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Ieri, la strunguri sau laminoare, în rafinării și abataje, în fața 
planșetelor, pretutindeni, muncitorii, tehnicienii și inginerii din între
prinderile țării au. început prima zi de muncă din cel de-al cincilea an 
al șesenalului. Iată cîteva aspecte surprinse de fotoreporterii noștri în 
dimineața de ieri.

de mecanizatori!
Cu fiecare an, agricultura țării 

noastre este dotată cu noi tractoare 
și mașini moderne care asigu
ră executarea lucrărilor agrico
le la timp și la un nivel agrotehnic 
ridicat. în prezent agricultura noas
tră dispune de un parc de aproape, 
66 000 tractoare, peste 63 000 semă
nători, 31 000 combine pentru păioa- 
su etc., iar în acest an ea va mai 
primi un număr de peste 10 000 trac- 
t are, aproape 4 000 semănători, 3 000 
combine pentru recoltat păioase și 
alte mașini agricole. Extinderea 
mecanizării și folosirea cu ran
dament sporit a utilajelor agri
cole necesită pregătirea unui nu
măr corespunzător de tractoriști 
și ridicarea permanentă a califi
cării lor profesionale. în anii 
puterii populare, datorită măsurilor 
luate de partid și guvern s-a for
mat o armată numeroasă de meca
nizatori care alături de ceilalți oa
meni ai muncii din agricultură au 
dat și dau o mare contribuție la 
sporirea producției agricole.

Pentru a se asigura creșterea nu
mărului de mecanici agricoli în rit
mul corespunzător dotării agricultu
rii cu mașini, au fost asigurate un 
număr sporit de școli, înzestrate cu 
utilajele necesare. Astfel, în anul 
școlar 1963—1964 funcționează 165 de 
școli profesionale de mecanici agri
coli (din care 120 pe lîngă S.M.T.- 
uri). Aci studiază, în bune condiții, 
peste 50 000 de elevi. în anul 1964 
vor absolvi aceste școli circa 18 000 
de mecanici agricoli. Pentru crearea 
unor condiții bune de școlarizare 
s-au alocat sume importante în ve
derea executării de construcții, pro
curării de cazarmament, mobilier, 
utilaje etc. în 1963 s-au mai cons
truit încă 208 săli de clasă; capacita
tea internatelor a crescut cu peste 
2 000 de locuri.

îp fiecare regiune, consiliile agri
cole, pe baza cunoașterii necesaru
lui de mecanizatori, s-au preocupat 
de atragerea la școlile de mecanici 
agricoli a fiilor de colectiviști și de 
lucrători din gospodăriile de stat și 
S.M.T. Bune rezultate în această 
privință au fost obținute în regiuni^, 
le tSucëavâ, ‘’Cluj, Argeș, unele gos
podării colective au trimis la aceste 
școli un număr corespunzător de 
tineri dintre cei care au dovedit 
înclinații pentru această meserie. 
Nu în aceeași măsură s-au ocupat 
de această problemă consiliile agri
cole din regiunile Banat, Hunedoa
ra și altele. Acum însă, datorită mă
surilor luate, în toate școlile de me
canici agricoli există numărul cores
punzător de elevi. Este necesar ca, 
șub îndrumarea organizațiilor de 
partid, conducerile școlilor și orga
nizațiile U.T.M. să se preocupe de 
predarea lecțiilor teoretice și prac
tice, conform planului și programe
lor de învățămînt, astfel ca elevii 
să termine cu bine aceste cursuri.

Pentru ca viitorii tractoriști să 
poată mînui cu pricepere tehnica 
nouă, modernă, care le va fi încre
dințată, să aibă o pregătire multila
terală ei trebuie să dobîndească cu
noștințe cît mai temeinice, pe care 
apoi să le aprofundeze în timpul 
practicii în producție. Unui tracto
rist i se cere nu numai să știe să 
țină volanul în mînă, ci să fie un 
bun mecanic agricol, care să cunoas
că bine tractoarele și mașinile, atît 
ih ceea ce privește reglarea și ex
ploatarea lor corectă, cît și în ce 
pricește repararea lor, să aibă 
cunoștințe de agrotehnică. Aseme
nea mecanizatori știu să foloseas

Mecanizatorii celor 9 S.M.T. din regiunea Argeș desfășoară o vie activitate pentru revizuirea și repararea la 
timp și de calitate a tractoarelor și mașinilor agricole. Pînă în prezent pe întreaga regiune au fost puse în stare de 
funcționare 1000 de semănători pentru porumb și păioase, 565 tractoare, 762 pluguri și 106 cultivatoare. Cele mai 
bune rezultate la revizuirea și repararea parcului de mașini au fost obținute de mecanizatorii de la S.M.T. Teiu, 
Greci, Miroși și altele. în fotografie : aspect din ateliend de reparații al S.M.T. Costești, unde se verifică modul de 
funcționare al pompelor de injecție. (Foto s AGERPRES)

că utilajele, să execute lucrările 
la timp și de bună calitate — factori 
esențiali în creșterea recoltelor la 
hectar și a productivității muncii. In 
cele mai multe școli, lecțiile și apli
cațiile practice se țin la un nivel 
ridicat, urmărindu-se însușirea te
meinică a materialului predat. 
Bune rezultate . în această pri
vință au fost și sînt obținute la cen
trele școlare din Craiova și Buzău 
precum și la S.M.T.-urile Cîrcea, 
regiunea Oltenia, Carei, regiunea 
Maramureș, Roșiori de Vede, re
giunea București, Botoșani, regiu
nea Suceava, Ianca, regiunea Ga
lați, și altele, unde conducerile 
școlilor s-au ocupat de strînge- 
rea materialului didactic nece
sar — piese și organe de ma
șini, pe care le-au secționat și 
prins în ordinea montării lor în a- 
gregat, pe planșete de lemn etc. La 
S.M.T. Călugăreni, elevii au con
struit chiar machete de mașini agri
cole. în aceste școli predau lecții un 
număr mai mare de specialiști, care 
lucrează direct în producție, învă- 
țînd pe elevi nu numai noțiuni teo
retice, ci și cum se aplică și se re
zolvă ele în mod practic. Cît de mult 
ar fi avut de învățat și elevii școli
lor profesionale de mecanici agricoli 
de pe lîngă S.M.T.-urile Bărcănești- 
Ploiești, Costești-Argeș și altele, 
dacă și conducerile acestor unități 
s-ar fi ocupat de asemenea probleme.

Acordînd atenția cuvenită crește
rii unor viitoare cadre de mecanici 
agricoli de nădejde, este necesar ca 
în aceste zile- conducerile gospodă
riilor de stat și ale stațiunilor de 
mașini și tractoare, organizațiile de 
partid din aceste unități să se preo
cupe de ridicarea nivelului de pre
gătire profesională a actualilor me
canizatori. Acest lucru se realizează 
prin cercurile de mecanizare a a- 
griculturii din cadrul învățămîntului 
agrozootehnic, la care au fost cu
prinși aproape toți mecanizatorii din 
S.M.T. și G.A.S. Este de datoria or
ganelor și organizațiilor de partid, 
a consiliilor agricole, a conducerilor 
de unități de a se ocupa îndeaproa
pe' de buntr dosfășurafe a âdtivită- 
ții acestor cercuri, de îmbogățirea 
conținutului lecțiilor predate prin 
exemplificări concrete, pentru ca 
mecanizatorii să-și însușească cu
noștințe cît mai temeinice, a căror 
aplicare în practică să contribuie la 
creșterea producției și productivită
ții muncii.

în această perioadă, paralel cu 
desfășurarea în bune condiții a 
cursurilor din cadrul învățămîntului 
agrozootehnic, trebuie să se acorde 
o mare atenție participării directe a 
mecanizatorilor la lucrările de repa
rații, alături de cei mai buni meca
nici. Pentru buna folosire a trac
toarelor este necesar, de asemenea, 
să nu se aștepte perioada de iarnă 
cînd se desfășoară învățămîntul ci, 
operativ, pe măsură ce în unități 
sosesc noi mașini, să se organizeze 
instruirea temeinică a mecanizato
rilor, astfel ca aceștia să cunoască 
bine mașinile, modul lor de funcțio
nare și exploatare.

Organele și organizațiile de partid, 
consiliile agricole regionale și raio
nale vor trebui să se ocupe cu răs
pundere de buna pregătire a meca
nizatorilor pentru ca aceștia, stăpî- 
nind meseria pe care și-au ales-o, și 
prin munca lor pricepută și plină de 
răspundere, să poată da contribuția 
ce se cuvine la sporirea producției 
agricole.

m jmh
Un nou S. M. T.
ORADEA (coresp. „Scînteii"). — 

Pentru a deservi mai operativ și 
în condiții mai bune unitățile a- 
gricole socialiste, la începutul a- 
nului acesta, la Beiuș, regiunea 
Crișana, a luat ființă un nou 
S.M.T. Noua stațiune de mașini și 
tractoare a fost dotată cu 105 trac
toare, 97 pluguri, peste 100 semă
nători de păioase și porumb, nu
meroase combine de recoltat ce
reale păioase și diferite alte ma
șini agricole. Cu înființarea noului 
S.M.T., numărul stațiunilor de ma
șini și tractoare din regiunea Cri
șana crește la 12.

In așteptarea oaspeților
TIMIȘOARA (coresp. „Scînteii"). 

— Zăpada căzută în aceste zile a 
schimbat peisajul stațiunilor bal- 
neo-climaterice din Banat. La Băile 
Herculane se fac pregătiri in
tense pentru primirea primei serii de 
oaspeți din acest an. La Buziaș s-a 
dat în folosință un nou pavilion. 
Camerele și mobilierul nou-nouț își 
așteaptă primii oaspeți în ziua de 4 
ianuarie. In fiecare serie în sta
țiunile Băile Herculane și Buziaș pot 
fi cazați pentru tratament și odihnă 
aproape 2 000 de oameni ai muncii.

Centrale telefonice 
automate

în ultimele săptămîni ale anu
lui trecut au intrat în funcțiune 
centrale telefonice automate la 
Turda, Rîmnicu Vîlcea, Reșița, 
Tîrgu Jiu și Mangalia. Ele au 
fost înzestrate cu aparatură con
struită în țara noastră. în anul 
1963 au mai fost montate în ora
șele țării și alte centrale auto
mate, efectuîndu-se și impor
tante lucrări de lărgire a capa
cității centralelor existente la 
Ploiești, Timișoara, Brașov ș.a.

Orașul Sighet racordat 

la sistemul energetic național

SIGHET (coresp. „Scînteii"). — 
La Sighet a fost dată în exploatare 
o stație de transformare de 110 kV. 
O dată cu racordarea orașului Sighet 
la sistemul energetic național s-a 
terminat în întregime linia de înaltă 
tensiune de HO kV Baia Mare- 
Cavnic-Baia Borșa, cu derivație Cav- 
nic-Sighet. Cu acest prilej, toate ora
șele din regiunea Maramureș, au fost 
racordate ia sistemul energetic na
țional.

„Luceferi de metal"
Cercul literar „Flacăra" din Hu

nedoara desfășoară o rodnică acti
vitate. Cu contribuția sa au fost redac
tate pagini literare în ziarele „Drumul 
socialismului" din Deva și „Flacăra 
Hunedoarei", precum și culegerile 
literare : „Am crescut cu tine, Hu
nedoara", „Drumul nostru". Versuri 
ale poeților hunedoreni au fost puse 
pe muzică și au intrat în repertoriul 
de cîntece al formației corale din 
localitate. Au fost organizate șeză
tori literare în centrele muncitorești 
din Călan, Ghelar și în orașul Hu
nedoara. In prezent se află în pre
gătire culegerea „Luceferi de me
tal“, care înmănunchează schițe și 
poezii scrise, în ultima vreme, de 
membrii cercului literar hunedo- 
rean.

Atelierul de strunguri automate al Uzinei „Electroaparataj" din Bucu
rești are prevăzut în planul său pe 1964 fabricarea a peste 100 noi repere. 
In vederea executării acestora se iau măsuri pentru reamplasarea mașinilor 
conform unui flux tehnologic mai rațional care va contribui la sporirea 
productivității muncii și reducerea timpilor neproductivi ai mașinilor.

La Uzinele „Rulmentul“-Brașov
Primul muncitor care 

0. intrat în- acest an pe 
poarta Uzinelor „Rul
mentul" din orașul 
Brașov a fost călitorul 
ion Macovei. In noap
tea de 2 ianuarie, la 
ora 12, el a aprins flă
cările la cuptoarele de 
tratament termic, care 
fuseseră încărcate încă 
din noaptea de 31 de
cembrie 1963. Cînd 
s-au prezentat la lu
cru muncitorii din 
schimbul întîi, toate 
cuptoarele ajunseseră 
la temperatura de 840 
de grade, puțind da 
în bune condiții pri

ma șarjă de inele de 
rulmenți. La sfîrșitul 
zilei, pe graficul între
cerii socialiste, au fost 
înscrise primele reali
zări din acest an.

Tot în prima zi de 
lucru a noului an, la 
cabinetul tehnic au 
fost înregistrate 6 do
sare cu propuneri de 
inovații. Dosarul nr. 1 
a fost al maistrului 
Florea Luca. Prin a- 
plicarea dispozitivului 
propus va spori ran
damentul cazonelor de 
aburi cu 70—80 la 
sută. Autorul inovației

A trecut primul ’ - va prezenta mem-
trimestru din a- 55Q de titluri ® Numai pentru clasele I—VIII tiraje brilor corpului di- 
timp încaœeïvi’i de 22 milioane exemplare « Noi lucrări originale tui^concursîm- 
au urmărit cu in- =------- — l ................................. — bunătății). Se vor
teres .lecțiile și ca
pitolele din manuale. Alte și alte 
noțiuni și cunoștințe din actualele 
cărți de școală își așteaptă rîndul 
pentru a fi studiate după ■ vacanță.

în timp ce .anul școlar își urmea
ză cursul său, ăre loc o activi
tate intensă de pregătire a manuale
lor pentru viitorul an școlar, 1964— 
1965. Cum se desfășoară munca de 
elaborare , a noilor manuale,, cîte tit
luri vor fi publicate, în ce tiraj — 
iată cîteva. probleme care, fără îndo
ială, interesează un cerc larg de pro
fesori, elevi, părinți. într-o convor
bire cu tovarășul Emil Bîidescu, 
directorul Editurii didactice și pe
dagogice, am aflat unele. noutăți din 
activitatea editorială pentru viito
rul an de învățămînt.

Din 550 de titluri, 200 vor fi lucrări 
noi, originale. Iată cîteva : „Fizica", 
„Algebra“ și „Chimia“, pentru clasa 
a VIII-a, „Literatura romînă" pentru 
clasa a X-a — școala de cultură ge
nerală, „Matematici economice“ pen
tru școlile profesionale. Un volum 
important de muncă este îndrep
tat și s»pre elaborarea manuale
lor pentru clasele I—VIII, corespun
zătoare cerințelor învățămîntului 
de opt ani, a cărui generalizare se 
încheie în țara noastră în 1964. A- 
cestea însumează 246 de titluri, 
în 22 milioane de exemplare, adică 
tot atît cît întreaga producție de 
manuale pentru școala de cultură 
generală tipărite în acest an.

La întrebarea : ce măsuri au fost 
luate pentru îmbunătățirea în con
tinuare a conținutului științific și a 
orientării ideologice a cărților șco
lare, directorul Editurii didactice și 
pedagogice a răspuns :

— De la început vreau să mențio
nez că observațiile, sugestiile și pro
punerile valoroase, făcute de oameni 
de știință și cultură, de cadre di
dactice cu o bogată experiență în 
munca la catedră, de specialiști din 
diferite domenii, în cadrul discuții
lor purtate în coloanele ziarului 
„Scînteia“, în revistele „Lupta de

Pe Ilie Da
vid, șeful brigă
zii a doua de 
la turnătoria U- 
zinei „Timpuri 
Noi“ din Capi
tală, l-am găsit 
cxplicînd unor 
muncitori din 
brigada sa mo
dul de turnare 
a cilindrului 
unui nou pro
dus intrat anul 
acesta în fabri
cația de serie. 
Discutau des
pre calitatea 
fontei, despre 
temperatura de 
turnare, despre 
amestecul ne
cesar formării 
modelelor. Mem
brii acestei bri
găzi- sînt hotărîți 
să mențină mai 
departe, în acest 
an, titlul de 
brigadă eviden
țiată.

este posesorul a 13 
certificate de inovator, 
pe care le-a obținut în 
ultimii 3 ani.

Următoarea propu
nere înregistrată este 
a comunistului Ion 
Tîrtoabă. Folosirea u- 
nui dispozitiv conceput 
de el va da posibi
litate să se execute 
simultan două operații 
de strunjire a inelelor 
de rulmenți, realizîn- 
du-se însemnate eco
nomii.

C. CONSTANTIN 
coresp. voluntar

clasă" și „Contemporanul“, în „Ro- 
mînia Liberă“, „Gazeta învățămîntu
lui“ ș. a., constituie un important 
sprijin pentru colectivul nostru de 
muncă, pentru autorii de manuale. 
Atunci.cînd au fost făcute aceste 
sugestii, marea majoritate a manua
lelor pentru anul școlar 1963—1964 
erau tipărite sau se găseau sub ti
par, de aceea ele au reflectat numai 
în mică măsură observațiile la care 
ne-am referit Aceste propuneri va
loroase vor sta însă la baza întregii 
noastre activități editoriale din anul 
1964 și în viitor. Sîntem preocupați,' 
în primul rînd de perfecționarea 
manualelor — prin completarea lor 
cu capitole noi și reducerea lecțiilor 
neesențiale, care contribuie la su
praîncărcarea elevilor — de lega
rea mai strînsă a conținutului a- 
cestor cărți de cerințele actuale ale 
dezvoltării învățămîntului de toate 
gradele, de îmbunătățirea prezentă
rii lor artistico-grafice. Așteptăm, în 
continuare, sugestii și propuneri de 
la cadrele didactice, izvorîte din. 
practica folosirii acestor manuale în 
munca la catedră. îmbunătățirea 
cărților școlare presupune, desigur, 
perfecționarea colaborării editurii 
cu autorii de manuale, membri ai 
corpului didactic, cu scriitori, ar
tiști plastici etc,

— Aveți în vedere și unele aspec
te noi ale conlucrării cu autorii de 
cărți școlare ? ■-

— Desigur, este vorba de atrage
rea celor mai bune cadre didactice 
la concursul pentru elaborarea ma
nualelor. Nu de mult s-a încheiat 
concursul pentru viitorul, an școlar, 
au fost premiate cîteva din manua
lele prezentate. Din cauza unor de
fecțiuni în modul de organizare a 
concursului, acesta nu a dat rezul
tatele dorite. Tocmai de aceea, 
pentru a remedia unele din greută
țile întîmpinate, ne ocupăm, încă de 
pe acum, cu ajutorul Ministerului 
învățămîntului, de organizarea con
cursului pentru elaborarea de cărți 
școlare necesare în anul 1966.

Editura pregătește o broșură care

La sonda nr. 112 Băicoi a,sectorului de foraj Liliești s-a început fora
jul cu turbina încă din prima zi a anului. Pină ieri membrii brigăzii au 
forat aproape 300 de metri. In fotografie : sondorul șef Vasile Nicorescu 
și sondorii Florea Duțu și Nicolae Mihalache.

Am vizitat 
una din secțiile 
Uzinei de pom
pe din Capitală. 
Șeful de briga
dă Ion Niță lu
cra la o mașină 
de copiat arbori 
și bucșe pentru 
pompe. In spa
tele său. — așa 
cum se vede în 
fotografie — se 
regla o altă ma
șină asemănă
toare, care, pes
te cîteva zile, 
va intra în 
funcțiune. Aces
te două mașini, 
împreună cu al
tele ce se mon
tează în uzină, 
vor contribui 
la ridicarea ni
velului tehnic 
al producției, la 
creșterea produc
tivității muncii 
și obținerea 
unor produse de 
calitate superi
oară în acest 
an.

Foto :
GH. VINȚILA, 
M. CIOC

T EL E GR A M Ă
Excelenței sale Generalului NE WIN

Președintele Consiliului Revoluționar al Uniunii'Birmane
Rangoon

Cu prilejul sărbătoririi Zilei Independenței Uniunii Birmane, adre
sez Excelenței Voastre, guvernului și poporului birman cele mai cordiale 
felicitări din partea mea personal, a Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Romîne și- a poporului romîn.

îmi exprim convingerea că prietenia și colaborarea între țările 
noastre se vor dezvolta și întări continuu în folosul ambelor noastre 
popoare, în interesul consolidării păcii.

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

In loc de
reparații^

iniția, cu sprijinul 
direcțiilor de resort din minister, con
sfătuiri cu autorii de manuale pen
tru școlile profesionale și tehnice, cu 
autorii de metodici de predare. Au 
fost luate măsuri și pentru lărgirea 
cercului de autori și referenți, cu în
vățători, și profesori cu îndelungată 
practică la catedră. Numai pentru 
realizarea planului tematic pe anul 
1964 au fost atrași în activul editurii 
— ca autori, referenți, membri ai co
legiului și consiliilor redacționale — 
peste 800 de cadre didactice.

în cursul convorbirii au fost abor
date și unele probleme.referitoare la 
preocuparea editurii pentru perfec
ționarea aspectului artistico-grafic al 
cărților școlare.

— La concursul organizat de Co
mitetul de stat pentru cultură și 
artă — „Pentru cea mai frumoasă 
carte a anului“ — a fost premiat 
manualul de chimie pentru clasa a 
Xl-a. ..Un .singur premiu, pentru o 
instituție ca a noastră, care publică 
anual aproape 1 000 de cărți, totali- 
zînd 13 000 de coli editoriale și 30 
milioane de exemplare, e foarte pu
țin — a spus directorul editurii. Ur
mărind să îmbunătățim aspectul 
grafic al cărții școlare, în con
siliul artistic al editurii au fost 
cooptați pedagogi, artiști plastici, 
specialiști din industria poligra
fică. Aceștia vor studia îndeaproape 
o serie de probleme ca : actualitatea 
ilustrației și importanța ei pentru 
înțelegerea de către elevi a noțiuni
lor din manuale, proporția și concor
danța dintre text și ilustrație, cele 
mai potrivite formate și litere de ti
părire etc.

în încheiere, tovarășul Emil 
BîldÈscu a arătat că întregul colec
tiv al editurii este hotărît să depu
nă toate eforturile pentru a realiza 
cărțile școlare la nivelul cerințelor 
tot mai înalte pe care partidul și 
statul nostru le pun în fața învăță
mîntului, contribuind în acest fel la 
mai buna pregătire și educare a ti
nerei generații.

FLORICA DINULESCU

In curtea uzinei termice a 
blocurilor din cartierul Ferentari 
se află și o instalație de apă caldă 
(vas de expansiune). De buna 
funcționare a acesteia depinde și 
căldura din apartamente. Cu vreo 
10 luni în urmă, la instalația amin
tită s-au spart niște țevi. Admi
nistrația blocului a sesizat I.R.C.R. 
din raionul Lenin și după... două 
luni, în jurul vasului de expan
siune, înalt de peste 25 de metri, 
a început să se ridice o schelă. 
Cînd mai rămăseseră’ de făcut 
doar reparațiile, he-am pomenit cu

NE SCRIU CITITORII

schela demontată. Pînă să ne lă
murim despre ce este vorba, meș
terii dispăruseră. Altei .cereri, fă
cute. prin mai, i-a urmat o nouă 
deplasare la fața locului a specia
liștilor de la I.R.C.R. In sfîrșit, prin 
octombrie s-a înălțat o n,ouă sche
lă. Țevile n-au fost însă reparate 
nici de data aceasta. După cite am 
aflat, schela fusese montată gre
șit și într-o bună zi n-a mai vă
zut-o nimeni.

...Și iar a mai trecut o vreme și 
iar au venit meșterii de la I.R.C.R. 
Credeam că a treia oară se va ter
mina toată povestea. Dar n-a fost 
așa ! De rîndul acesta, schela a 
lost ridicată doar pe jumătate și 
lucrul — din nou întrerupt. La 
noua sesizare a administrației, 
specialiștii au mai venit o dată Ia 
fața locului și — ce să vezi ! — 
au dispus demontarea schelei.

Nu se știe ce au de gînd în con
tinuare „specialiștii" de la I.R.C.R. 
Un luçru este însă sigur : s-au iro
sit pînă acum sume importante, 
între timp s-au mai stricat și alte 
țevi ale instalației, iar locatarii au 
de suferit. Cît va mai dura oare 
jocul de-a schela ?

Un grup de locatari ai blocu
rilor din calea Ferentari, ra
ionul V. I. Lenin — București
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Ridicarea neîncetată a calificării muncitorilor, în pas cu cerințele 
tehnicii moderne, pregătirea de noi cadre constituie o problemă de în
semnătate capitală pentru economia națională, una din principalele sar
cini trasate de partid.

Se pune întrebarea : Ce trebuie făcut în continuare pentru perfec
ționarea acțiunii de ridicare a calificării muncitorilor și creșterea efica
cității ei ? Pentru a afla unele păreri în această privință, la redacția 
ziarului nostru a avut loc o discuție cu cadre din ministere, întreprin
deri și organizații centrale din Capitală. Iată cîteva probleme mai im
portante desprinse din această discuție.

Experiența bună
Mulți dintre participanții la discu

ție au subliniat importanța asigură
rii întreprinderilor noi și a celor 
care se modernizează cu cadre cali
ficate. Școlile profesionale au în 
această privință un rol important. 
Ele sînt adevărate pepiniere de ca
dre, dar nu pot asigura în întregime 
numărul de muncitori calificați. 
De aceea e necesar să se folo
sească în mai mare măsură cursurile 
de calificare de scurtă durată — do
meniu în care există o bună expe
riență.

Conducerea Ministerului Industriei 
Ușoare și întreprinderile subordo
nate — a arătat tov. Eliad Iacobeanu 
din Direcția personal și învățămînt 
— acordă o atenție deosebită califi
cării muncitorilor care vor deservi 
utilajele perfecționate din întreprin
deri. în anul 1963 au fost cuprinși 
la cursurile de calificare aproape 
12 000 de muncitori. Pentru desfășu
rarea în bune condiții a cursurilor 
de calificare s-a elaborat un regula
ment în care sînt cuprinse indica
ții precise cu privire la organi
zarea cursurilor, la planurile de în
vățămînt, bibliografia ce trebuie 
întocmită în întreprinderi etc. S-a 
căutat ca această acțiune să fie cît 
mai eficientă, ca muncitorii să aibă, 
după absolvirea cursurilor, o pre
gătire profesională corespunzătoare 
cerințelor producției. în mod deose
bit se urmărește ca muncitorii să-și 
însușească cunoștințe privind apli
carea noilor procese tehnologice și 
funcționarea mașinilor și utilajelor 
moderne din sectorul respectiv. A 
dat rezultate bune măsura luată de 
minister de a forma colective pe re
giuni, care să analizeze desfășurarea 
cursurilor de calificare. Așa s-a pro
cedat în regiunile Brașov, Ploiești, 
Banat și București. Aceasta a 
contribuit la generalizarea experien
ței unor întreprinderi, la stabilirea 
de măsuri noi pentru îmbunătățirea 
activității acestor cursuri.

O greutate în organizarea cursu
rilor constă în faptul că în între
prinderile industriei ușoare se lu
crează în mai multe schimburi. Ce
lor care lucrează în schimbul de 
noapte le este greu să vină dimi
neața la cursurile de calificare. Pe 
baza unei analize s-a inițiat orga
nizarea a două cursuri experimen
tale, unul la Fabrica de confecții și 
tricotaje București, iar altul la Fila
tura romînească de bumbac. Aici au 

■ fost suprimate lecțiile în săptămîna 
în care muncitorii lucrează în 
schimbul de noapte.

în cadrul Ministerului Industriei 
Ușoare se obișnuia ca tematicile pe 
meserii să fie elaborate de către Di- 
réctia personal și învățămînt și apoi 
predate întreprinderilor. Acest pro
cedeu nu a dat rezultate prea bune, 
deoarece sectorul de industrie ușoară

— larg răspîndită
cuprinde ramuri diferite, deci și 
meserii diferite, fiecare avînd speci
ficul ei. Consider că e mult mai bine
— a spus tov. Eliad Iacobeanu — ca 
programele respective să fie elabo
rate de tehnicieni și ingineri din 
cadrul întreprinderilor în strînsă le
gătură cu specificul utilajelor pentru 
care sînt pregătiți muncitorii res
pectivi și cu cerințele producției, iar 
apoi aceste programe să fie îmbună
tățite și completate de către specia
liștii direcțiilor generale care au o 
privire de ansamblu. Acest mod de 
elaborare a tematicilor a dat bune 
rezultate în sectorul nostru și cre
dem că ar fi de un real folos dacă 
s-ar extinde și în alte ramuri.

Din discuții s-a desprins și faptul 
că nu există o uniformitate în toate 
sectoarele industriale în organizarea 
cursurilor de ridicare a calificării. 
Ministerul învățămîntului ar trebui 
să studieze această problemă și să 
elaboreze normative mai precise cu 
privire la întocmirea planurilor de

învățămînt, să indice obiectele de 
cultură generală care să fie studiate. 

Legat de îmbunătățirea cursurilor 
de ridicare a calificării, participanții 
la discuții au făcut și alte propuneri. 
Tov. Petre Gheorghiu, de la între
prinderea de pielărie și încălțăminte 
„Flacăra Roșie“, a arătat că este 
necesar să se ia în continuare mă
suri pentru a se asigura cursurilor 
manuale corespunzătoare nivelului 
de pregătire al muncitorilor. în pre
zent există, ce-i drept, manuale 
pentru școlile profesionale, cărți 
tehnice etc. Dar nu toate sînt pe 
înțelesul cursanților ; în multe din
tre ele problemele sînt tratate la 
un nivel mult prea ridicat. în legă
tură cu noutățile tehnice care apar 
ar trebui să se organizeze mai multe 
conferințe tehnice. Și nu oricum, ci 
în mod diferențiat, pe meserii, cum e 
cazul la noi — tăbăcărie minerală, 
tăbăcărie vegetală, articole tehni
ce și marochinărie. Ar fi bine dacă 
în această acțiune ar fi atrași mai 
mulți specialiști din minister și de 
la Institutul de cercetări pielărie- 
cauciuc.

Și încă o problemă care se cere 
rezolvată. Este vorba de a se stabili 
cine răspunde din partea conduce
rii administrative și a comitetului 
sindicatului de cursurile de ridicare 
a calificării, deoarece în prezent to
tul se lasă pe seama responsabilului 
cu învățămîntul din întreprinderi. 
Același lucru consider că ar trebui 
făcut și la nivelul ministerelor și 
consiliilor locale ale sindicatelor.

Cunoștințe temeinice, potrivit cerințelor 
producției

Un mare număr de muncitori ca
lificați prin școlile profesionale sau 
la locul de muncă urmează, în fieca
re an, cursurile de ridicare a califi
cării organizate în întreprinderi. A- 
ceste cursuri, a subliniat tov. Ion 
Dumitrescu, de la Uzinele „Semănă
toarea“, contribuie la îmbogățirea 
continuă a cunoștințelor tehnico-pro- 
fesionale ale muncitorilor, la însuși
rea unor noi metode și procedee teh
nologice, a ceea ce apare nou în ra
mura respectivă. Creșterea continuă 
a calificării muncitorilor a dat posi
bilitate colectivului uzinei noastre 
să sporească de la an la an produc
tivitatea muncii, să îmbunătățească 
calitatea produselor.

Din cuvîntul său, ca și din cel al 
inginerului N. Coman, de la aceeași 
uzină, s-au desprins unele observații 
judicioase privind desfășurarea ac
țiunii de ridicare a calificării și de 
specializare a muncitorilor. Expe
riența Uzinei „Semănătoarea“ — s-a 
arătat în discuții — a dovedit că la 
stabilirea tematicii cercurilor e ne
cesar să se țină seama de nevoile 
concrete ale procesului de producție, 
de elementele noi care apar în teh
nică și îh tehnologia de fabricație ; 
de asemenea este bine să fie consul
tați îndeaproape cei mai buni ingi
neri, tehnicieni și maiștri. Rezulta
te bune se obțin și atunci cînd con
ducerea întreprinderii urmărește 
permanent desfășurarea cursurilor. 
La deschiderea cursurilor din Uzina 
„Semănătoarea“ conducerea între
prinderii a organizat o ședință cu 
lectorii. Avîndu-se în vedere neajun
surile manifestate în anii precedențl,

al

las-au stabilit măsuri care să ducă 
Creșterea eficacității cursurilor de 
ridicare a calificării muncitorilor.

Progresul tehnic, a arătat tov. Cor
nel Hidoș, director în Comitetul de 
Stat pentru Problemele de Muncă și 
Salarii, face necesară perfecționarea 
continuă a pregătirii profesionale a 
muncitorilor. Este nevoie ca în or
ganizarea cursurilor să se țină sea
ma de schimbările intervenite în 
tehnica producției, de complexitatea 
lucrărilor întreprinderii respective, 
să se îmbunătățească în mod sub
stanțial nomenclatura meseriilor și, 
odată cu aceasta, să se fixeze durata 
cursurilor. în prezent există un no
menclator care prevede anumite du
rate. Dar el nu ține seama, în toate 
cazurile, de ce are nevoie producția 
în ce privește meseriile, specialită
țile și funcțiunile care apar. Este 
nevoie ca nomenclatorul existent să 
fie pus de acord cu indicatoarele ta
rifare de calificare, deoarece ele re
flectă în mod just cerințele pro
ducției. Această problemă revine — 
după părerea mea 
— ministerelor e- 
conomice 
nisterului 
mîntului. 
privește
rea nomenclatoru
lui îmbunătățit, ar 
trebui să se sta
bilească o legătu
ră mai strînsă în
tre direcțiile per
sonal și învăță-

mint și direcțiile de organizare a 
muncii din minister.

Se obișnuiește să se spună că ridi
carea nivelului de pregătire profe
sională trebuie făcută limitat, co
respunzător cerințelor locului de 
muncă la care muncitorul lucrea
ză. Socotesc că acest lucru trebuie 
făcut nu în funcție de nevoile locu
lui de muncă la care lucrează într-o 
anumită perioadă, ci ținîndu-se sea
ma de profilul meseriei, de o specia
lizare mai largă. La cursurile de 
ridicare a calificării nu pot fi înca
drați la un loc muncitori care pro
vin din școli profesionale cu cei ca
lificați la locul de muncă. Trebuie 
să se țină seama de omogenitatea în 
ce privește nivelul de calificare al 
muncitorilor dintr-o anumită mese
rie care participă la cursuri.

Stabilirea programei analitice a 
cursurilor este lăsată numai la lati
tudinea întreprinderilor. Dar nu-i 
just faptul că aceste programe ana
litice nu sînt unitare pentru toate 
meseriile, indiferent de întreprinde
rea în care ele se folosesc. Cred că 
întreprinderile ar putea să se ocupe 
numai de completarea programei în 
funcție de specificul activității lor. 
Altfel ajungem în situația în care 
pregătirea muncitorilor depinde de 
exigența tovarășilor dintr-o între
prindere sau alta. în această pri
vință un rol mai mare revine mi
nisterelor care coordonează întreaga 
activitate din ramura respectivă.

Problema este de a ridica nivelul 
de calificare al muncitorilor pentru 
ca ei să execute cu mai multă com
petență lucrările din categoria din 
care fac parte sau din alte categorii 
superioare, fără a urmări în princi
pal ridicarea categoriei de salari
zare. Odată cu ridicarea nive
lului general de cultură, cerințele se 
îndreaptă în spre adîncirea califică
rii, pentru ca muncitorii să obțină de 
la utilajele și instalațiile la care lu
crează tot ce pot ele da. La munci
torii de înaltă calificare (categoriile 
a VII-a și a VIII-a) accentul nu se 
mai pune atît de mult pe participa
rea la cursuri de ridicare a califică
rii, ca pentru celelalte categorii ; este 
mai util, ținînd seama de nivelul lor 
de calificare, să se organizeze anu
mite cicluri de conferințe tehnice 
care le oferă cunoștințe care adîn- 
cesc meseria, țin seama de progresul 
tehnic, de ultimele noutăți care 
apar.

★

Acestea sînt numai cîteva din ob
servațiile și sugestiile făcute de par- 
ticipanții la discuția organizată de 
ziarul nostru. Este necesar ca propu
nerile respective să fie analizate de 
către ministere, ca experiența bună 
să fie larg răspîndită, în scopul per
fecționării continue a formelor de 
îmbogățire a cunoștințelor tehnico- 
profesionale ale muncitorilor din 
fiecare întreprindere.

N. CUCUI
GH. VÎLCEANU
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Prima sesiune 
locvii din acest 
apropie. Biblioteca centrală univer
sitară este frecventată zilnic de circa 
1200 studenți. în fotografie : un 
aspect obișnuit în aceste zile în să
lile de lectură.

Economiile personale 
în cifre

în anul 1963, numărul depunătorilor 
pe librete de economii a fost de două 
ori mai mare decît în 1959, iar. sol
dul general al depunerilor a crescut de 
4,1 ori. Soldul economiilor depuse pe 
librete și obligațiuni C.E.C. în acest 
an a crescut față de anul trecut cu 44 
la Sută.

Ca urmare a sporirii veniturilor bă
nești ale țărănimii, colectiviste, o puter
nică dezvoltare a cunoscut acțiunea de 
economisire la C.E.C. în mediul sătesc. 
Valoarea economiilor depuse de popu
lația de la sate este în acest an de peste 
6 ori mai mare decît în anul 1959. In 
acest an, numărul total al depunători
lor din meditil sătesc a crescut cu peste 
15 la sută față de anul trecut.

Corespunzător dezvoltării acțiunii de 
economisire în rîndurile populației de 
la orașe și sate, a crescut și numărul u- 
nităților C.E.C. Astăzi, în fiecare oraș 
sau comună funcționează o unitate 
C.E.C. proprie sau mandatară. Pentru 
efectuarea operațiunilor de depuneri și 
restituiri, în prezent stau la dispoziția 
populației un număr de aproape 8 500 
unități C.E.Ç. proprii șl mandatare din 
care circa 3,000 la locul de muncă al 
salariaților.
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O valoroasă lucrare a lui Paul Constantinescu 
in primă audiție

narea directă

Realizările din 
ultimii ani în do
meniul fizicii și, 
îndeosebi, al elec
tronicii s-au răs- 
frînt și asupra me
dicinii. Noi metode 
de investigație au 
completat metode
le biochimice și 
radiologice, des- 
chizînd perspecti
ve nebănuite în 
studiul fenomene
lor fiziologice nor
male și patologi
ce, în combaterea 
unor boli. La înde
mâna clinicianului 
au fost puse in
strumente moder
ne — endoscoa- 
pele — care pă
trund în interiorul 
diferitelor organe, 
permițînd exami-

esofagului, stomacu- 
cavității abdomina-

Prof. dr. TIBERIU SPÎRCHEZ 
membru corespondent 

al Academiei R. P. Romîne

sau patologic al pereților sto-

a 
lui, intestinelor, 
le, căilor respiratorii, a celor urina
re etc. Se pot examina astfel, chiar 
din interior, transformările cauzate 
de boală organului respectiv.

Primul endoscop, folosit pînă 
acum cîțiva ani, era format dintr-un 
sistem de lentile montat într-un tub 
subțire și flexibil. Aparatul era încă 
greoi și rigid, iar bolnavul îl su
porta greu. Dispozitivele moderne 
însă, endoscoapele cu tije de cuarț, 
care transmit în interiorul organu
lui cercetat de la o sursă exterioară 
o lumină de 300 000 lux (de trei ori 
mai puternică decît lumina solară în 
timpul verii) pot fi manevrate și 
suportate ușor, oferind totodată ima
gini mult mai clare. în prezent, exis
tă endoscoape specializate pentru 
multe organe interne : esofagoscop, 
gastroscop, bronchoscop, laparoscop, 
rectoscop și citoscop. Recent, s-a in
trodus în cercetarea 
tip de endoscop — 
format dintr-un tub 
metrul de 1,2 cm, 
150 000—200 000 fibre fine de 
fiecare fibră avînd diametrul 
microni. Fiecare din aceste 
transmite cîte un element al 
nii alcătuită astfel din multe mii 
de imagini parțiale. Cu fibroscopul 
medicul poate studia aspectul nor-

clinică un nou 
fibroscopul — 
flexibil cu dia- 
constituit din 

sticlă, 
de 1,5 
fibre 

imagi-

mal 
macului, duodenului și intestinului 
subțire. Se pot descoperi inflamați!, 
ulcerații, tumori, punctele de plecare 
ale unor hemoragii.

Tehnica modernă a permis să se 
facă un pas mai departe : trecerea 
de la observarea directă, dar de 
scurtă durată, la fotografierea din 
interior a organului afectat. Endos- 
coapele moderne, utilate cu lămpi 
electronice care furnizează o lumină 
foarte intensă, îngăduie endofoto- 
grafierea în culori, obținîndu-se 
imagini care redau cu multă fideli
tate și finețe porțiunea studiată. 
Fotografia poate fi analizată și com
parată cu alte înregistrări efectuate 
în timpul evoluției bolii. înlesnind 
punerea diagnosticului. Totuși, foto
grafiile nu sînt decît imagini sta
tice, ele redau doar instantanee din 
activitatea organului studiat. Alt pas 
înainte s-a realizat prin introduce
rea endocinematografiei, obținîn
du-se secvențe de 16 imagini pe se
cundă, pe filme de 8-16 mm. Pentru 
a putea filma în interiorul organu
lui, se mărește mult intensitatea sur
sei luminoase, iar la ocularul endo- 
scopului se aplică un aparat de 
cinematografie. Filmarea prezintă 
avantajul că poate să înregistreze 
aspecte de pe o suprafață mai mare, 
precum și o succesiune de modifi
cări fiziologice sau patologice din 
timpul unei examinări de 10—20 mi
nute. Secvențele obținute redau în 
culori forma, volumul, mișcările or
ganului, sediul și extinderea unor 
eventuale leziuni, care nu pot fi 
puse în evidență prin alte metode. 
Adeseori aceste examene pot înlocui 
cu succes, 
nosticului, 
în același 
sibilitatea 
imaginea vizuală obținută și simpto- 
mele observate. Endocinematogra- 
fierea a și început să se afirme în 
medicină ca o nouă și foarte pre
țioasă metodă de investigație. Endo- 
fotocinematografia oferă și avanta-

în vederea stabilirii diag- 
o explorare chirurgicală, 
timp, clinicianul are po- 
să facă o legătură între
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„Astăzi, în alcătuirea nouă, socia
listă, a vieții noastre, idealurile per
sonale se înmănunchează strîns cu 
idealurile celor din jurul nostru. 
Aici stă cheia fermecată a forței și 
dîrzeniei cu care muncitorii, țăranii, 
oamenii de știință, scriitorii, artiștii, 
au înfrumusețat atît de mult și de 
repede viața în patria noastră. Așa 
îmi explic propriul drum de creație, 
deschis larg ca și în cazul tuturor 
compozitorilor mai vîrstnici și mai 
tineri, către inima și dorința publi
cului nou, al zilelor noastre"... Aceste 
gînduri, exprimate de regretatul 
compozitor Paul Constantinescu în- 
tr-un articol, luminează într-adevăr 
calea creatoare pe care a parcurs-o.

Cele mai valoroase și semnifica
tive lucrări ale 
compozitorului în 
perioada dinain
tea eliberării sînt, 
fără îndoială, ba
letul ; „Nunta în 
Carpați“-și • comedia muzicală „O 
noapte furtunoasă“. Prin conținutul 
lor realist, prin frumusețea și forța 
emoțională a muzicii, aceste creații 
s-au impus totodată ca unele dintre 
cele mai de seamă ale genului dra
matic romînésc, pregătind calea că
tre creația nouă în acest domeniu.

Prezentînd legături comune cu lu
crările anterioare, creația lui Paul 
Constantinescu din anii noii culturi 
socialiste relevă în același timp tră
sături inedite. Unele dintre cele mai 
edificatoare lucrări pentru avîntul 
de viață ce a pătruns larg în creația 
compozitorului sînt „Rapsodia a 
II-a" și „Cinci dansuri simfonice“.

In această nouă etapă ajung la o 
remarcabilă afirmare creațiile mari 
simfonice și concertante ale compo
zitorului. Precedat de „Burlesca" — 
fantezie și fugă pentru pian și or
chestră, „Concertul pentru pian și 
orchestră“ a devenit una dintre cele 
mai apreciate creații ale muzicii 
noastre contemporane, fiind inter
pretat de soliști romîni și străini, 
înrudit ca viziune armonică și arhi
tecturală cu această lucrare e și 
„Concertul pentru coarde“.

După experiența de dramatizare 
și transfigurare a melosului folclo
ric conform cerințelor muzicii pro
gramatice, cîștigată odată cu piesa 
pentru violoncel și orchestră „Ba
lada haiducească“, compozitorul a 
realizat „Concertul pentru vioară și 
orchestră“ ; după acesta, „Concertul 
pentru hanpă și orchestră" transmite 
un mesaj optimist de exuberanță și 
lirism luminos.

în recentul concert dat de orches
tra simfonică a Filarmonicii de stat 
„George Enescu“ a fost prezentată 
în primă audiție ultima lucrare 
compusă de Paul Constantinescu. 
Este vorba de „Triplul concert pen
tru vioară, violoncel, pian și or
chestră“, ce nu numai că încunu
nează domeniul bogatei creații con
certante a compozitorului, dar, prin 
forța inspirației și măiestria realiză
rii, constituie unul dintre piscurile 
valoroasei sale muzici.

în sălile de concert

Artist înzestrat cu un pilduitor 
spirit de investigație, Paul Constan
tinescu a valorificat aci, într-o mo
dalitate expresivă nouă, propriile 
cuceriri — afirmate în lucrările an
terioare instrumentale și vocal-sim- 
fonice. Meșteșugul componistic e pus 
în serviciul unei muzici de vibrant 
patos dramatic.

Răscolitoare momente inspirate 
din eroismul clasei muncitoare, ale 
ciclului de lieduri din „Ulița noas
tră“, lirism primăvăratic din con
certele precedente, umor robust, din 
muzica coregrafică — iată trăsături 
pe care ni le evocă cu deosebită 
pregnanță și concizie Triplul con
cert.

Noua lucrare a lui Paul Constan
tinescu se afirmă 
ca semnificativă 
pentru înflorirea 
genului concertis- 
tic în zilele noas
tre, prin sinteza 

înnoitoare a scriiturii, prin împros
pătarea dialogului soliști-orchestră 
cu procedee izvorîte din substanța 
melosului folcloric, din subtilitățile 
artei instrumentale populare.

Cele trei părți ale concertului sînt 
dominate de accentele unei profun
de meditații poetice. Secțiunea I 
(Pesante, Allegro deciso) și cea ur
mătoare (Andantino comodo) dez
văluie o gravă afectivitate, care in 
final se înseninează, făcînd loc unui 
răsunător freamăt de Viață și lu
mină. Temele dăltuite cu finețe și 
sensibilitate duc la o dinamică des
fășurare a concertului. Instrumen
tele soliste se afirmă cu sobrietate, 
în cadrul unui discurs polifonic plin 
de farmec.

Prin stăpînirea desăvîrșită a par
titurii, violonistul Ștefan Gheor
ghiu, violoncelistul Radu Aldules- 
cu, pianistul Valentin • Gheorghiu, 
dirijorul Mircea Basarab și orches
tra au adus compozitorului un emo
ționant omagiu.

Tot în prima audiție a fost pre
zentat Concerto grosso op. 6 nr. 7 
de G. F. Haendel. Atmosfera opti
mistă de o măreție solemnă, nuan
țată prin imagini de viguros dans 
popular, a fost admirabil sugerată 
de către orchestra de coarde.

Concertul s-a încheiat cu Simfo
nia Vl-a în Si minor de D. Șostako- 
vici. Reflectînd dramaticele conflic
te- ce angajau omenirea la sfîrșitu! 
deceniului al IV-lea, D Șostakovici 
continuă în această lucrare princi
piile simfonismului de puternică an
vergură afirmate în unele lucrări 
precedente. Originală prin construc
ția în trei părți și prin desfășurarea 
cvasiimprovizată a frazei, simfonia 
impresionează prin dinamismul con
trastului între încordare și destin
dere, între lumină și umbră. Aceste 
trăsături ne-au fost comunicate cu 
deplină putere de convingere de 
către orchestra condusă cu elan și 
inspirație de dirijorul Mircea Basa
rab.

VASILE TOMESCU
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jul că permite re
coltarea sub con
trol vizual direct a 
unei biopsii, adică 
obținerea unui frag
ment infim din or
ganul studiat, pen
tru efectuarea unor 
examene microsco
pice, mai ales în 
cazul unor leziuni a 
căror cauză nu a 
putut fi lămurită cu 
alte metode.

Toate aceste realizări au deschis 
calea spre endoscopia televizată. La 
ocularul endoscopului se aplică de 
astă dată o cameră de luat vederi, 
iar imaginea obținută și transmisă 
de la distanță apare pe ecranul unui 
televizor. împreună cu specialistul, 
ea va putea fi urmărită simultan de 
zeci și chiar sute de medici, studenți 
etc.

Endofotocinematografia și endo- 
televiziunea esofagului, stomacului 
și rectului se efectuează relativ 
ușor prin introducerea instrumen
tului în cavitatea respectivă. Se 
pot descoperi astfel modificările 
patologice caracteristice acestor 
organe : leziuni ulceroase, polipi, 
tumori, inflamații localizate sau 
răspîndite pe întreaga suprafață a 
organelor examinate. Imagini in
teresante în culori au fost înregis
trate prin bronchocinematografie 
și cistocinematografie (adică a 
bronșilor, respectiv a vezicii uri
nare). Aceste examene au o mare 
însemnătate științifică, ele permi- 
țînd studierea leziunilor ascunse 
ale organelor, a modificărilor func
ționale și structurale caracteristice 
diferitelor boli. Filmele endosco- 
pice redau, la dimensiuni relativ 
mari, micile leziuni 
sau tumorale care, la 
endoscopic simplu, ar 
cute ușor cu vederea.

Datele obținute prin
tografie și endoteleviziune sînt im
portante nu numai pentru preciza
rea diagnosticului unui anumit caz. 
ele au și o incontestabilă valoare 
științifică. înregistrate pe peliculă 
sau urmărite pe ecran, diferitele 
aspecte ale bolii, fie că au fost 
tratate sau nu, reprezintă docu
mente ale cercetării științifice, care 
pot fi utilizate orieînd.

Endocinematografia și endoscopia

In amfiteatrul clinicii „Vasile Roaită“, studenjii urmăresc pe ecranul televizorului un exa
men endoscopic al bronșilor.

televizată deschid noi orizonturi și 
învățămîntului — -
care redă boala 
toate fazele ei, desfășurarea 
mică a funcțiilor fiziologice nor
male și patologice, ilustrează mult 
mai sugestiv decît fÖtografia statică, 
lecția teoretică, înlesnind o mai te
meinică - însușire a teoriei și îmbi
narea ei cu practica. Televizarea 
unui examen endoscopic sau a unei 
operații chirurgicale face pe stu
denți să participe activ, să trăiască 
emoțiile inerente acestor procese, 
avînd posibilitatea să observe toate 
amănuntele.

La recenta sesiune științifică a 
Institutului medico-farmaceutic din 
București au fost prezentate progre
sele realizate în țara noastră în 
meniul endofotocinematografiei 
endoteleviziunii. Cu acest prilej 
fost demonstrate fotografierea, 
marea și televizarea interiorului 
vității abdominale, a bronșilor și a 
vezicii urinare. Sugestive secvențe 
în culori au redat modificările de 
formă, volum, suprafață ale ficatu
lui, veziculei biliare, splinei și pe- 
ritoneului, produse de diferite 
boli, precum și ale unor leziuni 
bronșice și ale vezicii urinare. în 
viitor, cu ajutorul acestor metode, 
manifestările științifice dintr-un 
oraș vor putea fi urmărite proba
bil și de specialiștii din alte orașe. 
Ele lasă să se întrevadă noi reali
zări importante în diagnosticul cli
nic, în cercetarea științifică și în 
munca didactică. Datorită grijii par
tidului și guvernului, școala medi
cală romînească — institutele de 
cercetări și clinicile noastre univer
sitare — dispun de condiții favora 
bile pentru desfășurarea învățămîh- 
tului medical și a cercetării științi
fice la un nivel tot mai înalt, adu- 
cînd'o contribuție prețioasă la ocro
tirea sănătății omului.
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în urma stabilirii rolului aci
zilor nucleici din componența u- 
nor virusuri în producerea boli
lor și multiplicarea virusurilor, 
întrebarea la care inframicrobi- 
ologiî și biochimiștii din lume 
trebuiau să dea un răspuns era 
dacă acizi nucleici infectanți, 
virotici, pot fi obținuți și în ab
sența celulei vii, în eprubetă.

Un colectiv de medici, biologi 
și chimiști. condus de dr. Radu 
Portocală, șef de secție la Insti
tutul de inframicrobiologie 
Academiei R. P. Romîne, a 
pentru prima dată răspunsul la 
această problemă. Cercetătorii 
au obținut pe cale chimică, în 
urma unor ample studii și expe
riențe, acizi nucleici infectanți. 
Acizii respectivi au proprietăți 
caracteristice celor extrași din 
virusuri.

Deosebit de interesant este 
faptul că, introduși în organismi 
ei pot produce boli asemănătoare 
celor date de virusurile com
plete Corespunzătoare. Descope
rirea constituie un punct .de ple
care pentru noi cercetări în do
meniul combaterii bolilor viroti- 
ce, pentru realizarea unor alte 
tipuri de vaccinuri. Rezultatele 
obținute de cercetătorii romîni 
aduc astfel noi și importante 
date științifice în problema na
turii virusurilor. (Agerpres)

al 
dat

TEATRE : Teatral dé Operă și Balet 
al R. P. Romîne : Tosca — (orele 19,30). 
Teatrul de stat de operetă : Anton Pann 
sau povestea vorbii — (orele 19,30). Tea
trul Național „I. L. Caragiale" (Sala Co
media) : Macbeth — (orele 19,30) ; (Sala 
Stiidio) : Adam șl Eva — (orele 19,30). 
Teatrul ,,C. I. Nottara“ (Sala Magheru) : 
Peer Gynt — (orele 19,30) , (Sala Stu
dio) : Unchiul Vania — (orele 20). Tea
trul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din 
b-dul Schitu Măgureanu nr. 1) : Sfînta 
Ioana — (orele 19,30) ; (Sala Studio) : 
Noaptea e un sfetnic bun — (orele 19,30). 
Teatrul de Comedie : Umbra — (orele 
19,30). Teatrul Muncitoresc C.FR.-Glu- 
leștl : Măria sa... bărbatul — (orele
19.30) . Teatrul pentru tineret șl copil 
(Sala C. Miile) ; Acuzarea apără — (ore
le 20) ; (Sala din str. Eremla Grigorescu, 
fost cinema „Vasile Alecsandrl") ; Des- 
coperiți-1 pe „N" — (orele 9,30 și orele 
17). Teatrul evreiesc de stat : Opera de 
trei parale — (orele 20). Teatrul satiric 
muzical „C. Tănase- (Sala Savoy) : Re
vista de altădată — (orele 20) ; (Sala 
Victoria) : Palatul melodiilor — (orele 
20). Teatrul Țăndărică (Sala Academiei) : 
Umor pe sfori — (orele 10). Circul de 
stat : Surprize berllneze — (orele 19,30). 
Ansamblul de cîntece și dansuri al 
C.C.S. ! Zboară, ctntec drag — (orele 
20). Filarmonica de stat „George Enes
cu“ (Studioul de Concerte al Radiotele- 
vlziunil) : Concert simfonic Dirijor : 
Mircea. Crlstescu. Solist : Ion Danie — 
obol — (orele 20).

CINEMATOGRAFE I Nu-1 loc pentru 
al treilea : Patria (10; 12,15; 14.30, 16,45; 
19; 21,15), Festival (9,30, 12,15, 15; 17,45;
20.30) , înfrățirea între popoare (11,30; 
14,15; 17; 19,45), Grivlța (10; 12,45; 15,30; 
18,15; 21), Modern (9,45; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21). CU toții acasă : Republica (9; 
11,15; 13,30; 16, 18,30; 21), Excelsior (10,15, 
12,45, 15,15; 17.45; 20,15), Feroviar (9; 11,30; 
14; 16,30; 19; 21,30). Medicamentul care 
ucide — seria I-a ; București (9; 
11; 13; 15; 17; 19; 21). Seara prietenilor 
filmului : Carpați (19). Agatha, lasă-te 
de crime 1 ; Carpați (10; 12, 14, 16), 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), Giulești (10, 12,30; . 15; 17,30;
20) , Tomls (10; 12.30; 15; 17,30; 20),
Aurora (10; 12,30, 15; 17,45; 20,15).
împărăția oglinzilor strlmbe : Tineretu
lui (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). pol prin
tre lupi — cinemascop : Victoria (10, 
12,45; 15,30; 18; 20,30), Miorița (10; 12,30; 
15; 17,30; 20), Melodia (10; 12,15, 15,30; 
18; 20,30). Povestirile iul Drdâ ; Central 
(10, 12, 14; 16; 18,15; 20,15). Anlcka mer
ge la școală : Lumina (10; 12; 14; 16, 
18,15; 20,30). Tudor — cinemascop (ambe
le serii); Arta (15,30; 19), Cosmos (16; 
19,30). Pacea (10; 16; 19,30). Ei cuceresc 
cerul : Union (15; 17,30, 20), Drumul Să
rii (16; 18; 20). Pțogram special pentru 
copii ; Doina (10; 11,15; 12,30). Pompierul 
atomic; Doina (14,30; 16,30; 18,30; 20,30). 
Povestea scufiței roții ; Timpuri Noi 
(rulează în continuare 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 - ci
nemascop : Buzești (16; 18,15; 20,30). Ba
bette pleacă la război — cinemascop .' 
Crîngașl (16; 18.15; 20.30). . 7

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 - Jurna
lul televiziunii. 19.10 — Pentru coplf: 
Orășelul veseliei. 20,20 — Muzică popu
lară romtnească. 20,55 - Anul sportiv 
1963 21.55 — Muzică ușoară Instrumenta- 
lă. In încheiere : Buletin de .știri, sport, 
buletin meteorologic.

CUM VA FI VREMEA ä
’ .. v.-'

Timpul probabil pentru zilele de 5/>6 
șl 7 ianuarie. In țară : Vremea se men
ține umedă cu cerul variabil mal nțîflt 
noros. Vor cădea precipitații locale, mai 
frecvente în nordul și estul țării, vînt 
potrivit din sectorul nordic cu intensi
ficări în Bărăgan șl Dobrogea. Tempe
ratura în creștere ușoară. Minimele vor 
fi cuprinse între zero șl minus 10 grade, 
iar maximele între minus 5 șl plus 
5 grade. Ceață locală. In București : 
Vreme relativ umedă, cu cerul variabil, 
ittal mult acoperit. Temporar precipita
ții. Vint slab pînă la potrivit din sec
torul estic. Temperatura în creștere 
ușoară.
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I. PIGULOIUIn „abatajele“ Rovinarilor
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Dé regulă, istoria minelor se nu
mără în secole. Ca vîrstă, mina de 
la Rovinari, regiunea Oltenia, nici 
măcar cu decenii nu se poate min
ări. în numai cîțiva ani ea și-a scris 
istoria și acum este trecută și în 
manualele școlare, ca unul dintre 
importantele bazine carbonifere ale 
patriei noastre.

Despre existența cărbunelui se 
știa de mult. Țăranii care munceau 
pe pămînturile moșierilor de aici, 
erau hevoiți, nu odată, în puterea 
iernii, pentru a-și încălzi cocioabele, 
să meargă pe malul Jiului. Scormo
nind pămîntul cu cazmalele, scoteau 
la suprafață „piatra neagră care 
arde" (așa îi spuneau ei cărbunelui).

Primele începuturi de exploatare 
a cărbunelui, și aceasta în mod ne- 
Organizat, s-au făcut prin 1916 și 
apoi prin 1924—1929. Stăpînitorii 
considerau că exploatarea lignitului 
de la Rovinari nu este rentabilă. Au 
abandonat-o.

în anii regimului nostru, aici au 
fost întreprinse vaste acțiuni de cer
cetări. S-a dovedit adevărată po
vestea care circula cîndva, prin par
tea locului, că „Jiul ar curge pe un 
pod de cărbune“. în lunca satului, 
pe partea stingă a Jiului, s-a des
chis un vast șantier. Au fost con
struite ateliere, garaje pentru 
mioane, un

1 500 tone; o linie de înaltă tensiune 
de la Bărbătești-Gilort la Rovi
nari; o uzină electrică de in
tervenție; calea ferată Tirgu-Jiu— 
Rovinari... în 1955 au început să fie 
livrate primele cantități de cărbune.

De atunci a trecut o buna bucată 
de vreme. în acest răstimp, mina 
de la Rovinari s-a dezvoltat mereu.

Pe zeci și zeci 
se întinde cariera 
scoate cărbunele, 
este o carieră, ci 
vale adîncă de zeci

. turi, din pietriș și pămînt au fost 
înălțați adevărați munți de steril. 
Și peste tot, instalații, mecanisme. 
Intr-o parte, uriașele excavatoare 
dau la o parte pămîntul pînă la 
stratul de cărbune, pe care autobas
culantele îl duc mai departe. în altă 
parte, excavatoarele „mușcă" cărbu
nele. El este apoi dus pe benzi 
transportoare- la siloz. O cifră este 
edificatoare : lungimea totală a ben
zilor transportoare de cărbune este 
de peste 1 200 m.

Impresionează munca de aici ; din 
1955 și pînă. în prezent s-au excavat 
peste 7 400 000 mc steril și peste
2 600 000 tone de cărbune. Și apoi 
cîte milioane de mc apă nu s-au 
scos !

Munca n-a fost deloc ușoară. Au 
trebuit să fie învinse multe greu
tăți. Era prima mină la suprafață

Concursui inaugurai 
are loc la Vatra Dornei
Sezonul oompetițional de schi urma 

să se inaugureze pe pîrtiile de la Pre
deal. Din cauza timpului nefavorabil, 
organizatorii au fost nevoiți să schimbe 
locul de desfășurare a competiției. 
Astăzi și mîine cele mai bune schioare 
de fond din Bulgaria, Cehoslovacia și 
Romînia se vor întrece pe pîrtiile de la 
Vatra Damei. Astăzi este programată 
proba de 5 km, iar mîine ștafeta 3x5 
km.

Concursul constituie un bun prilej de 
verificare a pregătirii sportivelor res
pective în vederea Jocurilor Olimpice 
de la Innsbruck.

Azi și mîine, în sala 
Floreasca

în sala sporturilor de la Floreasca 
sînt programate astăzi două meciuri 
feminine de baschet din cadrul 
campionatului republican : Olimpia 
— Progresul și Știința — Voința 
București. Primul meci începe la o- 
rèle 17,30.

Duminică, în aceeași sală, cu în
cepere de la orele 9, se desfășoară 
partidele : I.C.F. — C.S.M.S. Iași 
(feminin) ; Progresul — Construc
torul Iași și Steaua — Dinamo Ora
dea (masculin).

După amiaza de la 
sala Floreasca, au loc
competiția de handbal 
F.R.H.“.

orele 15, în 
jocuri pentru 

„Cupa

Stadionul de gheață 
Tivoli, unde vor avea loc 
principalele probe de 
patinaj viteză, patinaj 
artistic și meciuri de 
hochei din cadrul J. O. 
de iarnă, se bucură de 
reputația de a fi una din 
cele mai mari baze spor
tive de acest gen din 
lume. Pista de gheață 
are o suprafață de circa 
10 800 m p. Patinoarul 
acoperit, al cărui teren 
de joc are 60 m lungime 
și 30 lățime, dispune 
de tribune pentru 10000 
de spectatori.

★
Selecționate olimpice 

de hochei pe gheață au 
susținut noi meciuri de 
verificare în vederea 
„Olimpiadei albe" de la 
Innsbruck. In prezența 
a peste 8 000 de specta
tori echipa Suediei a ju
cat la Winnipeg cu cu
noscuta echipă locală 
Winnipeg Maroons. Ho- 
cheiștii . suedezi au re
purtat victoria cu scorul 
de 7—4. Reprezentativa 
S.U.A., care va juca la 
28 ianuarie meciul de 
baraj cu R. P. Romînă, 
a susținut două partide 
cu echipele St. Ni
cholas și „Princeton“ 
pe care le-a cîștigat cu 
același scor: 6—2. Ho-

In eîteva rînduri
După 4 runde din cadrul turneu-

■ lui internațional de șah de la Hastings 
în fruntea clasamentului continuă să se 

\ .afle marele maestru sovietic Hasin, care 
totalizează 4 puncte. El este urmat dé 

. -fostul campion mondial Mihail Tal cu 3 
puncte.

Campioana lumii Nona Gaprindașvili 
joacă în cel de-al doilea turneu denumit 
al „șalangerilor”. Șahista sovietică se află 
în fruntea clasamentului cu 3,5 puncte. 

;în runda a 4-a ea a făcut 
nărui jucător englez John

remiză cu tî- 
Tawrance.englez John

★

internațională
Viitoarele campionate eu-

de haltere; Federația
a stabilit ca — ---- —— —

l ropene să aibe loc între 26 și 28 au- 
Jgust la Helsinki. Inițial această competi- 
»tie urma să sé desfășoare la Paris, dar 
! federația franceză dfr specialitate a anun- 
Uat că nu poate garanta viza de intrare 
; tuturor participanților.

★
Echipa cehoslovacă de hochei pe gheață 

'Chomutov și-a continuat turneul în tara 
noastră întîlnind la Miercurea Ciuc o se
lecționată locală. Hocheiștii cehoslovaci au 
obținut victoria cu scorul de 9—4 (7—0 ; 
1-2 ; 1—2).

(Agerpres)

Recepție tu prilejul celei de-a 5-a aniversari 
a victoriei revoluției cubane Vești din țările socialiste

din țara noastră pentru exploatarea 
lignitului. Lipsea experiența, nu 
erau cadrele pregătite pentru acest 
domeniu. Cu timpul s-a ajuns la 
unele concluzii de mare însemnătate 
pentru prezent și viitor, privind a- 
plicarea unor procedee tehnologice, 
organizarea și desfășurarea muncii. 
De pildă, s-a constatat că cele mai 
bune rezultate se obțin în carierele 
cu deschidere mare, prin folosirea 
pentru excavații a excavatoarelor cu 
putere mijlocie și prin utilizarea, 
pentru transportul cărbunelui, a U- 
nor transportoare tip „Unio"-Satu 
Mare, special construite.

O problemă de seamă a fost creș
terea cadrelor. Marea majoritate a 
celor care lucrează acum la Rovi
nari sînt fii ai țăranilor muncitori 
de prin comunele învecinate. în șco
lile care au fost organizate în fie
care an, au învățat să lucreze cu ex
cavatoarele, cu pompele de evacua
re a apei ; s-au calificat în multe 
alte meserii. Aici au funcționat 9 
cursuri de calificare și ridicare a 
calificării cu 8 specialități, la care 
au luat parte peste 300 de munci
tori. Și acțiunea pentru formarea 
cadrelor continuă.

Realizările obținute aici se dato- 
resc muncii entuziaste a oamenilor, 
îngrijindu-și cît mai bine mași
na, excavatoristul Alexandru Raicu 
a reușit să depășească timpul de 
funcționare- între două reparații 
generale a excavatorului cu 5 000 de 
ore ; sau Ion Cincu, care de aseme
nea, a depășit timpul de funcționa
re la excavator cu aproape 4 000 de 
ore.

Ca și în anii trecuți, și în 1963 
lucrătorii de la Rovinari au 
obținut frumoase realizări în pro
ducție. încă din ziua de 17 noiem
brie ei și-au îndeplinit planul anual 
la decopertarea sterilului. La sfîrși- 
tul lui 1963, mina a întîmpinat noul 
an cu următorul bilanț : 7 milioane 
lei beneficii și peste 2 milioane lei 
economii la prețul de cost.

Din satul de odinioară, Rovinarii 
de Gorj s-au transformat în anii 
puterii populare într-un adevărat 
centru industrial. Pentru lucrătorii 
de aici s-a construit o frumoasă co
lonie muncitorească, cu dispensar, 
complex alimentar, club, cantină.

într-un viitor apropiat, mina „la 
zi" de la Rovinari va cunoaște o 
dezvoltare și mai mare. în scopul 
asigurării unor terenuri de zăcă- 
mînt, s-au și început lucrări pen
tru mutarea albiei Jiului spre vest, 
cu circa 2 km ; se vor deschide noi 
cariere ; mina va fi dotată cu noi 
utilaje, centrala electrică, care se 
construiește lingă combinatul chi
mic de la Craiova, va fi aprovizio
nată cu cărbune de la Rovinari.

Cu prilejul celei de a 5-a aniver-Cu prilejul celei de a 5-a aniver- unor instituții centrale și organiza- 
sări a victoriei revoluției_ cubane, ții obștești, académicien! și alți oa- 

~ ........ ~ " meni de știință, cultură și artă, ge
nerali, ziariști.

Au participat șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați în R. P. Ro
mînă și alți membri ăi corbului di
plomatic.

ambasadorul Republicii Cuba în 
R. P. Romînă, Manuel Yepe Menen
dez, a oferit vineri seară o re
cepție.

Au luat parte Alexandru Dră- 
ghici, Dumitru Coliu, membri ai 
C.C. âl P.M.R., ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, conducători ai

în locuințe noi

GALAȚI (coresp. „Scînteii").— 
Ieri au primit cheile noilor a- 
partamente date în folosință în 
cartierul Țiglina numeroase fa
milii. în luna ianuarie a acestui 
an vor fi repartjzate pentru gă- 
lățeni, numai în acest nou car
tier al orașului, peste 600 apar
tamente. în microraloanele Ma
zepa, Țiglina și în centrul orașu
lui vor fi construite în acest an 
2 600 de apartamente.

★
CRAIOVA (coresp. „Scînteii"). — 

în ultimele zile ale anului trecut 
peste 500 de familii de oameni ai 
muncii din orașele și centrele mun
citorești ale regiunii Oltenia s-au 
mutat în locuințe noi. La Craiova 
numai în cursul anului 1963 s-au 
mutat în apartamente noi peste 
1 500 de familii. Numeroase bloouri 
s-au construit anul trecut și în cele
lalte orașe ale regiunii — Tr. Seve
rin, Caracal, Tg. Jiu. De asemenea 
în centre muncitorești — Strehaia, 
Tg. Cărbunești, Rovinari și la ex
ploatările miniere de pe Valea Mo- 
trului au fost date în folosință a- 
proape 500 de apartamente. Odată 
cu noile locuințe au fost date în fo
losință unități sanitare, cinemato
grafe, cluburi, magazine și alte uni
tăți de deservire a populației.

★
CONSTANȚA (coresp. „Scîn

teii“). — Satele dobrogene își 
schimbă cu fiecare an înfățișarea. 
Peste 50 000 de familii dé colecti
viști s-au mutat anul trecut în case 
noi sau refăcute. O grijă deosebită 
s-a acordat și specialiștilor din agri- 
cultură. Pentru inginerii agronomi 
și zootehniști ocupați în agricultura 
regiunii s-au construit 30 de case 
iar la alte 100, lucrările au început. 
La Valu Traian, Pecineaga, Crucea, 
Castelu și altele au fost construite 
șiruri întregi de case noi.

«tea®

(Agerpres)

Oaspeți 
de peste hotare

Dirijorul sovietic Ogan Durian, 
maestru emerit al artei din R.S.S. 
Armeană, a sosit în Romînia. El va 
conduce o serie de concerte la Bra
șov, Tg. Mureș și Arad, unde va 
avea ca solist pe violonistul Ștefan 
Gheorghiu. La București, oaspetele 
sovietic va dirija un concert al or
chestrei simfonice a Cinematogra
fiei, la care își va da concursul ca 
solist 
R.S.

violonistul Tibor Gasparék din 
Cehoslovacă.

★

mare număr de turiști străini,rin
din 18 țări, printre care Anglia, Ar
gentina, Austria, Bulgaria, Dane
marca, Elveția, R.D. Germană, R.F. 
Germană, Japonia, Polonia, Suedia 
și Uniunea Sovietică, au petrecut 
revelionul la București, în localită
țile de pe Valea Prahovei și la Po
iana Brașov. Numeroși turiști 
străini își continuă vacanța practi
ced sporturi de iarnă în stațiunile 
noastre de munte sau vizitînd dife
rite orașe din țară.

La început de an
Sint primele zile ale 

lui 1964 — cel de-al 
șaselea an al septena- 
lului. Numeroase rela
tări ale presei sovieti
ce reflectă faptele 
preocupările, proiecte
le constructorilor co
munismului.

De pe întreg cuprin
sul Uniunii Sovietice 
sosesc vești despre noi 
realizări în muncă. Nu 
departe de orașul Ke- 
daineai, în Lituania, a 
intrat in funcțiune u- 
nul dintre cele mai 
mari combinate chi
mice din Republicile 
Baltice, care a și dat 
primele tone de su- 
perfosfați. Muncitorii 
fruntași de pe. marile

șantiere ale noilor în
treprinderi chimice și 
chimiștii își iaù an
gajamentul să gră
bească ritmul de 
construcții, să dea ță
rii 
an 
de 
Pe 
de 
gograd 
dintîi tractoare D.T. 75.

Din bazinul Done- 
țului au venit vești 
despre primele tone 
de cărbune date în 
contul anului 1964, iar 
din Ural și din uzinele 
de la Lipețk, se anun
ță noi realizări în pro
ducție ale oțelarilor.

Cunoscutul miner

sovietice în acest 
peste 20 milioane 
tone îngrășăminte, 

porțile uzinelor 
tractoare din Voi

au ieșit cele

Dezvoltarea sistemelor
In R.P. Bulgaria se 

dezvoltă sistemele de 
irigație. în cadrul sis
temului de irigație 
„Beli Lom“, din re
giunea Razgrad, este 
folosită o instalație de 
stropit care mărește 
productivitatea mun
cii de 2—3 ori, econo-

misind în același timp 
30 la sută din cantita
tea de apă necesară.

A fost întocmit pro
iectul unui sistem de 
irigație permanent 
pentru regiunea Plov
div, care prevede ca 
toate instalațiile să fie

Kononciuk din 
KuZbasului 

'angaja-

E.
bazinul 
și-a luat 
mentul să atingă in
dici și mai înalțî în 
extracția cărbunelui 
Profesorul K. Ser- 
gheev descrie într-un 
articol apărut in 
„Pravda" perspectivele 
deschise folosirii spa
țiului cosmic. A venit 
vremea — spune el — 
cinci alături de cosmo- 
nauți Vor lua loc sa- 
vanți, cercetători, tțs- 
tro-navigdtori și. Ingi
neri de diferite specia
lități... Nu-i departe 
timpul cînd în jurul 
pămîntului vor naviga 
rachete cosmice Cu 
poștă și pasageri.

de irigație
subterane, conduse de ) 
la un pupitru central j 
de comandă. Noul șiș-1 
tem permite împrăș- 
tierea în același timp , 
a îngrășămintelor. El ' 
este folosit de aseme- ■ 
nea în lupta împo.tri- > 
va înghețului etc.

cheiștii americani pleacă 
astăzi spre Europa unde 
vor întreprinde un tur
neu de 11 meciuri. Echi
pa R. P. Polone a jucat 
la Oberstdorf cu echipa 
Bad Toelz, pierzînd cu 
2—3 (1—2; 1—0; 0—1). 
La Villars (Elveția), o 
selecționată elvețiană a 
dispus cu 6—2 
2—1; 2—0) de 
Diavoli Milano.

★
La „Olimpiada 

campionilor li se vor de
cerna în total,34 de me
dalii de aur, dintre care 
15 în probele de schi, 8 
la patinaj viteză, 3 la pa
tinaj artistic, 2 la biat
lon, 2 la bob etc.

★
înaintea J. O. de la 

Innsbruck, patinatorii ar
tistici vor evolua în 
campionatele europene 
programate între 13 și 
18 ianuarie în orașul 
francez Grenoble. La 
campionate și-au anun
țat participarea sportivi 
și sportive din 11 țări.

★

Săritorii de trambuli
nă din R. D. Germană 
au participat la un nou 
concurs de verificare 
desfășurat la Oberhof. 
Dieter Neuendorf s-a

clasat pe primul loc cu 
225,1 puncte (cea mai 
lungă săritură a sa a mă
surat 76,5 m), învin- 
gîndu-l 
campion 
re a 
puncte.

pe cunoscutul 
Recknagel, ca- 
realizat 223,5

(2—1; 
echipa

albă"

Din programul internațional 
al sportivilor noștri

•fc
Pe patinoarul localită

ții Gjoevik (Norvegia) 
au avut loc două con
cursuri internaționale. în 
proba de 500 m, cam
pionul olimpic Evghe
nie Grișin (U.R.S.S.) a 
obținut rezultatul de 
40’’ 9/10. Matusevici
(U.R.S.S.) a arătat o for
mă bună cucerind 
mul loc în proba 
5 000 m cu timpul 
7’53” 9/10. Dintre 
lalți patinatori o 
moașă impresie au lăsat 
olandezul Grift, france
zul Kuprianof, Verkerk 
(Olanda), Malkin (An
glia), Kvaal (Norvegia) 
și alții.

★
La Colorado Springs 

fS.U.A.), patinatorii de 
viteză americani au rea
lizat eîteva performanțe 
de valoare. Campioana 
țării, Jeanne Ashworth, 
a parcurs distanța de 
500 m în 44” 4/10, anun- 
țîndu-se ca una din prin
cipalele favorite la J. O. 
Rezultate bune au fost 
obținute de patinatori în 
proba de 500 m. Der
mott a fost oronometrat 
în 40” 1/10. Roy Walace 
a cîștigat proba de 
1500 m în 2’14" 9/10. 
învingătoare la femei a 
foit Lawler (2'33” 7/10).

pri
de 
de 

cei- 
fru-

Trambulina o- 
limpică de la Ber- 
gisel este conside
rată drept cea mai 
frumoasă din lume. 
Tribunele asimetri
ce construite la 
baza ei permit ac
cesul a peste 60 000 
de spectatori. Fes
tivitatea de deschi
dere a Jocurilor O- 
limpice de iarnă se 
va desfășura aci, 
dată fiind tocmai 
capacitatea tribu
nelor și locul pito
resc al trambulinei. 
In fotografie : ve
dere panoramică a 
trambulinei de Ia 
Bergisel.

Paralel ou obișnuita activitate internă, 
în anul 1964 sportivii noștri vor parti
cipa la numeroase întîlniri internațio
nale. Desigur, Jocurile Olimpice de la 
Tokio constituie principalul moment 
sportiv al anului. însă pînă atunci, in 
primele luni ale anului atenția sportivi
lor și a amatorilor de sport este reținută 
de alte întreceri importante.

La Jocurile Olimpice de iarnă, care 
se vor desfășura în Austria cu începere 
de la 29 ianuarie, sportivii romîni vor 
fi prezenți la startul probelor de schi 
(ștafetă 3x5 km fete), biatlon, hochei și 
bob. înaintea acestei importante com
petiții, reprezentativele țării noastre vor 
susține mai multe întîlniri internațio
nale. Iată eîteva dintre acestea : ho- 
cheiștii participă mai întîi la „Cupa o- 
roșului București" (5—10 ianuarie), iar 
după o săptămînă vor primi vizita unei 
echipe de club din R. S. Cehoslovacă. 
La 11 ianuarie, biatloniștii vor concura 
în R. P. Polonă, după care, la 18 ianua
rie, se vor întrece la Poiana Brașov cu 
reprezentativa R. D. Germane.

După recentul lor turneu, în timpul 
căruia au jucat în compania Wior 
echipe puternice, handbaliștii romîni 
vor participa la „Cupa orașului 
București" (5—9 februarie) alături de 
selecționatele R. D. Germane, Uniunii 
Sovietice și R. S. Cehoslovace. Apoi 
echipa noastră reprezentativă va fi pre
zentă la campionatele mondiale de 
handbal masculin (6—15 martie) în R. S. 
Cehoslovacă.

Turneul U.E.F.A. pentru fotbaliștii 
juniori, care se va desfășura în Olanda 
între 25 martie—5 aprilie, formează de 
asemenea obiectul unei atenții speciale. 
Echipa noastră de juniori face parte din 
aceeași grupă preliminară cu reprezen
tativele Irlandei de nord și Austriei. în 
cadrul pregătirilor, juniorii romîni vor 
susține eîteva meciuri de verificare în 
R.S.F. Iugoslavia și Turcia.

Cu mare interes sînt așteptate și în- 
tilnMle fotbaliștilor noștri ou cei bul
gari în cadrul preliminariilor turneului 
olimpic. Au fost fixate datele meciurilor: 
3 mai (turul) și 31 mai (returul). In ve
derea acestor importante confruntări, se
lecționata noastră olimpică va susține 
eîteva întîlniri amicale internaționale, 
în lunile februarie și martie.

înainte de reluarea campionatului de 
fotbal, o serie de echipe vor susține, de 
asemenea, întîlniri internaționale de ve
rificare.

Dintre celelalte întîlniri internațio
nala ale sportivilor noștri în prima 
parte a anului, menționăm Turneul zo
nal masculin de șah (11 ianuarie—9 fe
bruarie în R. P. Ungară), Crosul balca
nic (29 martie în R.S.F. Iugoslavia), 
participarea cicliștilor la „Turul Tuni
siei" (20 martie—5 aprilie), Campionatul 
mondial al tineretului la scrimă (26— 
30 martie, în R. P. Ungară) ete.

Extinderea

(Agerpres)

în regiunea Bacău

LIMBA OFICIALĂ ÎN NIGERIA

Revelionului din 
extrase din urnă

vara în regiunile polare din nord iar 
iarna se strămută în Antarctida 
străbătînd de la un pustiu de gheață 
la celălalt o distanță de 10 000 de 
mile.

ultimii trei ani capa 
citatea centralelor 
lefonice din R. 
Mongolă a sporit 
84 la sută.

Un nou centru al ocrotirii sănătății

în bani :
49 68 87 83

18 20 50.

liniilor de comunicații

CÎNDCADE ZĂPADA

că-

DE IARNĂ

Aspect al radiotelescopului „Mark 2“ aflat în construcție la observa 
torul englez „Jodrell Bank“,

Păduri tinere — 
p e 1OO OOO Ii a

BACĂU (coresp. „Scînteii“). — 
Chemarea partidului pentru refa
cerea și dezvoltarea patrimoniului 
forestier a avut un puternic răsunet 
în rîndurile oamenilor muncii din 
regiunea Bacău. în fiecare primă
vară și toamnă mii de muncitori, 
funcționari, tehnicieni, dar mai 
ales tineri, au luat parte alături de 
forestieri la acțiunea de împăduri
re. Bilanțul este concludent. în anii 
puterii populare în regiunea Bacău 
s-au împădurit 100 000 ha — cea 
mai mare parte cu esențe valoroa
se, în special molid. Numai în pri
mii 4 ani ai șesenalului au fost îm
pădurite 32 504 ha din care aproape 
jumătate reprezintă suprafețe tăiate 
în această perioadă, restul supra
fețe rămase descoperite din trecut.

O importantă acțiune desfășurată 
în ultimii ani a constituit-o împădu
rirea versanților din zona lacului de 
acumulare Bicaz, care va consolida 
malurile și va îmbunătăți regimul 
hidrologic. Pînă la sfîrșitul șesenalu
lui în regiunea Bacău se vor mai 
planta încă 15 000 ha.

Loto Central
La tragerea specială a 

3 ianuarie 1964 au fost 
următoarele numere :

Premii obișnuite
40 81 67 59 54 63

Premii suplimentare :
Premii suplimentare în obiecte și bani :

Extragerea I : 58, 90, 48 ; Extragerea a 
II-a : 89, 23. 80 ; Extragerea a III-a : 25, 
83, 47, 38 ; Extragerea a IV-a : 15, 
25, 73 ; Extragorea a V-a : 25, 41, 5, 
Extragerea 
Extragerea 
Extragerea 
Extragerea 
Extragerea 
Extragerea

Tragerea 
București.

a Vl-a : 62, 47, 42, 30, 
a VII-a : 38, 20, 47, 36, 
a VlII-a : 16, 20, 84, 
a IX-a : 26, 1, 65, 
a X-a : 61, 72, 48, 
a XI-â : 86, 35.

următoare va avea

Pe eschimoși nu trebuie să-i fe
liciți cu ocazia zilei de 1 ianua
rie. Anul nou este pentru eschimoși 
o dată nestabilă, în funcție de 
derea primei zăpezi.

MONEDĂ CU PRILEJUL
JOCURILOR OLIMPICE

Cu prilejul Jocurilor Olimpice de 
iarnă, care vor începe la începutul 
lunii februarie la Innsbruck, Austria 
va emite o monedă de argint în va
loare de 50 de șilingi. Pe o față a 
monedei se află gravată silueta unui 
skior și pe cealaltă —■ stemele len- 
derelgr Austriei. Noua monedă va fi 
pusă în circulație la 27 ianuarie.

AUSTRALIA SE MIȘCĂ

Australia se mișcă — aceasta este 
ooncluzia la care au ajuns cercetă
tori de la universitatea din Can
berra. Ei au stabilit că în ultimii 
100 de milioană de ani continentul 
australian s-a deplasat cu 5500 de 
kilometri. Viteza de mișcare a con
tinentului care se face dinspre O- 
ceanul Indian spre Oceanul Pacific 
este de circa 5 centimetri anual.

APARAT DE RADIO MINUSCUL

O firmă americană a produs un 
aparat de radio de formă rotundă 
avînd un diametru de 2 cm. Apara
tul este atît de mic îneît poate fi 
introdus în pavilionul urechii.

STERNA ARCTICĂ

Campioana păsărilor călătoare 
este stema arctică care-și petrece

în ultimii ani, li
niile de comunicații 
din R. P. Mongolă au 
fost mult extinse. In 
prezent, toate centrele 
de aimac și 98 la sută

din numărul centre
lor uniunilor agricole 
mențin legătura prin 
radio și telefon cu o- 
rașul Ulan-Bator, ca
pitala republicii. In

La Budapesta a fost 
terminată construirea 
clădirii Institutului 
Central de Cercetări 
științifice în domeniul 
medicinei — un nou 
centru al ocrotirii să
nătății în R. P. Unga

ră. Interesul pe care-l 
prezintă din punct de 
vedere tehnic, această 
clădire, sub formă de 
bloc-turn de 11 etaje, 
constă în aceea că 
constructorii au folo
sit numeroase noi pro-

cedee și material) 
Astfel, părțile lateral 
ale clădirii-turn à 
fost construite din pe 
reți de sticlă multico 
loră, fixată în rams 
de aluminiu.

Estacade ale noului baraj pe rîul Morava (R. S. Cehoslovacă)

După ce forma literară a dialec
tului nigerian din regiunea

orașului nigerian Kano, a fost recu
noscută ca limbă oficială, créîndu-se 
astfel limba literară a acestei țări, în 
Nigeria au început să apară trei 
ziare principale : „Gasquia Ta Fy 
Quabo" („Adevărul mai presus de 
bani“), „Djakadya“ („Vestitoarea“) 
și „Chimma Manoma“ („Țărani, - ■ 
munciți cu spor").
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Sărbătoarea naționala a Birmaniei

Atmosferă mai favorabilă pentru pace"Vițită Iui N* S» Hrușciov 
în R. P. Polonă

® Telegrama președintelui Makarios adresată tuturor șefilor 
de stat • Acord cu privire la ținerea unei conferințe la Londra 

• Ședfnța extraordinară a guvernului grec
NICOSIA 3 (Agerpres). — Pre

ședintele republicii Cipru, arhiepis
copul Makarios, a adresat șefilor 
de stat ai tuturor țărilor din 
lume o telegramă prin care îi infor
mează despre evenimentele din ul
timele zile din Cipru și solicită spri
jin moral pentru normalizarea si
tuației creată în Cipru.

★

NICOSIA 3 (Agerpres). — Acordul 
intervenit între guvernele Greciei, 
Turciei, Angliei și Ciprului cu pri
vire la ținerea unei conferințe în 
cursul- acestei luni la Londra la care 
să participe reprezentanți ai celor 
trei guverne, cît și ai populației gre
cești și turcești din insulă și care să 
ia în dezbatere situația din Cipru 
marchează o nouă etapă în evoluția 
situației din această țară. Comenta
torii, de presă apreciază că acordul 
realizat este prima acțiune concretă 
— acceptată de toate părțile în con
flict— după cunoscutele incidente 
ce s-au manifestat în ultimele două 
săptămîni în Cipru.

Guvernul cipriot, a declarat pre
ședintele Makarios la 3 ianuarie în 
cadrul unei conferințe de presă, se 
pronunță pentru un stat unificat, 
independent, și liber de orice formă 
de intervenție sau de amestec în tre
burile sale interne. El a relevat, de 
asemenea, că în cazul cînd această 
conferință nu va găsi o soluție justă 
problemei cipriote, Ciprul va fi ne
voit să ceară sprijinul Organizației 
Națiunilor Unite.

Comentînd declarațiile lui Maka
rios, agențiile de presă subliniază 
intenția conducătorilor Ciprului de 
a cere anularea tratatelor de la Lon
dra și Zürich referitoare la statutul 
Cidrului și în special al acelor pre
vederi din aceste tratate care dau 
dreptul celor trei puteri semnatare 
(Anglia, Turcia și Grecia) să inter
vină atît împreună, cît și unilateral 
în afacerile interne ale țării. Agen
ția France Presse relevă, de aseme
nea. că arhiepiscopul Makarios in
tenționează să obțină o serie de a- 
mendă-mente la constituția Ciprului 
care să desființeze dreptul de veto 
pe care îl au reprezentanții popu-

lației de origine turcă în anumite 
organisme ale puterii de stat, drept 
care este folosit în prezent pentru a 
bloca o serie de acțiuni de interes 
general.

Comentînd hotărîrea de ultim mo
ment a guvernului cipriot de a par
ticipa la viitoarea conferință, ziarul 
„Avghi“ subliniază că președintele 
Ciprului a fost nevoit să accepte 
conferința celor trei puteri garante 
ale tratatului de la Zürich și Lon
dra (Anglia, Turcia, Grecia) cu parti
ciparea reprezentanților celor două 
comunități din Cipru „sub presiunea 
guvernelor acestor țări și a N.A.T.O.“.

★
ATENA 3 (Agerpres). — Ziarul 

„Mesimvrini" relatează că la 2 ia
nuarie a avut loc o nouă întrunire 
extraordinară a Cabinetului grec, la 
care au participat miniștrii princi
pali, liderii partidelor Uniunea de 
centru și E.R.E., șeful statului major 
general, precum și prințul moșteni
tor Constantin. în cadrul întrunirii, 
care a durat peste trei ore, a fost 
luată în discuție situația din Cipru.

Ziarul menționat informează, de 
asemenea, că primul ministru Pa- 
raskevopoulos i-a convocat pe am
basadorii S.U.A. și Marii Britanii și 
le-a comunicat că, în cazul cînd 
Turcia va proceda la o acțiune mi
litară în Cipru, Grecia va trimite 
trupe în această țară. „Relațiile din
tre Grecia și Turcia în legătură cu 
problema cipriotă, scrie ziarul, se 
află într-o criză foarte acută".

Agențiile de presă anunță că re
gele Paul a avut întrevederi cu li
deri politici și 
cu situația din

VARȘOVIA 3 (Agerpres). — La in
vitația lui Wladyslaw Gomulka, 
prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., și 
a lui Jozef Cyrankiewicz, președin
tele Consiliului de Miniștri al R. P. 
Polone, la 2 ianuarie au sosit în Po
lonia într-o vizită neoficială N. S. 
Hrușciov, prim-secretar al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., și K. T. Mazu
rov, membru supleant al Prezidiului 
C.C. al P.C.U.S., prim-secretar al 
C.C. al P.C. din Bielorusia.

La gara Gdansk, oaspeții au fost 
întîmpinați de conducători de par
tid și de stat ai R.P. Polone.

Oaspeții, însoțiți de Wladyslaw 
Gomulka, Jozef Cyrankiewicz, Ze
non Kliszko, Ignacy Loga-Sowinski 
și Marian Spychalski au plecat în 
voievodatul Olsztyn.

Ei sînt însoțiți, de asemenea, de 
A. B. Aristov, ambasadorul U.R.S.S. 
în Polonia.

Declarația ministrului de externe al Mexicului

CIUDAD DE MEXICO 3 (Ager- 
pres). — Făcînd bilanțul anului 
1963, ministrul afacerilor externe al 
Mexicului, Manuel Tello, a declarat 
în cadrul unei conferințe de presă 
că în prezent există o atmosferă 
mult mai favorabilă pentru pace 
decît aceea care era la începutul a- 
nului trecut.

Tello a relevat că în anul 1963 s-a 
redus încordarea internațională și

și-a exprimat totodată speranța că 
în 1964 vor fi continuate eforturile 
îndreptate spre realizarea dezar
mării. Speranțele noastre, a subli
niat el, se îndreaptă spre instaura
rea unei păci trainice în lumea în
treagă.

Ministrul afacerilor externe s-a 
pronunțat în favoarea extinderii co
merțului internațional reciproc a- 
vantajos.

Pentru menținerea destinderii
TOKIO 3 (Agerpres). — Ziarul ja

ponez „Yomiuri" arată într-un arti
col redacțional că războiul nu poa
te constitui în prezent un mijloc de 
soluționare a problemelor litigioase. 
In prezent, războiul, subliniază zia
rul, ar constitui o nebunie.

Principala sarcină în noul an, re
levă în continuare ziarul, este men-

Interesul farilor în curs de dezvoltare 
pentru lărgirea comerțului internațional

Un articol din ziarul francez „Combat"

ținerea 
rează 
înainte 
Moscova cu privire la interzicerea 
parțială a experiențelor nucleare.

In articol se exprimă speranța că 
Uniunea Sovietică și Statele Unite 
vor găsi un limbaj comun și vor 
depune toate eforturile pentru re
alizarea unui acord privind dezar
marea și preîntîmpinarea unui atac 
prin surprindere.

In ceea ce privește Japonia, con
chide „Yomiuri“, „ea trebuie să 
urmeze o politică externă proprie a 
cărei caracteristică principală 
buie să fie dorința de pace".

destinderii care se contu- 
și realizarea unor noi pași 
în spiritul tratatului de la

militari 
Cipru.
★ 

avut loc 
a

în legătură

vineri o șe- 
cabinetului

In scopul soluționării conflictului 
dintre Dahomey și Niger

COTONOU 3 (Agerpres).— După 
cum anunță agenția U.P.I., delegații 
oficiale ale Nigerului și Republicii 
Dahomey s-au întîlnit la 2 ianuarie 
jentrii a găsi o cale de soluționare 

,a conflictului care a izbucnit în re
lațiile dintre cele două țări. în ca
drul întîlnirii au fost elaborate 
cîteva sugestii ce vor fi remise gu
vernelor de către delegații. In ur
mătoarele zile va fi anunțată și po
ziția guvernelor. Printre sugestiile 
făcute figurează instituirea liberei 
circulații a mărfurilor și persoane
lor între cele două state, soluționa
rea conflictului de către statele în 
cauză sau în cadrul unei organiza
ții africane, încetarea emisiunilor 
de radio ostile în ambele state și 
altele.

încordarea în relațiile dintre Ni
ger și Republica Dahomey a inter
venit, după cum se știe, în cursul 
lunii trecute, în urma hotărîrii gu
vernului Nigerului de a-i expulza 
pe cei 16 000 de cetățeni de origine 
dahomeyană din Niger, precum și în 
urma unei dispute în legătură cu 
apartenența unei mici insule de pe 
fluviul Niger, care desparte cele 
două țări.

La Londra a 
dință extraordinară 
britanic, prezidată de primul minis
tru britanic, Alec Douglas-Home, 
consacrată situației din Cipru. Cu 
această ocazie, Duncan Sandys, mi
nistrul coloniilor și al Common- 
wealthului, a prezentat un raport 
asupra situației din insulă.

Citind surse competente, agenția 
Reuter relevă că guvernul britanic 
a studiat modalitățile ținerii unei 
conferințe asupra revizuirii consti
tuției cipriote, precum și posibilita
tea deplasării în Cipru a unor uni
tăți britanice staționate în Germania 
occidentală.

rile (îndeosebi de cafea) de la. 4,2 
milioane tone la peste 12 milioane 
tone. Or, în ciuda acestui fapt, Bra
zilia a obținut cu 30 la sută mai pu
țin decît veniturile realizate din 
export în urmă cu zece ani.

Un exemplu aproape identic, con
tinuă ziarul, poate fi dat în ce pri
vește ajutorul propriu-zis. Cu toate 
că în ultimii ani ajutorul străin 
acordat' țărilor în curs de dezvoltare 
a sporit considerabil, valoarea sa 
continuă a fi inferioară profiturilor 
pe care țările capitaliste le realizea- 

investițiilor lor în

PARIS 3 (Agerpres). — Ziarul 
francez „Combat“ a publicat un ar
ticol în care subliniază marea im
portanță acordată de țările în curs 
de dezvoltare Conferinței O.N.U. 
pentru comerț și dezvoltare, care 
urmează să aibă loc în luna martie 
la Geneva. Arătînd că pînă în pre
zent un număr de 75 țări și-au ma
nifestat intenția de a participa la 
conferință, ziarul scrie : ,(Țările în
curs de dezvoltare intenționează să 
ridice în cursul dezbaterilor două 
probleme esențiale : aplicarea prin
cipiului egalității în comerțul mon- ză de pe urma 

țările respective.
„Țările în curs de dezvoltare — 

conchide „Combat" — speră că 
=____ ■ ___ . viitoarea conferință de la Geneva

tării economiei acestor state datori- , (pentru comerț și dezvoltare — n.r.) 
tă scăderii prețurilor la materiile nu se va mărgini numai la stabilirea 
prime sau la unele mărfuri care con
stituie principala lor sursă de veni
turi din export, ziarul scrie : „F 
piui Braziliei este probabil cel mai 
concludent. în cursul ultimilor zece 
ani, această țară și-a sporit exportu

dial și organizarea unei acțiuni co 
lective pentru ajutorarea țărilor lip
site de mijloace“.

Referindu-se la greutățile dezvol

unui diagnostic, dar va propune șl 
remedii. Iată de ce se subliniază că 

,Exem- o acțiune eficace a conferinței în 
’ acest sens va permite să sé creeze

baza economică mondială necesară 
coexistenței pașnice în lume“.

Agențiile de pre
să transmit zilnic 
știri despre acțiu
nile curajoase șle 
patrioților venezue- 
lezi. Fotografia a- 
lăturată înfățișează 
o grupă de parti
zani venezuelezi în-

SMifl tr-o misiune de 
luptă.

■
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Conferința de presă a lui Dean Rusk
WASHINGTON 3 (Agerpres). — 

După cum transmite buletinul de 
știri al Casei Albe, la 2 ianuarie 
secretarul Departamentului de Stat, 

. Dean Rusk, a ținut prima sa confe
rință de presă din noul an la care 
a trecut în revistă o serie de pro- 

. bleme internaționale și s-a referit 
la perspectivele anului 1964.

El a spus că asigurarea păcii 
mondiale constituie sarcina cea mai 
importantă a omenirii în noul an. 
Guvernul Statelor Unite, a precizat 
el,- intră în acest an cu „o anumită 
încredere și anumite speranțe“

Referindu-se la relațiile est-vest, 
secretarul Departamentului de Stat 
a arătat că aceste relații au fost 
marcate în anul 1963 de unele îm
bunătățiri, printre care a citat în
cheierea Tratatului de la Moscova 
privitor la interzicerea parțială a 
experiențelor atomice și rezoluția 
Adunării Generale a O.N.U. referi
toare la interzicerea plasării pe or
bită, a unor obiective nucleare.

„Se poate spera a spus Dean 
Rușk, că acțiunile de reducere a

încordării vor fi continuate și în 
cursul acestui an“ și a subliniat că 
discuții multilaterale vor avea loc 
cu Uniunea Sovietică asupra unui 
însemnat număr de probleme „mari 
și mici". Dintre aceste probleme, 
Rusk a citat problema dezarmării 
ca fiind cea mai importantă. Rusk 
și-a exprimat speranța că Estul și 
Vestul vor reuși să realizeze unele 
acorduri în acest domeniu, întrucît 
ambele părți sînt cointeresate în 
aceasta.

Totodată, secretarul de stat al 
S.U.A. a menționat că „perspecti
vele de pace nu sînt întru totul 
clare" și de aceea Statele Unite 
trebuie să continue „eforturile lor 
militare". El a adăugat că „oamenii 
nu trebuie să intre în noul an cu 
ideea că drumul care le stă în față 
va fi ușor și că există motive de 
relaxare“.

Referindu-se la Berlinul occiden
tal, Cuba, America Latină și Asia 
de sud-est, Dean Rusk a reafirmat 
poziția cunoscută a Statelor Unite 
în aceste probleme.

Dispută mona
ultimele zile, lupta pentru pu- 
în sînul familiei regale a Ara- 
Saudite a atins un punct deo-

Disensiunile din P. S. I
ROMA 3 (Agerpres).— Comitetul 

de disciplină al partidului socialist 
italian a suspendat vineri 12 sena
tori și doi membri ai Camerei De- 
putaților — membri ai P.S.I. — 
deoarece au refuzat să voteze în 
Parlament pentru încredere în gu
vernul de coaliție condus de Aldo 
Moro. Suspendările sînt pe termene 
între un an și șase luni.

Această măsură urmează unei 
' hptărîri asemănătoare luată la 17 
decembrie cînd, pentru același mo
tiv, au fost suspendați pe timp de 
un an 23 de deputați socialiști. _ Cei 
suspendați aparțin aripii de stînga 
a partidului socialist, care s-a opus 
intrării socialiștilor în guvernul de 
coaliție pe baza actualului program 
al guvernului Moro.

După cum transmite agenția 
Associated Press, numai șase din 
cei 11 membri ai Comitetului de 
disciplină s-au pronunțat în favoa
rea sancționării senatorilor și de- 
putaților socialiști de stînga.

După cum transmite agenția 
France Presse, membrii aripii de 
stînga a Partidului socialist italian 
au adresat o scrisoare secretarului 
general al P.S.I., Martino, în care 
cer anularea acestor sancțiuni și 
convocarea unui congres național 
extraordinar al partidului pentru 
reexaminarea poziției socialiștilor 
față de un guvern de centru-stînga. 
Aceeași agenție menționează că ari
pa de stînga a P.S.I. urmează să se 
întrunească într-un congres la 
Roma, la 12 ianuarie.

în 
tere 
biei 
sebit de critic. Ziarul egiptean „Al- 
Ahram" scrie că emirul Feisal a ce
rut regelui Saud să părăsească ne- 
întîrziat țara,, dar că acesta, refu- 
zînd să țină seama de cererea ul
timativă a fratelui său, recurge la 
tot felul de manevre pentru a-și 
salva tronul. Același ziar arată că 
joi Saud a primit pe șefii religioși 
„ceea ce indică faptul că el caută 
să-i atragă pe aceștia de partea sa, 
după ce a consta
tat că cea mai 
mare parte a con
ducătorilor arma
tei saudite au tre
cut de partea lui 
Feisal“.

îndelungata luptă dintre cei doi 
feudali nu este nici pe departe o 
simplă dispută dinastică provocată 
de ambiții personale. După cum 
scriu ziarele occidentale, în spatele 
ei se află interesele marelui trust 
ARAMCO, care exploatează bogăți
ile petroliere ale țării acumulînd 
profituri fabuloase. în 1962 ARAM
CO a extras din Arabia Saudită 
peste 70 000 000 de tone petrol. Cota 
din beneficiu vărsată constituie 
principala sursă de venituri a sta
tului. „Adevăratul rege — scrie re
vista franceză „Paris-Match“ — se 
cheamă ARAMCO. Regatul și firma 
se confundă într-atîta îneît repre
zentanța saudită la New York este 
stabilită în birourile lui ARAMCO. 
Iar ARAMCO este o forță econo
mică de seamă în Orientul Mijlociu. 
Grație vărsămintelor acestui trust 
își duce Saud viața lui de fast, își

După atentatul împotriva președintelui Ghanei
ACCRA 3 (Agerpres). — în legă

tură cu atentatul nereușit la viața 
președintelui Kwame Nkrumah de
joi după-amiază, pe străzile Accrei 
și la reședința oficială a președinte
lui au fost concentrate forțe poliție- ■ 
nești și patrule. La aeroportul din 
Accra au fost, de asemenea, aduse 
gărzi, toți călătorii fiind supuși unui 
control sever.

Agenția Reuter anunță că, potrivit 
unui decret dat publicității la 2 ia
nuarie, președintele Nkrumah este 
împuternicit să elaboreze regula
mente și să întreprindă toate măsu
rile necesare pentru menținerea or
dinii în timpul referendumului na
țional pentru modificarea constitu
ției, care urmează să aibă loc la 
sfîrșitul acestei luni.

După cum s-a mai anunțat, modi
ficările ce urmează a fi aduse con
stituției se referă la crearea unui 
partid unic în Ghana, precum și la 
acordarea de împuterniciri speciale 
președintelui, printre care și aceea 
de a putea destitui judecătorii Curții 
Supreme atunci cînd consideră nece
sară o asemenea măsură.

Incidente în Rhodesia de sud
SAKUBVA (RHODESIA DE SUD) 

3 (Agerpres). — Corespondenții de 
presă anunță că la 2 ianuarie cu 
prilejul sosirii liderului african 
Joshua Nkomo, în localitatea sud- 
rhodesiană Șakubva au avut loc in
cidente violente între africani și for
țele polițienești. Un african a fost 
ucis, iar alți zece au fost grav răniți.

Saud nu se mai bucură de spriji
nul companiei petroliere ARAM
CO, care mizează, acum pe Feisal, 
considerîndu-1 mai potrivit pentru 
apărarea interese’or sale. Pe această 
bază se adîncește discordia în sînul 
familiei regale și ea stă la originea 
unei serii de conflicte locale. Astfel, 
în august 1962 a avut loc așa-zisa 
„revoltă a-emirilor". Cîțiva membri 
ai familiei regale, avînd în frunte 
pe Feisal,‘unul din cei 39 de frați 
ai suveranului, s-au ridicat împo
triva lui Saud și au încercat să-1 
____________ detroneze. în oc

tombrie același 
an, Saud s-a vă
zut constrîns să 
demită guvernul 
existent și să for

meze unul nou în frunte cu Feisal, 
iar el a plecat în Europa... să-și 
vadă de sănătate. După cîteva luni, 
Saud s-a întors în țară. La Er Ryad 
însă l-a așteptat o mare surpriză. 
Frații săi i-au prezentat un ultima
tum : ori renunță să mai conducă 
efectiv țara și pleacă în Europa, ori 
își pierde tronul. Strîns cu ușa, el 
a ales prima soluție.

Recent, Saud a revenit în țară, 
unde din nou i s-a cerut abdi
carea. Pus în fața acestei alterna
tive, scrie ziarul egiptean „Al-Ah- 
ram", Saud a plecat într-un turneu 
în vestul țării pentru a demonstra 
că se ■ bucură de sprijinul popu
lației. La Djeddah, unde a ajuns 
după vizita la Taef și Mecca, Saud 
a dat o proclamație la radio în care 
anunța revocarea lui Feisal și fap
tul că el își asumă puterea. Pus la 
curent de militari, Feisal i-a cerut 
fratelui său să-și întrerupă turneul, 

cumpără cu zecile Cadillac-uri și își amenințîndu-1^ cu arestarea. Sub 
clădește palate“.

Numai că de la o vreme încoace, 
„ARAMCO nu-1 mai susține pe 
Saud" — precizează revista. Acesta 
este de altfel substratul evenimen
telor recente din Arabia Saudită.

N o t à

paza gărzii sale, Saud s-a întors în 
palatul său din Taef.

Toate acestea au ascuțit brusc 
criza politică din Arabia Saudită 
unde evenimentele sînt în curs de 
desfășurare.

NICOLAE N. LUPU

Monumentul independenței din Rangoon

Cu prilejul celei de-a 5-a aniversări a revoluției cubane

Cuvîntarea lui Fidel Castro
După 

care a 
prilejul 
revolu- 
primul

cuban a subli- 
sprijinul însem- 
de Uniunea So-

Astăzi poporul birman aniversea
ză cel mai important eveniment din 
istoria țării sale : împlinirea a șai
sprezece ani de la proclamarea in
dependenței de stat, rezultat al lup
tei îndelungate duse împotriva do
minației coloniale.

După cucerirea independenței, po
porul birman a trecut la lichidarea 
urmărilor nefaste ale exploatării co
loniale și ale războiului, la făurirea 
unei economii naționale de sine stă
tătoare.

Birmania promovează pe plan ex
tern o politică de neutralitate, se pro
nunță pentru coexistență pașnică în
tre state cu orînduiri sociale diferite, 
pentru reglementarea problemelor 
internaționale litigioase pe calea tra
tativelor, pentru dezarmare.

Reprezentanții Birmaniei partici
pă la lucrările Comitetului celor 18 
state pentru dezarmare. Prin politica 
sa externă Birmania își aduce apor
tul la cauza consolidării păcii în Asia 
și în întreaga lume, la îmbunătățirea 
relațiilor internaționale.

împreună cu toate popoarele iubi
toare de pace și progres, poporul ro-

mîn a nutrit sentimente de profundă 
simpatie pentru lupta de eliberare 
a poporului birman și se bucură de 
succesele obținute de el în dezvol
tarea pașnică, pentru consolidarea 
independenței și prosperitatea Uniu
nii Birmane. între Republica Popu
lară Romînă și Uniunea Birmană 
s-au statornicit și se dezvoltă relații 
de prietenie și colaborare bazate 
pe principiile egalității în drepturi 
și avantajului reciproc. întîlnirile și 
contactele dintre conducătorii celor 
două țări au adus o importan
tă contribuție la dezvoltarea le
găturilor de prietenie și colaborare 
romîno-birmane. Poporul romîn își 
exprimă convingerea că relațiile 
prietenești și de colaborare dintre 
cele două țări se vor dezvolta și în 
viitor, în interesul ambelor popoare, 
al cauzei păcii și colaborării inter
naționale.

Cu prilejul sărbătorii naționale a 
poporului birman, poporul romîn 
îi transmite un salut călduros și-i 
urează succese pe calea dezvoltării 
sale independente, în lupta pentru 
pace și progres.

HAVANA 3 (Agerpres). — 
încheierea paradei militare 
avut loc la 2 ianuarie cu 
celei de-a 5-a aniversări a 
ției cubane, Fidel Castro, 
ministru al Republicii Cuba, a ros
tit o amplă cuvintare radiotele
vizată.

La începutul cuvîntării sale, Fidel 
Castro a relevat că, după victoria 
revoluției, poporul cuban a căpătat 
pentru prima dată în istorie posibi
litatea de a-și hotărî singur soarta, 
„întregul nostru popor este convins 
că trecutul nu se va mai întoarce 
niciodată“.

Referindu-se la realizările din 
ultimii cinci ani și la problemele 
economice actuale, primul rmnistru

Agravarea relațiilor dintre Indonezia 
și Federația Malayeză

Declarația ministrului de externe al Indoneziei, Subandrio
DJAKARTA 3 (Agerpres). — 

Agențiile de presă transmit că la 
frontiera dintre Indonezia și Federa
ția Malayeză au avut loc noi inciden
te. în legătură cu aceasta, ministrul 
afacerilor externe al Indoneziei, Su
bandrio, a anunțat vineri, în cadrul 
unei conferințe de presă, că Federa
ția Malayeză a violat în repetate 
rînduri teritoriul indonezian în Ka
limantan (Borneo). El a declarat că 
guvernul Indoneziei a dat instrucți
uni reprezentantului său la O.N.U. 
să informeze Organizația Națiunilor 
Unite asupra acestor acțiuni și să re
mită toate dovezile necesare secreta
rului general, U Thant.:

Agențiile de presă anunță că în 
Borneo de' nord și Sarawak, teritorii 
incluse în Federația Malayeză. au 
avut loc ciocniri violente între for-

fele patriotice care.se,împotrivesc fe
derației și trupele malâyeze. în legă
tură cu acestea, guvernul Federației 
Malayeze a făcut o serie de declara
ții neprietenești la adresa Indone
ziei,-' afirmînd. chiar că Federația Ma
layeză se află în stare de război cu 
Indonezia.

Luînd în considerație încordarea 
relațiilor dintre Indonezia și Federa
ția Malayeză, guvernul Filipinelor, 
care,, de asemenea, s-a pronunțat îm- 
potriva- constituirii Federației Mala
xeze, a. propus din nou inițierea unor 
tratative tripartite între Federația 
Malayeză, Indonezia și Filipine. După 
cum se știe, guvernul Federației Ma
layeze a respins în repetate rînduri 
această propunere, condiționînd-o 
de recunoașterea prealabilă a fede
rației de către Indonezia și Filipine.

al Republicii Cuba a declarat că si
tuația țării s-a îmbunătățit simțitor. 
Finanțele se consolidează, sporește 
volumul comerțului exterior. Apro
vizionarea populației cu bunuri de 
consum se face în condiții mai bune 
decît anul trecut.

Primul ministru 
niat, de asemenea, 
nat acordat Cubei
vietică și de celelalte țări socialiste. 
„Avem perspective buno, a spus 
el, și anul economic va fi rodnic".

Cuba, a declarat vorbitorul, do
rește pacea. Perspectivele păcii în 
1964 sînt bune. Pacea este dorită de 
tcate popoarele. Pacea înseamnă 
bunăstare și progres pentru toate 
țările. Primul ministru cuban a spus 
că ultima declarație a președintelui 
Johnson în care el a arătat că 
S.U.A. doresc „să învețe să trăiască 
în pace împreună cu popoarele tu
turor țărilor" constituie o declarație 
încurajatoare despre pace. Doar și 
Cuba, a adăugat el, face parte, din 
noțiunea „tuturor țărilor": Poporul 
nostru cere doar să fie respectat 
dreptul său de a avea o conducere 
proprie. Pe baza respectării acestui 
drept noi putem trăi în pace cu orice 
guvern, indiferent de orînduirea so
cială din țara respectivă.

. Fidel Castro a subliniat dorința 
Cubei de a avea relații normale cu 
toate țările lumii, inclusiv cu S.U.A. 
Dacă S.U.A. .vor. face comerț cu 
Cuba, a spus, el, va putea fi exami
nată problema despăgubirilor pen
tru întreprinderile naționalizate. 
Pentru noi, aceasta este o problemă 
de principiu.

Pămîntul nostru este bogat, po
porul nostru este capabil și plin de 
entuziasm. Noi avem prieteni, și vi
itorul nostru este bun. Noi am do- 
bîndit dreptul la ziua noastră de 
mîine și vom ști să apărăm acest 
drept.

BUENOS AIRES. Leopoldo Sua
rez, ministrul argentinean al apărării, 
și-a prezentat demisia. Aceasta ur
mează la scurt timp după cea a lui 
Martin Cairo, secretar de stat pen
tru forțele aeriene, cu care Suarez a 
avut un conflict în legătură cu lis
tele de promovare, a unor generali. 
Potrivit agenției France Presse, criza 
din guvernul argentinean îngreunează 
străduințele președintelui Illia de a 
forma un cabinet omogen.

GEORGETOWN. Primul ministru 
al Guyanei Britanice, Cheddi Jagan, a 
refuzat să-l primească pe comisarul 
numit de guvernul englez în vederea 
organizării viitoarelor alegeri. Ziarul 
progresist „Mirror“ scrie că în Gu
yana Britanică se exprimă teama că 
scopul numirii acestui comisar este 
înlăturarea Partidului popular pro
gresist, actualmente la putere, a că
rui politică a provocat nemulțumirea 
cercurilor reacționare din această 
țară.

LEOPOLDVILLE. La 3 ianuarie 
s-a deschis prima sesiune a Comisiei 
pentru educație și cultură a Organi
zației Unității Africane, la care par
ticipă reprezentanții a 36 de țări.

MONTEVIDEO. Junta patriotică 
portugheză din Uruguay a dat publi
cității o declarație în care se cere 
eliberarea luptătorului antifascist por
tughez Rodriguez Silva, care se află 
de 23 de ani în temnițele salazariste. 
Junta a chemat organizațiile obștești 
din Uruguay să se alăture campaniei 
de luptă pentru eliberarea patrioților 
portughezi.

LEOPOLDVILLE. Potrivit unui 
ordin, în provincia congoleză Manie- 
ma a fost interzisă activitatea parti
delor Mișcarea națională congoleză 
și a Partidului solidarității africane. 
Această provincie este cunoscută 
pentru marea influență pe care au 
avut-o în rîndul populației cele două 
partide și liderii lor — Lumumba și 
Gizenga. Autoritățile au întocmit, de 
asemenea, o listă cu numele persoa
nelor a căror intrare este interzisă în 
această provincie. Printre acestea se 
află și foști colaboratori apropiați ai 
lui Patrice Lumumba.

PARIS. Cotidianul economic fran
cez „Agefi“ se ocupă în ultimul său 
număr de agravarea deficitului co
merțului exterior al Spaniei. Potrivit

publicației, în cursul primului trimes
tru al anului 1963 importurile spa
niole au crescut cu 4 520 000 000 pe
setas față de primele trei luni ale 
anului precedent, iar exporturile au 
scăzut cu 2 617 600 000 pesetas. „A- 
gefi“ apreciază că deficitul comerțu
lui exterior al Spaniei în primul tri
mestru 1963 se ridică la 14 958 800 000 
pesetas față de 7 821 200 000 pesetas 
în primul trimestru 1962.

ADEN. După cum relatează agen
ția Reuter, la 2 ianuarie s-a săvîrșit 
un atentat nereușit împotriva unui 
fost ministru în guvernul Adenului, 
Ali Salem Aii, care a demisionat în 
semn de protest împotriva decretării 
stării excepționale și a arestărilor, 
împotriva mașinii în care se afla 
fostul ministru împreună cu patru 
prieteni s-au tras mai multe focuri de 
armă dintr-o altă mașină.

BAGDAD. Tribunalul militar din 
Bagdad a condamnat joi nouă ofițeri 
ai forțelor armate irakiene la muncă 
silnică pe diferite termene sub acu
zația „de a fi membri ai partidului 
comunist și de a fi organizat consfă
tuiri secrete în cadrul subunităților 
militare“.
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