară. Co

lectivul de cercetători și proiectanți 
al întreprinderii a trebuit să învingă 
o serie de greutăți legate de folosi
rea celor mai potrivite scheme de 
lucru. O dată proiectul realizat, s-a 
trecut la înfăptuirea lui în practică, 
în acest scop au fost atrași cei mai 
pricepuți specialiști din întreprinde
re — electroniștii Ion Andronescu și 
Victor Ferato, mecanicul de precizie 
Constantin Ionescu și mulți alții. Ex
perimentările în teren au fost con
duse de inginerul Ion Mihalache, șe
ful echipei operative de carotaj. Cal
culele economice arată că prețul de 
cost al acestei stații complexe de ca
rotaj este de aproape 3 ori mai redus 
decît al aparaturii similare aduse din 
import. Pe baza experienței cîștiga- 
te pînă acum, anul viitor vor fi con
struite 6 asemenea stații, ceea ce va 
contribui la executarea unui volum 
sporit de lucrări, la creșterea efica
cității forajului sondelor.

La întreprinderea de carotaj și

metru cu metru, din pu- 
înfășurîndu-se pe toba

și control impulsurile e-

A apărut revista „Probleme
I. umărul 12, pe luna decembrie 

1963, al revistei „Probleme econo
mice“, cuprinde următoarele artico
le: „Clasificarea ramurilor economiei 
naționale“ de I. PÄCURARU, „Teh
nologia avansată și creșterea pro
ductivității muncii“ de SERGIU 
BULGAKOFF, „Productivitatea mun
cii în industria minieră“ de BUJOR 
ALMĂȘAN, „Importanța aprecierii 
economice a terenurilor în planifica
rea producției agricole“ de S. HÂR
TIA“, „îmbunătățirea continuă a ba
zei furajere“ de C. BISTRICEANU, 
„Considerații asupra repartizării te
ritoriale a fondurilor de mărfuri“ de 
GHEORGHE ALFIRI, „Teoria „con
vergenței sistemelor economice“ — 
expresie a crizei anticomunismului“ 
de M. IONESCU.

(Urmare âin pag. I-a)

con-
oa-

...Din rîndurile harnicilor 
structori se desprind mulți 
meni minunați, care dau dovadă de 
adevărat eroism în muncă. Fie că 
lucrează cățărați pe creste sau în 
inima muntelui, ei înmănunchează 
trăsăturile muncitorului înaintat, 
educat de partid. Pentru ca munca 
de agitație să aibă o adresă precisă 
comitetul de partid s-a preocupat ca 
exemplul constructorilor fruntași, 
. xperiența lor bogată de muncă, 
//aptele lor de eroism cotidian să fie 
>.arg popularizate, cu operativitate 
și în forme cît mai variate. Numele 
lui Moise Florea și Gheorghiță Mi
hai de la lotul Topolog, Ion Moga 
de la Valea cu Pești, Constantin 
Moșneguț și Augustin Duruș de la 
uzina subterană sînt des întîlnite în 
coloanele ziarului de șantier „Făclia 
hidrocentralei“ ; despre ei se vor
bește la stația de radioficare 
sau în textele brigăzilor artistice 
de agitație. Așa se procedează 
ori de cîte ori se ivesc fapte de 
muncă interesante. Iată un e- 
xemplu semnificativ. într-una din 
serile de toamnă s-a pornit o ade
vărată furtună. Era duminică și pe 
șantierul baraj nu se afla aproape 
nimeni. La fabrica de beton, con
struită sus, pe creste, cîteva tone de 
ciment rămăseseră neacoperite, în
tr-un buncher. Ploaia le-ar fi degra
dat. Montorii din echipele conduse 
zle A. Popa și M. Hneda, deși erau 

steniți după orele de muncă încor- 
, ată la mare înălțime, au dat uită- 
£ timpul de odihnă și, sub rafalele 
vîntului și ale ploii, au lucrat pentru 
salvarea cimentului.

Despre fapta lor au vorbit a doua 
zi nu numai agitatorii și gazeta de 
perete, dar s-a scris un articol și în 
ziarul șantierului. La lotul Aref în
deosebi, unde erau unii mineri care 
nu îngrijeau cum trebuie utilajele 
cu care lucrau, lăsau la voia întîm- 
plării perforatoarele la terminarea 
șutului, discuția purtată de agita
tori despre acțiunea celor de pe șan
tierul baraj a fost animată, a prile
juit dezbateri vii care și-au arătat 
roadele.

> a capătul orelor de muncă, 
miile de constructori de pe 

toate șantierele hidrocentralei au la 
dispoziție nenumărate mijloace pen
tru a-și petrece timpul liber cît mai 
plăcut și mai cu folos. Noțiunea de 
„școală“ nu este o figură de stil ci 
realitatea cea mai palpabilă întîlnită

pot afla și 
acestui co-

perforări din Ploiești se 
alte noutăți din munca 
lectiv. Activitatea de bază a între
prinderii se desfășoară pe șantierele 
petroliere, la sonde, prin lucrările de 
măsurare, control și dirijare, precum 
și de deschidere a zăcămintelor. De 
la începutul anului au fost efectuate 
aproape 14 000 operații diferite la 
sonde, cu 68 la sută mai multe de- 
cît în anul 1959. Despre calitatea su
perioară a lucrărilor vorbesc cîteva 
rezultate obținute : a scăzut timpul 
de oprire a sondelor pentru obține
rea diagramelor de carotaj electric 
sau radioactiv, pentru perforarea 
stratelor ; s-a redus numărul de o- 
perații neconcludente sau repetate.

Introducerea și extinderea tehnicii 
noi, a metodelor avansate de lucru, 
stă în atenția întregului colectiv. în 
ultimul timp, bunăoară, s-a extins 
utilizarea complexă a cablurilor ar
mate cu 4 și în special 7 conductori 
la executarea operațiilor, ceea ce 
permite înregistrarea simultană a 
mai multor caracteristici. O parte 
din stațiile existente au și fost modi
ficate în acest scop. Anul acesta a 
fost realizată de asemenea în între
prindere și o stație portabilă de ca
rotaj. Asamblată din mai multe 
panouri, aceasta poate fi ușor 
transportată de membrii echipei de 
carotaj la sondele greu 
pentru mașini,

accesibile
Pentru reducerea 

construirea

stației s-au folosit pentru prima dată 
scheme electronice cu tranzistori, re
dresori cu semiconductor!, materiale 
electroizolante siliconice etc. Toate 
acestea au micșorat simțitor și pre
țul de cost al stației.

în prezent se pun la punct în în
treprindere două procedee noi de in
vestigare a sondelor și anume caro
tajul electric focalizat (laterologul) 
și locatorul de mufe. Primul proce
deu prezintă o eficiență deosebită Ja 
lucrările în noroaie de foraj mine
ralizate unde procedeele obișnuite 
de carotaj nu sînt eficace. Prin fo
losirea celui de-al doilea procedeu 
se determină cu precizie nu numai 
poziția mufelor coloanelor sau altor 
materiale tubuläre introduse în 
sonde ci și locul perforaturilor, ceea 
ce ușurează stabilirea 
bun regim tehnologic 
sonde.

Prin activitatea lor 
tehnicienii și inginerii de la între
prinderea de carotaj și perforări din 
Ploiești aduc o contribuție de sea
mă la sporirea producției de țiței în 
condiții din ce în ce mai economice, 
la exploatarea rațională a zăcămin
telor petroliere.

în fotografie : Inginerul Mircea 
Georgescu lucrînd la reglarea stației 
complexe automate de carotaj în 
vederea unei operații la sonde.

N. PANTILIE 
coresp. „Scînteii“

REVOLUȚIEI CUBANE

celui mai 
de lucru la

muncitorii,

La Casa de cultură a studenților 
din Capitală a avut loc joi seara o 
adunare la care au participat stu- 
denți romîni și studenți străini care 
învață în R. P. Romînă, consacrată 
celei de-a V-a aniversări a victo
riei revoluției cubane.

Au participat ambasadorul Repu
blicii Cuba la București, Manuel 
Yepe Menendez, și membri ai amba
sadei.

Adunarea a fost deschisă de Va
leriu Voica, secretar al Uniunii A- 
sociațiilor studenților din București, 
care, în numele studenților din Ca
pitală, a felicitat pe studenții cuba
nezi aflați în țara noastră.

Din partea studenților cubanezi a 
luat cuvîntul Jesus Norlans, care a 
vorbit despre însemnătatea revolu
ției cubane și succesele obținute de 
poporul Cubei.

A urmat un program artistic.
(Agerpres)

Festivitățile
HAVANA 2 (Agerpres). — în di

mineața zilei de 2 ianuarie, cu pri
lejul celei de-a cincea aniversări a 
revoluției cubane, în Piața Revolu
ției „Jose Marti“ a avut loc o 
paradă militară. Sute de mii de lo
cuitori ai Cubei, adunați în piață, 
au salutat pe participanții la paradă 
prin aplauze furtunoase și acla
mații.

După terminarea paradei, Fidel 
Castro, prim-secretar al Conducerii 
naționale a Partidului Unit al Re
voluției Socialiste, prim-ministru al 
Republicii Cuba, a rostit o amplă 
cuvîntare. Cuvîntarea lui Fidel Cas
tro a fost transmisă la postul națio
nal de radio și televiziune.

HAVANA 2 (Agerpres). — La 1 ia
nuarie la palatul prezidențial din 
Havana a avut loc o recepție la care 
au participat Fidel Castro, prim- 
secretar al Conducerii naționale a 
Partidului Unit al Revoluției Socia
liste. prim-ministru al Cubei, Osvaldo 
Dorticos, președintele republicii, 
membrii Conducerii naționale a Par
tidului Unit al Revoluției Socialiste, 
miniștrii, șefii reprezentanțelor di
plomatice acreditați la Havana, mem
brii delegațiilor străine care au so
sit la Havana pentru a participa la 
festivitățile cu prilejul celei de-a 5-a 
aniversări a victoriei revoluției cu
bane.

Recepția a decurs
feră deosebit de caldă 
nească.

Măsuri de naționalizare 
în Ceylon

COLOMBO. — La 1 ianuarie # 
fost anunțată naționalizarea tu* 
turor companiilor petroliere și de a- 
sigurări. Companiile de asigurări 
particulare nu vor mai putea func
ționa decît pentru asigurarea exe* 
cutării contractelor încheiate. Aceas
tă măsură afectează 41 companii 
străine și 10 companii locale. De ase
menea, a fost anunțată introducerea' 
limbii sinhaleze în administrație, în- 
locuind-o pe cea engleză.

într-o atmos- 
și priete-

în

Torturarea 
dețînuților politici 
Republica dominicană

Pezvălm în legătură cu represiunile din Aden

. >

greutății aparaturii, la

« *4
r A #

economice“1U'-12—1963
La rubrica „Din planul Institutu

lui de cercetări economice“ este pu
blicat articolul „Locul R. P. Romîne 
în economia mondială“ de M. HORO- 
VITZ, iar rubrica „însemnări“ cu
prinde materialele: „Reducerea pre
țului de cost la uzina „Vulcan“- 
Eucurești de VASULE POPESCU, 
„Rezerve de sporire a producției a- 
gricole și de reducere a prețului de 
cost în G.A.S. din regiunea Banat“ 
de Ï. ZAHIU (Timișoara) și E. PO
PESCU, „Din activitatea G.A.S. „Io- 
șia“-Oradea“ de D. BENKÖ (Ora
dea).

Numărul de față mai conține re
cenzii, informații științifice, scrisori 
către redacție și cuprinsul revistei 
„Probleme economice“ pe anul 1963.

pretutindeni și sub formele cele mai 
variate. A imprima un ritm viu 
muncii cultural-educative de masă, 
a găsi metode diferențiate pentru 
fiecare categorie de muncitori, ți- 
nînd seama de specialitate și vîrstă, 
aceasta a fost preocuparea de căpe
tenie a comitetului de partid.

Urmărind să sădească în conștiința 
oamenilor, îndeosebi a tinerilor, 
mîndria de făuritori ai acestui mare 
obiectiv al planului de șase ani, co
mitetul de partid a organizat vizio
narea colectivă pe toate șantierele a 
filmului documentar „4000 de trepte 
spre cer“. Aceasta, deoarece între-, 
prinderea regională cinematografică 
s-a limitat la început doar la pre
zentarea lui la grupul de șantiere. 
Eroii principali ai filmului, construc
torii, au vizionat cu interes pelicula 
iar cadrele tehnice le-au vorbit des
pre importanța construcției hidro
centralei.

Cu prilejul adunărilor de dare de 
seamă și alegeri în organizațiile de 
bază, mulți dintre vorbitori s-au re
ferit în cuvîntul lor la necesitatea 
intensificării acțiunii de educare a 
tineretului, la folosirea unor mijloa
ce mai vii, mai atractive. Iată cum 
s-a născut un obiectiv de seamă din 
planul de muncă al comitetului de 
partid : un ciclu de filme care să fie 
prezentat atît la cluburi cît și de ca
ravane pînă în cele mai îndepărtate 
puncte, filme axate pe tema frumu
seților patriei, a realizărilor regimu
lui democrat-popular, a eroismului 
în muncă. Și brigăzile artistice de 
agitație au fost îndrumate să pună 
în centrul activității lor aspectele 
muncii însuflețite, eroice adesea, de 
pe șantier, să cînte frumusețea aces
tor meleaguri care cunosc o continuă 
transformare, oamenii înaintați. 
Pentru ca brigăzile să primească un 
sprijin și mai eficace, mai calificat, 
au fost invitați pe șantier regizori și 
textieri care au vizionat programele 
unor brigăzi artistice, ajutînd la îm
bunătățirea programelor pe care le 
pregăteau artiștii amatori de la lotu
rile Aref, Corbeni, Oiești etc.

După cum bine se știe, pe șantie
rele hidrocentralei lucrează oameni 
de cele mai felurite meserii, în 
schimburi eșalonate de-a lungul ce
lor 24 ore. Mulți dintre constructori 
sînt tineri. Alții au încă un nivel 
scăzut de cunoștințe. Comitetul de 
partid, dîndu-și seama că o bună 
parte din cei ce au ieșit din schimbul 
I sau cei din schimburile II și III 
nu-și prea fac drum pe la cluburile

Emisiuni poștale în 1964
Pentru 1964 au fost prevăzute pes

te 20 emisiuni de mărci poștale care 
vor fi închinate mai multor eveni
mente ale anului : aniversarea a 20 
de ani de la eliberarea patriei noas
tre, împlinirea a 100 de ani de la 
înființarea Universității din Bucu
rești, a Casei de Economii și Con- 
semnațiuni, a Institutului de artă 
plastică „N. Grigorescu“, a Conser
vatorului de muzică, cu prilejul 
jocurilor balcanice de atletism care 
vor avea loc în țara noastră, a o- 
limpiadei de la Tokio, Festivalului 
muzical internațional „George Enes- 
cu“ etc.

Vor fi, de asemenea, emise și noi 
efecte poștale — plicuri, felicitări, 
telegrame — în peste 100 de noi mo
dele, frumos colorate, cuprinzînd ve
deri de pe litoral, din stațiunile bal
neare de la munte, sau cu motive 
folclorice.

In vederea unei cît mai mari va
rietăți în prezentarea grafică și ca
litativă a timbrelor și efectelor 
poștale, Direcția Generală a Poș
tei a inițiat un concurs pe țară 
pentru realizarea machetelor grafice 
a emisiunilor de mărci și imprimate. 
La acest concurs, care se va încheia 
în primele luni ale lui 1964, partici
pă numeroși artiști plastici, grafi
cieni, desenatori din întreaga țară.

ADEN 2 (Agerpres). — Un număr 
de deținuți politici din închisoarea 
orașului Ahour, din vestul Adenu- 
lui, au adresat o scrisoare reprezen
tanței din Cairo a Partidului popu
lar socialist din Aden, în care dez
văluie tratamentul inuman la care 
sînt supuși. Autorii scrisorii arată că 
atît ei cît și ceilalți deținuți poli
tici au fost răpiți, încă de la 10 de
cembrie, din locuințele lor și trans
portați în secret în închisoare, unde 
sînt torturați și înghesuiți în celule 
mici și întunecoase.

Arestarea și expulzarea în masă a 
patrioților din Aden a stîrnit pro-

Guvernultestul opiniei publice.
federal a fost nevoit să dispună 
deschiderea unei anchete în legătură 
cu arestările în masă operate de au
torități după atentatul din 10 de
cembrie. Potrivit agenției Reuter, o 
delegație de deputați laburiști en
glezi sosiți în sultanatul Fadhli din 
sudul așa-zisei Federații a Arabiei 
de sud pentru a vizita închisorile 
în care au fost aruncați numeroși 
lideri politici din Aden a fost întîm- 
pinată de mai multe sute de locui
tori care au cerut eliberarea deți- 
nuților politici.

SANTO DOMINGO 2 (Agerpres)« ■
Potrivit agenției Prensa Latina, îrî 

Republica Dominicană continuă re
presiunile. în cercurile democratice 
din Santo Domingo se exprimă în
grijorare față de soarta a doi con
ducători ai partidului „Mișcarea 
14 Iunie“, Sandro Ozuno și Daniel 
Guzman, care, arestați încă în no
iembrie, sînt supuși torturilor în în
chisoarea ,.La Victoria“. Ozuno și 
Guzman au trimis o scrisoare din 
închisoare in care arată că sînt tor* 
turați și lăsați pradă, foametei, pen
tru că refuză să renunțe la ideile lor 
democratice.

ANUL SHAKESPEARE
la

Printre marile manifes
tări ale anului 1964 se nu
mără și cea de-a 400-a a- 
niversare a nașterii 
William Shakespeare, 
întreaga lume se fac 
gătiri în acest scop.

Această aniversare

lui 
în 

pre-

Rețeaua medico-sanitara
în continua dezvoltare

APARATURĂ MEDICALĂ
Unitățile sanitare au fost înzestrate 

cu numeroase aparate tehnico-medicale, 
fabricate în țară. în 1963 fabricile spe
cializate în producția acestei aparaturi 
au livrat aproape 5 000 de aparate, în 
circa 70 de tipuri.

S-au produs fotolii dentare, o- 
glinzi pentru cabinetele stomatologice, 
oftalmoscoape, utilaje necesare labora
toarelor de izotopi, autoclave, sterili
zatoare, microscoape, tensiometre etc. 
în ultimele zile ale anului au fost tri
mise unităților și primele electrocardio
grafe romînești.

de pe șantiere, s-a gîndit să folo
sească metoda activităților edu
cative permanente la dormitoarele 

Comitetul sindicatului a 
alcătuiască o bri- 
formată din in- 
medici, activiști 

să-și desfășoare 
principii care

comune.
fost îndrumat să 
gadă științifică, 
gineri, tehnicieni, 
culturali care 
munca pe aceleași 
stau la baza deplasărilor brigăzilor 
științifice la sate. La Corbeni, Oiești 
și la Uzină, vestea că au sosit mem
brii brigăzii științifice a făcut cu iu
țeală ocolul nu numai prin dormi
toarele comune, dar și în colonie. 
S-au ținut scurte informări asupra 
situației internaționale, un medic a 
vorbit despre necesitatea respectării 
regulilor de igienă, au fost prezen
tate noutăți tehnico-științifice, ulti
mele cărți apărute la bibliotecă, iar 
inginerii au răspuns întrebărilor 
puse de constructori despre diferite 
probleme de muncă.

Și pentru că bibliotecile mobile 
de la dormitoare începuseră să 

cam lîncezească, a fost instituit un 
concurs cu premii, au fost organizate 
cercuri de citit. Dintre manifestările 
care au avut un larg ecou amintim 
serile literare.

Comitetul de partid a invitat pe 
șantier scriitori care s-au întîlnit cu 
constructorii nu numai la clubul 
central, dar și la dormitoarele co
mune. Există, de asemenea, mulți 
muncitori care vădesc talent, lucră
rile lor fiind inspirate direct din 
viața șantierului. Spre ei ar trebui 
să-și îndrepte atenția în mai mare 
măsură comitetul de partid, comite
tul sindicatului.

Cîteva cuvinte despre prezența ar
tiștilor profesioniști în mijlocul 
constructorilor de pe Argeș. S-au 
bucurat de mult succes spectacolele 
prezentate de ansamblul C.C.S., al 
Forțelor Armate, de Teatrul de stat 
din Pitești. Ar fi de dorit însă ca 
asemenea spectacole să nu constituie 
„flori rare“ și ca pe Argeș să po
posească și alte colective artistice. 
Constructorii le așteaptă cu bucurie.

★
Pe șantierul hidrocentralei „16 Fe

bruarie“ de pe Argeș există toate po
sibilitățile ca bogata experiență a 
comitetului de partid în domeniul 
muncii politice de masă să fie și mai 
profund valorificată, îmbogățită cu 
noi fapte, pentru ca miile de con
structori de aici să obțină suc
cese și mai mari în muncă, să-și 
lărgească necontenit orizontul cu
noștințelor.

24 MILIOANE 
DE VACCINĂRI

Rețeaua sanitaro-epidemică a desfă
șurat în anul trecut vaste acțiuni pentru 
apărarea sănătății populației. în toate 
regiunile funcționează laboratoare de 
virusologie, dotate cu 
fecționată și cadre 
Anul trecut s-au făcut aproape 24 mi
lioane de vaccinări și revaccinări pen
tru imunizarea în diferite afecțiuni.
Două milioane de persoane au fost
vaccinate împotriva gripei, 10 milioane 
împotriva poliomielitei, 6 milioane îm
potriva tetanosului, a variolei, difteriei 
etc.

aparatură per
de specialitate.

va 
fi cu deosebire prezentă în 
Anglia. La Stratford-on-A- 
von, locul natal al lui Sha
kespeare, va avea loc pe 
scena cunoscutului teatru 
local prezentarea, pentru 
prima oară, a tuturor dra
melor istorice în înlănțuirea 
lor cronologică. Același 
teatru va prezenta „Come
dia erorilor" și „Regele 
Lear“, în regia cunoscutu
lui Peter Brook.

Posturile Britanice de 
radio și televiziune au ter
minat turnarea unui film 
după „Hamlet“. Exterioa
rele și unele dintre inte
rioare au fost filmate în 
Danemarca chiar pe locu
rile unde își situează ac
țiunea Shakespeare. în ro
lul principal joacă un tînăr 
actor danez.

O ecranizare după Hamlet 
o realizează în studiourile 
Mosfilm cunoscutul regi
zor sovietic Grigori Kozin- 
țev.

VÎRSTĂ RESPECTABILĂ
in-

Și 
au

LA ORAȘE ȘI SATE
PITEȘTI (coresp. „Scînteii“). 

Pentru muncitorii Combinatului de 
dustrializare a lemnului din Pitești 
cei de la Uzina de aluminiu Slatina
fost date în folosință două dispensare 
noi. în comunele Strejești, Titulești, 
Coteana au luat ființă noi case de naș
teri. într-o serie de unități industriale 
și agricole au fost înființate 326 noi 
posturi sanitare fixe și mobile, numă
rul acestora ajungînd la 2 200.

în anul trecut unitățile sanitare din 
regiunea Argeș au 
aparate Roentgen, 
17 aparate pentru 
autosanitare etc.

de
o

HOCHEI

nui arbore de pîine 
Senegal este apreciată 
4000 de ani.

MUZEU
AL SECOLULUI XX

In suburbia pariziană 
Nanterre urmează să fie 
înființat pînă în 1966 un 
Muzeu al secolului XX. 
Planurile pentru acest 
muzeu, ce urmează să 
devină o parte compo
nentă a unui mare centru 
cultural, care va mai cu
prinde un conservator, un 
institut de cinematografie 
și o școală superioară de 
arhitectură, au fost e- 
laborate de cunoscutul 
arhitect Le Corbusier.

lui 1964 se împlinesc 150 
de ani de la crearea sa. 
în anul înființării, bi
blioteca a fost frecventa
tă de numai 369 de citi
tori, iar în 
existentă < 
146 de 
blioteca 
238 000 
prezent biblioteca publi
că „Saltîkov-Șcedrin“ 
este frecventată zilnic de 
peste 5 000 de persoane 
și dispune de 82 de săli 
de lectură cu 2 000 de 
locuri. Ea păstrează pu
blicații în 82 de limbi 
ale popoarelor din 
U.R.S.S., cărți, ziare și 
reviste editate în 30 de

limbi vest-europene și 
126 orientale.

fost înzestrate cu 11
16 unituri dentare, 

raze ultraviolete, 20

unica sală 
aici încăpeau 

persoane, 
dispunea 

de volume. In

COLECȚIE DE UNELTE 

Șl MAȘINI AGRICOLE

Si
de

La gospodăria de stat 
Kacina de 
Hora 
că) se află 
mar? 
lecția 
una 
vechi 
liștii care 
zeul — 
tehnicieni, 
istorici — 
tă apreciere bogatei co
lecții de unelte și mașini 
agricole.

lingă Kutna
(R. S. Cehoslova- 

sediul unui 
muzeu agricol. Co
de 
dintre 
din

exponate este 
cele . mai 

lume. Specia- 
vizitează mu- 
agronomi, zoo- 

etnografi și 
acordă o înal-

Un chiparos de mlaș
tină care crește în Mexic 
se presupune că este în 
vîrstă de 6000 de ani. Co
pacul are o înălțime 
50 de metri, coroana
circonferință de 130 de 
metri, iar diametrul trun
chiului este de 11 metri. 
Un „confrate“ mai tînăr 
crește pe insula Tenerifa 
fiind în vîrstă doar de... 
4500 de ani. Iar vîrstă u-

Intr-o casă mică în stil 
roman din Ephes, arheo
logi italieni au descoperit 
un portret al lui Socrate. 
Ei sînt de părere că a- 
cest portret a fost creat 
spre sfîrșitul secolului I 
al erei noastre. Judecind 
după vechime și frumu
sețe, descoperirea este ca
racterizată drept impor
tantă. Tabloul este des
tul de bine întreținut și 
pare a fi făcut parte din- 
tr-un ciclu de portrete ale 
unor filozofi greci.

Fondul bibliotecii pu
blice „Saltî.kov-Șcedrin“ 
din Leningrad numără 
în prezent 14 milioane 
cărți, ziare și reviste. A- 
ceastă bibliotecă este cea 
mai veche din U.R.S.S. 
In luna ianuarie a anu-

„Cupa Bucureștiului“ începe duminica
Pe patinoarul artificial „23 Au

gust“ din Capitală vor începe du
minică întrecerile celei de-a 7-a edi
ții a competiției de hochei de gheață 
pentru „Cupa orașului București“. 
Anul acesta la competiție participă 
echipele Aripile Sovietelor Kuibî- 
șev, Spartak-Plsen, selecționata o- 
rașului Berlin, selecționata olimpică 
a țării noastre și echipa de tineret

a orașului București. Meciurile 
constituie un excelent prilej de ve
rificare și o ultimă selecție pentru 
hocheiștii romîni în vederea turneu
lui olimpic de la Innsbruck. După 
cum am mai anunțat, înaintea în
ceperii turneului olimpic echipa ro- 
mînă va întîlni la Innsbruck, la 28 
ianuarie, în meci de baraj pentru 
grupa A, echipa S.U.A.

• .4:'
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„SÂLTÎKOV-SCEDRIN

UN PORTRET
AL LUJ SOCRATE

BIBLIOTECA

vienez, supraviețuitor al catastrofei de pe vasul 
,,Laconia“, păstrează ca amintire pachetul cu hainele în 
care era îmbrăcat cînd s-a salvat de la naufragiu.

Primele întreceri din noul an
® Turneul internațional de handbal 

(fulger) desfășurat la Berlin a luat sfîr- 
șit cu victoria reprezentativei masculine 
a Berlinului (R.D.G.) care, în finală, a 
învins cu 12—3 (6—2) echipa orașului 
Leipzig. Pentru locurile 3—4 s-au întîl- 
nit echipele orașelor Copenhaga și 
Praga, victoria revenind primei formații 
cu 9—7. Pentru locurile 5—6 echipa 
de tineret a Bucureștiului a dispus cu 
5—4 de cea a Belgradului. în prelimi
nariile competiției (grupa B), tinerii 
handbaliști romîni au făcut joc egal 
(4—4) cu echipa orașului Praga, au în
vins cu 6—3 echipa Magdeburgului și 
au cedat cu 2—7 în meciul cu selecțio
nata orașului Leipzig.

® în prima zi a noului
desfășurat mai multe întîlniri interna
ționale de fotbal. La Alger, în prezența 
ă peste 20 000 de spectatori, echipa Al
geriei a învins cu scorul de 2—0 (2—0) 
echipa R. F. Germane.

în cupa „Orașelor tîrguri“, la Ma
drid, Juventus Torino a dispus cu 2—1 
(2—0) de Atletico Madrid. învingători 
și în primul meci (1—0) fotbaliștii ita
lieni s-au calificat pentru sferturile de 
finală ale competiției.

Evoluînd la San Jose (Costa Rica), 
echipa cehoslovacă Slovan Bratislava a 
învins cu 4—1 (1—1) formația Depor- 
tivo Saprissa.

an s-au

Spartachiada de iarnă a tineretului 
este în plină desfășurare. La șah sau 
tenis de masă, schi, patinaj sau săniuș, 
haltere, trîntă etc., mii și mii de tineri 
își dispută cu pasiune intiictntca, dor
nici să se numere printre fruntașii în
trecerilor acestei tradiționale competiții.

In fotografie : aspect din sala de șah 
a asociației sportive „Laminorul -Bucu
rești.

© Patinatorii de viteză sovietici au 
obținut performanțe valoroase în con
cursul desfășurat la Celiabinsk. Astfel, 
I. Ostahov a stabilit un nou record 
unional în proba de 10 000 m cu timpul 
de 16’05"7/10. Valentina Stenina a 
parcuis 1 500 m în 2’26"8/10 (cea mai 
bună performanță mondială a 
lui). Pe patinoarul 
Stanislav Stenin 
remarcabil în 
(7’49’2/10).

0 Cu prilejul 
tism desfășurat

sezonu- 
orașului Irkutsk, 

a obținut un rezultat 
cursa de 5 000 m

unui concurs de atle- 
la Miami, cunoscutul 

sprinter american Bob Hayes a egalat 
recordul mondial în proba de 100 yarzi 
realizînd timpul de 9 T/10. Recordul 
oficial al probei aparține de asemenea 
lui Hayes.

în cursul aceleiași reuniuni, Gary 
Gubner a cîștigat proba de aruncare 
a greutății cu 18,18 m, iar John Pen- 
nel a realizat la săritura cu prăjina 
4,88 m.

® Tradiționalul turneu internațional 
de șah de la Hastings (Anglia) a con
tinuat cu desfășurarea partidelor din 
cea de-a 3-a rundă. Hasin (U.R.S.S.) a 
obținut victoria în fața lui Hindle (An
glia). Fostul campion mondial Tal 
(U.R.S.S.) a făcut remiză cu Dely 
(R.P.U.). Alte rezultate : Lengyel 
(R.P.U.) — J. Littlewood (Anglia) 1—0 ; 
Gligorici (Iugoslavia) — Clausen (Da
nemarca) 1—0 ; H. Littlewood (An
glia) — Franklin (Anglia) 1—0.

în clasament conduce marele maes
tru internațional Hasin cu 3 puncte.

o Cei mai bum înotători fondiști 
din lume vor participa la începutul lu
nii februarie la cea de-a 4-a ediție a 
competiției „maratonul nautic“. Aceas
tă probă se va desfășura pe o distanță 
de 50 km între Santa Fee și Coronda.
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îmi face o deosebi
tă plăcere să vorbesc 
cititorilor ziarului 
„Scînteia" despre cer
cetările noastre pe cel

„Cea mai bană urare: noi punți 
ale încrederii între Est si Vest“

Articole din presa internațională
NEW YORK 2 (Agerpres).— „Cel 

mai bun lucru pe care îl putem ura 
la acest început de an, scrie într-un 
articol redacțional „NEW YORK 
HERALD TRIBUNE“, este de a con
strui noi punți ale încrederii între 
Est și Vest“.

Analizînd evenimentele politice 
petrecute în cursul anului 1963, ca 
un indiciu al perspectivelor pentru 
noul an, ziarul american scoate în 
relief începutul de destindere apărut 
în viața internațională.

Cel mai important element care a 
contribuit la această destindere este, 
consideră „New York Herald Tri
bune“, „încheierea cu succes a tra
tativelor și ratificarea Tratatului 
pentru interzicerea experiențelor 
nucleare“. Printre celelalte elemen
te ziarul enumeră „tendința spre o 
normalizare a comerțului internațio
nal“, „angajamentul luat în comun 
de cancelarul Erhard și președintele 
Johnson de a explora toate posibili
tățile pentru îmbunătățirea relațiilor 
Est-Vest“ și altele.

Referindu-se la alianța occidenta
lă, „New York Herald Tribune“ 
arată că ea a înregistrat în 1963 
multe „frămîntări“, exprimând dezi
deratul unei îmbunătățiri a acestei 
situații. ★

TOKIO 2 (Agerpres).— Anul care 
a trecut a arătat că diplomația co
existenței pașnice a dat rezultate — 
scrie ziarul japonez „ASAHI“.

„Asahi“ arată că în noul an 1964 
politica coexistenței pașnice trebuie

Acord în Valea Ulcioarelor
PHNOM PENH 2 (Agerpres). — 

în cadrul unei întîlniri care a avut 
loc în Valea Ulcioarelor, generalul 
Kong Le, comandantul trupelor gu
vernamentale laoțiene, și generalul 
forțelor Patet Lao, Singkapo, au a- 
juns la un acord cu privire la înce
tarea focului. Cei doi generali au că
zut de acord să creeze un comitet 
mixt de supraveghere a încetării fo
cului. Ei au hotărît, de asemenea, să 
se întîlnească din nou la 7 ianuarie. prin 

Aceeași

forțele polițienești evacuează populația din zonele periculoaseNicosia,

De la „anul decretelor“ ia „anul congresului“

martie“.
an, președintele 
Ben Bella, de- 

să punem totul 
ca copiii noștri să

Pentru țăranii algerieni nu con
tează atît de mult data. Pentru ei 
contează evenimentul — fenomen al 
naturii, sau fapt local sau mondial. 
Strămoșii noștri spuneau „anul foa
metei“, cînd voiau să evoce anul 
1871. Părinții noștri spuneau „anul 
orezului“, cînd voiau să vorbească 
de anul 1929. un alt an de lipsuri și 
foamete Se spune astăzi „anul lui 
8 mai“ (1945), an care a văzut pă- 
mîntul nostru scăldat de sîngele a 
peste 40 000 de victime în cursul re
presiunii prin care reacțiunea a răs
puns marelui avînt al mișcării na
ționale după victoria asupra fascis
mului hitlerist. Este incontestabil că 
1963 va rămîne, în amintirea țărani
lor și muncitorilor algerieni, ca „a- 
nul decretelor din

In zorii acestui 
republicii, Ahmed 
clara : „Trebuie 
în mișcare pentru 
poată înflori în libertate și fraterni
tate pe acest pămînt. pe care pă
rinții lor l-au smuls prin eforturi 
neobosite, din mizerie, foamete și 
ignoranță. Guvernul este hotărît să 
facă totul pentru ca Algeria să de
vină o țară modernă și prosperă. în 
care dreptatea socială și drepturile 
legitime ale tuturor cetățenilor să 
fie apărate“.

Trebuie să arătăm că unii nu au 
întîmpinat aceste cuvinte cu con
vingerea că în tară vor avea loc in
tr-adevăr mari schimbări. în ajunul 
dobîndirii independenței, noi tocmai 
ieșiserăm dintr-o criză politică gravă 
care răspîndise confuzia, amărăciu
nea și decepția în rîndurile po
porului. Locuitorii orașelor și satelor 
se zbăteau în greutăți economice. 
In administrație domnea dezordinea, 
paralizînd aplicarea măsurilor pozi
tive care fuseseră de acum luate de 
guvern.

In aceste împrejurări au fost pro
mulgate la 18 martie, decretele prin 
care au fost naționalizate fermele 
marilor moșieri, precum și sute de 
întreprinderi industriale și comer
ciale. Atunci, atmosfera s-a schim- 

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA i București, Piața „Scînteii“ Tal. 17.60.10, 17.60.20. Abonamentele se fac la oficiile poștale, factorii poștali și difuzorii voluntari din întreprinderi și Instituții Tiparul : Combinatul Poligrafic Casa Scînteii

continuată. Pentru stabilirea unei 
păci trainice în întreaga lume, sub
liniază ziarul, între Est și Vest tre
buie să fie stabilite relații priete
nești, trebuie să fie încheiat un tra
tat de dezarmare, trebuie să fie re
glementată problema Berlinului oc
cidental și alte probleme urgente.

*
LONDRA 2 (Agerpres).— Un grup 

numeros de oameni de știință și re
prezentanți ai cultelor din Anglia, 
au publicat în revista „TIMES“ o 
scrisoare adresată poporului englez 
în care se pronunță în sprijinul rea
lizării dezarmării generale și totale.

După cum se arată în această 
scrisoare, Tratatul de la Moscova cu 
privire la interzicerea experiențelor 
nucleare în atmosferă, spațiul cos
mic și sub apă, a fost întîmpinat cu 
căldură de toți oamenii de bună cre
dință. Acesta nu este însă decît un 
prim pas. Autorii scrisorii se pro
nunță în favoarea dezarmării gene
rale și totale și cheamă pe toți oa
menii de bună credință din Anglia, 
indiferent de apartenență politică, 
„să depună maximum de eforturi 
pentru a mobiliza opinia publică din 
țară în vederea înfăptuirii acestui 
deziderat al întregii omeniri“.

în le-

ianua- 
guver- 
primul

NICOSIA 2 (Agerpres).— Prima 
zi a anului nou, relatează agenția 
France Presse, a cunoscut o vie ac
tivitate politică și diplomatică, atît 
la Atena cît și la Ankara, 
gătură cu criza cipriotă.

în după-amiaza zilei de 1 
rie a avut loc o ședință a 
nului turc. prezidată de 
ministru Inonii, la care a fost exa
minată evoluția evenimentelor din 
Cipru. A fost studiată, îndeosebi, 
informația cu privire la intenția 
guvernului cipriot de a abroga tra
tatele de garanție și alianță înche
iate cu Grecia, Turcia și Anglia. 
Președintele Makarios a anunțat 

juvernul său dorește să obțină 
desființarea acestor tratate 
mijloace corespunzătoare.

că g-

de BOUALEM KHALFA 
redactor șef al ziarului 

„Alger Républicain“

bat. 
este 
care 
dele gloriosului nostru război de eli
berare, care a durat aproape opt ani. 
Acei revoluționari, care pînă la de
cretele din martie păstraseră o ati
tudine de espectativă, au redobîndit 
încredere și au pornit cu entuziasm 
la muncă. Decretele au angajat revo
luția națională și democratică alge
riană pe calea unui proces de radi
calizare, constituind începuturile u- 
nei revoluții sociale care se afirmă 

Poporul a înțeles că guvernul 
hotărît să țină în frîu pe aceia 
ar vrea să fure poporului roa-

. Scrisoare din Algeria

ca o necesitate vitală pentru dezvol
tarea economică independentă a țării 
noastre și ridicarea ei rapidă la ran
gul unei națiuni industriale moder
ne și prospere.

Numai eforturile depuse zi de zi, 
„solidaritatea sudoarei“. cum li s-a 
spus, pot scoate Algeria din situa
ția de țară slab dezvoltată în care 
a fost ținută în trecut. Președintele 
a repetat aceste cuvinte la fiecare 
întrunire, la fiecare miting. Răspun- 
zînd acestei chemări, muncitorii din 
orașe și de pe ogoare, intelectualii, 
și-au pus brațele și mintea în ser
viciul Algeriei noi. Pături largi de 
cetățeni participă la munca volun
tară. Munții noștri, pustiiți de ero
ziune, de incendiile din timpul răz
boiului de eliberare, se acoperă din 
nou de arbuști pe care populația îi 
plantează duminica. Campania pen
tru Fondul național de solidaritate, 
destinată să aducă remediu celor 
mai urgente probleme de asistență, 
între altele ajutorării bătrînilor, a 
cunoscut un succes fără precedent. 
Bărbații au dat salariile lor pe mai

AAemhrii nepermanenți 
ai Consi liului de Securitate | 

și-au ocupat locurile
NEW YORK 2 (Agerpres).— La 

1 ianuarie și-au ocupat locul de 
membri nepermanenți în Consiliul de 
Securitate reprezentanții Boliviei, 
Coastei de Fildeș și R. S. Ceho
slovace.

Mandatul reprezentanților Boliviei 
și Coastei de Fildeș va dura doi ani, . 
în timp ce mandatul R. S. Ceho- ’ 
slovace va dura un an. Potrivit unei 
înțelegeri prealabile, Cehoslova
cia și Federația Malayeză și-au îm
părțit pe din două un loc de mem
bru nepermanent în Consiliul de 
Securitate pe perioada 1964—1966.

Conflictul dintre Dahomey 
și Niger

COTONOU 2 (Agerpres). — Colo
nelul Soglo, șeful guvernului provi
zoriu al Republicii Dahomey, a adre
sat secretarului general al O.N.U., 
U Thant, o telegramă de protest îm
potriva tratamentului la care sînt 
supuși cetățenii de origină daho- 
meană pe teritoriul Nigerului. Colo
nelul Soglo reproșează guvernului 
nigerian că circa 3 000 de cetățeni 
din Dahomey au fost internați în 
lagăre. Colonelul Soglo cere, de ase
menea, convocarea Consiliului de 
Securitate pentru examinarea dispu
tei care a apărut între cele două 
țări.

re-
ai

Evoluția evenimentelor din Cipru
• Intenția guvernului de a abroga tratatele de garanții o Ședințe guvernamentale la Ankara și Atena

agenție anunță că ministrul afa
cerilor externe al Turciei a 
mis ambasadorilor la Ankara
Greciei, Angliei și Statelor Unite o 
notă în care le atrage atenția asu
pra „ilegalității abrogării unilate
rale de către președintele Makarios 
a acordurilor de garanție“.

Pe de altă parte, anunță agenția 
France Presse, la Atena a avut loc 
în noaptea de 1 spre 2 ianuarie o 
ședință extraordinară a guvernului 
grec, convocată de primul ministru. 
La ședință, în afara șefilor de stat 
major ai forțelor armate, au luat 
parte ministrul apărării naționale, 
precum și Papandreu și Venizelos, 
lideri ai Uniunii de centru și Cane- 
lopoulos, președintele Uniunii națio
nale radicale. Ședința a fost convo
cată în urma informațiilor potrivit 
cărora Turcia întreprinde pregătiri 
navale și militare în regiunea Ci
prului.

Intr-o declarație făcută corespon
denților de presă, Venizelos a făcut 
cunoscut ziariștilor că ședința a 
avut loc îndeosebi „în urma neli
niștii pe care a provocat-o la Atena 
cererea guvernului turc cu privire 
la mărirea contingentelor militare 
ale Turciei și Greciei în Cipru în 
vederea restabilirii ordinei“.

Guvernul Greciei a respins pro
punerea Turciei.

Întrunirea Consiliului 
permanent al N.A.T.O.

PARIS 2 (Agerpres). — Agenția 
France Presse anunță că în urma ce
rerii Greciei la 2 ianuarie la Paris 
s-a întrunit Consiliul permanent al 
N.A.T.O. pentru a lua în discuție si
tuația din Cipru.

multe zile. Femeile și-au scos biju
teriile, și cum să nu cităm cazul a- 
celei femei care, neavînd să ofere 
nimic altceva, a donat dantura sa 
de aur.

în 1963, poporul nostru a adoptat 
o constituție, în care sînt înscrise as
pirațiile noastre spre socialism, o 
constituție care fixează drept obiec
tiv desființarea exploatării omului de 
către om.

1963 a fost, de asemenea, anul con
ferinței de la Addis Abeba a țărilor 
africane, în cursul căreia delegația 
noastră a dat glas profundelor aspi
rații de pace, destindere internațio
nală, coexistență pașnică și dezar
mare ale poporului algerian. In acest 
an, poporul nostru a avut din nou o- 
cazia să constate, așa cum a făcut și 
în cursul războiului de eliberare, cine 
îi sînt prietenii și cine îi sînt duș
manii. Țara noastră a strîns legă
turile cu Uniunea Sovietică și cu 
celelalte țări ale lagărului socialist.

Totuși, n-am putea spune că totul

Vedere a orașului Alger
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Comunicatul comun chino-marocan
RABAT 2 (Agerpres). — Agenția 

China Nouă a transmis comunica
tul comun al guvernelor R. P. Chi
neze și regatului Maroc în legătură 
cu vizita premierului Ciu En-lai.

„Cele două părți, se arată în co
municat, s-au pronunțat în sprijinul 
coexistenței pașnice între țări cu 
sisteme sociale diferite și al 
largi colaborări internaționale 
zate pe egalitate și 
proc“.

Crearea organizației 
cane, eveniment de 
importanță pentru unitatea Africii 
și progresul acestui continent, se 
spune în comunicat, „se încadrează 
în principiile istoricei conferințe de

unei 
ba- 

reci-avantaj

afri-statelor 
considerabilă

După dizolvarea Federației 
Rhodesiei și Nyassalandului

CAIRO 2 (Agerpres). — Dezmem
brarea Federației Rhodesiei și Nya
ssalandului a fost marcată în Nya- 
ssaland prin manifestații de bucurie 
la care au luat parte mii de africani. 
La mitingul ce a avut loc în aceeași 
zi în capitala țării, a luat cuvîntul 
primul ministru, Hastings Banda, 
care a făcut o trecere în revistă a 
luptelor duse de populația din acest 
teritoriu pentru dezmembrarea fe
derației și pentru dobîndirea inde
pendenței. Hastings Banda a chemat 
poporul din Nyassaland la conti
nuarea luptei pentru cucerirea de
plinei independențe chiar în cursul 
acestui an.

Cu același prilej, secretariatul per
manent al Consiliului de solidaritate 
al țărilor Asiei și Africii a organi
zat la 1 ianuarie, la Cairo o confe
rință de presă. Liderii Partidului 
unit al independenței naționale din 
Rhodesia ■ de nord și ai Uniunii 
poporului african Zimbabwe au re
dactat o declarație pe care au citit-o 
în fața reprezentanților partidelor 
luptătoare pentru independență din 
mai multe' țări africane prezenți la 
conferință. In declarație este expri
mată hotărîrea africanilor din teri
toriile ce au alcătuit Federația Rho
desiei și Nyassalandului de a con
tinua lupta pînă la cucerirea depli
nei independențe.

Organizația engleză „Mișcarea 
pentru eliberarea coloniilor“ a dat 
publicității o declarație în care 
salută lichidarea Federației Rhode-

De unde fonduri ?

Mari zăpezi in sudul S. U. A....

Atentat la viața 
președintelui Nkrumah

LONDRA 2 (Agerpres). — Servi
ciul de informații al înaltului Co
misariat al Ghanei la Londra a dat 
publicității un comunicat în care se 
arată că joi după-amiază a avut loc 
un atentat la viața președintelui 
Ghanei, Kwame Nkrumah, în mo
mentul în care acesta părăsea reșe
dința sa oficială. în comunicat se 
arată că asupra președintelui au 
fost trase cinci focuri de armă. A- 
tentatorul a fost imediat arestat.

Unul din ofițerii din garda pre
ședintelui a fost ucis. Președintele 
Nkrumah nu a fost atins de gloanțe.

en-
ne-

al-

este roz în zilele acestea în Algeria, 
căreia noi îi spunem și „țara soare
lui“. Mai rămîn de învins mari difi
cultăți economice. Aparatul nostru 
de stat, administrația noastră nu 
sînt încă la nivelul hotărîrilor revo
luționare menționate la început. Re
zistența contrarevoluționară s-a in
tensificat și mai mult, după ce au 
fost luate noi măsuri de naționali
zare a unor mari suprafețe de pă- 
mînt. Tocmai de aceea, poporul nos
tru consideră necesar să îmbine 
tuziasmul creator cu vigilența 
cesară.

Anul 1964 începe, pentru noi, 
gerienii, sub bune auspicii. In acest 
an va avea loc Congresul F.L.N. Co
misia de pregătire a congresului a 
realizat, de pe acum, o treabă bună. 
Algerienii așteaptă de la acest con
gres constituirea unui partid conform 
aspirațiilor lor socialiste, care să re
grupeze forțele înaintate — oamenii 
muncii de la orașe și sate, intelec
tualii revoluționari și acea fracțiune 
a micii burghezii care pune intere
sele generale ale poporului pe dea
supra intereselor sale de clasă.

încă de pe acum putem spune că 
1964 se va înscrie în cronica Alge
riei ca „anul congresului“. 

la Bandung, care nu a încetat să în
suflețească popoarele africane și a- 
siatice în acțiunile în vederea eli
berării lor depline“.

Cele două părți își reafirmă spri
jinul pentru principiile neinterven
ției în afacerile interne ale altor țări, 
reglementării pașnice pe calea tra
tativelor a litigiilor internaționale, 
reglementării în spiritul justiției și 
echității a problemelor dintre țările 
asiatice și africane lăsate nerezol
vate de istorie.

Premierul Ciu En-lai a invitat pe 
regele Hasan al II-lea să viziteze 
Republica Populară Chineză. Invi
tația a fost acceptată.

siei și Nyassalandului, apreciind a- 
ceasta drept o cucerire importantă 
în lupta pentru eliberarea Africii, 
în încheierea declarației se arată 
că soarta acestei federații o pot a- 
vea și alte uniuni create în pofida 
voinței popoarelor din aceste teri
torii, ca Federația Arabiei de sud 
și Federația Malayeziei.

DALLAS 2 (Agerpres). — După 
cum transmite corespondentul agen
ției Associated Press, se apreciază 
că cheltuielile pentru apărarea lui. 
Jack Ruby se vor ridica la peste 
100 000 de dolari.

Se apreciază că valoarea localuri
lor de noapte care aparțin lui Ruby 
este mult mai mică decît onorariile 
oferite apărătorilor lui. în ceea ce îi 
privește pe frații și surorile asasi
nului, ei nu sînt oameni înstăriți : 
un frate, care locuiește la Dallas, 
repară mașinile de spălat ; un altul, 
care locuiește la Chicago, aprovi
zionează florăriile ; al treilea lu
crează la o curățătorie chimică din 
Detroit. Este puțin probabil ca 
cești oameni, care au mijloace de 
trai modeste, să fie în stare să adu
ne sumele importante necesare pen
tru apărarea lui Jack Ruby. Dar. 
după cum a declarat unul dintre 
frați, la Chicago ei au prieteni care 
colectează fonduri în acest scop.

a-

LONDRA. Membrele organizației 
„Femeile împotriva războiului“ au 
organizat la 1 ianuarie o demon
strație la Londra, cerînd reducerea 

' bugetului militar.

BUENOS AIRES. Ministerul Afa
cerilor Externe al Argentinei a dai 
publicității o declarație în care 
critică măsurile pe plan agricol 
adoptate la recenta conferință de la 
Bruxelles ale țărilor membre ale 
Pieței comune, subliniind că aceste 
măsuri afectează drepturile legitime 
și aspirațiile Republicii Argentina, 
care este o exportatoare tradițională 

produse agricole.

anunțat că la in- 
afacerilor externe 
R. A. Butler, la 
sosi la Londra 

afacerilor

de carne și alte

LONDRA. S-a 
vitația ministrului 
al Marii Britanii, 
22 ianuarie va 
G. Saragat, ministrul 
externe al Italiei.

PARIS. Guvernul francez, rela
tează agenția France Presse, a dat 
publicității un comunicat prin care 
respinge cererea guvernului R. F. 
Germane de a extrăda pe fostul co
lonel Antoine Argoud, judecat 
pentru complot împotriva siguranței 
statului francez.

pri- 
vine 
apu- 
Ter- 
doar

de-al șaselea conti
nent.

Trăsătura caracte
ristică a activității 
expediției noastre o 
constituie, în primul 
rînd, larga amploare 
a lucrărilor. în acest 
an exploratorii sovie
tici au lucrat nu nu
mai în zona Observa
torului Mirnîi și a sta
țiunii Novolazarev- 
skaia, ci și la stațiu
nea recent inaugurată 
„Vostok", precum și 
pe teritoriul Enderby 
— la stațiunea Molo- 
diojnaia.

Acum domnește la 
noi „o dispoziție 
măvăratică", căci 
vara. Soarele nu 
ne aproape deloc, 
mometrul indică 
minus 5 grade. De alt
fel și iarna care a tre
cut a fost destul de 
„blîndă“. Chiar la po
lul frigului tempera
tura nu a coborît sub 
70—7.5 de grade. Or, 
în ultimele ierni s-au 
înregistrat aici geruri 
de —88 de grade. A- 
ceastă „blîndețe" An
tarctida a compensa- 
t-o însă cu viscole și 
uragane dintre cele 
mai violente. Se în- 
tîmpla ca săptămîni 
de-a rîndul să nu în-

rapide 
de aer, 
loc în 

au dus

drăznim, cum se spu
ne, să ne scoatem nici 
măcar nasul din că
suțele acoperite cu un 
strat de zăpadă gros 
de trei metri. N-am 
mai văzut niciodată 
o zăpadă atît de abun
dentă. In ciuda uria
șelor rezerve de apă, 
care se găsesc sub 
formă de gheață și 
zăpadă, Antarctida are 
clima cea mai uscată 
de pe pământ.

Dislocările 
ale straturilor 
care au avut 
iarna aceasta,
la mari perturbări ale 
ionosferei. Dar, cum 
s-ar zice, orice rău își 
are și partea lui bună. 
Tulburările îndelun
gate ale ionosferei 
ne-au permis să stu
diem mai bine natura 
lor. Acest lucru are o 
mare importanță prac
tică, deoarece deschi
de posibilități noi 
pentru îmbunătățirea 
legăturilor radiofonice 
nu numai în Antarcti
da, ci și în alte re
giuni de pe glob. Ca 
și în alți ani, direcția 
principală spre care 
s-au îndreptat lucră
rile exploratorilor so
vietici au fost cercetă
rile meteorologice și 
geofizice.

Care a fost pentru 
noi evenimentul cel 
mai memorabil din a-

NEW ORLEANS 
Anul nou a adus 
Mississippi și Georgia, din 
S.U.A., cele mai mari zăpezi 
cursul acestui secol, transmit agen
țiile de presă americane. Orașul New 
Orleans, unde stratul de zăpadă a

...si băi originale la Londra
2 (Agerpres).— După o 
condiții meteorologice 
nefavorabile, capitala

LONDRA 
perioadă de 
deosebit de 
Angliei a cunoscut în ajunul Anului
Nou o creștere bruscă a temperatu
rii. ceea ce a permis londonezilor să 
iasă în mare număr pe 
noaptea anului nou.

Ca de obicei, locurile 
înregistrat cele mai mari 
ții au fost piețele Trafalgar

străzi în

unde s-au 
aglomera-

MOSCOVA. La 1 1963
populația Uniunii Sovietice a fost 
de 224 800 000, din care 116 900 000 
locuitori la orașe. In prezent 52 la 
sută din locuitori trăiesc în mediul 
orășenesc, iar 48 la sută în mediul 
sătesc. In Rusia prerevoluționară, 
populația orășenească constituia 
doar 15 la sută.

NAIROBI. După aprobarea în 
Camera Reprezentanților a Kenyei, 
moțiunea guvernamentală cu privire 
la proclamarea stării excepționale 
în regiunile de la frontiera cu So
malia, propusă de primul ministru 

, a fost remisă se- 
votare senatul a 
guvernamentală, 
după îndelungi

cum anunță a-

Jomo Kenyatta, 
natului. La, prima 
respins moțiunea 
adoptînd-o totuși 
negocieri de culise.

SAIGON. După 
genția Associated Press, la 2 ianua
rie, în capitala Vietnamului de sud 
a avut loc ceremonia instituirii 
„Consiliului notabilităților“ care va 
îndeplini funcțiile Adunării Națio
nale dizolvată după lovitura de stat 
Acest organ urmează să elaboreze 
noua constituție.

ROMA. Un grup de fasciști a a- 
tacat în noaptea de 1 spre 2 ia-

expediție 
sovietică.

nul 1963 ? Fără îndo
ială, zborul intercon
tinental Moscova — 
Mirnîi, al celor două 
avioane sovietice tur- 
bopropulsate „I.L.-1S“. 
Cu aceste avioane a 
sosit un grup numeros 
de participanți la cea 
de-a 9-a 
antarctică 
Grosul expediției se 
află acum în plin o- 
cean pe motonavele 
„Estonia" și „Obi“, ș: 
va sosi în primele zile ’ 
ale noului an 1964.

Noua expediție va 
întreprinde cercetări, 
potrivit programului 
Anului Internațional 
al Soarelui liniștit, a- 
tît pe țărmurile conti
nentului cît și în in
teriorul său. La lu
crările expediției vor 
mai lua parte explo
ratori polari din Ce
hoslovacia, Ungaria, 
S.U.A., Franța, Anglia, 

împreună cu toț\ 
tovarășii mei felicit 
din toată inima pe, 
prietenii romîni cu o- 
cazia Anului Nou, 
urîndu-le succese noi 
în construirea socia
lismului și apărarea, 
păcii.

NIKOLAI TIABIN 
directorul 

Observatorului „Mir
nîi“ de la Polul Sud 

(Prin intermediul 
A.P.N.)

Data descope
ririi „conti
nentului alb“

Oamenii de știință 
sovietici au stabilit 
data precisă a desco
peririi Antarctidei : 
27 ianuarie 1820. A- 
ceasta a fost confir
mată de harta de 
navigație a primei 
expediții ruse în 
Antarctica, găsită 
recent în arhive. 
Specialiștii au stabi
lit că acest exemplar 
remarcabil al carto
grafiei maritime din 
secolul al XIX-lea a 
fost întocmit și co
rectat cu participa
rea directă a lui 
Faddei Bellingshau
sen. Pe marginile 
hărții figurează în
semnări făcute de el.

In fotografie : La 
o stațiune sovietică 
de cercetări știin
țifice în Antarctida

2 (Agerpres). — atins aproximativ 35 de cm, este în 
locuitorilor din . mod practic izolat. In orașul 

sudul 
din

Atlan- 
foarte

S.U.A.

ta circulația pe străzi este 
mult îngreunată.

Și în alte state din sudul 
s-au înregistrat zăpezi și tempera
turi'neobișnuit de scăzute.

Picadilly Circus. Un punct deo
sebit de atracție l-au constituit cele 
două fîntîni din Trafalgar Square 
scăldate în lumina reflectoarelor. 
Profitînd de temperatura neobișnuit 
de blinda, mulți londonezi s-au <j:o 
runcat îmbrăcați în bazinele fîntini-r. 
lor. Atît de mare a .fost număruV; 
amatorilor unor astfel de băi origi
nale de Anul Nou, incit s-au format 
adevărate cozi.

nuarie clădirea Casei poporului din 
cartierul Portticnse (Roma) și au 
pus o bombă a cărei explozie a pri
cinuit clădirii mari distrugeri. Pro
vocarea fasciștilor a stîrnit indigna
rea întregii populații a cartierului. 
In prezent, a început strîngerea de 
fonduri pentru refacerea Casei po
porului.

HANOI. După cum relatează A- 
genția vietnameză de informații. 
Misiunea de legătură a Comanda
mentului suprem al armatei poptr-i 
lare vietnameze a adresat un pro- ' 
test Comisiei internaționale pentru 
Supraveghere și control din Viet
nam în legătură cu bombardarea 
recentă a localității sud-vietna- 
meze Ka-Auk din provincia Tai-iNin. 
în urma bombardamentului, au 
murit numeroși locuitori, au fost 
distruse case și semănături. Atacul 
a fost efectuat de 40 de avioane 
sud-vietnameze.

SKOPLJE. Agenția France Presse 
anunță că stația seismică de la 
Skoplje a înregisbal la i ianuarie 
un nou cutremur Intensitatea cu
tremurului a fost de gradul V. Nu 
s-au înregistrat victime și nici pa
gube materiale.

«


