
eficiente de studiu ; I.

• Sport (pag. 3-a).

• Căminul nostru (pag. 2-a).
Duminică 5 ianuarie 1964Anul XXXIII Nr. 6127

• A. Băleanu : Pe scenele teatre
lor — Arta revistei (pag. 2-a).

• R. Apostol: „Pepiniera“ viito
rilor chimiști (pag. 3-a).

• Din viața culturală interna
țională (pag. 3-a).

tQTOrgan al Comitetului Central al P.M.R

ÎN ZIARUL DE AZI:
• Din experiența cercurilor de 

economie concretă : C. Căpraru — 
Metode
Vlanga — Tratarea celor mai ac
tuale probleme ale locului de 
muncă (pag. 2-a).

• Al. Gheorghiu : Corespondență 
din Atena — Grecia în preajma 
unor noi alegeri (pag. 4-a).

4 PAGINI - 20 BANI

PROLETARI DIN TOATE ȚÂRELE, UNIȚI-VAj

JDîn toată far&O nesecată comoară
de talente

la de stat pentruactualului

în

Z.

uzineDacă pentru oricare dintre noi 1 
ianuarie ocupă un loc anume printre 
celelalte zile ale anului, de această 
dată ea reprezintă pentru artiștii 
amatori din țara noastră și mo
mentul începerii etapei a doua a ce
lui de-al VII-lea Concurs al forma
țiilor artistice de amatori de la o- 
rașe și sate.

\Pregătindu-se ș.ă apară din nou 
pe scenele acestui concurs artistic, 
zecile de mii de artiști amatori de 
pe întreg întinsul țării, uriașă ar
mată a talentelor, își dezvoltă suc
cesele. Prima etapă a fost o mărturie 
elocventă a avîntului mișcării artis
tice de amatori în anii noștri. Să a- 
mintim, aici, cîteva din cele mai im
portante rezultate : sporirea numă
rului de participanți la 28 108 for
mații și 29 500 soliști, apariția unor 
noi tipuri de colective artistice, cum 
sînt grupurile vocal-folclorice, pre
zentarea unui număr de spectacole 
cu peste 49 200 mai multe decît la 
concursul precedent. Față de alte 
concursuri, în cel actual nu a cres
cut numai numărul formațiilor, ci 
s-a intensificat și activitatea lor ar
tistică în fața publicului spectator 
de la orașe și sate.

în modul acesta — printr-o per
manentă verificare scenică — echi
pele artistice de amatori asigură o 
continuă ridicare a nivelului artei 
lor interpretative. La Uzinele 
„1 Mai“ din Ploiești, cele 20 
colective artistice existente 
dat numai în perioada din urmă 
proape 140 de spectacole în fața 
peste 67 000 spectatori. Contactul 
mai des cu publicul contribuie 
îmbunătățirea calității spectacolelor, 
la deprinderea artiștilor amatori cu 
scena, cu spectatorii. Ar trebui însă 
ca și acele formații — de altfel din 
ce în ce mai puține la număr — 
care repetă timp îndelungat prezen- 
tîndurși programele numai în fazele 
de concurs, să susțină cît mai multe 
spectacole în fața tovarășilor lor de 
muncă, precum și pe scenele altor 
cluburi sau cămine culturale.

Chezășia succesului în activitatea 
artiștilor amatori este legătura cît 
mai strînsă cu actualitatea, împros
pătarea continuă a repertoriului cu 
noi lucrări valoroase inspirate din 
viața de azi a oamenilor muncii. In 
fazele de început ale primei etape 
s-a observat că unele formații s-au 
prezentat cu un repertoriu alcătuit 
din lucrări cu care veniseră în fața 
juriilor și la concursurile anterioare, 
cu programe lipsite de varietate te
matică. Desigur, există unele cîntece, 
apreciate și îndrăgite de publicul 
larg, care e firesc să fie menținute 
în repertoriu Dar se cuvine, totoda
tă, să fie promovate și noile lucrări 
de valoare pe tărîmul cîntecului de 
masă. Dirijorii formațiilor corale 
au datoria să manifeste mai mult 
interes pentru alcătuirea judicioa
să a repertoriului, pentru îm
bogățirea lui cu lucrări dintre cele 
mai actuale din creația compozitori
lor noștri sau rezultate din prelu
crarea inspirată a folclorului local. 
Casele regionale de creație și casele 
raionale de cultură e bine să se pre
ocupe nu numai de editarea și difu
zarea noilor partituri, librete, texte

de 
au 
a- 
a 

cît 
la

de brigadă, dar și de antrenarea in
structorilor la pregătirea și include
rea lor în programele formațiilor. în 
unele regiuni au fost, organizate cîte
va acțiuni eficace în acest sens: în 
regiunile Ploiești, București s-au 
programat seminarii cu instructorii 
formațiilor muzicale participante la 
concurs, cu care s-au purtat discuții 
despre criteriile de alcătuire a re- 
pertoriilor ; ei au fost, totodată, in
formați despre noile culegeri de cîn- 
tece apărute în ultima vreme.
' Prelucrările folclorice contribuie și 
ele la îmbogățirea programelor. Me
rită evidențiată și generalizată ini
țiativa Comitetului de cultură și artă 
al regiunii Argeș care, pentru a îm
bogăți programele colectivelor de 
dansatori, a organizat o fructuoasă 
întrecere a călușarilor argeșeni. Au 
fost depistate astfel 14 variante noi 
ale acestui cunoscut dans popular, 
unele dintre ele reflectînd schimbări 
intervenite în viața de azi a satului 
colectivizat.

O mai mare atenție se cuvine a- 
cordată ridicării ' ținutei artistice a 
programelor. E necesar ca brigăzile 
artistice de agitație să manifeste mai 
multă inițiativă, fantezie și spirit 
creator în pregătirea spectacolelor. 
La elaborarea textelor pentru bri
găzi o mai mare contribuție pot să 
aducă cenaclurile și mai ales cercu
rile literare, alcătuite din oameni 
talentați legați de viața întreprinde
rii, capabili să asigure textului un 
caracter concret și eficace. în ce 
privește echipele de dansuri, merită 
să se concentreze mai multe efor
turi în direcția realizării artistice a 
dansurilor cu subiect, a căror pre
gătire necesită o creștere a măies
triei atît din partea instructorilor, 
cît și a interpreților.

Pentru a ridica nivelul artistic al 
programelor, se simte nevoia unui 
sprijin mai substanțial din partea 
artiștilor profesioniști. O modalitate 
eficientă s-au dovedit schimburile de 
experiență organizate în cadrul stu
diourilor artistului amator, care tre
buie însă folosite într-o măsură mai 
mare. Instituțiile culturale din unele 
centre importante ale țării, cum sînt 
Timișoara, Iași, Cluj, s-ar cuveni să 
manifeste un interes sporit pentru 
pregătirea formațiilor de amatori 
prin sprijinirea lor permanentă și 
multilaterală — cu atît mai mult cu 
cît este vorba de orașe cu o bogată 
tradiție culturală.

Noua etapă începe în condiții deo
sebit de prielnice pentru o și mai 
mare amploare a mișcării artistice 
de amatori, mai ales la sate. în lu
nile de iarnă echipele artistice de la 
țară au posibilitatea să-și îmbogă
țească și mai mult repertoriul, să dea 
un număr cît mai mare de specta
cole nu numai în satul lor, ci și în 
cele învecinate.

Pe mii de scene din 
etapa a doua a celui 
concurs, care se va 
August 1964, va oferi 
largi treceri în

Sindicatele din întreprinderi 
organizat în anul trecut numeroase 
acțiuni cultural-educative în spriji
nul îndeplinirii planului de produc
ție și introducerii tehnicii noi. In 
peste 258 universități muncitorești 
se țin cicluri de lecții pe teme eco
nomice și de tehnică nouă. In marile 
centre industriale s-au organizat u- 
niversități tehnice. Universitatea 
tehnică a orașului București 
este frecventată de peste 800 de 
maiștri, tehnicieni și ingineri; la 
Brașov 35o de cadre tehnice fero
viare urmează cursurile universită-

Centrul <Ie închiriat articole de sport 
și turism al cooperativei meșteșugărești 
„Progresul-Marochineri”, de pe B-dul 
Gării do Nord, este mult solicitat, mai ales 
la sfîrșit de săptămînă. Peste 150 de 
bucurcștcni, amatori să-și petreacă dumini
ca la munte, au închiriat 
pamentul necesar : schiuri, 
sacuri, hanorace etc.

Se recoltează

sîmbătă echi- 
bocanci, ruk-

stuful
Muncitorii și mecanizatorii stufi- 

coli din Delta Dunării au recoltat în 
campania actuală peste 95 000 tone 
de stuf, cantitate de aproape două 
ori mai mare decît cea strînsă anul 
trecut pînă la această dată. Frun
tașă este unitatea Rusca, care 
a recoltat peste 32 000 tone de 
stuf — ceea ce reprezintă mai mult 
de o treime din planul ce-i revine pe 
întreaga campanie de recoltare a 
stufului în 1963—1964.

ții organizate de 
Direcția regională

In întreprinderi

sindicatul de
C.F.R.
din Capitală, la 

Reșița, Hunedoara, Combinatul chi
mic Onești, Șantierul naval Galați, 
Uzinele „Industria Sîrmei“ din Cîm- 
pia Turzii și altele au avut loc de
cade ale cărții tehnice. La combi
natele siderurgice din Reșița și Hu
nedoara, la Oțelul Roșu, Bicaz, Bor- 
zești și Săvinești, specialiști cu înal
tă calificare au ținut conferințe cu 
caracter tehnic, strîns legate de pro
blemele actuale ale producției. Prin
tre alte manifestări în sprijinul ex
tinderii aplicării tehnicii înainta
te, sindicatele din marile întreprin
deri au organizat în colaborare cu 
institutele de cercetări ale Acade
miei și institutele politehnice nu
meroase sesiuni tehnico-științifice. 
în cadrul acestora au fost analizate 
diferite aspecte ale introducerii uti
lajelor și procedeelor tehnologice 
noi în producție.

Prima motonavă a anului
GALAȚI (coresp. „Scînteii“). — Zi 

obișnuită de iarnă... Și totuși, pe cala 
de lansare de la Șantierul Naval din 
Galați a avut loc ieri un eveniment 
deosebit. Constructorii au lansat la apă 
prima motonavă de 2 000 de tone din 
acest an. Este a 38-a navă de acest fel 
construită pînă acum pe șantierul de la 
Calați. Față de prima motonavă, timpul 
de fabricație a fost redus cu 222 de 
zile. Realizată prin metoda secțiilor și 
bloc-secțiilor, noua navă a avut la lan
sare un grad sporit de saturație. La 
construcția ei și-au adus contribuția, în 
mod deosebit, echipele conduse de Va
sile Isprăvnicelu și Gheorghe Vasile de 
la asamblat, sudorii Nicolae Popa, Va
sile Ciucă.

Patinoar la Timișoara
TIMIȘOARA (coresp. „Scînteii"). — 

Spre stadionul „1 Mai" din Timișoa
ra se îndreaptă, și în aceste zile de 
iarnă, numeroși amatori de sport. 
Aci, pe pista de zgură ce împrejmu- 
iește terenul de fotbal, întreprinde
rea de gospodărire orășenească a a- 
menajat un patinoar natural. Pentru 
ca patinajul să se poată desfășura 
pînă seara tîrziu, s-a pus în func
țiune instalația de iluminare noc
turnă a stadionului.

întreaga țară, 
de-al VII-lea 
încheia la 23 
prilejul unei

revistă a co
morii de talente artistice a poporu
lui nostru, pusă în plină lumină de 
partid în anii construcției socialis
mului.

Transmiterea mesajului adresat de N. S. Hrușciov 
șefilor de state

în ziua de 3 ianuarie a.c., ambasa
dorul U.R.S.S. în R. P. Romînă, I. K. 
Jegalin, a transmis președintelui 
Consiliului de Stat al R. P. Romî- 
ne, Gheorghe Gheorghiu-Dej, mesa
jul adresat șefilor de state și de gu-

și de guverne
verne de către președintele Consiliu
lui de Miniștri al U. R. S. S., 
N. S. Hrușciov, în problema rezol
vării pe cale pașnică a litigiilor te
ritoriale dintre state.

(Agerpres)

Preocupări de început de an 
la Uzinele de mașini electrite-București In continuă
Inginerul șef al uzinei ne arată un 

album. Intre scoarțele lui de piele 
pot fi văzute fotografii înfățișînd 
brigăzi de muncitori, aspecte din 
secțiile uzinei, fotografii ale fabrica
telor, grafice. Albumul a fost întoc
mit cu ocazia împlinirii celui de-al 
15-lea an de existență a Uzinei de 
mașini electrice din București.

Graficele înfățișează drumul as
cendent al acestei importante uni
tăți a industriei noastre electro
tehnice. Ritmul mediu anual de 
dezvoltare a producției uzinei
coborît niciodată în cei 15 ani sub 
17 la sută; producția globală și mar
fă a fost în anul 1963 de aproape 15 
ori mai mare decît cea din anul 
1949. In 1963 s-au produs de 19 ori 
mai multe motoare decît în 1949, de 
9 ori mai multe grupuri de sudură

n-a

s-au produs în 1955. Intre anii

Aspect de la adunarea de dezbatere a cifrelor de plan 
pe 1964.

decît 
1955 — primul an de fabricație în 
serie a demarorilor auto — și 1963, 
numărul acestor produse a crescut 
de aproape 12 ori. A sporit, de ase
menea, varietatea sortimentelor de 
la circa 80, în 1949, la aproape 200 
în anul trecut. Productivitatea mun
cii a crescut din anul 1949 pînă în 
1963 de peste 12 ori, ceea ce a făcut 
ca valoarea producției realizate pe 
metru pătrat de suprafață produc
tivă să se tripleze.

Deși a fost întocmit de curînd, 
albumul înfățișează, ca ■ într-o o- 
glindă, uzina de ieri, de acum 
un an, uzina la începuturile ei. Răs
foind albumul ești îndemnat să te 
gîndești totodată la perspectiva uzi
nei, la producția ei de mîine, lucru 
pe care de fapt îl face în aceste zile, 

cu prilejul dezba
terii cifrelor de 
plan pe anul 1964, 
întregul colectiv 
al întreprinderii. 

...Sarcinile de 
plan pentru 1964 
nu mai constituie 
pentru nimeni o 
noutate. Ele au 
fost prelucrate 
încă din august 
anul trecut. S-a 
propus atunci co
rectarea unor ci
fre precum și nu
meroase măsuri 
tehnice și organi
zatorice. Aduna
rea de dezbatere 
a cifrelor de plan, 
ținută recent, a 
avut un caracter 
de lucru. Proble
mele mari și 
răspundere 
producției pe 
an întreg au 
examinate 
toate 
meticulos, pînă în 
cele mai mici a-

de 
ale 
un 

fost 
sub

aspectele,

mănunte. Mai mulți vorbitori au a- 
preciat pozitiv faptul că pentru un 
număr însemnat din produsele noi, 
prevăzute să intre în fabricația de 
serie în acest an, au fost realizate 
prototipuri sau serii experimentale 
încă din anul trecut. Urmărirea ri
guroasă, operativă a propunerilor 
făcute la adunările de prelucrare a 
cifrelor de plan din toamna anului 
trecut a avut ca rezultat aplicarea 
practică a unor măsuri prevăzute 
pentru anul 1964 cu mult înainte, 
pregătirea din timp a proiectelor de 
execuție pentru circa 60 la sută din 
prevederile planului M.T.O.

Mai mulți vorbitori au stăruit a- 
supra mijloacelor care stau la în- 
demîna colectivului pentru îndepli
nirea sarcinii de creștere a produc
tivității muncii, care va spori în a- 
cest an cu 12 la sută. Ei s-au oprit 
în primul rînd asupra căilor prin 
care poate fi promovat în continua
re progresul tehnic. S-a vorbit pe 
larg despre reproiectarea unor pro
duse. despre 
noi, revizuirea 
îmbunătățirile 
rea unor noi 
creșterea capacității atelierului de 
sculărie. dotarea cu utilaje de înaltă 
productivitate, extinderea tehnolo
giilor avansate — iată căi și meto
de prin care colectivul uzinei și-a 
propus să promoveze larg în pro
ducție progresul tehnic.

O deosebită atenție a fost dată, în 
cadrul dezbaterilor, acțiunii de me
canizări, modernizări de utilaje și 
autoutilării. Pentru realizarea a- 
cestor lucrări va fi întărită grupa 
de proiectări-modernizări din ca
drul serviciului mecanic-șef, va fi 
creat un atelier de execuție auto- 
utilări. în anul 1964 sînt prevăzute 
a fi proiectate și executate în uzină 
69 de lucrări de mecanizări și mo
dernizări de mașini, în majoritate 
din fonduri de mică mecanizare. O 
bună parte din aceste lucrări au și 
fost începute.

Lumini noi pe harta țării
In 1945, în țara noastră erau elec

trificate doar 483 de sate. In fostele 
județe din rc.giunea Bacău, numai 6 
sate aveau lumină electrică, în cele 
din regiunea Dobrogea unul, iar în 
regiunea Iași — nici unul. în anul 
trecut au continuat lucrările de e- 
lectrificare a localităților rurale. Pe 
harta electrificării s-au aprins alte 
900 de lumini, care indică numărul 
satelor în care s-a introdus curen
tul electric. Azi sînt electrificate în 
țară 5 500 sate. Din 1947 și pînă a- 
cum lumina electrică a pătruns în
tr-un număr de sate de peste 10 ori 
mai mare decît în toți anii Româ
niei burghezo-moșierești.

O dată cu deschiderea 
universitar, pe porțile celor 171 de 
cultăți din țară au pășit peste 112 000 
studenți. Față de anul de învățămînt 
1938—1939, astăzi își desfășoară activi
tatea de 5 ori mai multe facultăți, cu 
un număr de peste 4 ori mai mare de 
studenți. Tineretului universitar îi sînt 
create condiții tot mai bune de învăță
tură și de viață. în instituții cu veche 
tradiție — universitățile din Iași și 
București — în instituții de învățămînt 
superior tehnic, agronomic, economic, 
medical, artistic din București, Iași, Cluj, 
Timișoara, Tg. Mureș, Brașov au luat 
ființă noi secții și grupe de specializare, 
corespunzătoare cerințelor construc
ției socialiste. Importante fonduri 
bănești sînt repartizate din bugetul

de

mărirea spațiului do 
studiu, îmbogățirea- laboratoarelor cu 
aparatură științifică modernă, constru
irea de cămine și cantine. Din numărul 
total al studenților 62 la sulă locu
iesc în cămine și iau masa Ia cantine, 
în fiecare an, cîteva mii de tineri ab
solvenți sînt repartizați la locuri de 
muncă corespunzător pregătirii lor, ce
rințelor economiei și culturii socialiste. 
Numai în anul de învățămînt 1962— 
1963 au absolvit facultățile 11 673 de 
tineri.

în fotografie : studenți din anul V al 
Facultății de electrotehnică a Institu
tului politehnic din Timișoara se pregă
tesc pentru apropiata sesiune de exa
mene efectuînd lucrări practice în labo
ratorul de calcul electronic.

Aspecte ale activității institutului de cercetări pentru
Pentru a cunoaște mai îndea

proape activitatea Institutului 
de cercetări pentru cereale șl 
plante tehnice de la Fundulea, 
regiunea București, un redactor 
al ziarului nostru a adresat cî
teva întrebări tov. ing. Tiberiu 
Mureșan, directorul institutului.

Care sînt principalele realizări 
din ultimul timp ale institutului 
și cum se reflectă ele în acti

vitatea unităților agricole ?
Chemat să aducă o contribuție 

substanțială la rezolvarea probleme
lor legate de sporirea producției a- 
gricole, institutul și-a 
chiar de la înființare, activitatea 
în cîteva direcții bine 
corespunzînd sarcinilor trasate de 
partid în 

’ griculturii 
urmărit în 
soiurilor și 
dușțive de .. porumb , cu hibrizi și 

’ soiuri, cu o înaltă capacitate de pro
ducție. Pe această linie s-au obținut 
unele realizări importante. Hibrizii 
dubli obținuți în cadrul institutului 
după cîțiva ani de muncă asiduă au 
fost generalizați în producție, ceea 
ce a permis să 
mult mai mari 
soiuri.

Introducerea în 
lor de porumb a 
zarea producerii seminței. în colabo
rare cu gospodăriile de stat, folo
sind metode bine studiate, institutul 
a organizat producerea seminței de 
porumb dublu hibrid, asigurînd în 
anul 1963 sămînța hibridă necesară 
pentru întreaga suprafață care se va 
cultiva în 1964 cu porumb. Dintre 
hibrizii mai noi, creați de către co
laboratorii institutului, enumerăm : 
H.D.F. 208 și H.D.F. 405, care depă
șesc cu aproape 15 la sută hibrizii

desfășurat

precizate,

domeniul dezvoltării a- 
noastre socialiste. S-a 
primul rînd înlocuirea 
populațiilor slab pro-

se obțină recolte 
decît la vechile

cultură a 
necesitat

hibrizi- 
organi-

dubli raionați. Aceștia se vor cultiva 
în anul 1965 pe 1 200 000 hectare.

în anul 1963 au fost produse, pen
tru prima oară pe suprafețe mari, 
însemnate cantități de sămînță 
simplu hibridă folosind linii con- 
sangvinizate androsterile (forme 
care nu produc polen). Aceasta va 
permite ca în anul 1964 o parte din 
sămînța dubiu hibridă să fie produsă 
fără a se executa castrarea, elirni- 
nîndu-se astfel o lucrare costisitoa
re, care necesită un mare volum de 
muncă manuală.

Atenția cercetătorilor a fost în
dreptată și spre ameliorarea griului. 
Vechile soiuri nu mai corespundeau 
actualei etape de dezvoltare a agri
culturii. Slaba lor rezistență la că
dere, care împiedica recoltarea cu 
mijloace mecanice, și capacitatea 
scăzută de producție, mult variabilă 
de la an la an, a impus înlocuirea 
lor. Cercetările întreprinde au dus la 
extinderea în cultură a unor soiuri 
intensive,.car.e valorifică. într-un grad 
înalt fertilitatea ridicată a solurilor 
pe care se cultivă. în toamna anu
lui 1963 noile soiuri au fost semănate 
pe 95 la sută din suprafața ocupată 
cu grîu de toamnă. Lucrările de a- 
meliorare a griului sînt în plină des
fășurare și ele vor duce la extinde
rea în cultură a unor noi soiuri de 
o și mai mare valoare.

în ceea ce privește ameliorarea 
altor specii de plante cultivate, pot 
fi amintite noile soiuri de fasole, 
cartofi, floarea-soarelui ș.a., cît și 
formele poliploide de sfeclă de za
hăr (semințe cu un număr mai mare 
de cromozomi decît normal), care 
se extind în cultură.

O realizare de seamă a institutu
lui o constituie introducerea în cul
tură a sorgului pentru boabe și sta
bilirea celor mai valoroși hibrizi de 
sorg. Această plantă contribuie la 
dezvoltarea bazei furajere deoarece 
depășește producția de porumb boa-

/ . •cereale și plante tehnice
be cu 20—40 la sută în zonele se
cetoase iar pe terenurile sărăturoase 
și nisipoase dă recolte de 2—3 ori 
mai mari decît porumbul. în legă
tură cu baza furajeră trebuie amin
tită crearea unui nou soi de mazăre 
„F 5354“, care depășește recolta ve
chilor soiuri cultivate cu 30—80 la 
sută, fiind în același timp mai bo
gată în proteină ; crearea soiurilor 
noi de lucernă H 652 și de sparcetă 
ICA 6 care sînt, de asemenea, mai 
productive și superioare din punct 
de vedere calitativ.

în scopul sporirii producției agri
cole, institutul nostru a urmărit 
elaborarea complexului de lucrări 
agrotehnice pentru fiecare cultură în 
parte, multe din rezultatele obținute 
fiind introduse în practică.

Cercetările întreprinse în dome
niul folosirii îngrășămintelor furni
zate de industrie, cît și a celor na
turale, au dus la concluzii pe 
baza cărora s-au făcut recomandări 
în ce privește.folosjrea.lor. SînVdeo- 
sebit de importante rezultatele cu 
privire la studierea densității plan
telor, densitate care în trecut, nefiind 
corespunzătoare, influența negativ a- 
supra producției. Trebuie să subli
niem că cercetările în domeniul fo
losirii îngrășămintelor, al lucrării de 
bază a solului și densității au fost 
efectuate pentru fiecare hibrid și soi 
existent în cultură.

Cercetările în domeniul agricultu
rii sînt strîns legate de activitatea 
unităților de producție. Institutul 
abordează teme a căror rezolvare 
este solicitată de către gospodăriile 
de stat și colective. Noul sistem de 
conducere a agriculturii permite a- 
nalizarea și răspîndirea în producție 
într-un timp scurt a tuturor reco
mandărilor făcute de către institutul 
nostru cu scopul de a contribui la 
sporirea producției agricole.

(Continuare în pag. IlI-a)

Unii tovarăși, printre care ingi
nerii Călin Neagu, Sandu Segal, Eu
gen. Njcolescu, Cornel Galea și alții 
s-au ocupat și de alte aspecte con
crete ale producției pe 1964. Colec
tivul sculărîei și-a propus să ridice 
nivelul calitativ al sculelor, să le 
asigure o durabilitate mai mare și, în 
același timp, să reducă orele de re- 
condiționări, timpul cîștigat fiind fo
losit pentru lucrări noi. Serviciul 
constructor-șef și-a propus, pe lîngă 
numeroase alte lucruri, să îmbună
tățească asistența tehnică acordată
sectoarelor de execuție. în acest scop 
s-a înființat o grupă operativă.

în cadrul dezbaterii cifrelor de 
plan pe anul 1964 au fost făcute 
propuneri menite să asigure execu
tarea lucrărilor de investiții și de 
mică mecanizare cu maximum de 
eficiență și în timp util, scurtarea 
termenelor de proiectare și execuție, 
îmbunătățirea metodelor de muncă 
în toate sectoarele — atît de execu
ție cît și de 
folosire a 
tare ș.a.

Dezbătînd
plan pe 1964, participanții au fost 
unanimi în hotărîrea de a le înde
plini exemplar, de a ridica în con
tinuare nivelul calitativ al produse
lor.

asimilarea altora 
unor tehnologii ș.a. 

tehnologice, pregăti- 
dispozitive de lucru,

lÿjTI
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O parte din clădirile institutului

concepție — mai buna 
capacității de proiec-

temeinic sarcinile de

★
...Cei 15 ani de existență ai uzinei 

au adus colectivului o bogată expe
riență de muncă. Gîndurile cuteză
toare deschid cale liberă progresu
lui tehnic al producției. Cu o largă 
privire în perspectivă, muncitori de 
felurite profesii, tehnicieni sau ingi
neri sînt căutători neosteniți ai ce
lor mai avantajoase procedee tehno
logice și metode de organizare a 
muncii. Gîndirea fiecăruia, propu
nerea bine cumpănită se unesc ar
monios în efortul comun al colecti
vului.

antic nu s-a

In anul 2730, s-au exe
cutat săpături în piața 
Kogălniceanu din Capi
tală. S-a dat de un zid 
pictat. Pictura reprezenta 
un animal misterios. Era 
trist, avea coarne și o 
blană de urs, maro. Con
cluzia : s-ar putea să fie 
o vacă. Ipoteza că ta
bloul a aparținut unui 
sanctuar
confirmat. A aparținut u- 
nui magazin de lactate. 
Data — aproximativ între 
1960—1963.

S-au ridicat probleme. 
Cu ce se ocupa unguligra- 
dul de pe perete ? Privea 
cîteva bunuri de larg 
consum abandonate ar
tistic pe pășune. După 
inventar : două roți de 
cașcaval, două sticle de 
lapte, două bidoane de

C. MORARU

lapte, un pachet de unt, 
o cutie de lapte praf.

S-au emis patru ipo
teze. Vaca prezenta pu
blicului consumator pro
ducția proprie. Vaca îl 
poftea cu privirea ei ce
țoasă să se adreseze cu 
încredere firmei. Vaca

nu conține o idee filozo
fică sau comercială, deși 
vaca face impresia că ru
megă idei. Pictorul a vrut 
să educe prin opera sa de 
artă gustul cumpărători
lor pentru frumos. Tot ce 
se poate. Decorația mu
rală creează un cadru

reproș la cetă-

murală are le-

INSTANTANEE

medita cu tristețe la des
tinul ordinului paricopi- 
tatelor, subordinul rume
gătoarelor, familia cavi- 
cornelor. în fine, pe un 
plan mai general, vaca 
servea de motiv plastic 
pentru a familiariza pe 
citadini cu farmecul pas
toral.

S-a opinat că tabloul

plăcut pentru prezentarea 
de produse. Dacă asta a 
dorit pictorul dintre 1960- 
1963, atunci — ca să ne 
exprimăm în termeni de 
specialitate — n-a făcut 
nici o brînză. Așa au de
clarat specialiștii. Probe ? 
Vaca pictată nu e sigur 
vacă. Stă în tablou de 
parcă e de planton să nu-i

ia cineva cașcavalul. Dacă 
e pentru reclamă, cine a 
mai auzit să-și facă vaca 
singură reclamă ? Dacă e 
pentru decorare, nu se 
putea găsi o văcuță mai 
de treabă, care să nu se 
uite cu 
țeni ?

Pictura
gile ei — se integrează 
armonios în ansamblu, e- 
vită banalitatea, șabloa
nele, naivitățile — chiar 
cînd e vorba de decora- . 
rea unui magazin ! E ne- ' 
voie de talent, de sobrie
tate, idei originale, de tot 
ce se cere unei decorații 
murale.

Altfel, o nimerești ca... 
vaca în perete — după 
cum sună un înțelept 
proverb din anul 2730 !

V. SEBASTIAN
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Din experiența cercurilor

de economie concreta

, ï>a cazangeria 
Uzinelor Indepen
dența din Sibiu 
funcționează două 
cercuri de econo
mie concretă, unul 
condus de inginerul Cornel Romo- 
șan și altul de inginerul Ion Tăna- 
se. Ambele cercuri au un număr a- 
semănător de cursanți, cuprind oa
meni cu o bună pregătire profesio
nală ; ingineri, maiștri, muncitori cu 
o înaltă calificare. Pînă nu de mult, 
însă, rezultatele n-au fost aceleași. 
Activitatea cercului condus de pro
pagandistul Cornel Romoșan s-a do
vedit mai eficientă. Aceasta se ex
plică prin faptul că aci s-au folosit 
metode mai bune. Pregătind semi
narul care urma să dezbată tema 
despre introducerea tehnicii noi în 
producție, propagandistul a format 
două colective din rîndul cursanți- 
lor, care au studiat aspectele con
crete ale acestei probleme în secția 
respectivă. Fiecare colectiv a întoc
mit cîte un referat, pe care l-a pre
zentat în seminar. Aceasta a orien
tat și dezbaterile spre legarea strîn- 
să a tezelor teoretice privind însem
nătatea progresului tehnic de acti
vitatea secției. Au fost propuse so

TB Æ" g s /» o • g explică faptul căIVI et O d & .ßtiCIßnte la discuția privindintroducerea teh
nicii și tehnologiei 
noi, cursanții nu 
s-au ocupat de 

probleme deosebit de importante și 
încă nerezolvate ale sectorului lor

de studiu
luții pentru folosirea mai rațională 
a energiei electrice în legarea în 
paralel a operațiilor de sudură, pen
tru noi progrese în mecanizarea 
transporturilor interne prin intro
ducerea comenzilor automate la va- 
goneți.

Studiate de către conducerea în
treprinderii, aceste propuneri au 
fost aplicate în producție, ceea ce a 
dus la reducerea consumului de e- 
nergie electrică ou 50 la sută, pre
cum și la creșterea productivității 
muncii.

Nu aceleași lucruri se puteau spu
ne despre cercul de economie con
cretă condus de propagandistul Ion 
Tănase. Avînd mai puțină expe
riență, el n-a știut să orienteze dis
cuțiile din seminar spre problemele 
cele mai importante ale locului de 
muncă. E drept că și în seminariile 
acestui cerc se prezentau referate, 
însă acestea nu erau rezultatul u- 
nor studii atente asupra realităților 
din secție, rezumîndu-se mai mult 
la considerațiuni generale. Așa se

cum ar fi : introducerea sudurii în 
mediu de bioxid de carbon, sudura 
în baia de zgură etc.

Comitetul de partid al uzinei s-a 
sesizat de acest lucru și a luat mă
suri pentru a-1 ajuta pe tovarășul 
Ion Tănase. Au fost chemați cei 
doi propagandiști și Cornel Romo
șan a împărtășit amănunțit expe
riența sa, metodele folosite pen
tru creșterea eficacității studiu
lui. Roadele acestui schimb tovără
șesc de experiență n-au întîrziat să 
se arate. Cu ocazia dezbaterii re
cente în seminar a temei privind 
normarea și retribuirea muncii, pro
pagandistul Ion Tănase a orientat 
discuțiile spre aspectele concrete din 
întreprindere, în strlnsă legătură cu 
sarcinile de creștere a productivi
tății muncii, de ridicare continuă a 
calificării colectivului secției.

C. CĂPRARU 
coresp. „Scînteii“

Iama la cabana Gîrbova din masivul Gîrbova.

STEI Cartea la îndemîna 
cititorilor

Tratarea celor mai actuale 
cu probleme ale locului de muncă

Printre cercurile 
de învățămînt de 
partid 
vează
zultate la 
natul chimico- 
metalurgic din Baia Mare se află și 
cercul de economie coneretă creat 
de organizația de bază de la insta
lația de acid clorhidric.

— Ceea ce mă preocupă în per
manență — ne relata propagandis
tul acestui cerc, tovarășul ing. Petre 
Laczlțo — e ca expunerile, consul
tațiile, convorbirile să fie cît mai 
interesante, să dea cursanților cu
noștințe care să-d ajute în activita
tea de producție. Și aceasta o reali
zez legînd strîns învățămîntul de 
viață, de sarcinile ce stau în fața 
organizației de partid, a colectivu
lui sectorului.

De curînd, în cerc s-a dezbătut 
tema : „Prețul de cost și căile re
ducerii lui“. Propagandistul s-a do
cumentat din timp asupra situației 
prețului de cost din sector, Pe baza 
datelor analizate, a confecționat cî- 
teva planșe care au ilustrat ■ struc
tura prețului de cost, raportul din
tre prețul de cost și cel de fabrica
ție. Comentînd acestea, propagan

distul a arătat cursanților ce s-ar 
putea obține din economiile reali
zate peste sarcina planificată la 
prețul de cost.

O asemenea tratare a probleme
lor s-a dovedit rodnică. Tovarășul 
Ioan Zvonic, care era preocupat de 
întrebarea dacă, în nămolul aruncat 
la haldă conținutul de sulfura nu 
este prea, mare, și-a dat seama că 
recuperarea sulfurii din nămol ar 
duce implicit la reducerea prețului 
de cost. Chibzuind asupra acestui 
lucru, el a făcut propunerea — care 
a fost pusă în aplicare — de spălare 
și filtrare mai completă a nămolu
lui. Ce efecte a avut propunerea 
sa ? De la primele analize s-a putut 
constata că conținutul sulfurii din 
nămol a scăzut de la 3 la 1,5—2 la 
sută.

Un aspect pozitiv al activității 
cercului este operativitatea cu care 
reacționează la problemele noi care 
apar în procesul muncii. în această
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LUST

nici un 
exage- 
număr 

crea cu

lămpilor și corpurilor de 
fluorescent este de na- 
ducă la efectuarea unui 

înainte pe calea unei

Aspectul plăcut al locuinței este 
determinat, în bună măsură, și de 
un iluminat corespunzător. Numă
rul și puterea becurilor le vom 
stabili după dimensiunile și func
ția încăperii ; culoarea' globuri
lor de la lustre se alege în armo
nie cu nuanța predominantă a zu
grăvelii sau a mobilei. In 
caz nu sînt recomandate 
rările ; cu ajutorul unui 
mic de becuri ne putem
ușurință o ambianță agreabilă. 
Totodată, apariția recentă în ma
gazine a 
iluminat 
tură să 
nou pas
iluminări corecte și plăcute în lo
cuințe.

Alegerea lămpilor și amplasarea 
lor trebuie făcute cu chibzuință. In 
camera de zi avem o lustră fixa
tă în centrul plafonului. Atunci 
cînd se citește sau se coase mai 
pot fi folosite o lampă de masă, 
o lampă cu picior sau două apli
ce, fixate în locuri convenabile 
pe perete. Linia modernă a mo
bilei și amplasarea ei în cameră 
ne recomandă, în unele cazuri, 
fixarea asimetrică a lustrei pe 
tavan.

In dormitor, putem folosi veio- 
ze pe noptiere, aplice la oglindă 
sau lămpi fluorescente tubuläre. 
Alte soluții moderne propun un 
iluminat indirect, cu ajutorul unei 
surse situate în partea de sus a 
unui dulap sau de după galeria 
perdelei.

Iată doar 
cu caracter 
fi aplicate în funcție de pre
ferințele personale și arhitectu-

ra interioară a locuinței. Socotim 
însă că ar fi necesar să fie lărgită 
în continuare producția corpurilor 
de iluminat, realizate cu gust și 
simț practic. Am sugera produce
rea unor lămpi cu picior (cu sau 
fără măsuță atașată) în modele și 
dimensiuni mai variate și chiar re
glabile la montare, globuri de sti
clă decorative (vandabile și ca pie
se de schimb !), cu linii moderne și 
în culori adecvate. La rîndul lor, 
fabricile de mobilă ar putea reali
za piese (biblioteci-bar, dulapuri de 
bucătărie ș.a.) incluzînd instalații 
simple de iluminat local — exterior 
sau interior — după modelul celor 
de la frigidere și mașini de cusut, 
iar prezentarea comună a corpuri
lor de iluminat cu 
mobilă ar avantaja 
ambele categorii 
de produse. S-ar 
mai rări astfel 
pădurile de lămpi 
din 
de
manieră de expu
nere care îngreu
nează alegerea.

Pentru a încheia 
aceste cîteva con
siderații, aș su
gera arhitecților 
și constructorilor 
să țină seama, 
încă de la întoc
mirea proiectelor, 
de tendințele ac
tuale în amenaja
rea interioarelor, 
oferind locatarilor 
posibilitatea de 
a renunța la tra
diționala lampă 
din mijlocul tava
nului, de a dispu
ne, în încăperi, de 
un număr cores
punzător de prize, 
care să permită 
utilizarea diferi
telor surse mobile 
de lumină.

Ing. IULIU 
PAPAGHEORGHE

magazinele 
specialitate,

cîteva recomandări 
general, care pot

Lenjerie de comandă
Pe strada Lipscani nr. 57 s-a 

deschis o nouă unitate a coopera
tivei „Soarele" — „Silueta“, care 
execută la comandă lenjerie pen
tru femei.

privință, cercul 
primește sprijinul 
permanent al or
ganizației de bază, 
în prima decadă 
a lunii noiembrie,

calitatea sulfurii de sodiu produsă 
în secție era mai slabă decît în 
luna precedentă. Organizația de 
partid și conducerea administrativă 
au intervenit, asigurînd remedierea 
lipsurilor ivite în procesul tehnolo
gic. Biroul organizației de bază nu 
s-a oprit aici. El a indicat propagan
distului ca în următoarea leeție să 
pună aceste probleme în discu
ția cercului. Judecind după modul 
cum s-a desfășurat pînă acum acti
vitatea în acest cerc, este de presu
pus că discuțiile din seminar vor 
scoate la iveală noi resurse, noi po
sibilități de îmbunătățire continuă a 
calității produselor.

în asemenea condiții, cînd proble
mele cele mai actuale ale locului de 
muncă sînt puse în discuția cercu
rilor de economie concretă, crește și 
mai mult eficiența învățămîntului.

I. VLANGA 
coresp. „Scînteii“

Noul spectacol al teatrului sati- 
ric-muzical „C. Tănase“ — „Pagini 
alese din revista de altădată" — 
s-a născut ca urmare a unui ciclu 
de conferințe experimentale despre 
tradițiile teatrului romînesc de re
vistă. De la precursori ca Matei 
Millo, de la Tănase și pînă la spec
tacolele reușite din anii noștri cum 
ar fi „Fără mănuși“, „Pe aripile re
vistei", „Intre noi femeile" 
„Bucureștiul... ride, cîntă și 
sează", revista a acumulat nu 
ține valori artistice, justifieîndu-și 
popularitatea' în rîndurile publicu
lui. Aceste valori autentice — iar nu 
facilitățile care le-au însoțit uneori 
— definesc originalitatea genului ; 
ele se caracterizează prin prezență 
vie în actualitate, spirit polemic, 
capacitate de comunicare directă cu 
spectatorii pe marginea problemelor 
politice și sociale la ordinea zilei,

„Paginile alese" din reviste ale de
ceniului al patrulea ilustrează din 
plin acest lucru. Revista protesta 
cu umor contra jafului pe care îl 
practicau sistematic guvernele bur
gheze ce se succedau la putere („Nu 
admit"), contra îmbogățiților prin 
afaceri oneroase și a justiției co
rupte care le ocrotea învîrtelile 
(„Controlul averilor"), contra in
spectorilor șperțari („Ancheta") ; 
revista găsea accente patetice pen
tru a lua atitudine față de as
censiunea fascismului („Spania“) 
sau pentru a exprima durerea in- 

. valizilor din primul război mondial 
lăsați să cerșească pe drumuri („In
validul"). Revista satiriza imorali
tatea bogătașilor („Eu sînt mică"), 
comenta moda sau combinațiile po
litice legate de alegerea unei „Miss

sau 
dan-
pu-

România", aducea pe scenă tipuri 
caracteristice ale vremii, cum ar fi 
bîrfitoarele din „Balconul", sau e- 
voca — pe melodiile de neuitat ale 
lui Ion Vasilescu ori V. Vasilache 
— visurile unor tineri îndrăgostiți 
dintr-o mansardă bucureșteană, 
Sînt texte în care — alături de alți 
autori ca N. Vlădoianu, N. Kanner, 
V. Timuș, I. Sternberg, Eugen Itfi- 
rea — recunoaștem condeiul bine 
ascuțit al lui Nicușor Constantines-, 
cu, animator prețuit al revistei 
noastre din trecut și de azi.

Cu ajutorul decorurilor și costu
melor de un viu colorit ale lui

Pe scenele teatrelor

Z

George Voinescu, al unor tablouri 
coregrafice datorate lui Oleg Da- 
novski („Păianjenul"), N. Sever 
(„Fascinație"), al ansamblului muzi
cal dirijat de N. Patrichi, — regizo
rul Nicolae Dinescu a realizat un 
spectacol în care fastul și străluci
rea specifice genului nu ascund 
conținutul ci îl pun în lumină.

Cîteva cuplete sînt interpretate 
chiar de artiștii care le-au dat via
ță pentru prima oară cu ani în ur
mă. Marilena Bodescu o reîntruchi- 
pează, astfel, pe „madam Găină", 
dovedind și azi, la o vîrstă înain
tată, un temperament remarcabil. 
Agnia Bogoslava reînvie „Glasul ro
ților de, tren" și dă o dramatică in
terpretare tabloului „Spania" (a 
cărui forță creste și datorită deco
rului semnat de Jules Perahim). în 
ansamblul său, spectacolul evidenți
ază talentele reale, aparținînd unor 
generații diferite, de care dispune 
teatrul „C. Tănase". Avem artiști 
ai melodiei, care știu să interpre
teze un cîntec, cu sentiment, cu sub
tilitate, așa cum o face Aida Moga. 
Avem actori cu un umor foarte pro
priu, cu personalitate, așa cum o 
dovedește Puiu Călinescu — 
cîte ori reușește să scape de 
blonizarea la care-l obligă unii 
utori“ și de care se dezice el însuși

în program. Intîlnim în spectacol 
„veterani" ai revistei ca I. Antones- 
cu-Cărăbuș și alți interpreți cunos- 
cuți ca V. Tomqzian, cuplul Horla 
Căciulescu-Ciupi Rădulescu, Corne
lia Teodosiu, Ioana Matache, se re
marcă actori tineri ca Al. Lulescu, 
dansatorii Tudose Martinică, Nela 
Stoenescu, Cornel Patrichi, 
Negrea ș,a,

Acum cîțiva ani, tînărul 
Mihai Ciucă, absolvind cu 
Institutul de teatru, opta 
teatrul de revistă. îl vedem acum, 
în „Controlul averilor", interpretînd 
rînd pe rînd rolul judecătorului, al 
procurorului și al inculpatului, îl 
ascultăm cîntînd „Suflet candriu de 
papugiu" și ne convingem 
greșit în alegere. Talentul său își 
găsește aci o multilaterală 
care, Acum debutează în 
una dintre actrițele cele mai înzes
trate ale tinerei generații, Stela Po
pescu. Dacă în urmă cu un an in
terpretarea Luluței din „Chirița în 
Iași" i-a adus premiul I la con
cursul tinerilor artiști, în spectaco
lul de față rolul Fetiței („Eu sînt 
mică") sau al Eulaliei („Cum se fă
cea teatrul altădată“) îi confirmă 
din plin bogăția mijloacelor de ex
presie, inteligența scenică.

Prin forța ei de pătrundere, 
dragostea de care se bucură 
partea publicului larg, revista 
un gen major. Ea și-a cîștigat în 
țara noastră anumite trăsături spe
cifice, care merită cultivate. Ea 
dispune, cum. arătam, de talente in
terpretative în creștere. Și nu lip
sesc nici autorii ; păcat că mulți 
dintre scriitorii, publiciștii, umoriș
tii care ar fi putut contribui la cre
area revistelor noastre, nu au fost, 
solicitați — sau nu au fost folosiți 
suficient. Lărgindu-și cercul colabo
ratorilor și sfera de preocupări, ur
mărind permanent ceea ce este nou 
(așa cum stă bine revistei), teatrul 
„C. Tănase" poate spori mereu pres

ort de tigiul acestui gen, la nivelul cerin- 
>,?a~ '

a-

Marica

actor 
succes 
pentru

că n-a

vctlarifi- 
revistă

prin 
din 

este

țelor artistice ale publicului de as
tăzi.

In anul 1963 s-a dezvoltat siste
mul de autoservire și accesul liber 
la raft, practicat în prezent de peste 
100 de librării în mediul urban și 
peste 200 la sate, S-a introdus, de 
asemenea, sistemul „primei zile de 
vînzare“. în ziua apariției unor lu
crări originale, acestea se difuzează 
dintr-o singură librărie, în prezența 
autorilor, care dau autografe.

Activitatea Standurilor din între
prinderi și instituții se desfășoară 
în cea mai mare parte în mod vo
luntar, de către muncitori și func
ționari, difuzarea cărții la locul de 
muncă căpătînd astfel un tot mai 
pronunțat caracter obștesc. La sate 
activează în prezent peste 10 000 de 
difuzori de carte.

Zile de iarnă
la căminul cultural
De cînd au terminat lucrările la cîmp, 

colectiviștii din comuna Alămor, raionul 
Sibiu, își fac drum tot mai des la că
minul cultural. Aici, în fiecare seară au 
loc conferințe, recenzii, seri literare, de 
calcul, seri de citit etc. Au titras 
mulți colectiviști recenziile Cărții legu
micultorului și ale altor lucrări pe teme 
agrozootehnice, cum sînt : „Folosirea \ 
gunoiului de grajd", „Creșterea anima
lelor, izvor de venituri mari", „Cum 
putem obține recolte mari la sfecla de 
zahăr".

Solul gospodăriei noastre este în bună 
parte favorabil cultivării cartofilor. în 
cadrul serilor de citit, cînd s-a vorbit 
despre cultura cartofilor timpurii, sala 
căminului cultural era plină.

Corul din Alămor a luat parte la 
prima etapă a celui de al VII-lea 
concurs al artiștilor amatori. Se pregă
tește înființarea unei formații de 
cîntece și dansuri și a unei echipe de 
fluierași.

ION ARCAȘ 
președintele Sfatului popular 

comunal Alămor, raionul Sibiu

aflati adrese utile

Jîf-

garniturile de

meșteșugă- 
prestează

A rămas doar jumătate...

ANDREI BÄLEANU

Unde
In București există 

numeroase unități ale 
cooperației 
rești, care
multiple servicii. Spre a 
înlesni celor interesați 
să apeleze la aceste u- 
nități, Uniunea coope
rativelor meșteșugărești 
din Capitală înființează

în Calea Plevnei nr. 1 
(tel. 14 32 23) un pentru 
de informare, care își 
va începe activitatea la 
15 ianuarie 1964, So- 
licitanții vor putea afla 
aici care dintre coope
rative prestează un ser
viciu sau altul, adresa, 
numărul de telefon al 
unității celei mai apro-

piate de locuința lor, 
precum și tarifele tutu
ror lucrărilor executate 
de cooperativele mește
șugărești din oraș. Tot 
aici se primesc sugestii, 
sesizări, unitatea fiind 
obligată să răspundă la 
reclamațiile cetățenilor 
în termen de 3 zile.

„Pentru voi, tinerii"

Cămășile tricotate de bumbac sînt 
foarte practice, comode și frumoase. 
Dar ce folos, dacă după spălare 
intră atît de mult, la apă îneît nu 
mai pot fi întrebuințate ? Așa 
am pățit cu o cămașă tricotată, pur-

tînd marca Fabricii de confecții și 
tricotaje București. După ce a fost 
spălată de 2—3 ori, n-a mai putut fi 
îmbrăcată, ajungînd la jumătatea di
mensiunii inițiale. Socotesc că un ar
ticol de o întrebuințare atît de largă 
ar merita să fie mai bine lucrat îneît 
să nu mai prilejuiască cumpărătorilor 
surprize neplăcute.

Lectoratul Central din Capitală a 
inițiat prezentarea unui ciclu de ma
nifestări intitulat „Pentru voj, tinerii1'.

Ip cadrul ggestui ciclii au avut loc 
simpozioane cu temele „Adolescența“ 
și „Estetica comportăm umane“, pre-, 
cum Și expunprea „Despre dragoste și 
demnitate“,

Pe agenda manifestărilor pentru ti
neret mai figurează simpozioanele 
„Frumosul — ideal de vjață“, „Perspec
tivele și idealurile tânărului nostru“, ex
punerile despre „Estetica 
tidiene“,

în ciclul „Magazine 
sînt prevăzute simpozioane 
rințe pe temele : „Medicina 
țea“, „Arta, eduoatpr al 
„Sportul și tinerețea“, „Dansul“.

vieții co-

științifice,“ 
și confe- 

și tipere- 
tînărului“,

O nouă casă de cultură

Modele noi de lampadare în magazinele de specia
litate.

DOINA PARASCHIV 
Ploiești

TEATRE : Teatrul de Operă și Balet 
al R. P. Romîne : Giselle — (orele îl), 
Oedip — (orele 19,30). Teatrul de Stat de 
opereță : Sărutul Clanitei — (orele 10,30), 
Lysistiata — (orele 19,30). Teatrul Națio
nal „I, L. Caragiale“ (Sala Comedia) : 
Vizita bătrînei doamne — (orele 10), Si
ciliana — (orele 15), Orfeu în infern — 
(orele 19,30) ; (Sala Sțudjo) : Adam și 
Eva — (orele 10), Nora — (orele 15), Su- 
rîsul costă un milion — (orele 19,30). 
Teatrul „C I. Nottara“ (Sala Magheru) : 
Frații Karamazov — (orele 10), Vlaicu 
Vodă — (orele 15,30), Carieră pe Broad
way — (orele 19,30) ; (Sala Studip) : 
Casa cu două intrări — (orele 10,30), 
Băieții veseli — (orele 16), Patru sub un 
acoperiș — (orele. 20). Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (Sala din b-dul Schi
tu Măgureanu nr. 1) ; Cum vă place — 
(orele 10), Cezar și Cleopatra — (orele 
15), Portretul — (orele 19,30) ; (Sala 
Studio) : Comedia erorilor — (orele 10). 
Comedia erorilor — (orele 15). Copii 
soarelui — (orele 19,30). Teatrul de Co
medie : Șeful sectorului suflete — (ore
le 10,30), Umbra — (orele 15,30), Svejk 
în al doilea război mondial — (orele 
19,30). Țeatrul Muncitoresc C.F.R.-Giu- 
lești : Ascensiunea lui Arturo Ui poate 
fi oprită — (orele 19,30). Teatrul pentru 
tineret și copii (Sala C. Mille) : Cliirița 
în provincie — (orele 11), Ocolul pă- 
mîntului în 80 de zile — (orele 20) ; 
(Sala din str. Erernia Grțgorescu, fost 
cinema „V. Alecsandri") : Descoperiți-1 
pe „N“ — (orele 9,30), Misterul cizmei — 
(orele 17). Teatrul evreiesc de stat : Pa-

Joc din Maramureș". Aspect dintr-un spectacol prezentat Ia Baia Mare 
de Ansamblul de cîntece și dansuri al Sfatului popular regional Maramureș.

gini și figuri din istoria teatrului evre
iesc. Din viața și opera lui Șloime Ettin
ger — (orele 11), Mutter Courage — (o- 
rele 20). Teatrul satiric muzical „C. Tă
nase“ (Șala Savoy) : Expoziția de muzică 
ușoară — (orele 11), Revista de altădată 
— (orele 20) ; (Sala Victoria) : Halatul 
melodiilor — (orele 20). Teatrul Țăndă
rică (Sala Academiei) : Năzbîtiile lui 
Țăndărică — (orele 11). Circul de sțat : 
Surprize berliueze — (orele 15,30 și
19.30) . Ansamblul de cîntece și dansuri 
al C.C.S. : Cîntă țara mea — (orele 20). 
Filarmonica de sfat „George Enescu“ 
(Studioul de concerte al Radioteleviziu- 
nii) : Concert simfonic. Dirijor : Mircea 
Cristescu. Solist : Ion Danie — oboi — 
(orele 11).

CINEMATOGRAFE : Nu-i 10c 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), Grivița (10; 12,45; 15,3'0;

I 18,15; 21), Modern (9,45; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21). Cu țoții acasă : Republica (0; 
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 u- 
cide — seria I-a : București (9; 11; 13; 
15; 17; 19; 21). Agatha, lăsă-te de cri
me ! : Carpați (10: 12; 14; 16; 18,15; 2p,3P). 
Bucegi (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), Flacă
ra (11; 14,30; 15,30; 18,30; 20,30). Moartea 
se numește Engelchen : Capitol (10; 
12,30; 15; 17,45; 20,30), Giuleștl (10; 12.30: 
15; 17,30; 20), Tomis (10; 12,30; 15; 17.30; 
20), Aurora (10; 12,30; 15; 17,45; 20,15)). îm
părăția oglinzilor strîmbe ; Tineretului

(10; 12; 14; 16,- 18,15; 20,30). Gol printre 
lupi — cinemascop : Victoria (10; 12,45; 
15,30; 18; 20,30), Miorița (10; 12,30; 15; 
17,30; 20), Melodia (10; 12,15; 15,311; 18; 
20,30). Povestirile Iui Drda : Central (10: 
12; 14; 16; 18,J5; 20,15). Anjclta mer8e lă 
școala: Lumina (10; 12; Ï4; 16; 1845; 
20,30). Tudor — cinemascop (ambele se
rii), Arta (15,30; 19), Cosmos (10; 13; 16,30; 
19), Pacea (10; 16; 19,30). Ei cuceresc 
cerul : Union (11; 15; 17,30; 20). Drumul 
Sării (11; 16; 18; 20). Program special 
pentru copii : Doina (ljj: 11,15; 12,39). 
Pompierul atomic : Doina (14,30; 16,30; 
18,30; 20,30). Povestea Scufiței Roșii : 
Timpuri Noi (rulează în continuare de 
la orele 10 la orele 21), Cultural (fi; 
16; 18; 20). Nu ești singur : Dacia (9; 11). 
Legea e lege : Dacia (13; 15; 17; 19; 21). 
Primul reportaj — cinemascop : Ru- 
zeșți (11; 16; 18,15; 20,30). Babette pleacă 
la răzbQi — cinemascop : CrîngaSI (16: 
18,15; 20,30) Trei plus dOU& ~ Cinema
scop : Unirea (11; 16; 18; 20). Ultimul 
meu tango : Vițan (15; 17; 18; 20,45). U- 
cigașul și fata : Munca (16; 18,15; 20,30). 
Adesgp (16; 16; 20). a dispăriiț o navă : 
Popular (10,30; 16; 18,15; 20.30),' Ferentari 
(15; 17; 19; 21). Cînd vinp'pisjca - ci
nemascop : Moșilor (15,30. Ig; 20,30). 
Valsul nemuj-ițor : Viitorul (U,30; 16; 
18,15; 20,30), Carmen de lp Ețonda : Co- 
lentina (16; 18,15; 20,30). Cavalerul Par- 
daillan — cinemascop: Volga (io,30; 13; 
15; 17; 19; 21), Floreasca (12;' 16; 18; 20), 
Flamura (10; 12,15,- 15; ' 18,15; 20.30).
Mi-am cumpărat un tată — cinemascop : 
Luceafărul (16; 18; 20). Ah, acest tine

BUHUȘI (coresp. „Șcînteii"). La 
Buhuși a fqșț ipauguratți Casa de 
cultură- a sindicatelor din localitate. 
Noul local cuprinde o sală de spec
tacole cu o capacitate de 600 locuri, 
o sală de conferințe, sală de lectură 
și bibliotecă.

ret ! : Progresul (15,30; 18; 20,15). La 
Virsța dragpsței : Lira (15,30; 18; 20.30).

Oiimem buni : Çptrpceni (16; ' 18; wU,olJ). 'S-
TELEVIZIUhJE : Çrele 8,50 — Gin- 

nasțica de învicȚare’ la dcmlciliu. ' SjO 
F Emisiune, pențru cppii șl tinerètm șep- 

înTwp}W ImAii..., sub fulgi' ar
gintii — de Ațecu ppggyțpl (țrjipșmișim 
ne țjm sais de teatru a Palatului Pipnie- 
rilpr din București). © Urechilă, 10,30 - 
Rețeta gnsppflmei 11,00 — Êinïsiunea ' 

furnalui televiziu
nii. 19,10 — Armonie Si dans. 19.115 — 
Turneul veseliei — cemedie muzicală. 
21,15 - Muzică de estradă si de dens 
(tiansmisiune de la Mpspcvp). țp înche
iere : Suletin de știri, sport, h.dețin 
meteorp]ogip.

CUM VA FI VREMFA 
.TIbibhI probabil npntn? zilele de s, 7 

Șl 8 ianuarie a. c: ïp țară Vremea se 
jnpălzeșțp ușpr. Gerpl va fi variabil, 
temngjip. neres îp .lamăhtea âo aud g 
țăr(j pnde vor păiioa prpcipimffl |opaip; 
vint slab pipă la pqțHviț dip sectarul 
estic.. Temperatura ?n crestefe. ùipï. 
mele vor fi oiiprmsp îptre minus i și 
înrTnm1! nob'orîțe lampepuții) impryaiùim, igÿ mammaie in
tre minus 4 ș plus 5 grade, de'afft mal 
ales in Ardeal In București ; vre.T'ca 
se răcește ușor Cerul va fi ' yaflcbil.

Hoi’ ștate. Vînt si^ 1«
potnvit qin secto’ud eotip. Ternocratura 
in creștere ușoară.
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Pepiniera46 viitorilor chimiști

Craiova este unul din orașele ță
rii unde chimia a devenit o preo
cupare la ordinea zilei. Ea înseam
nă azi aci un vast șantier, iar mâi
ne o gamă largă de produse chimi
ce. Profilul noului gigant al chimiei 
românești are acum contururi pre
cise. Pe o suprafață de aproape 80 
hectare au apărut hale de beton, 
metal și sticlă, coloane de metal 
și un păienjeniș de conducte. In 
1964, primele fabrici vor începe să 
producă. Deocamdată constructorii 
și montorii au foarte mult de lu
cru. Dar cine sînt viitorii munci
tori chimiști ?

...O sală de curs la grupul școlar 
petrol-chimie ale cărui porți s-au 
deschis cu cîteva luni în urmă. 
Clădirea, mobilierul.,, elevii, toate 
sînt aici noi.

Oră de chimie. Elevii ascultă ex
plicațiile profesorului, urmăresc cu 
atenție diferite reacții chimice. 
Majoritatea sînt tineri, fii de mun
citori din oraș sau de colectiviști 
din satele învecinate, La absolvi
rea școlii ei vor deveni operatori 
chimiști. Sînt peste 1 200.

Școala va da în 1964 prima pro
moție de absolvenți. Cum șe expli
că aceasta, dacă ea a luat ființă 
numai cu cîteva luni în urmă ? 
O dată cu începerea lucrărilor de 
construcție a combinatului chimic 
au fost selecționați din cuprinsul 
regiunii Oltenia zeci de tineri și

s-au
ȘCO~

chi

trimiși să învețe la diferite școli 
profesionale și tehnice de chimie 
din țară. Anul acesta, elevii 
întors „acasă", la noul grup 
Iar din Craiova.

Aici se pregătesc operatori
miști, mecanici de utilaj chimic, 
electricieni, lăcătuși, instalatori, 
specialiști în aparate de măsură și 
control, laboranți, maiștri mecanici 
de utilaj • chimic și rafinării și 
maiștri instalatori. Trebuie să a- 
dăugăm că numărul celor care în
vață este mult mai mare. Unii nu 
figurează în catalogul școlii de „zi“. 
Seara, însă, aceștia iau loc în bănci. 
Sînț muncitori și tehnicieni ai com
binatului chimic, care urmează 
cursuri de specializare.

Grupul școlar petrol-chimie este 
o adevărată pepinieră de chimiști, 
Elevilor le-au fost create condiții 
bune de învățătură, Clădirea mo
dernă a școlii cuprinde 16 săli 
de clasă, 4 laboratoare, ateliere, 
săli de desen și de lectură, biblio
tecă. La dispoziția cursanților au 
fost puse două cămine și o canti
nă. Cadre de specialiști cu pregă
tire superioară predau obiectele de 
bază. Pregătirea teoretică a viito
rilor chimiști este strîns legată de 
activitatea în producție, pe șantie
rele combinatului.

RADU APOSTOL 
coresp. „Scînteii"

Concursul internațional
de la Vatra Dorn ei

VATRA DOR.NEI 
(coresp. „Scînteii''). — 
Pe pîrtia de schi din 
pitoreasca stațiune 
balneo - climaterică 
Vatra Dprnei s-a dis
putat prima probă din 
cadrul concursului in
ternațional de schi, la 
care participă cele 
mai bune schioare din

Bulgaria, Cehoslova
cia și România.

întrecerea de ieri — 
5 hm fond — a reve
nit Nadejdei Vasi- 
liepa (R, P, Bulgaria), 
cu timpul de 18’25” 
1/10. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat în 
ordine : Jarmila Sko- 
dova (R.S. Cehoslova-

AZI ÎNCEPE „Cupa
la hochei

Pe patinoarul artificial „23 Au
gust“ din Capitală începe astăzi tra
diționala competiție internațională 
de hochei pe gheață pentru „Cupa 
orașului București“. La actuala edi
ție, în afara a două selecționate ro
mîne (olimpică și de tineret), parti
cipă și echipele Aripțîe Sovietelor 
(U.R.S.S.), Spartak Risen (R. S. 
Cehoslovacă), selecționata orașului 
Berlin (R.D.G.). Amatorii de sport 
bucureșteni au pptut vedea ieri la 
„lucru“ în avanpremieră echipele 
participante care ș-au antrenat pe 
patinoarul din parcql „23 Augușt“.

Aștăzi se vor desfășura două în
tîlniri, după cum urmează : ora 17 : 
Selecționata olimpică a R. P. Ro
mîne — Selecționata de tineret a

de stat în Rho-

Festivități cu prilejul
aniversării independenței Birmaniei

dată publicității 
acestuia, primul

7 41 HM!
A 45-a aniversare 

a P. C. din Germania
BERLIN. (Agerpres). —, La 3 ia

nuarie a avut loc la Berlin o adunare 
fpstivă convocată de Comitetul Cen
tral al Partidului Socialist Unit din 
Germania cu prilejul celei de-a 45-a 
aniversări a Partidului Comunist din 
Germania.

La adunare au participat conducă
tori ai P.S.U.G. și ai guvernului R. D. 
Germane, M. Reimann, prim-secretar 
al C.C. al P.C. din Germania, vete
rani ai mișcării muncitorești germa
ne, reprezentanți ai opiniei publice.

Walter Ulbricht, prim-secretar al 
C.C. al P.S.U.G., președintele Consi
liului de Stat al R. D. Germane, a 
prezentat un raport.

Declarația primului ministru al Guyanei Britanice
GEORGETOWN 4 (Agerpres). —t 

Primul ministru al Guyanei Brita
nice, Cheddi Jagan, a adresat un 
protest ministrului pentru relațiile 
cu Commonwealthul și pentru colo
nii, Duncan Sandys, împotriva nu
mirii în funcția, de guvernator al 
Guyanei a lui Richard Edmonds 
Luyt, fost secretar 
desia de nord.

într-o declarație 
cu prilejul numirii
ministru Cheddi Jagan cere numi
rea unui guyanez în funcția de gu
vernator.

La Grupul școlar petrol-chimie din București sînt pregătiți numeroși 
tehnicieni pentru întreprinderile din industria petrolului și chimiei. în foto
grafie : elevi din anul I la o lecție practică.

(Foto : AGERPRES)

O delegație a Comitetului 
de Radiodifuziune 

și Televiziune a plecat 
la Moscova

■......... ■ vjVMtVf

că) cu 18’41”3/10, 
Eva Brizova (R. S. 
Cehoslovacă) 18’53” 
9/10, Marcela Bratu 
(R. P. Romînă) 18’56”, 
Krastana Stoeva (R.P. 
Bulgaria) 18’58”l/10 
etc.

Concursul continuă 
aștăzi cu proba de 
ștafetă 3x5 ' km.

pe gheața“
R. P. Romine ; ora 19,30 : Aripile 
Sovietelor — Selecționata orașului 
Berlin.

Programul complet al meciurilor 
este următorul : luni : Selecționata 
de tineret a R. P. Romîne — Spartak 
Plsen ; Selecționata olimpică a R. P. 
Romîne— Berlin; marți: Selecționata 
de tineret a R. P. Romîne — Aripile 
Sovietelor ; Selecționata olimpică a 
R. P. Romîne — Spartak Plsen ; 
miercuri : Selecționata de tineret a 
R. P. Romîne — Berlin ; Aripile So
vietelor r— Spartak Plsen ; joi : 
Spartak Risen — Berlin ; Aripile 
Sovietelor — Selecționata olimpică 
a R. P. Romîne.

în fiecare zi programul începe la 
ora 17.

Șantierul științific de ia Funduiea
I *

(Urmare din pag. I-a)

Sînt numeroase exemple care a- 
rată că studierea cu atenție a reco
mandărilor făcute de institut și apli
carea lor în practică a dus la obți
nerea unpr recolte mari. Astfel, la 
G,A.S. Pietroiu, în anul 1963 culti- 
vîndu-se hibridul dublu HD-409 
creat de institut, s-a obținut o pro
ducție medie de 10 200 kg boabe 
la hectar în cultură irigată și de 
peste 5 500 kg în cultură neirigată, 
Este demnă de menționat și recolta 
de 4 014 kg boabe la hectar obținută 
în 1963 de către G.A.C. Găiseanca, 
raionul Făurei, de pe o suprafață de 
736 ha. Aceasta se datorește folosirii 
seminței hibride și aplicării în prac
tică a Recomandărilor făcute de in
stitut cu privire la agrotehnica po
rumbului. Rezultate bune s-au obți
nut și la alte culturi ca : floarea- 
soarelui, sfecla de zahăr, cartofi ețc.

Legătura strînsă dintre cercetare 
și producție, analizarea și aplicarea 
diferențiată a măsurilor recoman
date de către institutul nostru pen
tru fiecare zonă naturală, consti
tuie chezășia utilizării eficiente a 
rqarilor rezerve de creștere a pro
ducției la hectar la toate culturile.

Ce probleme va studia 
institutul în acest an ?

în perioada următoare ne vom o- 
cupa de crearea de hibrizi dubli de 
porumb pe bază de androsțerilițate 
și restaurarea fertilității polenului 
(refacerea capacității de a produce 
polenul), care se ppț gbține cu o 
cheltuială mai redusă și prezintă 
marele avantaj de a produce să- 
mînță cu valoare biologică normală, 
nedepreciată prin întîrzierea lucră
rilor de castrare. Vom urmări, de 
asemenea, crearea de hibrizi cu mai 
mulți știuleți pe plantă și care su
portă o densitate mai mare la uni
tatea de suprafață. Introducerea lor 
în producție va' marca o cotitură în
semnată în cultura porumbului da
torită potențialului lor de producție 
sporit.

La grîu, atenția va fi îndreptată 
spre crearea de forme androsterile 
și restauratoare de fertilitate care

vor da posibilitatea obținerii hibri
zilor de grîu mai productivi și mai 
rezistenți la condițiile nefavorabile 
de mediu decît soiurile existente. 
Problema aceasta este nouă chiar 
pețitru cele mai avansate țări. Re
zultatele obținute în primul an de 
cercetare la Funduiea sînt promi
țătoare.

Va continua munca pentru crea
rea hibrizilor de sorg pentru boabe 
și masă verde mai bine adaptați 
condițiilor din țara ppastră, a soiu
rilor de sfeclă poliploide, mono
germe (sămîryță pu un singur ger
men), androsterile, a soiurilor de 
cartofi rezistenți la viroze, secetă, 
temperatură ridicată.

La plantele de nutreț se vor dez- 
vplta lucrările privitoare la crearea 
de soiuri noi de mazăre furajeră de 
țoapină, de trifoi roșu, mai produc
tive și mai rezistente la ger decît 
populațiile locale. De asemenea, se 
vpr crea soiuri de secară de toamnă 
poliploidă cu producții ridicate de 
boabe și de masă verde, soiuri de 
lucernă mai productive și cu un 
conținut mai ridicat de Rroteină-

Avînd în vedere cerințele biolo
gice diferite ale soiurilor și hibrizi
lor dp plante cp se creează și se in
troduc în culțură, cercetătorii urmă
resc precizarea măsurilor agrofito- 
țehnice diferențiate, care asigură ob
ținerea randamentului maxim în 
producție. Ele sînt studiate ținîn- 
dq-șe seama de profilul unităților de 
producție, de folqsirea noilor forme 
de îngrășăminte și de preparate in- 
septofungicide, a noilor mașini agri
cole etp pentru fiecare zonă pedocli
matică în parțe- Pentru zonele cp 
soluri podzolice vor fi continuate și 
adîncite cercetările de cîmp și labo
rator privind aplicarea diferențiată 
a amendamentelor și îngrășăminte
lor organice și minerale.

Luarea în cqltură a nqilor terenuri, 
ca cele din zopele înpiiguite din 
Lunca Dunării, a celor aluvionare 
din văile rîurilor interioare și altele, 
ridică problema studierii celpi mai 
rațional sistem de agricultură în a- 
ceste condiții.

Acestea sînt pîteva diptre proble
mele de care se va ocupa institutul 
în acest an și în anii viitori.

9 Participînd la un concurs desfășurat 
la Oslo, cunoscutul patinator suedez I. Nil- 
ssqji a obținut în proba de 10 000 m 
timpul de 15'55’’2/10 (cea mai bună per
formanță mondială a sezonului).

O în runda a 5-a a turneului internațio
nal de șah de la Hastings (Anglia), Hasin 
și Tal au făcut remiză, după 30 de muțări. 
H. Litdewood a cîștigat la Dely în 39 de 
mutări. în clasament Hasin (U.R.S.S.) to
talizează acum 4,5 nuncte fiind urmat de 
H. Littlewood (Anglia) — 4 puncte, Tal 
(U.R.S.S.) 3,5 puncte.

Campioana mondială Nona Gaprindaș- 
vili (U.R.S.S.) conduce cu 4,5 puncte în 
turneul „șalangerilor“. în runda a 5-a Ga- 
prindașvili l-a învins pe Juhe (R.F.G.).

© Selecționata olimpică de hochei pe 
gheață a R. P. Polone a întîlnit Ia Augs
burg în mepi revanșă echipa Bad Toelz. De 
data aceasta victoria a revenit echipei polo
neze cu scorul de 5—2 (3—1 ; 2—0, 0—1).

în turneijl internațional de hochei pe 
gheață de la Bolzano, echipa orașului Bel
grad a dispus cu 4—3 (1—0 ; 3—1 ; 0—2) 
de echipa Sportverein.

® In stațiunea de iarnă de la Zlataust 
au început campionatele de schi ale 
U.R.S.S., criteriu de selecție a echipei so
vietice pentru apropiatele jocuri olimpice 
de la Innsbruck.

O La Bagdad, în cadrul preliminariilor 
turneului olimpic de fotbal echipele Ijfțnu- 
lui și Irakului au terminat la egalitate : 
0-0.

© Echipele olimpice de hochei pe gheață 
ale R. Ș, Cehoslovace și Suediei au susținut 
noi întîlniri în Canada. Pe patinoarul ora
șului Sudbury (Ontario) echipa olimpică a 
Canadei a dispus cu 4—0 (1—0 ; 
3—,0) de echipa 
liants (Ontario), 
cîștigat cu 5—1 
„Lake Head“.

Sîmbătă seara a plecat spre Mos
cova 0 delegație a Comitetului de 
Radiodifuziune și Televiziune din 
R, p. Romînă, în frunte cu Ion Pas, 
președintele Comitetului, în vederea 
reînnoirii Convenției de colaborare 
dintre cele două țări în domeniul 
radiodifuziunii și televiziunii.

La plecare, în Gara de Nord, 
delegația a fost condusă de membri 
ai conducerii radioteleviziunii, re
prezentanți ai Ministerului Afaceri
lor Externe, precum și de I. K. Je- 
galin, ambasadorul Uniunii Sovieti
ce la București, și membri ai amba
sadei. (Agerpres)

RANGOON 4 (Agerpres). — Cu 
ocazia sărbătoririi celei de-a 16-a a- 
niversări a independenței Uniunii 
Birmane, piețele și străzile capita
lei și ale celorlalte orașe au fost pa
voazate sărbătorește.

In parcul Aung Sana din Rangoon 
s-a deschis, potrivit tradiției, festi
valul independenței.

Dimineața, la Monumentul erou
lui național, Aung Sana, au, sosit

veteranii luptei poporului birmanez 
împotriva colonialismului, cei care 
împreună cu generalul Aung Sana 
au pus temelia Birmaniei libere. 
Festivități consacrate aniversării ■ 
independenței Birmaniei au avut 
loc în întreaga țară. Președintele 
Consiliului Revoluționar al Uniunii 
Birmane, generalul Ne Win, a orga
nizat o mare recepție.

/

Demonstrații de protest împotriva 
atentatului la viața președintelui Nkrumah

0—0 ; 
cehoslovacă. La Fort Wi- 
reprezentativa suedeză a 
meciul cu formația locală

Seșiune științifică a Societății 
de științe istorice și filologice

Azi încep în Capitală lucrările 
adunării generale și ale celei de-a 
patra sesiuni științifice a Societății 
de științe istorice și filologice din 
R.P. Romînă. Cu acest prilej vor fi 
prezentate și dezbătute, în cadrul a 
trei secții, peste 30 de comunicări 
din domeniul istoriei, literatqrii, 
lingvisticii,, folclorului ș.g. La sesiune 
participă oameni de știință, acade
micieni, cadre didactice din îrțvăță- 
mînțul superior și mediu.

ACCRA 4 (Agerpres). — Agenția 
Reuter relatează că în Ghana au 
loc demonstrații de masă în semn 
de protest împotriva atentatului la 
viața președintelui Nkrumah. Mii 
de demonstranți au parcurs străzi
le capitalei, îndreptîndu-se spre pa
latul președintelui, unde și-au ma
nifestat solidaritatea cu lupta sa 
pentru apărarea și consolidarea in-

dependenței țării. Demonstrații si
milare au avut loc și în mai multe 
alte localități din Ghana.

Ofițerul din garda președintelui, 
ucis în cursul atentatului, a fost în
humat cu onoruri militare.

Presa ghaneză reamintește că a- 
cesta este al doilea atentat împotri
va președintelui în ultimele 6 luni.

Noua constituție a Rhodesiei de nord

(Agerpres)

De la I. T. BJ ’rî’Mț
■ *»3

Clubul Dinamo București are o puternică echipă de polo pe apă ; în compo
nența acesteia sînt numeroși jucători internaționali, membri ai reprezentativei țării 
noastre. Paralel cu pregătirea echipei de seniori, se acordă o atenție deosebită și for
mației de tineret. Iată în fotografie, pe tinerii poloiști de la Dinamo în timpul 
unui antrenament la bazinul Floreasca. (Foto : M. CIOC)

Premieră la circ
La Circul de stat din București a 

avut loc sîmbătă seara premiera 
spectacolului prezentat de artiști dip 
capitala R. D. Germane, în regia lui 
Hors Beckmann. Aranjamentele mu
zicale aparțin lui Robert Ebeling. 
Și-a dat concursul orchestra de jazz 
a Circului de stat.

LUSAKA 4 (Agerpres). — La 3 
ianuarie a intrat în vigoare noua 
constituție a Rhodesiei de nord. A- 
ceaștă constituție, care acordă 
populației africane drepturi și li
bertăți mai largi, prevede alegerea 
prin vot universal a unei adunări 
legislative corrțpuse din 75 de mem
bri, constituirea unui consiliu con
stituțional și a unui guvern în frun
te cu un prim-ministru. Guverna
torul urmează să dețină și de acum 
înainte largi împuterniciri în do-

meniul apărării, afacerilor externe, 
ordinei și siguranței interne.

Prin intrarea în vigoare a acestei 
constituții, Rhodesia de nord capă
tă autonomie internă, ceea ce re
prezintă un pas important pe calea 
cuceririi independenței în cursul a- 
cestui an.

între 20 și 21 ianuarie, urmează 
să aibă loc alegeri pentru desemna
rea membrilor adunării legislative ț 
apoi va fi constituit noul guvern,

Anchetă preliminară în legătură
cu catastrofa vasului „Laconia“

AFRODITA

Afro-

Muzeu- 
capitala

Cu începere de azi, 5 ianuarie 1964, 
traseul tramvaiului 20 se modifică 
după cum urmează : De la B-dul T. 
Vladimirescu (Piața Chirigiu), tram
vaiele vor circula, în ambele sensuri, 
pe linia nou construită de pe str. 
Odoarei și șoseaua Viilor, întorcînd 
pe bucla de pe str. Liniștei.

ATENA 4 (Agerpres). — Sîmbătă 
s-a anunțat la Ațena că ancheta pre- 
liminară întreprinsă în legătură cu 
catastrofa vasului „Laconia“, în 
cursul căreia și-au pierdut viața 128 
de persoane, a luat sfîrșit prin al
cătuirea unui dosar care va fi îna
intat unui departament special al 
Ministerului Marinei Comerciale a 
Greciei.

Ancheta a fost întreprinsă din or
dinul guvernului grec de către co
mandantul portului Pireu, Nestor 
Phokas, care, pentru a stabili cauzele 
dezastrului și modul de comportare 
a echipajului navei în timpul incen
diului, a interogat 180 de marinari 
de pe „Laconia“.

lntr-o dimineață însorită a 
anului 1963, tînărul savant 
sovietic Vladislav Dolgoru
kov a descoperit, într-o ca
rieră de pe peninsula Ta
man ce înaintează în Mu
rea de Azov, pe șantierul 
arheologic al unui vechi 
templu, o statuie reprezen- 
tînd pe Afrodita — în ve
chea Eladă, zeița dragostei. 
Statuia se afla cu umerii 
în jos, iar capul de mar
mură al zeiței s-a pierdut.

Deși cercetarea minuna
tei statui nu s-a încheiat 
încă, arheologii compară A- 
frodită dip Taman 
cu repumita Venus 
din Milo. Compa
rația se bazează pe

măiestria execuției, precizia 
și armonia cu care este re
dată frumusețea corpului, 
arrponia clasică liniilor și 
proporțiilor, principiul com
poziției, După părerea spe
cialiștilor, ambele statui au 
aceeași vîrstă: ele au fost 
create în secolul 111-11 î.e.n.

Statuia Afrgditei din Ta
man a fost adusă la Mos
cova și, după ce va fi com
plet restaurată, va împo
dobi una din sălile 
lui de istorie din 
U.R.S.S.

în fotografie : 
dita din Taman.

Expoziție Guttuso la Parma
Galeriile de artă din Par

ma găzduiesc o expoziție a 
pictorului italian Renato 
Guttuso. Expoziția cuprinde 
160 de picturi și 200 de de
sene întrunind cele mai im
portante opere, începînd cu 
primele tablouri realizate în 
anii 1925—1930.

Comitetul de organizare, 
din care fac parte o serie

Cineaști amatori despre 
problemele ocrotirii sănătății
La clubul central din Praga al lu

crătorilor din domeniul ocrotirii să
nătății a avut loc cel de-al 6-lea Festi
val nqțipnal al filmelpr create de 
cineaști amatori, filme consacrate pro
blemelor ocrotirii sănătății. In cadrul 
fesțivalului au fost prezentate 41 de 
filme documentare de popularizare, 
cțf tematică privind activitatea Crucii 
Roșii și de instructaj pentru ridicarea 
calificării medicilor. A urmat un se
minar și convorbiri între creatorii fil
melor și mpndrrii jușfțflui.

Coiiliimarc hi „Strada A nr. 9
Scriitoarea brazjliapă de culoare 

Carolina Maria de Jesuș, celebră în 
lumea întreagă în urma publicării jur
nalului ei de însemnări (apărut și în 
li|nba romînă sirb titlul „Sțrada Ä nr. 
9“), care descrie viața d>P cartierele 
de mizerie (favelas) djn qrașul Sao 
Paulo, a predat editorului un al doi
lea volum, care va purta titlul „Casa 
de lut“.

Festivalul mondial al arfei africane

de critici de artă ca Franco 
Russoli, Antpnello Tromba- 
dori și alții, își propțme să 
prezinte drumul parcurs de 
Guttuso în cadrul picturii 
contemporane. Un catalog 
amplu publicat cu acest pri
lej cuprinde studii despre 
creația pictorului, repro
duceri, precum și un sumar 
al operelor expuse.

PE SCURT
• Alberto Moravia a adunat în- 

tr-un volum, care se va publica în 
curînd în Italia, studiile sale literare.

• Recent a avut loc în apropiere 
de Saigon primul congres, ținut în 
condiții de ilegalitate, al scriitorilor 
și artiștilor progresiști din Vietnamul 
de sud. La congres au luat parte 
oameni de artă și cultură dintre cei 
mai remarcabili.

• Editura Universității din Oxford, 
în colaborare cu o firmă engleză de 
discuri, a început editarea unei anto
logii formată din peste 60 de plăci 
microsion — relatează revista „Books 
and Bookmen“. Antologia va cuprin
de extrase din opere ale celor mai 
străluciți reprezentanți ai literaturii 
clasice engleze. Fiecăruia din autori 
îi va fi consacrată una sau două plăci. 
Pînă acum a apărut prima serie de 
plăci cuprinzînd înregistrări din ope
rele lui Byron, Keats, Wordsworth, 
Browning, Tennyson și Pope, în in
terpretarea unor cunoscuți actori en
glezi.

• Dr. Urbano Tavares Rodrigues, 
ziarist și romancier portughez, a fost 
arestat de PIDE (poliția politică). Nu 
s-a anunțat motivul acestei măsuri, 
dar se știe că cu cîtva timp în urmă, 
împreună cu alți intelectuali portu
ghezi de frunte, semnase o petiție 
către președintele republicii cerînd 
punerea în libertate a mai multor 
scriitori arestați în Angola. Ultimul 
roman al lui Rodrigues, „Exilio Per- 
turbado“ („Exil agitat’’), a apărut re-

Teatrul muzical-
dramatic de stat 
din Ulan Bator

Sub auspiciile U.N.E.Ș.C.O., la Da
kar, capitala Senegalului, se va desfă
șura „Festivalul mondial al artei afri
cane — 1965“. După cum relatează re
vista „Afrique nouvelle“, zeci de mu
zee din diferite țări au fost solicitate 
să pună la dispoziție exponate și do
cumente despre istoria artei africane.

Festivalul — scrie revista — este 
așteptat nu numai de artiștii, literații, 
muzicienii, sculptorii și pictorii Africii. 
La el vor participa și acei reprezen
tanți ai artei africane care trăiesc 
astăzi la mii de kilometri de pa
tria lor.

în linii generale, a fost stabilit și 
programul festivalului. La Dakar vor

fi deschise expoziții consacrate isto 
riei meșteșugurilor, muzicii, teatrului 
artelor plastice contemporane și lite 
raturii africane. în orașul St.-Louis. 
situat în delta fluviului Senegal, parti- 
cipanții la festival vor asista la com
petiții de pirogi, la prezentarea unoi 
vechi dansuri rituale executate în su
netul tam-tam-urilor, la scenete repre- 
zentînd aspecte din viața satului se- 
negalez.

în încheierea festivalului se vor de
cerna premii pentru cele mai bune 
producții literare, opere plastice, lu
crări muzicale africane, precum și 
pentru măiestria interpretativă.

I
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Agenția americană 0. P.l. despre posibilitățile 
de lărgire a schimburilor comerciale Est-Vest

politica noastră față de comerțul 
Est-Vest“.

In numeroase țări occidentale —< 
continuă U.P.I. — s-au făcut pre
siuni crescînde pentru extinderea 
comerțului cu țările răsăritene. Pre
ocupați în parte de intensificarea 
comerțului între Piața comună și 
Răsărit (dublat in ultimii cinci ani), 
unii lideri financiari și oficialități 
din Japonia urmăresc o normalizare 
a schimburilor comerciale cu țările 
socialiste.

Europa occidentală, în contrast cu 
controlurile riguroase impuse de 
S.U.A., a încurajat comerțul cu Eu
ropa răsăriteană. In 1962, exporturile 
Europei occidentale spre Europa ră
săriteană s-au cifrat la aproximativ 
2 400 000 000 dolari, din care aproape 
două treimi au reprezentat vînzări 
de produse manufacturate, mașini și 
vehicule de transport. Dintre țările 
occidentale exportatoare, Germania 
occidentală s-a situat pe primul plan, 
încheind anul trecut vînzări in va
loare de 719 000 000 dolari, urmată de 
Anglia, Franța și Italia.

La sfîrșitul comentariului, U.P.I, 
constată că, în contrast cu celelalte 
țări occidentale, S.U.A. nu au avut 
pină în prezent schimburi comercia
le suficient de dezvoltate cu Europa 
răsăriteană, exporturile americane 
cifrîndu-se la cel mult 4 la sută din 
totalul exporturilor lor mondiale.

Agenția americană de presă U.P.I., 
ocupîndu-se de posibilitatea lărgirii 
schimburilor comerciale ale S.U.A. 
cu țările socialiste, scrie între altele : 
Statele Unite, avînd de făcut față 
unei probleme cronice a balanței de 
plăți, par să ia în considerare po
sibilitatea de a extinde schimburile 
comerciale cu țările Europei răsări
tene.

In luna septembrie a anului tre
cut, un număr de aproximativ 200 
oameni de afaceri de seamă, întru
niți în conferință la Casa Albă pen
tru examinarea unei intensificări a 
exporturilor, au recomandat ca 
S.U.A. să reexamineze măsura în 
care s-ar putea realiza o extindere 
a comerțului cu țările din răsăritul 
Europei.

In noiembrie, ministrul comerțului 
al S.U.A., Luther Hodges, a declarat 
în fața unui număr de 2 000 de oa
meni de afaceri în cadrul unei con
ferințe asupra comerțului exterior, 
că întrucît U.R.S.S. cumpără produ
se manufacturate și chimicale din 
Germania occidentală și mașini din 
Japonia, Statele Unite ,,nu trebuie 
să respingă de la bun început suges
tia ca noi (S.U.A.) să reexaminăm

Mesajul lui N. S. Hrușciov
ădresat șefilor de state și de guverner

MOSCOVA 4 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția TASS, gu
vernul sovietic a prezentat spre e- 
xaminare guvernelor tuturor state
lor propunerea de a se încheia un 
acord (sau tratat) internațional 
privind renunțarea statelor la folo
sirea forței pentru rezolvarea litigi
ilor teritoriale și a problemelor de 
frontieră.

Această propunere este cuprinsă 
într-un mesaj al lui N. S. Hrușciov, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., în care se declară că 
„în prezent s-a creat o situație cînd 
se poate pune și rezolva în mod 
practic sarcina excluderii din viața 
internațională a folosirii forței în 
litigiile teritoriale dintre state“.

Acordul internațional, se spune 
în mesaj, ar trebui să cuprindă pa
tru prevederi principale :

în primul rînd, angajamentul so
lemn al statelor semnatare de. a nu 
recurge la forță pentru schimbarea 
frontierelor de stat care s-au sta
tornicit ;

în al doilea rînd, recunoașterea 
faptului că teritoriul statelor nu 
trebuie nici temporar să constituie 
obiectul unei invazii, agresiuni, 
ocupații militare sau al altor măsuri 
de constrîngere întreprinse di
rect sau indirect de alte state in
diferent din ce considerente — de 
ordin politic, economic, strategic, de 
frontieră sau de altă natură ;

în al treilea rînd, declarația fer
mă că nici deosebirea între orîndu- 
irea socială sau de stat, nici refuzul 
de a recunoaște sau lipsa relațiilor 
diplomatice, după cum nici alte pre
texte nu vor putea constitui un te
mei pentru încălcarea de către un 
stat a integrității teritoriale a altui 
stat ;

în al patrulea rînd, angajamentul 
de a rezolva toate litigiile teritori
ale exclusiv prin mijloace pașnice 
— cum sînt tratativele, medierea, 
procedura de conciliere, precum și 
cu alte mijloace pașnice la alegerea 
părților interesate conform Cartei 
Organizației Națiunilor Unite.

„Guvernul sovietic este ferm con
vins că adoptarea de către state a 
angajamentului privind rezolvarea 
litigiilor teritoriale exclusiv pe cale 
pașnică ar favoriza reglementarea 
problemelor internaționale — se a- 
rată în mesaj. Aceasta se referă 
înainte de toate, și în primul rînd, 
la problema dezarmării“.

După ce constată că „prin 
rile comune ale multor state 
ușit să se obțină, în ultima 
anumite succese în 
încordării • internaționale“, 
nul sovietic, se spune în mesaj, a 
ajuns la concluzia că va fi util

sarci-urmărind neobosit rezolvarea 
nii dezarmării generale și totale, să 
sporim în același timp eforturile 
noastre pentru a înlătura fricțiu
nile acute în relațiile dintre state și 
sursele de încordare“, așa cum sînt 
litigiile teritoriale.

în mesaj se subliniază că preten
țiile și litigiile teritoriale dintre state 
nu sînt totdeauna de aceeași natură. 
Șeful guvernului sovietic a indicat 
în primul rînd Taivanul. „Această 
insulă este din timpuri străvechi o 
parte componentă a statului chinez. 
Ocuparea ilegală a Taivanului de 
către trupele americane trebuie să 
ia sfîrșit“.

„Sînt juste, fără îndoială, cererile 
statelor care s-au eliberat de a li se 
înapoia teritoriile care se mai află 
încă sub jug colonial sau sub ocu
pație străină", se subliniază în me
saj. „Acestea se referă în deplină 
măsură și la teritoriile popoarelor 
care nu au dobîndit încă indepen
dența națională și rămîn în situa
ția de colonii".

Tot astfel trebuie să fie lichidate 
și bazele militare create pe teritorii 
străine smulse 
tive.

Trebuie să 
losirea forței 
blemei unificării unor state ca Co
reea, Vietnam, Germania. Trebuie 
privită cu înțelegere și respect nă
zuința popoarelor acestor țări spre 
unificare, se arată în mesaj. „Bine
înțeles însă că problema reunifică- 
rii trebuie să fie rezolvată de înseși 
popoarele acestor state și de guver
nele lor, fără amestec și presiune 
din afară“.

Atrăgînd atenția asupra revendi
cărilor cercurilor revanșarde ale 
unor state care au fost agresoare în 
cel de-al II-lea 
N. S. Hrușciov declară : 
cercuri însetate de revanșă și răz
bunare pentru războiul pierdut 
urzesc planuri de revizuire a regle
mentării teritoriale juste de după

de

se
în

la statele respec-

renunțe la fo- 
rezolvarea pro-

război mondial, 
„Aceste

război“. „Astfel de „pretenții“ teri
toriale trebuie respinse în mod ho- 
tărît ca fiind incompatibile cu inte
resele păcii. Din 
poate lua naștere 
mondial“.

Referindu-se la 
riale și la litigiile de frontieră, a că
ror justificare este încercată pe baza 
unor argumente și considerente re
feritoare la domeniile istoriei, et
nografiei, rudeniei de sînge, religiei, 
N. S. Hrușciov cheamă „să se ma
nifeste înțelegerea cuvenită“ față de 
frontierele statornicite în cursul is
toriei.

După părerea lui N. S. Hrușciov, 
ar prezenta o primejdie deosebită 
pentru întreaga omenire un conflict 
armat din cauza frontierelor în Eu
ropa, acea regiune a lumii în care în 
trecut au început cele două războaie 
mondiale, iar actualmente sînt con
centrate mase importante de trupe 
și armamente ale unor state făcînd 
parte din cele două principale gru
pări militare opuse una alteia.

„Linia fundamentală a politicii 
statelor socialiste, îndreptată spre 
consolidarea păcii și preîntîmpinarea 
războiului, constituie chezășia faptu
lui că din partea noastră armele nu 
vor fi și nu pot fi folosite pentru re
zolvarea vreunor litigii teritoriale în 
favoarea noastră“, se spune în 
mesaj.

„Sîntem profund convinși că folo
sirea forței pentru rezolvarea liti
giilor teritoriale nu corespunde ade
văratelor interese ale vreunui popor, 
ale vreunei țări“.

Președintele Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S. declară că „încheierea 
unui acord internațional prin care 
statele ar renunța la folosirea forței 
pentru rezolvarea litigiilor teritoria
le ar risipi multe din ceea ce. a fost 
artificial ațîțat în viața internațio
nală, care ridică obstacole în calea 
destinderii în lume și consolidării 
păcii, ar crea un teren propice pen
tru creșterea încrederii între state".

aceste pretenții 
doar un război

pretențiile terito-

efortu- 
s-a re- 
vreme, 

destinderea 
„guver-

Locuitori ai o- 
rașului Helsinki 
demonstrează în 
sprijinul dezar
mării.

Vizita președintelui 
Sukarno in Filipine
DJAKARTA 4 (Agerpres). ’ — A- 

genția U.P.I. anunță că la 7 ianuarie 
președintele Indoneziei, Sukarno, va 
sosi într-o vizită de cinci zile în 
Filipine.

In timpul șederii sale la Manila, 
președintele Sukarno va duce trata
tive cu președintele Filipinelor, Dios- 
dado Macapagal, în legătură cu pro
punerea guvernului filipinez privind 
inițierea unor tratative tripartite în
tre Indonezia, Filipine și Federația 
Malayeză.

După cum s-a mai anunțat, în le
gătură cu incidentele care au avut 
loc recent la frontiera dintre Indo
nezia și Federația Malayeză și care 
au produs o nouă încordare în re
lațiile dintre cele două țări, guver
nul filipinez a reînnoit la 3 ianuarie 
această propunere, respinsă în re
petate rînduri de către guvernul Fe
derației Malayeze.

Ia sprijiaal luptei
ZANZIBAR 4 (Agerpres). — Gu

vernul Zanzibarului a rupt la 4 ia
nuarie relațiile diplomatice cu Por
tugalia și a anunțat instituirea em
bargoului în comerțul cu Republica 
Sud-Africană începînd de la 1 apri
lie. Reprezentantului diplomatic al 
Portugaliei în Zanzibar i s-a cerut 
să părăsească țara în decurs de 48

Referendum
COTONOU 4 (Agerpres). — Astăzi 

urmează să aibă loc în Dahomey un 
referendum pentru aprobarea unei 
noi constituții a țării. Peste 1 300 000 
de alegători sînt chemați să se pro
nunțe asupra proiectului de consti
tuție care prevede instituirea unui 
regim semiprezidențial.

Partidul democrat dahomeyan, 
creat recent, precum și sindicatele 
au chemat pe alegători să aprobe 
noua constituție.

în legătură cu desfășurarea refe
rendumului, toate frontierele Daho- 
meyului au fost închise.

După cum se știe, în urmă cu cî- 
teva luni, ca urmare a unor mari 
demonstrații organizate de sindicate, 
regimul fostului președinte Hubert 
Maga a fost înlăturat. Armata a pre
luat puterea, iar colonelul Soglo, șe
ful statului major al armatei, a de
venit prim-ministru.

Referendumul cu privire la noua 
constituție este una din primele mă
suri ale guvernului actual în vede-

Manifestație anfifranchisfă la Sevilla
PARIS 4 (Agerpres). — După cum 

relatează ziarul ,,1’Humanité“, minis
trul franchist al informațiilor, Fraga 
Iribarne, a fost huiduit de către stu
denții din orașul Sevilla, în cursul 
unei vizite pe care a făcut-o la Uni
versitatea din acest oraș. Potrivit 
ziarului, studenții facultăților de 
drept, filozofie și litere au cerut mi
nistrului explicații asupra atitudinii 
guvernului față de demersul intelec
tualilor privind torturile la care sînt 
supuși minerii din Asturia arestați 
cu prilejul grevelor de anul trecut.

Indignați, de poziția ministrului, 
studenții l-au huiduit, iar poliția a 
intervenit pentru a împrăștia pe 
manifestanți. Fraga Iribarne a în

cercat să țină o conferință în incinta 
universității, însă a fost întrerupt în 
repetate rînduri de către studenți, 
care strigau : „Noi vrem să știm ce 
s-a petrecut în Asturia !“.

popoarelor a&rieane
de ore. Acest termen a expirat sîm- 
bătă seara.

în legătură cu aceste măsuri, mi
nistrul de externe al Zanzibarului, 
Ali Muhsin, a declarat că țara sa 
este hotărîtă să sprijine lupta popoa
relor africane împotriva dominației 
coloniale și a rasismului.

în Dahomey
rea schimbării structurii statului și 
primul prilej în care populația are 
posibilitatea de a se pronunța, fie și 
indirect, asupra noului. regim.

Acțiuni ostile Yemenului
ADEN 4 (Agerpres). — Agenția 

Reuter transmite un comunicat al 
guvernului Federației Arabiei de 
sud in care se spune că trupe ale 
federației, cu un efectiv de 2 000 de 
oameni, sprijinite de detașamente de 
artilerie și care blindate britanice, 
au lansat la 4 ianuarie o „viguroasă 
operațiune de patrulare“ în regiunea 
Jebel Radfan din apropiere de fron
tiera cu Republica Arabă Yemen 
unde membrii unor triburi desfășoa
ră acțiuni împotriva dominației co
loniale.

Comunicatul afirmă că aceste tri
buri ar fi sprijinite cu armament din 
Yemen. Folosind acest pretext, co
municatul cuprinde atacuri vehe
mente la adresa regimului republi
can din Yemen.

Evoluția evenimentelor din Cipru
e Trupele britanice controlează întreaga capitală • Discuții 

Ia Nicosia privind normalizarea situației

NICOSIA 4 (Agerpres). — De la 
stabilirea și preluarea de către for
țele militare engleze a zonei neutre 
din capitala Ciprului — relatează 
France Presse — ciprioții greci și 
turci nu întrețin nici un fel de le
gături. Fiecare comunitate își duce 
activitatea sa separată în cartierele 
capitalei, izolate unele de altele. 
Trupele britanice controlează prac
tic întreaga capitală — poșta, tele
graful, centrala telefonică și șosele
le principale. Unitățile cipriote din 
Nicosia continuă să fie consemnate 
în cazărmi.

La 4 ianuarie la Nicosia au înce
put discuțiile dintre înaltul comisar 
englez în Cipru, Arthur Clark, ge
neralul Young, comandantul trupe
lor britanice aflate in Cipru, și mi
nistrul de interne al Ciprului, 
Gheorghadjis și reprezentanți ai ce
lor două comunități ale insulei pri
vind restabilirea libertății de circu
lație și de comunicații în Cipru.

Potrivit ultimelor știri, conferința 
care va lua în dezbatere problemele

Reduceri bugetare în S.U.A.
WASHINGTON 4 (Agerpres). — 

într-o scurtă conferință de presă 
ținută la 3 ianuarie la ferma sa din 
statul Texas, președintele Johnson 
a declarat că bugetul S.U.A. — pe 
care îl va prezenta Congresului la 
sfîrșitul acestei luni — va cuprin
de reduceri bugetare de mai multe 
sute de milioane de dolari. Redu
cerile vor afecta Departamentul 
agriculturii, Comisia pentru energia 
atomică și programele privitoare la 
spațiul cosmic.

L. Johnson a arătat, totodată, că 
se studiază posibilitatea altor redu
ceri la diferite departamente.

Totalul sumelor prevăzute în bu
getul pe anul financiar 1964—1965 
se va ridica la circa 100 000 000 000 
dolari.

Senatorul Goldwater 
aspiră la președinție

NEW YORK 4 (Agerpres).— Se
natorul republican Barry Goldwater 
din statul Arizona a anunțat că va 
cere congresului partidului republi
can desemnarea sa drept candidat 
pentru postul de președinte al 
S.U.A. Goldwater, considerat ca re
prezentant al aripii celei mai con
servatoare a partidului republican, 
a criticat politica externă dusă de 
fostul președinte John Kennedy.

Alături de Nelson Rockefeller, 
guvernatorul statului New York, 
Goldwater se va prezenta la 10 mar
tie la alegerile preliminare care vor 
avea loc în statul New Hampshire 
în vederea desemnării candidaților 
probabili al partidului republican. 
Aceste alegeri sînt considerate un 
indiciu cu privire la șansele candi- 
daților la viitorul congres al parti
dului, care va desemna pe candida
tul oficial al republicanilor.

Grecia în preajma unor
O dată cu sfîrșitul anului 1963, si

tuația politică din Grecia a intrat în
tr-o nouă fază. Grecia are acum al 
cincilea guvern, în decurs de șase 
luni. Noul guvern, denumit aci gu
vern de tranziție, este prezidat de 
I. Paraskevopoulos, viceguvernator 
al Băncii naționale. El are ca prin
cipală misiune aceea de a pregăti noi 
alegeri parlamentare fixate pentru 
16 februarie, la numai trei luni după 
alegerile precedente. în mesajul său 
de Anul Nou primul ministru a de
clarat că va organiza „alegeri ire
proșabile“.

Se cunosc împrejurările în care a 
demisionat guvernul precedent, al lui 
Papandreu, liderul partidului Uniu
nea de centru. Acest partid, deși a 
cîștigat alegerile din 3 noiembrie '— 
punînd capăt prin aceasta îndelun
gatei guvernări a partidului de 
dreapta al lui Karamanlis, Uniu
nea națională radicală (E. R, E.) 
— nu a obținut totuși o majori
tate absolută în parlament. U- 
niunea de centru a refuzat să 
se sprijine pe voturile deputaților 
partidului de stingă E.D.A., res- 
pingînd totodată și perspectiva unui 
guvern de coaliție cu partidul de • 
dreapta E.R.E. și a preconizat, ca 
singură posibilitate de soluționare a 
crizei, efectuarea de noi alegeri.

După demisia guvernului Papan
dreu, cercurile de dreapta au depus 
eforturi spre a se ajunge la o co
laborare între centru și dreapta, 
cu intenția declarată de a evita noi
le alegeri dată fiind teama lor vă
dită de un eșec și mai grav în 
aceste alegeri. în acest scop au fost 
invocate evenimentele din Cipru, 
cît și situația economică a țării. 
Uniunea de centru s-a menținut însă 
pe poziții, respingînd orice colabora
re cu E.R.E. Papandreu a arătat că, 
printre alte motive, îl reține de la 
această colaborare și teama că E.D.A., 
„devenind 
partid de 
rapid“. Se 
se teme că 
puternice ar putea limita numărul 
voturilor sale la viitoarele alegeri, 
după cîțiva ani. De aceea el preferă 
noi alegeri pentru a-și consolida po
zițiile proprii acum, cînd falimentul 
politic al dreptei, cît și unele mă-

suri ale guvernului de centru, 
ca, de pildă, anunțarea unei re
forme a învățămîntului sau elibera
rea unui număr de deținuți politici, 
i-ar putea asigura un plus de vo
turi. în acest cadru pot fi amintite 
și unele declarații de politică exter
nă ale lui Papandreu și ale fostului 
ministru de externe, Venizelos, în 
care, deși se reafirma atașamentul 
față de N.A.T.O., se manifesta tot
odată dorința de a întreține relații 
bune cu toate țările, inclusiv cele 
din răsăritul Europei, remareîndu-se 
că bugetul militar al Greciei este 
prea încărcat și întrece posibilitățile 
financiare ale țării.

Comentînd poziția partidului U- 
niunea de centru, ziarul „Avghi“

Corespondentă din Atena

în acest caz singurul 
opoziție, s-ar dezvolta 

pare că liderul centrului 
existența unei stîngi mai

scrie că de fapt Papandreu, în mod 
indirect, a recunoscut din nou „ro
lul principal al E.D.A.". Ziarul men
ționează că guvernul Papandreu, 
grație încrederii acordate de E.D.A., 
care în esență l-a sprijinit timp de 
două luni, ar fi putut rămîne mai 
mult la putere și aplica programul 
său, care conține prevederi demo
cratice. După părerea ziarului, ho- 
tărîrea de a se ține noi alegeri nu 
af constitui o victorie a Uniunii de 
centru, ci a forțelor democratice ce
lor mai consecvente ale poporului. 
Presiunea acestor'forțe, adaugă zia
rul, a reținut centrul, după cum a 
mărturisit și liderul său, să colabo
reze cu E.R.E., pe care l-a combă
tut mai ales în ultimii doi ani.

Anunțarea noilor alegeri a deter
minat reacții diferite în presă, potri
vit orientării politice a ziarelor res
pective. Astfel, ziarul de centru „E- 
leftheria“ (de nuanță Papandreu) 
scrie că alegerile vor asigura pentru 
o perioadă parlamentară de 4 ani „o 
stabilitate democratică“, care va per
mite abordarea problemelor națio
nale, politice, economice și sociale. 
Dar ziarul consideră că drumul pe 
care va trebui să-1 parcurgă Grecia 
pentru dezvoltarea sa economică „va 
fi lung". Ne separă, scrie ziarul, încă

urmează să se des- 
datei de 15 ianuarie

la această confe- 
cipriote „Filefheros“, 

că

Ciprului, și la care urmează să par
ticipe reprezentanții Angliei, Gre
ciei, Turciei și ai celor două comu
nități cipriote, 
chidă în jurul 
la Londra.

Referindu-se 
rință, ziarele
„Ahi“, „Haravghi’ subliniază 
reprezentanții guvernului cipriot 
vor veni la Londra pentru a obține 
anularea acordurilor și tratatelor 
care le-au fost impuse anterior. „Po
ziția noastră este clară, scrie „Filef
heros“, a sosit momentul lichidării 
tuturor acordurilor care permit a- 
mestecul străin în treburile noastre“.

★
NICOSIA 4 (Agerpres). — Pre

ședintele Republicii Cipru, Makarios, 
și vicepreședintele Kuciuk au accep
tat să participe personal la Confe
rința pentru problemele Ciprului, 
care urmează să aibă loc la Londra 
la mijlocul lunii ianuarie.

Convocarea inopinată a Consiliului 
ministerial al Pieței comune

BRUXELLES 4 (Agerpres). — nuarie, dată stabilită anterior în ca- 
După cum transmite agenția vest- drul Pieței comune. Agenția men- 
germană de știri DPA, Consiliul mi
nisterial al Pieței comune (CEE) a 
fost convocat pe neașteptate, la ce
rerea Italiei, într-o ședință care ur
mează să aibă loc lunea viitoare la 
Bruxelles pentru a examina un con
flict izbucnit în legătură cu proble
ma exportului de mere italiene în 
celelalte țări ale CEE. Potrivit agen
ției, Italia, principal exportator de 
fructe, este neliniștită de intenția 
R.F. Germane de a nu anula tari
fele prohibitive respective la 12 ia-

ționează că Franța manifestă la rîn- 
dul ei reticențe asemănătoare, în 
timp ce Italia are neapărată nevoie 
de anularea acestor tarife vamale 
pentru a putea mări exporturile de 
mere în țările Pieței comune.

La ședința de luni a Consiliului 
Pieței comune care se va desfășura 
sub președinția ministrului belgian 
al agriculturii urmează să partici
pe miniștrii agriculturii din țările 
CEE sau locțiitorii lor.

Pe linia vechilor dispute
PARIS 4 (Agerpres). — Din rela

tările publicației economice franceze 
„Agefi“ reiese că S.U.A. intențio
nează să întreprindă noi eforturi în 
cursul acestui an pentru a convinge 
țările membre ale Pieței comune să 
reducă barierele vamale care limi
tează intrarea cărbunelui american 
pe piețele acestor țări.

La 23 ianuarie, S.U.A. vor trimite 
în Europa pe Samuel Lasky, direc
tor adjunct al Oficiului de cercetări 
în domeniul cărbunelui, care timp 
de șase luni se va documenta asu
pra industriei cărbunelui. Totodată, 
Lasky are sarcina să negocieze o re
ducere a limitelor impuse de către 
R. F. Germană, Franța și Belgia la 
importul de cărbune. Recent el a 
avut întrevederi cu reprezentanții 
căilor ferate și industriei cărbune
lui din S.U.A. cu care a dezbătut o 
serie de probleme menite să încura
jeze exporturile de cărbune ameri
can.

După cum reiese din datele Servi-' 
ciului de statistică al C.E.E., extrac
ția de cărbune în țările Pieței co
mune a scăzut în anul 1963 cu 1,5 
la sută față de anul 1962.

Represiuni împotriva mișcării 
democratice din Honduras
TEGUCIGALPA 4 (Agerpres). —> 

După cum relatează ziarele din 
Costa Rica și Guatemala, junta mi
litară din Honduras și-a intensificat 
acțiunile represive pentru a înăbuși 
mișcarea democratică din țară. în 
închisori au fost asasinați cîțiva li
deri sindicali, iar un activist sindical 
a fost împușcat pe străzile capitalei 
Hondurasului — Tegucigalpa. Nu
meroși conducători ai mișcării țără
nești au fost închiși sau exilați.

în semn de protest împotriva pri
goanei antidemocratice, cunoscutul 
poet Del Vale, profesorul universi
tar Ruben Pagan și liderul sindical 
Mariano Mendez au declarat greva 
foamei.

>■=----- STIRL
ANKARA. La 4 ianuarie, noul 

guvern al Turciei, prezidat de Is
met Inönü, a primit în Adunarea 
națională votul de încredere.

OTTAWA. Organizația canadia
nă „Glasul femeilor“ a adresat 
primului ministru L. Pearson o te
legramă în care protestează împo
triva amplasării de armament nu
clear pe teritoriul țării.

camdată. într-un comunicat oficial 
se precizează că demisia guvernului 
a fost prezentată în legătură cu 
fuga în Vietnamul de sud a unui 
cunoscut bancher cambodgian care 
a luat cu el o importantă sumă de 
bani.

noi alegeri

WASHINGTON. La 14 ianuarie, 
președintele Italiei, Antonio Segni, 
va face o vizită oficială de două 
zile în Statele Unite. El va avea 
întrevederi cu președintele Lyndon 
Johnson și alte oficialități america
ne.

NEW YORK. La sediul O.N.U. 
a fost dată publicității ordinea de 
zi provizorie a celei de-a 20-a se
siuni a Comisiei O.N.U. pentru 
drepturile omului, care se deschide 
la New York la 17 februarie. Prin
tre principalele probleme figurează 
și proiectul convenției internaționa
le cu privire la lichidarea discrimi
nării rasiale.

un haos de asociații noștri din Piața 
comună .și din. Occident în general.

„To Vima", un alt ziar aflat sub 
influența Uniunii de centru, consi
deră că persoana noului premier 
este potrivită pentru misiunea ce-i 
revine guvernului — patronarea a- 
legerilor ; în schimb „Eleftheria“ își 
exprimă mirarea pentru faptul că 
nu a fost desemnat tot Mavromihalis 
care a organizat alegerile din no
iembrie.

Ziarul „Avghi" reamintește că noul 
premier a făcut parte ca vicepreșe
dinte din guvernul de tranziție Do- 
vas care a organizat mult contesta
tele alegeri din octombrie 1961, sol
date prin revenirea la putere a par
tidului E.R.E.

Care este reacția partidului 
E.R.E. ? Unul din principalele sale 
ziare, „Akropolis“, consideră că 
noile alegeri trebuie să repare eșe
cul suferit de E.R.E.

Ziarul conservator „Kathimerini", 
care sprijină în general E.R.E., cre
de că lucrurile nu sînt în prezent 
defavorabile pentru acesta. Ziarul 
afirmă că scurta guvernare a lui 
Papjandreu prin ceea ce a oferit 
pînă acum „a mulțumit doar anu
mite categorii de cetățeni". „Kathi
merini“ pune problema reorganiză
rii E.R.E. înaintea alegerilor și face 
și unele referiri la o eventuală co
laborare electorală între E.R.E. și 
Markezinis, liderul înfrînt în pre
cedentele alegeri al partidului 
denumit progresist, care avea numai 
doi deputați în parlamentul ce va fi 
dizolvat zilele acestea.

Campania electorală va cunoaște 
o confruntare de forțe poate mai 
dură ca în alegerile trecute, căci 
dreapta va lupta din răsputeri pen
tru a-și menține măcar pozițiile ac
tuale, dacă nu a recîștiga din cele 
pierdute, în timp ce Uniunea de 
centru va depune toate eforturile 
pentru a obține majoritatea absolu- 
,tă. La rîndul său, E.D.A., așa după 
cum a arătat președintele partidu
lui, Pasalidis, se pregătește pentru 
apropiata consultare electorală, cu 
convingerea că noul an poate asigu
ra consolidarea și lărgirea victoriei 
din 1963, care a dus la răsturnarea 
dreptei reacționare.

AL. GHEORGHIU

BELGRAD. în Iugoslavia a sosit 
la 4 ianuarie cunoscutul compozitor 
sovietic Dmitri Șostakovici. El va 
asista la premiera operei sale „Eka
terina Izmailova“, care va avea loc 
la 7 ianuarie pe scena Teatrului de 
operă din Zagreb.

PNOM PENH. Primul ministru 
al Cambodgien prințul Norodom 
Kantol, și-a prezentat vineri demi
sia sa și a cabinetului său șefului 
statului, prințul Norodom Sianuk. 
Demisia nu a fost acceptată deo-

LAGOS. La Lagos s-au deschis 
oficial înscrierile pentru un nou 
împrumut intern destinat dezvoltă
rii țării. Acest împrumut, în valoare 
de 20 de milioane lire sterline, este 
cel mai mare din istoria Nigeriei.

ZANZIBAR. Intr-o declarație 
a vicepreședintelui Zanzibarului, 
Khamis Masoud, se arată că 
atîta timp cît baza militară de ra
chete existentă pe insulă nu va fi 
desființată, independența Zanziba
rului nu poate fi considerată ca de
plină.

După proclamarea independenței Kenyei, guvernul condus de Jomo 
Kenyata a amnistiat pe patrioții întemnițați de autoritățile coloniale. în 
fotografie : Aspect de la un miting în sprijinul amnistierii.
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