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în ziarul de azi:

• Ecouri la mesajul adresat de 
N. S. Hrușciov șefilor de state și 
de guverne (pag. 4-a).

• G. Graure: Sesizări și răs
punsuri (pag. 2-a).

• P. Nedelcu: Calificarea în pas 
cu cerințele tehnicii noi — în mîini 
sigure (pag. 2-a).

fabricare a în- 
chimice a crescut consi- 
intrarea în funcțiune a 
de îngrășăminte azotoase 
care livrează agriculturii

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VAÎ

în 1964, Com- 
azotoase Piatra- 

tone de uree, 
chimic de ca-
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Instalația de șanfrenare prin așchiere din secția cazangerie a Uzinelor 
23 August a fost modernizată. în locul strîngătoarelor manuale au fost 
montate dispozitive de strîngere pneumatică. Rezultatul : creșterea pro
ductivității muncii la operația respectivă cu aproape 50 la sută.

(Foto : M. ANDREESCU)

și 
Mizil și 

se prezin- 
documen- 
pe teme

Organ al Comitetului Central al P.M.R.

4 PAGINI 20 BANI

Datorită dezvoltării in ritm susținut a 
industriei noastre chimice, agricultura 
primește cantități sporite de îngrășămin
te. Capacitatea de 
grășămintelor 
derabil prin 
Combinatului 
Piatra-Neamț, 
60 de vagoane de îngrășăminte azotoa
se. Cantități importante de îngrășămin
te se produc la Combinatul chi
mic Făgăraș, Combinatul chimic din 
Orașul Victoria, Uzina de îngrășăminte 
Valea Călugărească, Uzina de superfos- 
fat și acid sulfuric Năvodari și în alte 
uzine. în 11 luni ale anului 1963, unită
țile agricole au primit 759 000 tone în
grășăminte, din care 225 000 tone azo
toase și 534 000 tone fosfatice.

în scopul sporirii eficacității îngrășă
mintelor chimice, au fost efectuate stu
dii și experimentări pentru producerea 
superfosfatului concentrat și a unor în
grășăminte complexe. De asemenea, s-a 
trecut la fabricarea îngrășămintelor gra
nulate, urmînd ca în scurt timp întrea
ga producție de superfosfat să fie livra
tă sub această formă. S-a experimentat, 
de asemenea, introducerea în agricultură 
a carboamoniacaților care au o concen
trație de 35 la sută azot și prezintă mul
tiple avantaje față de îngrășămintele so
lide. Totodată, s-au inițiat cercetări pen
tru obținerea de îngrășăminte care con-

țin microelemente: bor, mangan, cupru, 
zinc, folosindu-se în acest scop diferite 
deșeuri industriale. Industria chimică se 
orientează în prezent și spre producția 
îngrășămintelor cu două sau trei ele
mente nutritive de concentrație maximă.

în următorii 2—3 ani, industria de 
îngrășăminte chimice din țara noastră 
se va dezvolta. Astfel, 
binatul de îngrășăminte 
Neamț va livra 20 000 
folosită ca îngrășămînt
litate superioară, cit și ca adaos nutritiv 
în prepararea furajelor pentru animale. 
De asemenea, Combinatul chimic de la 
Craiova, care va intra parțial în produc
ție în 1964, va asigura în 1965, 300 000 
tone azotat de amoniu, 100 000 tone de 
uree și 50 000 tone de ape amoniacale. 
La Combinatul de îngrășăminte de la 
Turnu Măgurele vor intra în produc
ție, în anii 1964 și 1965, capacități pen
tru producerea a 200 000 tone de în
grășăminte compuse (capacitate care 
va fi dublată în anul 1966), 120 000
tone azofat de amoniu și 50 000 tone 
de ape amoniacale. De asemenea, la 
Combinatul de îngrășăminte Tg. Mureș, 
la sfîrșitul anului 1964 se vor termina 
instalațiile pentru fabricarea a 150 000 
tone azotat de amoniu și 50 000 
tone de ape amoniacale. Pentru anul 
1966 este prevăzută dublarea acestor 
capacități.

n

Drumuri în reconstrucție
în cursul anului trecut au fost 

modernizate peste 300 km de dru
muri naționale, printre care șoselele 
Vaslui — Iași, Constanța — Tulcea, 
Curtea de Argeș — Căpățîneni, Ti
mișoara — Moravița. Constructorii 
de drumuri au redus prețul de cost 
și au îmbunătățit calitatea lucrărilor 
prin utilizarea grinzilor din beton- 
armat la executarea unor poduri și 
podețe, folosirea de pămînt și nisip 
din surse locale, îmbunătățirea re
țetelor de preparare a betoanelor 
asfaltice și a celor de ciment. Pe 
șantierul Iernut-Tîrnăveni, de exem
plu, prețul de cost pe kilometru de 
drum modernizat a fost redus cu 
27 000 lei, iar pe acela de la Curtea 
de Argeș — Căpățîneni cu circa 
15 000 lei.

Anul acesta se prevăd a fi mo
dernizate alte cîteva sute de kilome
tri de drumuri, printre care Re
șița— Caransebeș — Hațeg; Onești- 
Bacău ; Suceava — Șiret ș.a. 
Lucrul va continua și în timpul ier
nii. în prezent se execută construc
ții de poduri și podețe, 
samente și alte lucrări.

TAROM

se fac tera-

(Agerpres)

1964

Modernizarea mașinilor 
izvor de creștere

a productivității muncii Utilaje noi în mine
După cum se știe, creșterea pro

ductivității muncii este condiționată 
înainte de toate de ridicarea nivelu
lui tehnic al mijloacelor de producție. 
Pe lîngă dotarea întreprinderilor cu 
cele mai noi tipuri de mașini-unel- 
te și utilaje, introducerea tehnolo
giei, înaintate și îmbunătățirea orga
nizării producției, o cale importantă 
de punere. în valoare a unor însem
nate rezerve de creștere a produc
tivității muncii o constituie intensi
ficarea acțiunilor de modernizare a 
mașinilor și utilajelor aflate în 
funcțiune. Lărgirea continuă a ac
țiunii de modernizare a mașinilor- 
unelte existente creează condiții 
pentru folosirea cu indici superiori 
a capacităților de producție, pen? 
tru economisirea, pe această bază, a 
unor însemnate fonduri de investi
ții necesare dotării întreprinderilor 
cu noi utilaje.

în cursul anului trecut, în între
prinderile aparținînd Ministerului 
Industriei Construcțiilor de Mașini 
au fost modernizate numeroase 
mașini-unelte și utilaje, dintre care 
multe în mod centralizat, iar altele, 
prin posibilitățile interne 
treprinderilor.

Este semnificativ faptul 
ultimul timp, a crescut

ale în-

că, în 
numărul 

mașinilor-unelte și utilajelor 
dernizate în mod centralizat, 
concentrarea în uzine cu tehnicitate 
înaltă a fabricației pieselor, an- 
samblelor și dispozitivelor necesare 
modernizării, se asigură o calitate 
superioară și un cost redus al tu
turor acestor lucrări de moderni
zare.

în cadrul unor asemenea acțiuni 
de modernizare cu proiectare și fa
bricație centralizată, uzinelor bene
ficiare li s-au livrat în anul 1963 
de către Uzinele „Tractorul" Bra
șov peste 200 dispozitive de strun- 
jit pentru strungurile S3, de către 
Uzinele „Steagul roșu“ Brașov — 
150 de limifatoare transversale pen
tru strunguri, de către Uzina „Uni
rea“ din Cluj — peste 100 garnituri 
de piese necesare pentru mecaniza
re r avansului păpușii mobile 
găurire pe strunguri etc. Peste 70 
de strunguri de diferite tipuri au 
fost modernizate și aduse la preci
zia inițială de către Uzinele „23 
August“ din Capitală, „L Mai“ Plo
iești, „Rulmentul“ Brașov și altele.

Pentru modernizările ce se reali
zează centralizat, în trimestrul IV 
1963 s-au omologat o serie de ansam- 
ble, dispozitive etc. pentru fabricația 
de serie. Astfel, la Uzina „Tractorul“ 
din Brașov s-a realizat un cap de 
frezat lateral special, cu posibilități 
de frezare simultană a două supra
fețe, pentru o mașină de frezat uni
versală ; prin aceasta se dublează 
productivitatea mașinii, iar cheltuie
lile de execuție se pot recupera în 
termen de aproximativ 1 an din eco
nomiile ce se realizează la uzinele 
beneficiare. La Uzinele de pompe de 
injecție din Sinaia s-a realizat un ci
lindru pneumatic pentru deplasarea 
rapidă a pinolei păpușii mobile a 
sfâungului S3, care ridică simțitor 
performanțele tehnico-economice ale 
mașinii. La Uzinele „Steagul roșu“ 
Brașov s-a modernizat mașina de 
găurit A2 prin echilibrarea cu con
tragreutăți. adaptarea unei pompe cu 
lichid de răcire și a unui limitator 
în trepte pentru adîncimea de gău
rire. După cum rezultă din studiile 
tehnico-economice avizate de consi
liul tehnico-științific al ministerului 
nostru, prin montarea acestor an- 
samble. dispozitive, capete etc., la 
uzinele beneficiare se va mări ran
damentul mașinilor-unelte moder
nizate cu 20 pînă la 100 la sută. Pen
tru anul 1964 sînt prevăzute a se rea
liza în mod centralizat peste 
ansamble și dispozitive pentru 
dernizarea mașinilor-unelte.

Mari progrese s-au făcut în 
mul timp și în acțiunea de moderni
zare a mașinilor-unelte prin posibili- • 
tățile interne ale întreprinderilor. 
Dintre realizările mai importante din

mo-
Prin

la

punct de vedere tehnic și economic 
obținute în cadrul acțiunii de moder
nizare necentralizată menționăm a- 
daptarea unui cap multiplu la ma
șina orizontală de alezat și frezat 
S-60 la Uzinele „Tractorul“ din Bra
șov, lucrare care asigură realizarea 
unor economii anuale de 17 700 lei, 
cheltuielile de modernizare recupe- 
rîndu-se aproximativ intr-un an și 
jumătate; echiparea, la Uzinele „Rul
mentul“ din Brașov, a unor mașini 
orizontale de forjat cu benzi trans
portoare, avînd viteza de lucru sin
cronizată cu ritmul de lucru, în urma 
acestei modernizări obținîndu-se e- 
conomii anuale de 70 000 lei, iar 
cheltuielile se recuperează în circa 
2.. anț, ... - .............

Colectivul Uzinelor „1 Mai“ din 
Ploiești, bazîndu-se pe experiența 
acumulată, a căutat anul trecut să 
execute lucrări de modernizare mai 
complexe. Mai mult de 60 la sută 
din sarcinile cuprinse în planul de 
modernizări pe 1963 s-au referit la 
echiparea mașinilor-unelte de la sec
ția sape foraj cu dispozitive moder
ne de fixare și prindere a conurilor 
și fălcilor de săpe care se fabrică în 
serie. E și firesc ca atenția să fie 
îndreptată spre mărirea randamen
tului mașinilor-unelte din acest 
sector, dacă se ține seama că aici 
planul de producție sporește într-un 
ritm înalt de la an la an. 
realizarea unor

Pentru 
asemenea sarcini 

sporite s-a prevăzut să se moderni
zeze utilajul existent, prin echipare 
cu dispozitive de prindere și prelu
crare de mare randament. S-au 
întocmit proiecte de execuție, s-au 
realizat prototipuri de dispozitive 
originale și destul de reușite. Pe 
lîngă faptul că, prin modernizarea 
mașinilor-unelte respective, se reali
zează economii anuale de circa 
200 000 lei, se mărește productivita
tea muncii, se ușurează munca fizi
că și se obține o calitate superioară 
în prelucrare.

Experiența practică de pînă acum 
a confirmat valoarea mare a acțiu
nilor de modernizare a utilajelor, 
precum și însemnatele 
posibilități care există în 
privință. în 
acțiunii de ridicare a nivelului teh
nic al mașinilor-unelte și pentru a 
se asigura o participare largă a co
lectivelor din întreprinderi la mo
dernizarea mașinilor și utilajelor, 
paralel cu modernizările care se exe
cută permanent și în mod organizat 
de întreprinderi specializate și de 
serviciile mecanic-șef din intreprin-

Ing. AUREL GHILEZAN 
din comisia de coordonare 

a modernizărilor 
Ministerul Industriei Construcțiilor 

de Mașini

rezerve și 
această 

vederea intensificării

(Continuare în pag. III-a)

Exploatările minie
re din bazinul carbo
nifer al Văii Jiului și 
cele ale Trustului mi
nier Deva au fost do
tate cu noi utilaje de 
mare productivitate — 
perforatoare, 
neți, locomotive 
trolii de 
portoare

Noua 
cărbune, 
ceput de curînd să lu
creze la mina Lupeni, 
taie în i5—20 de mi
nute o fîșie de căr
bune pe un front 
lung de 40 metri. în 
abatajul unde 
introdus acest’

vago- 
Și 

mină, trans- 
cu racleți. 
combină de 

care a în-

a fost
agre-

gat s-a realizat un 
randament pe post de 
peste 8 ori mai mare 
decît cel obținut în 
alte abataje. De ase
menea, la Lupeni, 
Vulcan și în alte ex
ploatări din Valea 
Jiului au intrat în 
producție 5 mașini de 
mare productivitate 
pentru încărcat în 
subteran.

Parcul de utilaje al 
minelor de fier Te- 
liuc și Ghelar a fost 
îmbogățit cu mașini 
de încărcat în subte
ran, cu autobasculan
te,' cu excavatoare.

instalații de foraj și 
locomotive de mină.

Ca rezultat al intro
ducerii tehnicii avan
sate și preocupării 
pentru utilizarea mai 
bună a capacității u- 
tilajelor, minerii Văii 
Jiului au extras 
anul trecut cu circa 
1 500 000 tone de căr
bune mai mult decît 
în 1959. în abatajele- 
cameră ale minei U- 
ricani, ca urmare a 
mecanizării transpor
tului în abataje, s-a 
obținut în ultimul 
timp o viteză medie 
lunară , de avansare 
de 83,7 m. (Agerpres)

CRAIOVA (coresp. „Scînteii“). La 
211 cinematografe sătești din regiu
nea Oltenia se desfășoară în prezent 
etapa a II-a a Festivalului filmului 
la sate. La cinematografele din 
comunele Iancu Jianu, raionul Balș, 
Jegujani, raionul Baia de Aramă, și 
în alte 4 localități din regiune a fost 
prezentat — pe bandă îngustă. — fil
mul „Tudor", creație recentă a ci
neaștilor noștri. în cadrul festivalu
lui sînt prezentate cu succes filmele 
romînești „Lupeni 29“, „Setea", co
producția romîno-franceză „Codin', 
numeroase filme sovietice și din alte 
țări. De un deosebit succes se bucu
ră filmele documentar-agricole și 
jurnalele de actualitate. în comunele 
și satele regiunii, 8 caravane ale în
treprinderii regionale cinematogra
fice prezintă zilnic filme artistice și 
documentare. Duminică, prima zi a 
celei de-a doua săptămâni a festiva
lului, filmele prezentate au fost vi
zionate de aproape 40 000 de colecti
viști. în prima etapă a Festivalului 
filmului la sate, numărul spectatori
lor a fost de aproape

tivalului filmului la sate. Această 
etapă se desfășoară în 141 unități 
cinematografice din comunele 
satele raioanelor Buzău, 
Teleajen. Cu acest prilej 
tă diferite filme artistice, 
tare și cicluri de filme 
agrozootehnice, în sprijinul întăririi 
economico-organizatorice a gospo
dăriilor colective, ca ilustrare a unor 
teme de la învățământul agrozoo
tehnic de masă etc. în vederea unei 
și mai largi difuzări a filmelor, șase 
caravane cinematografice se vor de
plasa pînă la sfîrșitul acestei luni 
și în acele sate unde nu există încă 
instalații de proiecție.

Transporturile aeriene din țara 
noastră se dezvoltă continuu. Avioa
nele TAROM au parcurs anul trecut 
9 500 000 de kilometri, transportînd 
peste 330 000 de pasageri, dintre care 
26 000 au fost turiști. Paralel cu a- 
ceasta, au fost transportate peste 
3 800 tone de mărfuri. Tot anul tre
cut au fost înființate liniile Moscova- 
București-Atena și București-Varșo- 
via, precum și traseele București-Ca- 
ransebeș, București-Tulcea.

în 1964 avioanele vor deservi 
un număr și mai mare de pasa
geri. TAROM va fi dotat cu noi mij
loace de transport. Se va mări frec
vența curselor pe unele linii princi
pale : București-Timișoara, București- 
Constanța și București-Cluj. Aeropor
turile din Constanța și Arad vor fi 
trzeștrate cu instalații moderne de 
dirijare și control a navigației; ame
najări importante se vor face și la 
aeroportul Constanța, pentru o mai 
bună deservire a turiștilor veniți pe 
litoral.

400 000.
★

PLOIEȘTI (coresp. 
Duminică; s-a deschis

„Scînteii").
________, _ „ .__ în regiunea
Ploiești cea de-a doua etapă a fes-

0 &euțLațiz atzăq,&toaie
Apicultura, ocupația tuturor vîrs- 

telor, a fost socotită una dintre cele 
mai atrăgătoare meserii nu numai 
pentru că este legată de marea va
rietate și frumusețe a florilor, ci și 
pentru multiplele foloase pe care le 
aduce omului, societății. Mierea 
dulce și aromată constituie un pro
dus cu însușiri alimentare deosebit 
de prețioase.

Apicultura atrage tot mai mulți 
colectiviști, lucrători din G.A.S., din 
întreprinderi forestiere sau din 
cooperație, precum și. muncitori și 
funcționari din industrie, fiind o 
ocupație recreativă, plăcută. Albină- 
ritul nu necesită nici eforturi și nici 
investiții prea mari. Cere însă multă, 
foarte multă pricepere și pasiune, 
fără de care, de altfel, este de necon
ceput. Pentru dobîndirea cunoștințe
lor necesare, în cadrul filialelor Aso
ciației crescătorilor de albine func
ționează 
din care 
lare.

Faptul 
oameni ai muncii îndrăgesc apicul
tura creează condiții pentru valori
ficarea multiplelor posibilități de 
creștere a producției de miere. Mă
surile luate de către stat privind a- 
cordarea de avansuri în bani api
cultorilor contractanți pentru vînza- 
rea surplusului de miere și de cea
ră, asigurarea mijloacelor de trans
port cu tarif redus pentru practica
rea stupăritului pastoral, produce
rea stupilor și uneltelor apicole ne
cesare, au dus la creșterea număru
lui de stupi și a producției de mie
re. în anul 1963 numărul familiilor 
de albine a ajuns la 805 000, față de 
478 000 cîte erau în 1954.

O hotărîre a Consiliului de Miniș
tri prevede ca prin aplicarea noilor 
măsuri stabilite pentru dezvoltarea 
apiculturii în perioada 1963—1965 
numărul familiilor de albine în or
ganizațiile socialiste și gospodăriile

personale ale crescătorilor de albine 
Să ajungă la cel puțin 1 100 000, iar 
cantitatea de miere-marfă să fie de 
peste 14 000 tone. Există toate 
condițiile ca acest obiectiv să 
fie realizat și depășit. în țara noas
tră marea varietate a florilor as
cunde încă imense cantități de nec
tar, care poate fi strîns și transfor
mat în miere de către albine. Pen
tru valorificarea lui, numai în anul 
1963 au fost deplasați în mod suc-

Insemnări despre apicultura

2 700 de cercuri apicole,
640 de cercuri apicole șco-

că mase tot mai largi de

cesiv la diferite culesuri mai mult 
de 570 000 de stupi. Dezvoltarea stu
pinelor în gospodăriile de stat și în 
gospodăriile colective a creat con
diții pentru valorificarea optimă a 
nectarului din masivele melifere în 
așa fel încît să se obțină și canti
tăți mai mari de miere monofloră, 
cu aroma specifică sortimentelor 
principale de flori (salcîm, tei etc.). 
Ca urmare a practicării stupăritului 
pastoral, mai ales în perioada înflo
ririi salcîmilor, gospodăria colectivă 
din Aita Mare, regiunea Brașov, a 
obținut în medie 56 kg de miere de 
fiecare familie de albine, față de 
numai 4 kg cit s-a realizat de la cele 
care n-au fost transportate.

Cit de mari sînt posibilitățile 
sporire a producției de miere 
poate aprecia după cantitatea
nectar pe care albinele o pot strînge 
de la diferite plante melifere. De pe 
1 ha de salcîm alb albinele pot 
strînge pînă la 1 200 kg de miere, 
de pe 1 ha de tei 1 000 kg. Aceasta 
depinde, desigur, și de condițiile at
mosferice, care uneori pot fi nefa
vorabile zborului albinelor.

Sursele de nectar pot fi mult spo
rite fără a se repartiza suprafețe de

teren. După cum arată experiențele 
întreprinse de Stațiunea centrală de 
apicultura și sericicultură, aceasta 
se poate realiza prin extinderea a- 
mestecurilor de plante furajero-me- 
lifere pe baza cultivării porumbului- 
siloz în amestec cu sulfina albă 
anuală sau cu floarea-soarelui, bor- 
ceag cu facelia etc. Astfel de ames
tecuri, care asigură și pentru ani
male nutrețuri mai bogate în pro
teine, se pot extinde pe suprafețele 
destinate în prezent unor culturi fu
rajere, pe măsura asigurării semin
țelor de plante melifere. Crearea lo
turilor semincere de sulfină albă 
anuală, facelia, sparcetă etc. ar tre
bui să preocupe îndeaproape consi
liile agricole, trusturile gostat și 
stațiunile experimentale agricole.

MAI MULT ULEI, 
FRUCTE ȘI ALTE PRODUSE 
CU AJUTORUL ALBINELOR

Un grup de cetățeni din comuna Otopeni, dornici să afle ce filme vor 
mai vedea pe ecranul căminului cultural. (Foto : R. COSTIN)

de 
se 
de

Apicultorii, deși nu lucrează efec
tiv la semănat, prășit etc. contri
buie, prin ocupația lor, la creșterea 
substanțială a producției de fructe, 
semințe de floarea-soarelui și alte 
produse. După cum au stabilit spe
cialiștii, oricît de prețuite ar fi 
mierea sau ceara folosite în peste 
40 de ramuri ale industriei, totuși 
valoarea produselor obținute ca ur
mare a polenizării suplimentare a 
culturilor agricole cu ajutorul albi
nelor este de 7—10 ori mai mare. 
Cercetătorii de la Stațiunea de api
cultura și sericicultură, pe baza ex
periențelor comparative întreprinse 

17 gospodării de stat și gospodă-

C. BORDEIANU

Ritm intens la reparații

în

(Continuare în pag. III-a)

în regiunea București 
mecanizatorii și mecani
cii din S.M.T. lucrează 
la repararea tractoarelor 
și mașinilor agricole. 
Pînă în prezent au fost 
reparate 2 572 de trac
toare, 2 654 de pluguri 
și un număr însemnat de 
semănători pentru cerea
le, cultivatoare, grape 
cu disc etc. Rezultate în
semnate au obținut

S.M.T. Roseți, raionul 
Călărași, S.M.T. Fetești, 
Cuza Vodă și Jegălia din 
raionul Fetești, care au 
terminat reparațiile la 
peste 70—80 la sută din 
tractoare și o mare par
te din mașinile agricole.

în același timp însă 
în unele S.M.T.-uri, 
printre care Titu, Rîioa- 
sa, lucrările sînt mult

întîrziate : s-au reparat 
doar 30 și respectiv 17 
la sută din tractoarele 
planificate și un nu
măr și mai mic de ma
șini agricole. Este ne
cesar să se ia măsuri o- 
perative pentru mai 
buna organizare a mun
cii, asigurîndu-se, tot
odată, și materialele ne
cesare.

1 450

ulti-

Stațiunea centrală de apicultura și sericicultură are 1 500 familii de albine. Laboranta .Victoria Constantin 
efectuează controlul auditiv al familiilor de albine din stupina experimentală a stațiunii. (Foto : M. CIOC)

Pentru a 
timpul cel mai 
cui său de 
care socotește 
trivit cu distanța și mij
locul de transport pe care-1 
are la îndemînă. La Galați 
însă, în ultima vreme nu 
se mai pot face asemenea 
calcule. Multe autobuze 
și tramvaie se lasă îndelung 
așteptate, vin la intervale 
mari și, firește, foarte aglo
merate. Numeroși 
rămîn în stație, în 
rea următorului 
sau autobuz. Din 
cauză, unii ajung 
tîrziere la lucru.

întreprinderea de 
porturi orășenești 
respectă nici obligațiile, 
asumate prin contract, de 
a transporta în condiții 
corespunzătoare pe con
structorii Combinatului si-

î N A S Ï
derurgic spre sau de la 
șantier. în fiecare zi se 
ivește un motiv ca să 
se trimită mai puține auto
buze : ba defecțiuni prici

ajunge în 
scurt la lo- 
muncă, fie- 
timpul po-

călători 
aștepta- 
tramvai 
această 
cu în

trans- 
nu-și

nuite de întreținerea neco
respunzătoare a parcului 
de autobuze și tramvaie, 
ba absentarea de la lucru 
a unor conducători auto. 
Locuitorii Țiglinei ar avea 
și ei multe de spus despre 
autobuzele care circulă 
prin cartierul lor. Nici pe 
acestea nu te prea poți 
bizui.

La noi, pe malul Dună
rii, iernile sînt aspre ; a- 
ceasta o știe și conducerea 
I.T.O.G. Totuși, multe au
tobuze și tramvaie nu sînt 
pregătite cum se cuvine.

De ce nu s-au înlocuit la 
vreme geamurile sparte, de 
ce nu s-au făcut reparațiile 
cuvenite ?

Conducerea I.T.O.G., or-

pourile și garajele între
prinderii, pentru întreține
rea parcului existent, întă
rirea disciplinei în muncă, 
respectarea cu rigurozitate 
a graficului orar pe toate 
liniile existente.

ganizația de partid de aici 
trebuie să ia neîntîrziat 
măsuri pentru mai buna or
ganizare a activității în de

ik

N. R. Scrisori primite de 
la cetățeni din Brăila ne 
sesizează că și în acest oraș 
transportul cu autobuzele, 
spre și de la. Chișcani, este 
organizat defectuos, că dis
ciplina în muncă a condu
cătorilor auto lasă mult de 
dorit, iar controlul din par
tea I.T.O. este ca șl inexis
tent, Comitetul executiv al

DUMITRU TIRON, 
muncitor; MARCELA 
ȚURLICA, desenatoare 
tehnică.
★

Sfatului popular regional 
Galați trebuie să se ocupe 
mai îndeaproape de activi
tatea întreprinderilor orășe
nești care au sarcina să a- 
sigure o bună deservire a 
cetățenilor în ce privește 
transportul în comun, 
care nu-șl îndeplinesc 
tocmai obligațiile ce 
revin.

dar
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Muncitoarea Maria Ciolca de Ia Fabrica de încăl {aminte „Dîmbovița" a economisit, în cursul anului tre
cut, prin mai buna folosire a tiparelor, o cantitate de piele din care se pot confecționa 1300 perechi fețe de 
încălțăminte. Din primele zile ale anului 1964, ea a rea lizat, de asemenea, însemnate economii de piele. Munci
toare cu o bună pregătire profesională, Maria Ciolca se ocupă cu dragoste de ridicarea calificării tinerelor venite 
de curînd în secția unde lucrează. (Foto : M. CIOC)

X • •

mjjss 
ca «erăgîțsSe La modernizarea 

transporturilor pe 
calea ferată își a- 
duce o contribuție 
însemnată și Di
recția regională 

cu unC.F.R. craiovâ. înzestrarea
număr sporit de locomotive Diesel- 
electrice și material rulant cu ca
racteristici tehnico-economice su
perioare, cu instalații moderne de 
exploatare a necesitat, în mod co
respunzător, cadre cu un înalt ni
vel de calificare. De aceea, ridica
rea calificării lucrătorilor din toate
sectoarele regionalei este privită 
aici ca o problemă din cele mai im
portante.

Pentru a ilustra eforturile de ri
dicare a calificării mecanicilor, a
muncitorilor de la întreținere, a teh
nicienilor care urmăresc deplasarea 
trenurilor pe traseele regionalei — 
sînt semnificative două cifre : dacă 
în anul 1962 numai 386 dintre aceș
tia și-au ridicat calificarea, la sfîr- 
șitul anului trecut numărul lor se 
ridica la peste 1 300.

Cunoștințe profesionale 
la nivelul înzestrării 

tehnice
Asigurarea celor șase sectoare — 

tracțiune, mișcare, vagoane, expedi
ție, întreținere, centralizare și tele
comandă — cu muncitori și tehni
cieni care să aibă cunoștințe tehni- 
co-profesionale corespunzătoare ni
velului tehnic al producției s-a fă
cut prin cursuri de calificare în a 
doua meserie, de ridicare a califi
cării și de specializare.

La cursurile de calificare în a 
doua meserie au fost cuprinși anul 
trecut 415 mecanici de locomo
tive Diesel-electrice și 377 mecanici 
ajutori. Dintre ei, mai bine de jumă
tate au și absolvit cursurile. Azi îi 
întîlnești în cabinele spațioase ale 
„fulgerelor“ — cum sînt denumite 
pe bună dreptate locomotivele Die
sel-electrice — peste tot, la Orșova 
sau Pitești, în depoul craiovean sau 
tocmai sus, în defileul Oltului, rnî- 
nuind cu iscusință aparatajul de 
comandă al acestoi' locomotive mo
derne. Lecțiile teoretice și cele de 
completare a cunoștințelor tehnice-

profesionale, urmate mai întotdeau
na de demonstrații practice, i-au 
ajutat să-și însușească cunoștințe 
temeinice. La sfîrșitul cursurilor, cu 
mult înainte de dotarea regionalei 
cu primele locomotive Diesel-elec
trice, mulți au făcut practică la o 
altă regională, la cea din Brașov, do
tată printre primele cu asemenea 
mijloace moderne de tracțiune.

Un rol însemnat în utilizarea efi
cientă a întregului parc rulant au și 
cursurile de ridicare a calificării or
ganizate în cadrul regionalei. în 
urma unei analize făcute de condu
cerea regionalei, împreună cu comi
tetul de partid, s-au stabilit sec
toarele de producție în care să 
funcționeze aceste cursuri, precum 
și muncitorii care trebuiau să le 
urmeze. Acești muncitori au fost 
repartizați în grupe diferențiate — 
de manevranți, lăcătuși, electricieni 
etc.

Introducerea în exploatare a unor 
noi tipuri de vagoane, a sistemelor 
de frînă automată, a procedeelor 
tehnologice'moderne a impus lărgi
rea continuă a tematicii acestor 
cursuri. De multe ori, chiar pentru 
cîțiva muncitori, s-au cîntărit bine 
lucrurile. Pînă la urmă s-a reușit 
ca pentru toate grupele de meserii 
să se stabilească o tematică cores
punzătoare. Rezultatele nu s-au lă
sat așteptate : productivitatea mun
cii a crescut lună de lună în cursul 
anului 1963.

Muncitorii din sectorul de între
ținere a căii ferate au trebuit să în
vețe și ei să folosească cu pricepere 
mașini și utilaje din cele mai com
plexe. De la mînuirea unor scule 
manuale s-a trecut, în ultimul timp, 
la folosirea unor utilaje electrice și 
a mașinilor semiautomate de strîns 
buloane. Pentru buna utilizare a a- 
cestor mașini, a macaralelor mobile 
și a altora și pentru executarea u- 
nor lucrări de calitate, mulți meca
nici de utilaje și electricieni și-au 
ridicat calificarea. Creșterea vitezei 
trenurilor și a sarcinilor pe osie, apli
carea unor metode înaintate de con
strucție au pus în fața lucrătorilor 
din aces» sector o serie de cerințe 
noi privind repararea și buna între
ținere a căii. Ridicarea calificării 
muncitorilor care execută astfel de 
lucrări a determinat mărirea dura
tei de utilizare a acestor materiale.

iar cheltuielile de exploatare s-au 
micșorat cu circa 15 la sută.

Specializarea — o forma 
eficientă

în ultimii ani, tot mai multe sta
ții C.F.R. au fost reutilate cu insta
lații moderne de centralizare elec- 
trodinamică. Deservirea acestor 
instalații a necesitat impiegați 
de mișcare cu o calificare supe
rioară. Dacă înainte, pentru e- 
xecutarea operațiilor care-i reve
neau, impiegatul trebuia să efec
tueze un mare volum de muncă, să 
dea comenzi multiple la un mare 
număr de acari — aceste operații 
necesitau în medie 10 minute pe un 
singur parcurs — în prezent, impie
gatul „blochist“ cu înaltă calificare 
face acest lucru în numai 10—15 se
cunde. Pe lingă reducerea substan
țială a timpului de executare a unor 
asemenea operații complexe, a spo
rit. considerabil și siguranța circu
lației ; timpul de staționare a trenu
rilor s-a micșorat simțitor. Impiega
tă, cărora li s-a încredințat traficul 
de pe întregul sector al regionalei, 
și-au' perfecționat pregătirea profe
sională prin cursuri de specializare. 
Aceeași atenție s-a acordat și spe
cializării operatorilor autorizați în 
lucrările de defectoscopie ultrasoni- 
că și in alte lucrări. Acțiunea de 
specializare a cuprins în aceeași 
măsură și pe sudori, strungari, fie
rari etc. Aici, cursurile s-au desfă
șurat pe gen de operații și după 
locuri de muncă. Cunoașterea amă
nunțită de către muncitori a lucră
rilor, a calității cerute pentru fie
care dintre ele, a contribuit la rea
lizarea în mod ritmic a sarcinilor de 
producție pe anul 1963, evitîndu-se 
întârzierile în executarea diferitelor 
operații. Productivitatea muncii a 
crescut astfel, la acest sector de pro
ducție, cu 6 la sută față de anul pre
cedent.

■A-
Modernizarea continuă a transpor

turilor pe calea ferată pune în fața 
Direcției regionale C.F.R.-Craiova 
sarcini calitativ noi în ce privește ri
dicarea continuă a nivelului de pre
gătire tehnico-profesională a munci
torilor și tehnicienilor. Conducerea 
regionalei și comitetul sindicatului 
și-au propus să dezvolte în noul an 
experiența în domeniul ridicării ca
lificării cadrelor de muncitori, con- 
siderînd-o un mijloc important pen
tru obținerea unor rezultate și mai 
bune în producție.

PETRE NEDELCÜ

M, STELMAH:

Apariția în Editura pen
tru literatură universală a 
romanului „Pline și sare" 
no prilejuiește o nouă în
tâlnire cu scriitorul sovietic 
M. Stelmah, autor al cu
noscutelor romane „Prețul 
sîngelui“ și „Marea fa
milie“.

Romanul de față, distins 
cu premiul Lenin, oglin
dește cu o mare forță epi
că frământările sociale din 
Ucraina anului 1905. Sînt 
ani în care se accentuează 
mizeria vieții țăranilor, ani 
în care boierii hrăpăreți și 
vătafii lor își rotunjesc a- 
verile, alungîndu-i cu cru
zime pe țărani de pe pă- 
mînturile lor. încercările 
unora dintre ei de a-și croi 
o altă viață eșuează. Ast
fel, Polearuș, ca și mulți 
țărani ruinați, deveni ți ar- 
gați sezonieri. își părăsește 
casa și ia drumul greu al 
Siberiei în speranța că 
acolo va afla posibilitatea 
să lucreze și să trăiască. 
Nevasta îi moare pe drum 
în urma suferințelor îndu
rate, iar Polearuș, gîndind 
că „nu există pe lumea asta 
nici o putere care i-ar 
putea ajuta pe țărani“, se 
reîntoarce în sat și intră 
slugă la conac. Destinul 
acesta tragic este sugerat 
și de titlul primei părți a 
romanului, „Cuiburi pus
tiite“.

Alți țărani, ca Les Iaku-

si
benko, Paliciuk, Roman 
Voloșin, aleg calea luptei, 
găsind în învățătorul Ste
pan Levcenko un sprijin și 
un îndrumător.

Satul se frămîntă, peste 
tot se vorbește despre pă- 
mînt și se citesc manifeste. 
Atmosfera celei de a doua 
părți a romanului, „Cînte- 
cul lebedelor“, este încăr
cată, prevestitoare de în
cleștări dramatice. încerca
rea de răscoală a țăranilor 
care intră cu plugurile în 
moșii este înecată în 
singe („Cînd zeii plîng" 
— partea a IlI-a), dar cu 
toată această înfrîngere, 
finalul cărții prezintă ima
ginea unei colectivități că
lite pentru lupta viitoare.

Autenticitatea faptelor 
zugrăvite, veridicitatea per
sonajelor acordă cărții un 
caracter de document ar
tistic al acelor ani.

Vigoarea narațiunii nu 
exclude momente de pro
fund lirism. Multe vi
suri de iubire se sting 
sub apăsarea unei lumi 
ostile dragostei curate și 
fericirii omului simplu.

Romanul lui M. Stel
mah, surprinzînd aspecte 
pline de dramatism, ne ofe
ră o imagine amplă și 
multilaterală a vieții satu
lui ucrainean la începutul 
acestui veac.

cetarea nemijlocită a rea
lităților, în care digre
siunile istorice, arheologice 
sau lirice aduc un plus de 
plasticitate și putere de 
convingere.

Căutând uneori singură
tatea pentru a contempla 
în voie grandoarea unui 
monument, alteori, dimpo
trivă, apropiindu-se de oa
meni și intrînd în vorbă 
cu ei pentru a afla cum 
își duc existența, ce gîn-

desc, reporterul își formea
ză o opinie proprie asu
pra celor întâlnite, oferind 
cititorului imagini inedite. 
Dragostea și căldura cu 
care este întâmpinat de 
numeroși prieteni pe care 
Romînia îi are aici, îi dau 
un sentiment de optimism 
privind relațiile dintre ce
le două popoare, sentiment 
ce se transmite și citito
rului.

EUGEN POP:

pe Niger/Z

LUIZA CRISTESCU

AL ȘIPERCO:

Grecia^
Cel care a călătorit prin 

Grecia va fi tentat să-și co
munice în primul rina im
presiile trezite de monu
mentele istorice, vestigii 
tulburătoare ale civilizației 
eline. împletirea istoriei cu 
legenda este aici atît do- 
strînsă, îneît la fiecare pas 
călătorul se simte ispitit să 
coboare în trecut, să evoce 
„la fața locului" scenele 
dramatice de neuitat care 
au făcut faima unor mari 
scriitori și artiști. Repor
terul este însă prin exce
lență un om al prezentului, 
lucru pe care l-a înțeles de 
la început Al. Șiperco. Ast
fel, cartea sa, apărută în 
Editura tineretului, depar
te de a fi un inventar de 
obiective turistice — cu 
toate că autorul nu ezită să 
le consemneze adesea, fas
cinat de perfecțiunea artei 
antice — este înainte de 
toate o descriere plină de 
culoare a Greciei contem
porane, a vieții poporului. 
' în călătoria pe care O în
treprinde, reporterul par
curge, se pare, itinerarul 
anume destinat turiștilor

(

în scrisorile pe care le adresează 
sfaturilor populare, cetățenii își spun 
părerea despre treburile gospodă
rești, fac propuneri și observații in
teresante, cer rezolvarea unor ches
tiuni cu caracter personal. Scriso
rile de la oamenii muncii sînt de un 
real sprijin în activitatea sfaturilor 
populare. De aceea li se acordă o 
mare atenție ; ele sînt citite, cerce
tate și rezolvate cu spirit de răspun
dere. Importantă este atât rezolva
rea unor cazuri în parte, dar și fap
tul că pe baza sesizărilor și propu
nerilor din unele scrisori se iau mă
suri care determină îmbunătățiri 
substanțiale în diferite sectoare.

La Sfatul popular orășenesc Pia
tra Neamț au sosit în 1963 aproape 
o mie de scrisori. Este o cifră im
portantă, care reflectă încrederea 
cetățenilor, dorința lor de a-și spune 
cuvîntul în gospodărirea orașului. 
Dintre aceste scrisori, o bună parte 
s-au bucurat de atenție, au fost re
zolvate pînă la capăt. Este demn de 
subliniat faptul că la biroul de sesi
zări și reclamații al sfatului se gă
sește o evidență foarte clară a între
gii corespondențe purtate cu cetățe
nii. Ținerea corespondenței „la zi“ 
este un lucru bun. Dar numai atît 
nu ajunge.

Din răsfoirea scrisorilor reiese că, 
în unele cazuri, în munca cu scriso
rile oamenilor muncii s-a pierdut 
din vedere esențialul : cercetarea 
minuțioasă, rezolvarea competentă, 
valorificarea exigentă a sesizărilor și 
a propunerilor de tot felul. La acest 
capitol. Sfatul popular orășenesc 
Piatra Neamț a rămas în multe pri
vințe dator cetățenilor.

Un exemplu. Cîțiva locuitori ai 
orașului au făcut o serie de propu
neri foarte utile. Aplicarea lor, după 
cum recunosc chiar tovarășii dm 
comitetul executiv, ar fi contribuit 
la înlăturarea unor lipsuri din re
țeaua comercială, ar fi dus la îmbu
nătățirea muncii în alte sectoare.

Ele s-ar fi putut rezolva într-un 
timp scurt și fără fonduri bănești 
special alocate. Era nevoie numai 
de puțin spirit gospodăresc și de in
teres pentru propunerile respective. 
Ar fi fost de așteptat, așa cum se 
procedează în alte părți, să se ia 
legătură cu cei care au scris, să se 
facă cercetări pe teren, să se trea
că la aplicarea propunerilor găsite 
juste și să se comunice măsurile 
luate. Acest lucru nu s-a făcut. Bi
roul de sesizări s-a mulțumit să tri
mită cetățenilor în cauză o scrisoare 
cuprinzînd fraza stereotipă : „Se

La Sfatul popular 
din Piatra Neamț

vor lua măsuri“. Și cu asta a soco 
tit că s-a achitat de obligațiile pe 
care le avea.

S-a luat însă efectiv vreo măsu
ră ? Nu s-a luat nici una. Or, cei 
care se ocupă de rezolvarea scriso
rilor știu că nu este suficient să se 
dea un răspuns numai ca acesta să 
figureze în scripte. Problema se 
pune mult mai exigent : ce fel de 
răspuns se dă ? Cum a fost valori
ficată scrisoarea ? Ce eficiență a 
avut ? în ce măsură a contribuit ea 
la orientarea sfatului în activitatea 
sa practică, ce concluzii s-au tras ? 
— iată ce interesează.

Un răspuns obligă pe cel care l-a 
semnat să controleze ce s-a mai în
tâmplat între timp, dacă s-a dat 
curs măsurilor preconizate. A con
trola pe teren dacă măsurile ară
tate în scrisoarea de răspuns au fost 
sau nu luate, a pune în discuția co
mitetului executiv constatările fă
cute înseamnă a te îngriji efectiv 
de obținerea unor rezultate practi
ce. Din convorbirea avută cu tova
rășii din biroul de sesizări și recla

mații a reieșit că problema eficien
ței răspunsurilor, atît de importantă 
pentru activitatea unui sfat popu
lar, nu prea privește aici în fond 
pe nimeni. Din cele o mie de scri
sori primite, aproape un sfert cu
prindeau propuneri și semnale cri
tice privind activitatea unităților 
comerciale și de deservire din oraș. 
Am întrebat pe șeful biroului de 
sesizări și reclamații : cite dintre ele 
au fost rezolvate ? Și-a amintit doar 
de cîteva. O evidență clară nu 
exista nicăieri.

Odată o problemă rezolvată, con
tează foarte mult în cit timp pri
mește cetățeanul răspunsul așteptat, 
în această privință există termene 
bine stabilite. Organele de stat și de 
partid sînt preocupate să trimită in 
cel mai scurt timp răspunsul la 
semnalele primite. La Piatra Neamț 
se întâmplă altfel. „E cam scurt ter
menul, ne spunea tovarășul Nicolae 
Branea, șeful biroului de sesizări și 
reclamații. Din această pricină întâr
ziem cu răspunsurile“. Așa să fie ? 
în ziua de 15 august 1963. pe adresa 
sfatului popular n-a venit 'decît o 
singură scrisoare. N-ar fi fost mare 
lucru să fie rezolvată, iar răspunsul 
să fie trimis cit mai repede. Ce s-a 
întâmplat ? Scrisoarea cetățeanului a 
fost așezată frumos în sertar, iar răs
punsul a plecat abia după o lună, 
cînd faptele semnalate în scrisoare 
nu mai erau actuale. Prin urmare, 
nu timpul a lipsit, ci, mai de grabă, 
atitudinea atentă, solicitudinea și 
grija față de scrisori.

Aceeași lipsă de interes, de înțele
gere politică a importanței scrisori
lor stă și la rădăcina unor răspunsuri 
superficiale. Se întâmplă uneori ca 
cetățeanul să ceară una și să i se 
răspundă’ alta. Cetățeana P. Maria a 
făcut o propunere gospodărească și 
i s-a răspuns ceva în legătură cu... o 
amendă ! în altă scrisoare se semna
lau sfatului popular certurile dintre 
doi cetățeni. Din pricina lor, vecinii

nu aveau liniște. Răspunsul ? „Cer
turile între cetățeni riu sînt cele in
dicate“. E un adevăr de care nu se 
îndoia nimeni. Dar nu pentru asta 
s-au adresat cetățenii sfatului popu
lar. Este greu de înțeles cum și-a 
putut pune semnătura tovarășul pre
ședinte al comitetului executiv pe un 
asemenea răspuns ! Semnatarii scri
sorii așteptau să se ia măsuri și nici
decum o apreciere, care nu angaja 
în nici un fel pe nimeni și care, de 
bună seamă, nu va contribui la în
tronarea unei bune conviețuiri în
tre cetățenii criticați. Un răspuns de 
același gen s-a dat și unei scrisori 
care semnala că în unele magazine 
se pun în vînzare legume de slabă 
calitate, urît prezentate. Secția co
mercială s-a mulțumit să răspundă: 
„Este just“. Oare de această „confir
mare“ din partea șefului secțiunii 
era nevoie sau de măsuri precise ?

Răspunsurile formale nu aduc nici 
un serviciu, ci, dimpotrivă, dăunează, 
deoarece întârzie soluționarea cere
rilor legitime ale cetățenilor, nu în
curajează inițiativele lor gospodă
rești.

In ultima vreme, comitetul orășe
nesc de partid s-a ocupat îndeaproa
pe de felul cum sînt rezolvate scri
sorile la Sfatul popular orășenesc 
Piatra Neamț. Totuși, în stilul de 
muncă al tovarășilor care rezolvă 
scrisorile, în activitatea de control 
și supraveghere a comitetului execu
tiv continuă să persiste un șir în
treg de lipsuri. Cauza trebuie căutată 
în faptul că unii membri ai comite
tului executiv consideră scrisorile, 
în mod cu totul nejustificat, drept 
niște chestiuni de o importantă se
cundară. Urmarea ? Activitatea bi
roului de sesizări și reclamații nu a 
fost analizată de opt luni de zile.

Scrisorile oamenilor muncii con
stituie un ajutor de preț în bunul 
mers al treburilor obștești. La Sfatul 
popular orășenesc Piatra Neamț este 
necesar să se ia măsuri care să asi
gure pe viitor rezolvarea lor compe
tentă, operativă și cu spiritul de răs
pundere cuvenit.

străini, itinerar foarte in
teresant pentru că îți oferă 
nu numai o imagine a răs- 
pîndirii civilizației vechi, 
dar și ideea succesiunii 
epocilor pe durata cîtorva 
milenii.

Atena i se înfățișează ca 
„un oraș european cu tră
sături orientale“, al cărui 
centru modern contrastează 
cu periferiile sordide, pen
tru că însăși țara este 
plină de contradicții ; 
aici, în Grecia, arată un 
ziar francez citat de autor, 
„cei bogați sînt mult prea 
bogați, iar cei săraci sînt 
mult prea săraci“. Reporte
rul utilizează cifre edifica
toare, pentru a pune față 
în față profiturile fabuloa
se ale cîtorva mari arma
tori și existența precară 
a sutelor 
șomeri, a 
muncitorilor. Comparațiile 
sînt concludente. Uneori, 
însă cifrele acaparează 
„demonstrația“, tinzînd să 
se substituie observației 
recte, iar reporterul 
transformă pe nesimțite 
statistician. De aceea 

pitolul „Pireu! 
roșu“, de exem
plu, nu lipsit de 
informații inte
resante, devine 
la un moment 
dat obositor prin 
aglomerarea de 
cifre statistice. 
Dar cele mai 
multe pagini ale 
volumului sînt 
dominate de cer-

de mii de 
țăranilor și

za

! *

G. GRAURE

Vizitând Republica Mali, 
Eugen Pop a cunoscut u- 
nul din statele africane de
venite de curînd indepen
dente, a luat contact cu 
viața unui popor care pînă 
nu de mult se afla sub ju
gul colonialismului. Cartea 
sa (tipărită de Editura ti
neretului) rezultat al acestei 
vizite, relatează convorbiri 
și imagini semnificative în 
ceea ce privește schimbă
rile petrecute în viața po
porului malian, descrie via
ța orașelor și satelor ti
nerei republici, obiceiurile 
și legendele, felul de 
muncă al agricultorului 
sau al țesătorului ele. Vi
zitarea bazarului din Ba
mako sau lunga călătorie 
prin savană, popasul în
tr-un ospitalier sat malian 
sau trecerea prin vestitul 
oraș Tombuctu, leagăn al 
unor vechi civilizații, sînt 
pentru reporter prilejuri 
de a reflecta asupra istoriei 
și perspectivelor unui po
por harnic, decis să-și 
construiască o viață mai 
bună. Reporterul izbu
tește să descopere sem
nele viitorului, ale progre
sului, fie în extinderea a-

griculturii moderne, fie în 
dorința de a învăța carte, 
deopotrivă de arzătoare la 
copii ca și la vîrstnici, în 
dragostea malienilor pentru 
țara lor liberă. Contrapu- 
nerea situației din trecut 
celei de azi constituie o 
preocupare principală a 
reporterului.

Autorul cărții acordă un 
spațiu destul de larg po
vestirii unor legende pi
torești — pe care le re
produce totuși prea deta
liat, încărcîndu-și uneori e- 
xagerat expunerea. Repor
terul a știut însă sa des
prindă din legende cultul 
pentru om, prezent în mai 
toate miturile localnicilor, 
elogiul forței și înțelepciu
nii umane.

Dacă s-ar fi bucurat de 
un comentariu mai viu, în 
unele pagini, cartea s-ar fi 
citit cu și mai mult inte
res. Cu toate acestea, ea 
aduce un spor de infor
mare și înțelegere a vieții 
popoarelor africane care 
și-au scuturat lanțurile ro
biei coloniale.

DUMITRU SOLOMON

In vitrinele librăriilor i
® în colecția „Scriitori romîni“ a 

Editurii pentru literatură au apărut 
primele două volume din ediția 
„SCRIERI ALESE“ de Alexandru 
V.lahuță. Volumul întîi cuprinde ? 
poezii, cel de-al doilea — nuvele, t 
schițe, portrete, articole și conte- s 
rințe despre literatură și artă, 3 
pamflete politice”. Ediția este înso
țită de un studiu introductiv, note 
asupra lucrărilor incluse în vo
lum, bibliografie și indici.

e Editura tineretului a publicat 
în volum nuvela „FRIGURI“ de 
Marin Preda.

® Ion Popescu Gopo — „FILME, 
FILME, FILME, FILME“ cu un cu- 
vînt înainte de Tudor Arghezi, a 
apărut în Editura Meridiane.

® în Editura pentru literatură 
au apărut volumele de nuvele 
„PUNTEA“ de Dumitru Corbea și 
„ZIUA ÏNTÎLNIRILOR" de Remus 
Luca, iar în Editura tineretului vo- I 
lumul lui Dragoș Vicol „CICATRI- j 
CEA“, cuprinzînd schițe și nuvele. ?

© Au apărut în librării noi vo- g 
lume de versuri, dintre care amin
tim poemul „SCRISOARE CĂTRE 
ANUL 2 000" de Ion Bănuță cuprin
zînd ciclurile „Și copiii sînt bă- 
trîni“, „Toaca timpului se joacă“, 
„Cetatea tăcerii“; „AVENTURI LI
RICE" de Geo Dumitrescu și „JO
CUL DE-A STELELE" de Aurel 
Rău.

• Romanul „MUNTELE" de Radu 
Thepdoru a fost tipărit de Editura 
pentru literatură, iar la Editura ti
neretului a apărut romanul lui Ie- 
ronim Șerbu „PODUL AMINTIRI
LOR“.

® în colecția „Patria noastră“, 
Editusa tineretului a publicat vo
lumele „RAPSODIE ÎN OAȘ“ de 
Mihai Negulescu și „LUMINI PE 
STRADA MARE“ de Victor Kern- 
bach.

o Studiul „TOLSTOI ÎN LITE
RATURA ROMÎNĂ“ de Tatiana 
Nicolescu a apărut la Editura pen
tru literatură.

« La Editura pentru literatură 
universală a văzut lumina tiparu
lui cel de-al 11-lea volum al 
„OPERELOR" lui W. Shakespeare 
care cuprinde piesele „Cymbe- 
line“, „Poveste de iarnă“, „Fur
tuna", „Henric al VlII-lea"..

I

Intre frumoasele daruri pe care copiii 
le-au primit cu prilejul noului an se află 
și numeroase cărți. Pentru ei Editura tine
retului a tipărit în ultima vreme cîteva noi 
lucrări originale. Dintre volumele de ver
suri semnalăm : „POVESTEA BROSCU
ȚEI ȚESTOASE" de Eugen Jebeleanu, 
„ȘANTIER“ de Demostene Botez, „BĂIA
TUL CU POVEȘTILE“ de Cicerone Theo- 
dorescu și „ÎN LUNA MAI“ de Ion Brad.

Micii cititori pot cunoaște imagini 
viața orașelor și satelor patriei noas
tre însoțindu-l pe eroul cărții lui Titel 
Constantinescu „TREI CĂSUȚE, TREI 
DRUMURI“ în drumețiile sale. Cei mai mari 
regăsesc multe întîmplări din zilele de școa
lă în volumul „EXTEMPORALE ȘI... ALTE 
LUCRĂRI SCRISE“, de Mircea Sîntim- 
breanu.

TEATRE : Teatrul de Operă și Balet 
al R.P.R. ; Bal mascat — (orele 19,30) ; 
Teatrul de stat de operetă ; Mam-zelle 
Nitouche — (orele 19,30) ; Teatrul Națio
nal .,1. L. Caragiale“ (Sala Comedia) : 
Siciliana — (orele 19,30) ; (Sala Studio) :

— (orele 19,30) ; Teatrul 
(Sala Magheru) : Peer
19,30) : (Sala Studio) :

— (orele 20) : Teatrul 
Bulandra“ (bd. Schitu

Mașina de scris 
„C. I. Nottara“ 
Gynt — (orele 
Unchiul Vanea 
..Lucia Sturdza ___ _____
Măgureanu nr. I) : Cezar și Cleopatra — 
(orele 19,30) ; (Sala Studio — din str. 
Alex. Sahia nr. 76 A) : Noaptea e un 
sfetnic bun — (orele 19,30) ; Teatrul de 
Comedie : Șeful sectorului Suflete — 
(orele 19,30); Teatrul muncitoresc C.F.R.- 
Glulești : Băiat bun, dar... cu lipsuri — 
(orele 19,30) ; Teatrul pentru tineret si 
copii ; (Sala C. Miile) : Acuzarea apără 
-- (orele 20) ; Teatrul evreiesc de stat : 
Mutter Courage“ — (orele 20) ; Teatrul 
satirlc-muzical „C. Tănase“ (Sala Sa
voy) : Revista de altădată — (orele 20) : 
(Sala din Calea Victoriei nr. 174) : Ste
lele estradei — (orele 20); Ansamblul de 
cîntece și dansuri al C.C.S. ; Cîntă țara 
mea — (orele 20) ; Circul de stat : Sur
prize berlineze — (orele 19,30).

CINEMATOGRAFE ; Jurnalul Annei 
Frank _ cinemascop : Sala Palatului 
R. P. Romîne (orele 18,30 — seria 874).
Patria (9,15; 12; 14,45; 17,30: 20,30), Excel
sior (9,30; 12,15; 15; 17,45t 20,30). Pisica de 
mare : Republica (9,30; 11,15: 15; 17; 19: 
21), Flamura (10; 12; 14; 16; 18; 20), Pa- 
rașutfștii : Carpațl (10; 12; 14; 16; 18,15: 
20,30), Grlvlța (10; 12; 16; 18,15; 20,30). 
Medicamentul care ucide — seria I-a : 
București (9,30; 11,15; 13; 15; 17; 19: 21). 
Medicamentul care ucide — seria a II-a: 
Capitol (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30: 20,45). 
Nu-i loc pentru al treilea : Festival (10; 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), Miorița (10; 
12,45: 15.30; 18,15. 21), Melodia (9,30: 12,15; 
15; 17,45: 20,30). împărăția oglinzilor
strlmbe; Tineretului (10; 12; 14; 16; 18,15;

20.30) , înfrățirea între popoare (10; 16;
18: 20), Progresul (15,30; 18; 20,15). Cava
lerul Pardaillan — cinemascop: Victoria 
(9; 11,30: 14; 16,30; 19: 21,30), Giulești
(10,30; 12,30: 14,30; 16.30; 18,30; 20,30).
Agatha, lasă-te de crime 1: Central (9,30; 
11,45; 14; 16,15: 18,30; 20,45). Buzești (.16; 
18.15; 20,30), Aurora (10; 12; 14; 16; 18,15;
20.30) . Anicka merge la școală : Lumina 
(10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), Ferentari (16; 
18; 20). A dispărut o navă: Union (11: 
15,45; 18; 20,15). Volga (10; 12,15; 16; 18,15;
20.30) . Program special pentru copii : 
Doina (10; 11,15; 12,30). E permis să calci 
pe iarbă : Doina (14,30; 16,30; 18,30; 20,30). 
Program de ■ filme documentare ; Tim
puri Noi (rulează în continuare 
orele 10 la orele 21). Ucigașul și 
Cultural (15; 17; 19; 20,45), Flacăra 
16,30; 18,30; 20,30), Lira (15,30; 18; 
Moartea se numește Engelchen : 
viar (9,45; 12,15; 14,45; 17,39; 20,15), Arta 
(15; 17,45; 20,15). Valsul nemuritor : Da
cia (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21). Povestirile 
lui Drda : Crîngași (16; 18; 20), Vitan (15: 
17; 19; 20,45). Gol printre lupi — cinema
scop : Bucegl (10; 12; 16; 18,15; 20,30), 
Modern (9,30; 11,45; 14; 16,30; 
Vară 
15,30;
(9,15; 
plus 
17; 19; 21). Tudor — cinemascop (ambele 
serii) : Popular (16; 19.30). Luceafărul (15;
19.30) , Drumul Sării (15; 18,30), Cotroceni
(16; 19,30). Codin : Moșilor (15; 17; 19; 21). 
Primul reportaj — cinemascop ; Cosmos 
(16; 18; 20). Elena din Troia — cinema
scop : Viitorul (14,15; 16,30; 18,45; 21)
Camelia : Colenttna (16; 18; 20). Arhiva 
secretă tie pe Elba : Pacea (16; 18; 20).

TELEVIZIUNE : Orele 13.30 - Uni
versitatea tehnică la televiziune : înve- 
litori (II), de Alexandru Negoiță, deca
nul Facultății de construcții din Cluj. 
19.00 — Jurnalul televiziunii. 19,10 — 
Pentru copii, baletul „Fetița și pădu-

rea“. 19,35 — Șah. 19,50 — Emisiune de 
știință : Despre ereditate, de dr. Emil 
Popescu. 20,10 — Filmul : Un clntec
străbate lumea. 21,35 — Artiști anîatori 
în studio. In încheiere : Buletin de 
știri șt buletin meteorologic.

Qm fi o
vremea £

Z ........................ '. " «

dc la 
fata : 
(14,30; 
20,30). 
Fero-

(10; 12;
11,45; 14; 16,30; 19; 21,15). 

și fum — cinemascop : Unirea (11 ; 
18; 20,30). Cu toții acasă : Tomis 

11,30; 13.45; 16,15; 18,30; 20.45). Trei 
două — cinemascop : Munca (15;

Ierl în țară ; Vremea a fost în géné
ral frumoasă, cu cerul mai mult seni.:;, 
exceptând Ardealul, unde cerul s-s 
menținut noros. S-a produs ceață ' mai 
ales în jumătatea vestică a tării și pe 
alocuri chiciură. Vîntul a suflat slab cu in
tensificări temporare din nord în Do- 
brogea. Temperatura aerului la ora 14 
oscila între 4 grade la Pîrscov șl Cîm- 
pina și minus 12 grade la Oradea. Se- 
cueni, Miercurea Clue, Gheorghieni șl 
Toplița. In zona de munte temperatu
rile oscilau între plus 1 grad la Vîrful 
Omul și plus 9 grade la muntele Bătșoa- 
ra. In București : Vremea s-a menținut 
frumoasă, cu cerul mai mult senin. 
Vîntul a suflat slab. Maxima a fost de 
zero grade. Timpul probabil pentru ur
mătoarele trei zile : 8—9—10 ianuarie
In țară : Vremea se încălzește ușor șl 
treptat. Cerul variabil, mai mult noros. 
în jumătatea de nord a țării, unde vor 
cădea precipitații locale. Vînt slab pînă 
la potrivit predominînd din sectorul 
vestic. Temperatura în creștere. Mini
mele vor £1 cuprinse între zero și minus 
10 grade, iar maximele între minus 3 
și plus 7 grade. Ceață locală. în Bucu
rești : Vremea se încălzește ușor. Cerul 
va fi mai mult senin la început, apoi 
variabil. Vint slab. Temperatura tâț 
creștere. Dimineața pîclă.
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RADIOTEEEIRAlfSMISII EIIIOIOGICE
Un tren obișnuit de călători urca 

pe Valea Timișului spre Predeal, 
tras de o locomotivă Diesel-electri- 
că. In marchiza locomotivei, meca
nicul stă de veghe, supraveghind ta
bloul de comandă. Intr-un compar
timent Se petrece însă ceva neobiș
nuit : un grup de oameni îmbrăcați 
în halate albe privesc cu atenție e- 
cranele unor aparate și înregistrea
ză pe bandă de magnetofon semna
le transmise de undeva...

Pe un aerodrom de la marginea 
Bucureștiului, aceiași oameni — cu
noștințele noastre din trenul de Pre
deal — urmăresc aparatele electro
nice care recepționează din eter 
semnale transmise prin radio, trans- 
formîndu-le în diagrame înregistra
te pe o bandă cu ajutorul unui in- 
scriptor. In văzduh, la mare altitu
dine, evoluează un avion. în cabina 
pilotului, ca și în marchiza trenului, 
este montată o instalație care trans
mite pe calea undelor datele aș
teptate de grupul celor în alb. Să 
fie vorba de vreo experiență deose
bită ?

„Secretele" organismului
Cunoașterea modului cum se com

portă organismul omenesc în condi
țiile cele mai diferite, în diversele 
momente de activitate fizică sau in
telectuală, prezintă importanță pen
tru 'studierea sistemului nervos, a 
aparatului circulator și a celui res
pirator. In raport cu munca depusă, 
participarea acestor sisteme este di
ferită. Munca intelectuală solicită în 
special sistemul nervos, pe cînd în 
activitatea care cere efort fizic pe 
prim plan sînt modificările produse 
în aparatul circulator și respirator. 
După cum se știe, urmărirea acestor 
modificări se face cu ajutorul unor 
metode moderne : înregistrarea cu- 
renților electrici ai creierului prin 
electroencefalografie ; activitatea i- 
nimii prin electrocardiografie, care 
arată atît frecvența bătăilor, cît și 
unele modificări survenite în timpul 
efortului ; funcționarea aparatului 
respirator — prin înregistrarea frec
venței și intensității respirației. A- 
cestea sînt principalele funcții fizio
logice, de mare interes pentru stu
dierea organismului uman. In unele 
activități cu caractër special este 
necesar să fie observate și alte ele
mente fiziologice și anume : tempe
ratura corpului, consumul de oxi
gen, tensiunea arterială etc.

In mod obișnuit, în clinică sau in 
laborator, medicii obțin ușor aceste 
date. Dar în asemenea condi
ții, ’ reacționează oare organismul

Hochei „Cupa orașului
ziua aAseară, în 

doua a „Cupei orașu
lui București“ la ho
chei pe gheață, echi
pa olimpică a R. P. 
Romîne a învins cu 
scorul de 3—1 (2—1; 
1—0; 0—0) echipa ora-

■>

șului Berlin (R.D.G.). 
Spartak Plsen (R. S. 
Cehoslovacă) a cîști
gat cu 14—0 (5—0; 
5—0; 4—0) meciul 
echipa de tineret 
R. P. Romîne.

Astăzi, de la ora

cu 
a

17,

steva rin
Selecționafa de juniori a R. P. Polone a 

ocupat primul loc în turneul international 
de baschet încheiat duminică seara la 
Bydgoszcz. în ultimul joc, tinerii- baschet- 
baliști polonezi au învins cu 69—50 (34— 
20) echipa R. D. Germane. Pe locul trei 
s-a clasat echipa de juniori a R. P. Romî
ne, care a întrecut cu 61—52 (25—21) e- 
chipa R. P. Ungare.

*
Odată cu desfășurarea partidelor din 

runda a 7-a, turneul internațional de șah 
de la Hastings (Anglia) are un nou lider. 
Jucînd cu albele, fostul campion mondial 
Mihail Tal (U.R.S.S.) l-a învins pe N. 
Littlewood (Anglia) după aproape două 
ore de joc și a trecut în- fruntea clasa
mentului. Fostul lider al clasamentului, 
Hasin (U.R.S.S.), a pierdut la marele ma
estru internațional Lengyel (R. P. Ungară).

*
Cîștigînd cele două meciuri cu Skogn 

Iddrotslag (Norvegia), echipa feminină da 
handbal Helsingoer (Danemarca) s-a cali-

Modernizarea mașinilor - 
izvor de creștere a productivității muncii (Urmare din pag. I~a)

(Urmare din pag. I-a)

deri pe baza elementelor tipizate, 
se dă posibilitate întreprinderilor 
ca, sub îndrumarea și controlul Mi
nisterului Industriei Construcțiilor 
de Mașini, să încheie contracte cu 
muncitorii pentru executarea unor 
lucrări de modernizare a mașinilor- 
unelte și a utilajelor din aceste în
treprinderi. în aoest scop, ministe
rul stabilește anual lista mașinilor- 
unelte și a utilajelor care intră în 
această categorie.

Spre a asigura un nivel~ tehnic 
corespunzător acestor lucrări' de 
modernizare, este necesar ca pen
tru fiecare lucrare în parte, colec
tivul de modernizări din întreprin
deri să stabilească precis tema pe 
baza căreia să se întocmească un 
studiu tehnico-economic ; din aces
ta trebuie să rezulte caracteristicile 
constructive și funcționale ale solu
ției tehnice propuse, comparația cu 
construcții similare realizate în țară 
și străinătate, îmbunătățirile ce se 
aduc utilajului ce urmează a fi mo
dernizat, cheltuielile necesare și 
durata de recuperare a acestora din 
economiile ce se realizează prin 
creșterea productivității muncii și 
din economiile de investiții.

Lucrările de modernizare a mași
nilor-unelte și utilajelor se vor în
credința de către conducerile între
prinderilor celor mai calificați și 
experimentați muncitori din între- 

în același fel ca în procesul muncii? 
Firește că nu. Pentru a se obține 
date cît mai precise, pentru a se 
putea cerceta comportarea omului 
în timpul lucrului, este necesar ca 
el să fie studiat chiar la locul de 
muncă. Aparatura folosită în aceste 
studii trebuie să aibă o greutate și 
un Volum, cît mai mic, în unele ca
zuri să fie purtată de muncitor sau 
instalată în imediata lui apropiere. 
Se înțelege că un electroencefalo- 
graf, care are mărimea unui frigi
der, nit poate fi montat în cabina 
unui pilot. Pentru rezolvarea acestor 
probleme, în sprijinul medicinei a 
venit electronica.

Consultații... de Ia distanță
In țara noastră, transmiterea de la 

distanță a unor date fiziologice — 
radioteletransmisia — a fost realiza
tă de curînd, pentru prima oară, 
la Institutul de fiziologie norma
lă și patologică al Academiei R.P. 
Romîne, sub îndrumarea acad, 
prof. dr. Grigore Benetato. In labo
ratorul de electronică al institutului, 
un colectiv format din inginerii 
Radu Vrînceanu, Dumitru Bengules- 
cu și tehnicienii Constantin Avra- 
mescu și Victor Tiron au construit 
aparatele necesare pentru urmărirea 
de la distanță a funcțiilor fiziologice 
ale organismului omenesc. Pe patru ION PLEAVĂ

Aparatele înregistrează continuu. Diagramele arată cum acționează siste
mul nervos, aparatul circulator, cel respirator (fotografia din stingă). în acest 
timp, pilotul al cărui organism este studiat își vede liniștit de treabă. Caseta 
pe care o poartă pe umăr (fotografia din dreapta) transmite pe calea unde
lor semnalele așteptate Ia sol.

............ WiV

București
tot pe patinoarul „23 
August“, au loc me
ciurile: sel. de tineret 
a R. P. Romîne — A- 
ripile Sovietelor; sei. 
olimpică a R. P. Romî
ne — Spartak Plsen. 

(Agerpres)

ficat pentru semifinalele „Cupei campio
nilor europeni”. Handbalistele daneze au 
obținut victoria cu 11—9 $î 13—12.

★
Continuîndu-și turneul în R. F. Germa

nă, echipa iugoslavă de fotbal. F.C. Rad- 
nicki a întîlnit la Karlsruhe echipa locală 
F. G. Karlsruhe. Fotbaliștii iugoslavi 
obținut victoria cu scorul de 4—1.

★
în meci retur contînd pentru optimile 

de finală ale „Cupei campionilor euro
peni” la baschet (masculin), echipa Real 
Madrid a învins cu 115—43 (52—14) echi
pa Alemania Aîx la Chapelle. învingă
toare și în prima întîlnire (93—69), echipa 
din Madrid s-a calificat pentru sferturile 
de finală ale competiției.

★
Echipa cehoslovacă de fotbal Dulda Pra- 

ga a întîlnit la Rangoon selecționata ora
șului. Fotbaliștii cehoslovaci au terminat 
învingători cu scorul de 3—0 (2—0).

(Agerpres)

• •i «

prinderea respectivă sau. în unele 
cazuri, unor muncitori calificați și 
experimentați din alte întreprinderi 
din aceeași localitate. în angaja
mentele scrise, anexate la contrac
te, semnate atît de directorul între
prinderii cît și de responsabilul și 
colectivul de muncitori care urmea
ză să execute lucrările de moderni
zare, se stabilesc termenele de rea
lizare, termenele de garanție și 
suma pe care întreprinderea urmea
ză să o plătească pentru executarea 
acestor lucrări.

Pentru cointeresarea materială a 
muncitorilor care execută lucrări de 
modernizare și pentru efectuarea 
lor într-un timp scurt și la nivel 
tehnic ridicat, colectivele care exe
cută asemenea lucrări vor primi o 
sumă echivalentă cu pînă la 1,5 ori 
valoarea manoperei, iar pentru lu
crări deosebite — pînă la de 2 ori, 
în funcție de complexitatea și efica
citatea economică a lucrărilor de 
modernizare. Pentru personalul de 
proiectare, tehnologie și conducere 
tehnică, evidențiat în mod deosebit 
în elaborarea proiectelor, a pregă
tirii fabricației și în asistența teh
nică, ministerul va acorda premii.

Toate aceste măsuri vor contribui 
la intensificarea acțiunii de moder
nizare a mașinilor-unelte și utilaje
lor existente în întreprinderi, în 
special a celor realizate cu proiec
tare și execuție necentralizată. 

canale, aparatele transmit simultan 
electroencefalograma, electrocardio
grama, temperatura corpului și frec
vența respirației ; emițătorul poate 
fi așezat în buzunarul salopetei me
canicului de locomotivă sau a fur- 
nalistului, în haina de piele a pilo
tului sau pe scaunul pasagerului din 
avion ; aceasta datorită volumului 
său redus, obținut prin folosirea 
tranzistorilor. Datele se captează cu 
ajutorul unei stații de recepție, care 
le înregistrează pe hârtie sau pe 
bandă de magnetofon. Cercetările 
astfel făcute, spre deosebire de cele 
din laborator, au avantajul că sur
prind modificările fiziologice ale or- ■ 
ganismului chiar în momentul soli
citării acestuia, în timpul muncii.

Pînă acum, cercetătorii din insti
tut au experimentat cu succes noua 
aparatură de radioteletransmisie la 
mecanici de locomotivă și piloți. Vor 
urma alte categorii de meserii. Da
tele obținute îi ajută pe medici la 
stabilirea unui regim de muncă a- 
decuat pentru cele mai diferite pro
fesiuni, astfel îneît munca să devină 
cît mai puțin obositoare.

Specialiștii perfecționează în pre
zent aparatura de radioteletransmi
sie. Pe lingă datele de mai sus, în 
viitor se vor putea urmări de la 
distanță și alte procese biologice 
care au loc în timpul muncii.

AEROSÀNIE-AMFIBIE TELEFONUL ÎN LUME
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ultimul concurs

5 000 și

® Zeci de mu de spectatori au 
urmărit la Innsbruck àl treilea con
curs de sărituri din cadrul competi
ției „Cele 4 trambuline“, care a scos 
îh evidență forma remarcabilă a 
candidaților pentru medaliile olim
pice la această dificilă probă a O- 
îimpiadei. Finlandezul Kankkonen a 
repurtat victoria totalizînd 230,7 
puncte (săriturile lui au măsurat 92 
m și 89,5 m). El a fost urmat de 
Ivanikov (U.R.S.S.) cu 224,2 puncte 
(90,5 m—89,5 m) și de polonezul 
Przybila cu 223,8 puncte (95,5 m — 
86 m), recordmanul trambulinei o- 
limpice de la Bergisel.

® Marele concurs preolimpîc de 
patinaj viteză disputat la Hamar în 
Norvegia a fost dominat de sportivii 
sovietici. în clasamentul general 
primul loc a fost ocupat de Iuri Iu- 
mașev cu 90,780 puncte. Norvegia
nul Ivar Mos s-a clasat pe locul doi, 
iar Habibulin (U.R.S.S.) pe locul 
trei. Iumașev a cîștigat proba de 500 
m în 42”9/10, în timp ce campionul 
lumii, suedezul Nilsson, a ocupat lo
cul 24 cu 45”3/10. Grișin, campionul 
olimpic și recordmanul mondial al 
probei, nu a luat startul. Nilsson a 
înregistrat cel mai bun timp în pro
ba de 5 000 m cu 7’48”3/10.

• Pe pîrtiile de la Hindelang (Ba
varia) a început un important con-

O ocupație atrăgătoare
este posibil și necesar ca numărul 
familiilor de albine să crească în 
ritm rapid mai ales în zonele unde 
pot fi valorificate importante surse 
de nectar. în zona pădurilor de sal- 
cîm din sudul Olteniei numărul fa
miliilor de albine poate crește de 
2—3 ori. Actualele masive melifere 
din regiunea. Galați dau. putința să 
se crească cel puțin 70 000 familii 
de albine față de 45 000 cite există 
în prezent.

colective din mai multe regiuni 
de

rit
ale țării pe o suprafață totală
6 730 ha floarea-soarelui, au demon
strat că prin polenizarea suplimen
tară cu ajutorul albinelor s-a reali
zat un spor mediu de 322 kg se
mințe la ha. Interesante sînt și re
zultatele obținute de gospodăria co
lectivă din comuna Gheorghe Lazăr, 
regiunea București, unde în urma 
polenizării suplimentare a culturi
lor de floarea-soarelui și a aplică
rii metodelor agrotehnice, produc
ția de semințe la ha a sporit de la 
1 578 kg, cît a fost în anul 1959, la 
1 857 kg în 1961 și la 2 015 kg în anul 
1963. în ultimii trei ani producția 
medie de miere a fost de 31 kg de 
fiecare familie de albine. Veniturile 
totale realizate de gospodărie de pe 
urma sectorului apicol au ajuns în 
1963 la 284 000 lei.

în total, în anul 1963, cu spriji
nul direct al Asociației crescătorilor 
de albine, au fost transportate 
285 000 familii de albine pentru po
lenizarea suplimentară a 400 000 ha 
pomi fructiferi și floarea-soarelui. 
Aceasta arată că apicultura este o 
ramură indispensabilă agriculturii, 
avînd un rol însemnat în ansam
blul măsurilor pentru sporirea pro
ducției agricole.

Specialiștii care au studiat pro
ducția la hectar a principalelor 
plante melifere din țara noastră și 
cerințele privind polenizarea supli
mentară a. diferitelor culturi agrico
le și pomi fructiferi au stabilit că

SCÎNTEIA

Conferința pe țara 
si sesiunea științifică 
a Societății de științe 
matematice și fizice
Luni au început în Capitală lu

crările Conferinței pe țară și celei 
de-a IV-a sesiuni științifice a So
cietății de științe matematice și fi
zice din R. P. Romînă. La lucrări 
iau parte academicieni, cadre didac
tice din învățămîntul superior și de 
cultură generală, cercetători științi
fici, delegați ai tuturor filialelor.

în cuvîntul de deschidere, acad. 
Gr. C. Moisi! a vorbit despre direc
țiile actuale de dezvoltare a mate
maticii, iar în continuare acad. Ho- 
ria Hulubei despre direcțiile actua
le de dezvoltare a fizicii. Au fost 
prezentate apoi mai multe referate, 
între care „A patra stare a materiei 
— plasma" de acad. E. Bădărău și 
„Fundamentele teoriei probabilități
lor și statisticii matematice“ de acad. 
Gh. Mihoc și conf. G. Ciucu.

Participanții Ia lucrările confe
rinței au vizitat Institutul de fizică 
atomică.

Lucrările continuă.
(Agerpres)

Premiera filmului 
Pisica de mare“

cinematograful „Republica“ 
din Capitală a avut loc luni seara 
premiera noii producții, a Studioului 
cinematografic „București“, „Pisica 
de mare“, după scenariul lui Petre 
Luscalov și Vladimir Popescu. Re
gia este semnată de Gh. Turcu, ima
ginea aparține lui Jean Pierre Lazar, 
iar muzica lui Tiberiu Olah. Din 
distribuție fac parte : Leopoldina 
Bălănuță, Victor. Rebengiuc, Colea 
Răutu, Iurie Darie, Toma Dimitriu, 
Nicolae Sireteanu, Haralambie Bo- 
roș și alții.

Au participat Dumitru Popescu, 
vicepreședinte al Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, Mihnea 
Gheorghiu, președintele Consiliului 
cinematografiei, reprezentanți ai 
conducerii Studioului cinematogra
fic „București“, cineaști și alți oa
meni de artă, un numeros public.

Actorul Crîstea Avram a prezen
tat pe realizatorii și interpreții fil
mului.

(Agerpres)

■■
curs preolimpîc de schi cu partici
parea unor sportivi din 16 țări. Pro
ba de slalom uriaș a revenit schio
rului elvețian Edmond Bruggman, 
puțin cunoscut în arena sportului 
de iarnă. El a fost urmat în clasa
ment de o serie de renumiți cam
pioni ai slalomului : Egon Zimmer
man (Austria), Jimmy Hueg (S.U.A.),
François Bohlieu (Franța), Karl 
Schrantz (Austria), Pepi Stiegier 
(Austria).

• La Zlataust au continuat cam
pionatele de schi ale U.R.S.S. Cam
pioană în proba feminină de 5 km a 
devenit Klavdia Boiarskih, care a 
parcurs distanța în 21’23”. Ea a în
vins-o pe Alevtina Kolcina — 21’29” 
și pe Evdochia Mekșilo — 21’39”. 
Foarte spectaculoasă a fost proba de 
15 km cîștigată de 
nov în 57’39”.

o Pe patinoarul 
neva s-a disputat 
de selecție al „viteziștilor“ elvețieni. 
Echipa a fost alcătuită din patina
torii Rueli Uster (1 500,
10 000 m), Peter Büttner (5 000 și 
10 000 m) și Jean Pierre 
(500 și 1 500 m). Uster a stabilit un 
nou record elvețian la proba de 
10 000 m cu rezultatul de 17’01”8/10.

(Agerpres)

METODE APICOLE MODERNE

albinelor sini 
recentă. In pre- 
ramuri de acti-

producției 
destul de 
și în alte

Cu toate că albînăritul este o ocu
pație străveche, cunoașterea și răs- 
pîndirea metodelor științifice de di
rijare a 
de dată 
zent, ca , 
vitate, și-au găsit loc de aplicare 
metode și utilaje moderne, care per
mit sporirea producției de miere. 
Importantă este, mai ales, folosirea 
stupilor multietajați, extinderea u- 
tilizării măteilor ajutătoare. Stupii 
multietajați permit valorificarea 
mai deplină a resurselor de nectar 
din marile bazine melifere, dau pu
tința să crească într-o măsură în
semnată productivitatea muncii.

Experiența din ultimii ani arată 
că folosirea măteilor ajutătoare 
constituie un mijloc deosebit de efi
cient pentru mărirea producției de 
miere. în unele unități această me
todă a contribuit la creșterea canti
tății de miere cu 60—70 la sută fără 
nici un fel de noi investiții. Aplica
rea acestei metode depinde de ridi-

încordarea reia ți îl or 
dintre Indonezia și Malaya

Declarafia ministrului de externe al Indoneziei, Subandrio

DJAKARTA 6 (Agerpres). — A- 
genția Antara anunță că ministrul 
afacerilor externe al Indoneziei, Su
bandrio, a primit luni succesiv pe 
ambasadorul Marii Britanii la Dja
karta și pe ambasadorul australian 
cu care a avut convorbiri în proble
ma relațiilor indoneziano-malayeze.

într-o declarație făcută apoi zia
riștilor, ministrul de externe indone
zian a subliniat că interlocutorii săi 
au recunoscut gravitatea situației 
create în această parte a lumii și a 
arătat că atîta timp cît guvernul ma- 
laÿez se va menține pe actuala sa 
poziție, găsirea unei soluții va fi 
foarte dificilă.

' Subandrio urmează să-1 însoțească 
pe președintele Sukarno în vizita pe 
care o va face începînd de la 7 ia
nuarie în Filipine, vizită legată tot 
de încordarea în relațiile dintre In
donezia și Malaya.

★

KUALA LUMPUR 6 (Agerpres). 
Peter Thorneycroft, ministrul apă
rării al Angliei, și-a încheiat vizita 
de două zile la Kuala Lumpur.

Rezultatele preliminare ale alegerilor
din Republica Africa Centrală

BANGUI 6 (Agerpres). — Popu
lația Republicii Africa Centrală a 
participat duminică pentru prima 
oară la alegerile pentru desemnarea 
președintelui țării. Singurul candidat 
a fost David Dacko, actualul pre
ședinte al republicii și liderul sin
gurului partid legal din această țară 
— Mișcarea pentru evoluția socială 
a Africii negre (MESAN),

Declarațiile primului ministru
ai Canaliei

OTTAWA 6 (Agerpres). — Intr-o 
cuvîntare radiodifuzată, primul mi
nistru al Canadei, Lester Pearson, a 
declarat că în momentul de față se 
manifestă o îmbunătățire a relații
lor Est-Vest în urma încheierii Tra
tatului cu privire la interzicerea ex
periențelor nucleare în trei medii.

Referindu-se la problemele mili
tare, Pearson a arătat că „Canada 
trebuie să revizuiască politica de a- 
părare a țării. Angajamentele nu
cleare luate în trecut, a spus el, tre
buie menținute, dar acéasta nu ne va 
împiedica să punem la punct propria 
noastră apărare“

Un grup de ingineri sovietici, con
dus de cunoscutul constructor de a- 
vioane A. N. Tupolev, a creat o ma
șină originală — aerosania-amfibie. 
Prevăzută cu instalații speciale, noua 
mașină se poate deplasa atît pe ză
padă, cît și pe apă, fiind o combi
nație schiuri-barcă.

Fundul mașinii este acoperit cu un 
strat de polietilenă, care avînd o fre
care mică, permite dezvoltarea unor 
viteze mari : 120-130 km/oră pe 
padă, 50—60 km/oră pe apă.

Experimentările care au avut 
au demonstrat marea capacitate 
manevră a. acestei originale construc
ții. Aerosania-amfibie poate transpor
ta o încărcătură de 600 kg. Ea este 
destinată transportului în 
îndepărtat, Siberia, Extremul Orient 
și Cazahstan.

In anul 1964 se va construi 
experimentală de aerosănii-amfibii 
pentru probe de exploatare.

carea calificării apicultorilor prin 
cursuri de scurtă durată, schimburi 
de experiență și prin alte mijloace 
ale propagandei apicole.

Deosebită utilitate are extinderea 
metodelor aplicate de stuparii frun
tași, care asigură un număr maxim 
de albine in perioada înfloririi 
principalelor plante melifere (sal- 
cîm, tei etc). Aceasta contribuie la 
valorificarea aproape integrală a 
surselor de nectar.

în scopul sporirii producției de 
miere, apicultorii au posibilitatea 
să-și procure o gamă largă de u- 
nelte apicole, faguri artificiali de 
bună calitate, biostimulatori. Valoa
rea utilajelor procurate în 1963 
este de 6 ori mai mare decît în anul 
1961. Se ridică totodată și proble'ma 
îmbunătățirii calității unor unelte 
apicole și îndeosebi a stupilor. Pen
tru a se extinde folosirea stupilor 
multietajați este nevoie să se pro
ducă și să se livreze un număr mai 
mare de piese separate dintre cele 
mai necesare apicultorilor. Noile 
metode și utilaje apicole au drept 
scop să ușureze și o parte din acti
vitatea albinelor, îneît ele să nu 
albă altceva de făcut decît să sirin
gă cantități cît mai mari de miere, 
ceară, polen.

Rămîne ca apicultorii din gospo
dăriile colective și de stat, din alte 
unități, cît și alți pasionați ai aces
tei îndeletniciri, să-și însușească cit 
mai multe metode apicole moderne, 
de mare eficacitate în creșterea 
producției de miere, ceară, ulei, 
f ructe și alte'produse valoroase,

oficialități malayeze, 
și cu ministrul de 

Razak, el s-a întîlnit 
cu primul ministru

După ce în prealabil a dus tratative 
cu o serie de .......... .. .
printre care 
război Abdul 
la 6 ianuarie 
Abdul Rahman. în centrul discuții
lor a stat problema „apărării“ Fe
derației Malayeze împotriva așa- 
zisei „agresiuni“ indoneziene la 
frontiera cu teritoriile din nordul 
insulei Borneo. La tratative au mai 
fost de față ministrul de război ma- 
layez, Razak, lordul Head, înaltul 
comisar britanic în Federația Ma- 
layeză, precum și înalți comandanți 
ai forțelor armate engleze din a- 
ceastă regiune. Observatorii politici 
relatează că în cadrul tratativelor, 
primul ministru malayez a prezentat 
„într-un mod foarte complet“ ne
voile de arme și echipament mili
tar ale Federației Malayeze și a 
fost examinat rolul pe care trebuie 
să-l aibă forțele armate australiene 
în „apărarea“ federației.

După Kuala Lumpur, Thorney
croft va vizita Singapore și celelalte 
teritorii care alcătuiesc Federația 
Malayeză.

După cum relatează coresponden
tul din Bangui al agenției France 
Presse, potrivit rezultatelor deocam
dată incomplete, peste 97 la sută din 
alegători au votat pentru Dacko.

★

Republica Africa Centrală — fostă 
colonie franceză — are o suprafață 
de 617 000 kmp și o populație de 
1 227 000 locuitori, din care peste 
10 000 sînt europeni.

Din punct de vedere economic, ea 
este o țară agrară cu o economie 
slab dezvoltată. Principalele culturi 
agricole sînt cafeaua, tutunul și a- 
rahidele. Subsolul țării este puțin 
explorat. Se extrage aur precum și 
diamante. In Republica Africa Cen
trală există cîteva întreprinderi mici 
pentru prelucrarea parțială a pro
duselor agricole.

Valul mișcării de eliberare națio
nală din Africa a dus la înlăturarea 
și din această țară a jugului colo
nial. La 13 decembrie 1960 a fost 
semnat acordul cu privire la acor
darea independenței.

Șeful statului — președintele — 
este în același timp și șeful guver
nului. Organul legislativ suprem este 
Adunarea Națională.

Folosirea telefonului în lume progre
sează cu pași uriași — menționează 
publicația anuală „Telefonul în lume“, 
editată de societatea „American Tele
phone and Telegraph Company“. Po
trivit acestei publicații, la 1 ianuarie 
1963 numărul telefoanelor folosite în 
lume se ridica la 159 200 000, ceea ce 
reprezintă o creștere de peste 9 mili
oane de aparate față de 1 ianuarie 
1962. Această creștere este cea mai 
importantă care a fost realizată pînă 
acum într-un singur an, întrecînd re
cordul stabilit în 1958, cînd au fost 
date în folosință 8 800 000 aparate noi.

în ce privește folosirea telefonului, 
canadienii sînt primii din lume cu 
613,4 convorbiri telefonice de persoană 
în decurs de un an.

COBORÎRE DE PE EIGER

Trei alpiniști elvețieni, Paul Etter, 
Uli Canterbeim și Sepp Henkel au reu
șit pentru prima oară să coboare de-a 
lungul peretelui nordic al muntelui 
Eiger din masivul bemez, cunoscut ca 
fiind cel mai primejdios. Pe acest pe
rete și-au pierdut viața în încercări a- 
semănătoare peste 20 de persoane în 
25 de ani. Fapta lor deschide un nou 
capitol în istoria alpinismului. In 
cursul coborîrii, alpiniștii elvețieni au 
descoperit cadavrele înghețate a doi 
alpiniști spanioli, Emesto Novarro și 
Alberto Rabada, care și-au pierdut via
ța în august anul trecut, în timp ce 
urcau pe acest perete nordic al munte
lui Eiger.

Pe șantierele reunite din Monfalcone totul este gata pentru lansarea Ia 
apă a petrolierului „Carlo Cameli“ cu o capacitate de 90 000 de tone. Aceasta 
este cea mai mare navă comercială construită pînă acum în Italia.
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încheierea vizitei iui N. S. Hrușciov 
in R. P. Polonă

VARȘOVIA 6 (Agerpres). — După 
o vizită neoficială în Polonia, făcută 
la invitația lui W. Gomulka, prim- 
secretar al C.C. al P.M.U.P., și J. 
Cyrankiewicz, președintele Consiliu
lui de Miniștri, N. S. Hrușciov, prim- 
secretar al C.C. al P.C.U.S., pre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., și K. T. Mazurov, membru 
supleant al Prezidiului C.C. al 
P.C.U.S., prim-secretar al C.C. al 
P.C. din Bielorusia, au părăsit țara.

La .gara „Gdansk“ din Varșovia 
oaspeții au fost conduși de W. Go
mulka și de alți conducători de 
partid și de stat ai R. P. Polone.

Congresul al XX-lea 
al P. C. din Suedia 

și-a încheiat lucrările
STOCKHOLM 6 (Agerpres). — La 

Stockholm și-a încheiat lucrările 
cel de-al XX-lea congres al Parti
dului Comunist din Suedia, care a 
discutat raportul de activitate al 
Comitetului Central, programul de 
acțiuni în vederea campaniei elec
torale din anul 1964, probleme pri
vind^ arma nucleară și politica mi
litară, programul de îmbunătățire 
a sistemului de ocrotire a sănătății, 
politica agrară și politica în dome
niul locuințelor.

Delegații la Congres au adus oma
gii lui H. Hagberg, fost președinte al 
P.C. din Suedia, pentru îndelungata 
și rodnica activitate în funcția de 
președinte al partidului.

Congresul a ales noua componență 
a Conducerii partidului (Comitetul 
Central). La prima plenară după 
congres a conducerii Partidului Co
munist din Suedia, K. H. Hermans- 
son a fost ales în unanimitate pre
ședintele P. C. din Suedia.

Sosirea la Moscova 
a delegației Comitetului 

de radiodifuziune 
și televiziune din R. P. Romînă

MOSCOVA 6. Corespondentul ,A- 
gerpres transmite: Luni a sosit la 
Moscova delegația Comitetului de 
radiodifuziune și televiziune din 
R. P. Romînă condusă de Ion Pas, 
președintele comitetului. în gara 
Kiev delegația a fost întîmpinată de 
M. A. Harlamov, președintele Comi
tetului de stat pentru radiodifuziu
ne și televiziune de pe lîngă Consi
liul de Miniștri al U.R.S.S., precum 
și de membri ai conducerïi' Cômito- 
tului pentru radio și televiziune din 
U.R.S.S.

Patriotul portughez Humberto Del
gado, care a părăsit de curînd Bra

va 
lin

zilia, a sosit la Roma. De aci el 
pieca în cîteva țări pentru a crea 
guvern portughez în exil.

PROIECTUL UNUI TUNEL
EUROPA-AFRICA

a-Ziarul „Maroc Informations" a 
nunțat că în Maroc a fost creață o 
societate pentru a studia proiectul 
construirii unui tunel care să unească 
Europa cu Africa, în dreptul strîm- 
tor ii Gibraltar. Tunelul, care ar urma 
să aibă o lungime de 13 km, va 
permite automobilelor să ajungă de 
la un continent la altul în decurs de 
un sfert de oră.
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Ecouri la mesajul adresat de N. S. Hrușciov 
șefilor de state și de guverne

Reuniunile de la Bruxelles 
și Luxemburg ale „celor șase"

Succesul baritonului Nicolae Herlea 
la Scala din Milano

PARIS 6 (Agerpres). — Sub sem
nătura cunoscutei ziariste Geneviève 
Tabouis, ziarul „Paris Jour“ pu
blică un articol intitulat: „Hrușciov 
reafirmă angajamentul său cu pri
vire la renunțarea la forță“. „Șeful 
guvernului sovietic — scrie au
toarea, printre altele — acționea
ză. potrivit concepției sale cu 
privire la coexistența pașnică activă. 
El vrea să demonstreze că aceasta 
poate să dea rezultate efective. Pen
tru el este vorba de a se stabili în
tre Est și Vest un sistem codificat 
de securitate internațională care ar 
putea, eventual, să se concretizeze 
într-un pact de neagresiune“.

La rîndul său, „Le Populaire“ tra
ge concluzia că, „prin concesii reci
proce Est-Vest și cu răbdare, cele 
două părți trebuie să se angajeze 
să încheie noi acorduri care să mic
șoreze tensiunea internațională și să 
încurajeze, în consecință, o pace 
reală“.

★

NEW YORK 6. — Ziarele repro
duc declarația Departamentului de 
Stat în care se spune că pro
punerile șefului guvernului sovietic 
„vor fi studiate amănunțit“ de Sta
tele Unite împreună cu aliații lor din 
N.A.T.O., pentru „a se găsi măsuri 
constructive care ar ajuta la slăbirea 
încordării în lume“.

CAIRO 6. — Ziarul „Al Gum- 
huria“ rezumă principalele teze 
ale acestiii mesaj în titluri ca : „Un 
plan de pace al lui Hrușciov. Pro
punerea pentru a se încheia un a-

CIPRU: Continuă consultările 
pentru normalizarea situației

NICOSIA 6 (Agerpres). — în Ci
pru a domnit duminică liniștea, cu 
excepția unor incidente izolate în 
localitățile Larnaca și Kokkina. Re
prezentanții comunităților greacă și 
turcă au continuat consultările cu 
înaltul comisar britanic Arthur 
Clark în legătură cu măsurile în 
vederea normalizării situației.

Agenția Reuter relatează că „în 
ciuda asigurărilor președintelui Ma
karios că membrii guvernului, auto
rităților și poliției aparținînd comu
nității turce pot intra fără nici o 
opreliște în cartierele . comunității 
grecești și își pot relua activitatea 
la sediile unde lucrează, nu s-a ma
nifestat nici un semn din partea 
ciprioților turci de a părăsi barica
dele“. Un purtător de cuvînt al vi
cepreședintelui Kuciuk a declarat 
ziariștilor că nu recunoaște legali
tatea guvernului Makarios.

Agenția Reuter anunță că pre
ședintele Ciprului, Makarios, a ac
ceptat luni propunerea ca un obser
vator al O.N.U. să vină în Cipru pen
tru a studia la fața locului situația

Măsuri cu caracter economic ale guvernului algeria»
ALGER 6 (Agerpres). — Pentru a 

preîntîmpina creșterea prețurilor 
mărfurilor, guvernul Algeriei a 
hotărît deschiderea unui mare nu
măr de magazine cu amănuntul care 
vor pune în vînzare mărfuri la un 
preț fix, stabilii de Ministerul Eco
nomiei. în declarația dată publicită-

Vișita în Algeria a linei

ALGER 6 (Agerpres). — La invi
tația Frontului de eliberare națio
nală din Algeria, o delegație a Par
tidului Comunist Italian .ondusă de 
Luigi Longo, secretar general ad
junct al P.C.I., face o vizită în Al
geria. Delegația a fost primită de 
Ben Bella, președintele Republicii 
Algeriene.

Salutînd pe oaspeți, Ben Bella a 

cord în virtutea căruia s-ar renunța 
la folosirea forței pentru rezolvarea 
problemelor de frontieră. Conducă
torul sovietic declară că conside
rentele de ordin politic și economic, 
precum și deosebirile dintre siste
mele sociale ale țărilor nu pot servi 
ca o justificare pentru agresiune. El 
cheamă să se adopte de urgență 
măsuri în vederea unificării Germa
niei, Coreei și Vietnamului pe cale 
pașnică“.

■Ar

TOKIO 6 (Agerpres). — Ziarele 
japoneze „Asahi", „Yomiuri” și alte
le se referă la propunerea Uni
unii Sovietice de a se încheia un 
acord internațional care să interzică 
recurgerea la forță pentru reglemen
tarea litigiilor și problemelor- terito
riale. Propunerea lui N. S. Hrușciov, 
scrie ziarul „Mainiți“, reprezintă 
prima rîndunică a politicii externe 
de pace a Uniunii Sovietice în anul 
care începe. Folosindu-se de îmbu
nătățirea relațiilor dintre Est și Vest, 
subliniază ziarul, după încheierea 
Tratatului cu privire la interzicerea 
experiențelor cu arma nucleară. 
Uniunea Sovietică manifestă o nouă 
inițiativă pentru rezolvarea celor
lalte probleme litigioase.

*
DAKAR 6. Președintele Republi

cii Senegal, Leopold Senghor, a de
clarat în cadrul unei conferințe de 
presă „Diferendele, în general, ca 
și diferendele privind frontierele, în 
special, trebuie reglementate pe cale 
pașnică“.

care s-a creat în această țară. în 
aceeași zi, el a avut o întrevedere 
cu înaltul comisar britanic în Cipru, 
Arthur Clark, pentru a găsi o solu
ție la impasul în care s-a ajuns în 
ce privește posibilitățile de restabi
lire a comunicațiilor dintre sectoa
rele locuite de populația de origine 
greacă și turcă din Nicosia.

După cum se știe, un acord în a- 
ceastă direcție a intervenit ca ur
mare a negocierilor care au avut loc 
cu trei zile în urmă între Arthur 
Clark și reprezentanții populației 
cipriote de origine greacă și turcă. 
Transpunerea în fapt a măsurii a 
întîmpinat însă dificultăți, ceea ce 
a făcut necesară reluarea discuțiilor 
pe această temă.

Ar

ANKARA 6 (Agerpres). — Luni, 
la Ankara a avut loc, sub preșe
dinția primului ministru, Ismet 
Inönü, o întrunire a Consiliului de 
Miniștri al Turciei în cursul căreia 
s-a hotărît ca F. C. Erkin, ministrul 
turc al afacerilor externe, să con
ducă delegația turcă la Conferința 
în problema • Ciprului, care se va 
deschide la 15 ianuarie la Londra.

ții se spune că guvernul va încuraja 
crearea unui număr tot mai mare de 
cooperative. Guvernul a hotărît, de 
asemenea, să aloce 1 miliard de 
franci pentru reconstruirea regiuni
lor afectate de inundațiile care au 
avut loc în Algeria în cursul lunii 
decembrie.

delegații a P. C« Italian 

declarat că vizita delegației P.C. I- 
talian este începutul unei faze noi 
și importante a legăturilor dintre 
Republica Algeriană, partidul său și 
mișcarea muncitorească din Europa 
occidentală. Ben Bella a spus în în
cheiere că poporul algerinn ar fi 
foarte bucuros dacă l-ar avea ca 
oaspete pe secretarul general al 
P.C. Italian, Palmiro Togliatti.

Imediat după a- 
tentatul Ia viața 
președintelui Gha
nei. In fotografie i 
Președintele Nkru
mah, aplecat asu
pra polițistului din 
garda sa personală, 
care a fost lovit 
mortal de atentator.

LONDRA 6. — După cum anunță 
agenția France Presse, purtătorul de 
cuvînt al Ministerului Afacerilor 
Externe al Marii Britanii a declarat 
că mesajul lui Hrușciov este exami
nat în prezent la acest minister.

„La prima vedere, cea mai mare 
parte a notei sovietice referitoare la 
renunțarea la forță pare să fie o re
petare a unor teze cunoscute“, a 
spus purtătorul de cuvînt, care a a- 
dăugat: „Prevederea sa principală 
este renunțarea la forță ca mijloc de 
reglementare a litigiilor teritoriale. 
Marea Britanie încearcă să deter
mine în ce măsură acest mesaj com
portă propuneri în vederea extinde
rii sau întăririi obligațiilor de acest 
fel, pe care Marea Britanie le-a con
tractat deja în cadrul Cartei Națiu
nilor Unite“.

★

VARȘOVIA 6 (Agerpres). — Zia
rul „Trybuna Ludu“ arată într-un 
articol că „noul mesaj al guvernului 
sovietic face parte din șirul de ini
țiative ale țărilor socialiste pentru 
întărirea și consolidarea păcii în 
lume, pentru destinderea relațiilor 
internaționale“. In continuare se a- 
rată : „Mesajul constituie un bogat 
document care arată pericolul pen
tru pacea între popoare pe care-1 
reprezintă litigiile teritoriale, pro
blemele granițelor și pretențiile sta
telor asupra anumitor teritorii“.

★

PRAGA 6. Ziarul cehoslovac 
„Rude Pravo“ scrie într-un co
mentariu că esența mesajului lui 
N. S. Hrușciov este propunerea de 
încheiere a unui acord internațio
nal care să prevadă renunțarea la 
folosirea forței pentru schimbarea 
actualelor frontiere de stat.

Ar
BELGRAD 6. Sub titlul „Noile 

propuneri sovietice“, ziarul „Borba“ 
scrie : „Noul an a luat startul în- 
tr-o atmosferă mult mai favorabilă 
și aceasta atît datorită climatu
lui politic, urmărilor satisfăcă
toare ale anului trecut, cît și 
noilor inițiative luate de șefii de 
state încă de la începutul anului 
1964“. Caracterizînd noile propuneri 
sovietice, ziarul „Borba“ scrie că ele 
constituie un act evident de bună
voință, o expresie a hotărîrii de a 
nu se stagna în ceea ce relațiile 
Est-Vest au realizat deja, în a se 
merge mai departe pentru îmbună
tățirea unei atmosfere favorabile 
rezolvării problemelor în toată gre
utatea și complexitatea lor.

Remanieri în junta 
guvernamentală dominicană

SANTO DOMINGO 6 (Agerpres). 
Agenția Reuter anunță că la 5 ia
nuarie junta guvernamentală din 
Republica Dominicană a numit un 
nou cabinet compus din patru 
membri ai Uniunii civice naționale, 
patru ai partidului Avangarda re
voluționară și cinci independenți.

înainte de schimbarea guvernului, 
acesta era compus dintr-o coaliție 
guvernamentală cuprinzînd repre
zentanți a șase partidg. Patru 
partide s-au retras însă din coaliție.

Cambodgia își apără neutralitatea
Propunerea făcută în repetate rîn- 

duri de șeful statului cambodgian, 
prințul Norodom Sianuk, privind 
convocarea unei conferințe a celor 
14 state semnatare ale acordurilor 
de la Geneva pentru garantarea 
neutralității Cambodgiei și reactua
lizată în ultima vreme se bucură de 
o largă aprobare în opinia publică. 
Țările socialiste au sprijinit cu con
secvență. eforturile statului cambod
gian pentru apărarea neutralității 
sale. Răspunzînd mesajului trimis 
de Norodom Sianuk, cu privire la 
convocarea unei conferințe interna
ționale consacrate garantării neutra
lității, guvernul U.R.S.S. ;— u- 
nul din cei doi copreședinți ai 
Conferinței de la Geneva — a 
arătat încă de mult că este 
gata să participe la o asemenea 
conferință. De asemenea, ideea con
vocării acestei conferințe este spri
jinită și de numeroase țări din Asia 
și din alte regiuni ale lumii. Acum 
cîteva zile, Ministerul Afaceri
lor Externe al Angliei a arătat, 
într-o declarație, că guvernul en
glez este în principiu de acord cu 
convocarea unei astfel de conferin
țe. Declarația se referă, de altfel, și 
la o serie de dificultăți pe care le 
mai prezintă convocarea conferinței.

în ce privește poziția S.U.A., pur
tătorul de cuvînt al Departamentu
lui de Stat a arătat că „propunerea 
cambodgiană continuă să se afle în 
studiul organelor S.U.A.“. Comen- 
tînd, în general, atitudinea Statelor 
Unite în această problemă, agenția 
France Presse scrie că „se pare că 
guvernul american se opune- întru
nirii unei conferințe internaționale 
asupra neutralității Cambodgiei“.

In ciuda presiunilor blocului mili
tar SEATO care a căutat s-o atragă 
în orbita planurilor sale, Cam
bodgia a refuzat să aibă ceva co
mun cu această coaliție milita
ră, respingînd cu tărie toate „o- 
fertele“. Politica de neutralita
te, pe care o duce actualul gu
vern, corespunde întru totul intere
selor țării și contribuie la con
solidarea suveranității și indepen

BRUXELLES 6 (Agerpres). — La 
cererea neașteptată a Italiei, luni 
au început la Bruxelles lucrările 
Consiliului ministerial al Pieței co
mune pentru a discuta o hotărîre a 
comisiei C.E.E. în baza căreia Ger
mania occidentală este autorizată 
să mențină temporar restricții la 
importurile de fructe — hotărîre 
care nemulțumește în special Italia, 
principala țară exportatoare de fruc
te din rîndul „celor șase“.

Agenția Reuter amintește că în 
baza hotărîrii adoptate-de „cei șase“ 
în ianuarie 1962 în legătură cu im
portul de fructe și legume, toți sem
natarii au fost obligați ca pînă la 
31 decembrie 1963 să desființeze 
toate restricțiile impuse importului 
acestor bunuri alimentare din țări
le membre ale C.E.E. Numai Ger
mania occidentală, adaugă Reuter, 
a fost autorizată de comisia Pieței 
comune să aplice o clauză specială 
acestei hotărîri.

LUXEMBURG 6 (Agerpres). — 
După cum relatează agenția United

„Procesul
BONN 6 (Agerpres). — Luni a 

continuat la Frankfurt pe Main pro
cesul intentat împotriva celor 22 de 
foști SS-iști, acuzați de complicitate 
la masacrele care au avut loc în la
gărul de la Auschwitz.

Tribunalul a admis cererea profe
sorului Kaul din R.D.G. de a asista 
la proces ca reprezentant al cetățe
nilor din R.D. Germană ale căror 
rude au pierit la Auschwitz.

Interogatoriul acuzaților Emil Bed- 
narek, dr. Franz Lucas și Gerhart 
Neubert a arătat că acuzații, ca și în 
zilele precedente, încearcă să nege 
vinovăția în asasinatele în masă co
mise de naziști la Auschwitz, sus- 
ținînd că ei ar fi fost simpli execu- 
tanți ai unor ordine.

Interzicerea partidului 
religios conservator 

din Pakistanul de vest
CARACI 6 (Agerpres). — Agenții

le de presă anunță că guvernul Pa
kistanului de vest a interzis activi
tatea partidului religios conservator 
„Jamaat Islami“. La Caraci, La
hore, Hyderabad și în alte orașe ale 
țării, sediile partidului au fost sigi
late. Au fost, de asemenea, arestați 
o serie de conducători ai acestui par
tid, printre căre și liderul său Mau- 
lana Abdul Ala Maudoodi.

Intr-un comunicat guvernamental 
dat publicității, acest partid este a- 
cuzat de a fi desfășurat activitate 
ostilă Pakistanului și de a fi încercat 
să vină la putere în vederea instau
rării unui regim fascist.

denței ei, precum și la întărirea pă
cii în această regiune. „In ciuda tu
turor piedicilor externe, noi rămî- 
nem în afara blocurilor militare și 
mergem pe calea neutralității“ — a 
declarat recent Norodom Sianuk.

Pentru apărarea intereselor țării, 
guvernul Cambodgiei a luat unele 
măsuri, printre care cea mai recentă 
este renunțarea la ajutorul militar, 
economic și cultural american. A- 
.ceastă hotărîre — se arată în decla
rația guvernamentală cambodgiană
— a fost luată „în baza dorinței po
porului“. în legătură cu această ho
tărîre a guvernului cambodgian, a- 
genția France Presse menționa că 
„șeful statului a arătat că S.U.A. 
sprijină mișcarea rebelă a „Khmeri
lor liberi" în Vietnamul de sud”. Iar 
corespondentul agenției Associated 
Press releva: „ajutorul creează une
ori probleme de inflație și de dislo
cații economice’’.

De mulți ani locuitorii de la gra
nițele Cambodgiei cu Vietnamul de 
sud și Tailanda trăiesc sub amenin
țarea permanentă a răpăitului de 
mitralieră, a jafurilor și incendiilor 
la care se dedau trupele acestor 
state vecine. Astfel, agenția ameri
cană U.P.I. arăta nu de mult că 
„din nou 100 de soldați ai armatei 
sud-vietnameze au pătruns pe teri
toriul Cambodgiei atacînd un post 
de grăniceri în provincia Kampet“, 
iar avioane sud-vietnameze au în
treprins raiduri deasupra teritoriu
lui cambodgian. Luna trecută — a- 
rată agenția cambodgiană de presă
— militari sud-vietnamezi au tras 
asupra unui grup de țărani cam
bodgien! care se aflau la munca 
cîmpului ; elicoptere ce decolea
ză de pe aeroporturile din Saigon 
transportă trupe și elemente trădă
toare la și peste granița cambod
giană.

Și din partea Tailandeî se între
prind asemenea acte contrarii rela
țiilor de conviețuire normală în
tre state. Recent s-a ajuns pînă 
acolo încît ministrul de externe, Tha- 
nat Koman, a formulat amenințări 
de înlăturare de la putere a prințu
lui Norodom Sianuk.

Press International, astăzi urmează 
să înceapă la Luxemburg lucrările 
Consiliului ministerial al Comunită
ții Europene a Cărbunelui și Oțelu
lui (C.E.C.O.) pentru a hotărî dacă 
la importurile de oțel din afara co
munității, C.E.C.O. va ridica tarifele 
vamale la același nivel pentru toți 
membrii săi.

Agenția arată, pe de altă parte, 
că la sfîrșitul săptămînii trecute a 
avut loc o ședință a comitetului 
pentru comerțul exterior al C.E.C.O. 
care a dezbătut eventualele efecte 
pe care le-ar avea majorarea tarife
lor vamale la importul de oțel asu
pra relațiilor comerciale ale țărilor 
membre ale Pieței comune cu cele
lalte țări occidentale. Un reprezen
tant vest-german în Comitetul pen
tru comerțul exterior a declarat co
respondentului U.P.I. : „Este regre
tabil că C.E.C.O. n-a ajuns încă la 
stabilirea unor tarife vamale comu
ne în timp ce se lucrează la o poli
tică comercială comună“.

Auschwitz“
Primele zile ale procesului confir

mă impresia că reprezentanții apără
rii încearcă prin orice mijloace să 
tărăgăneze și chiar să întrerupă pro
cesul. Deosebit de activ în această 
direcție a fost avocatul Laterntzer, 
fost apărător în procesul principali
lor criminali de război de la Nürn
berg.

După prăbușirea regimului die- 
mist și-a întețit și mai mult atacu
rile așa-zisa organizație a „Khmeri
lor liberi“ alcătuită din transfugi 
cambodgien!, care-și au sediul în 
Vietnamul de sud. La congresul par
tidului de guvernămînt din Cambod
gia șeful statului, Norodom Sianuk, a 
dezvăluit acțiunile unui grup sub
versiv care s-a infiltrat pe teritoriul 
țării venind din Vietnamul de sud. 
Trădătorii arestați de organele de 
securitate din Cambodgia au recu
noscut că se fac pregătiri pentru o 
intervenție împotriva Cambodgiei 
și că activitatea lor este sprijinită 
de unele cercuri reacționare occi
dentale.

Faptele menționate sînt numai 
cîteva din lungul șir de presiuni la 
care este supus statul cambodgian 
din exterior, din partea cercurilor 
care nu văd cu ochi buni neutrali
tatea Cambodgiei.

Cu toate acestea, guvernul țării 
promovează o politică de neutralita
te, iubitoare de pace. In această ac
țiune a ei, Cambodgia se bucură de 
simpatia și sprijinul țărilor iubitoa
re de pace și progres din întreaga 
lume și în primul rînd din partea 
țărilor socialiste. „Năzuința noastră 
de a întreține relații de colaborare 
pașnică și prietenie cu toate țările 
globului pămîntesc — a declarat No
rodom Sianuk — rămîne neschimba
tă. Cambodgia trebuie să continue 
înaintarea sa pe calea progre
sului pentru a birui rămînerea 
ei în urmă față de țările dez
voltate ale lumii“.

Poporul cambodgian, care și-a cu
cerit prin grele lupte libertatea, este 
ferm hotărît să apere independența 
țării sale și politica ei iubitoare de 
pace. Traducerea în viață a propu
nerii cambodgiene de a se convoca 
o conferință internațională pentru a 
i se garanta neutralitatea, ar rezol
va, pe calea tratativelor, așa cum 
s-au rezolvat și alte probleme im
portante, situația încordată ce s-a 
creat în această parte a lumii.

I. ALEXANDRESCU

ROMA 6 — Corespondentul Ager
pres, Giorgio Pastore, transmite : 
Duminică a avut loc la Opera Scala 
din Milano un spectacol cu „Don 
Carlos“ de Verdi ; în rolul lui Ro
drigo a cîntat baritonul Nicolae Her
lea, solist al Teatrului de Operă și 
Balet din București.

Publicul a făcut o primire căl
duroasă cîntărețului romîn, aplau- 
dîndu-1 la scenă deschisă și chemîn- 
du-1 la rampă de mai multe ori.

După spectacol am avut ocazia să 
vorbesc cu maestrul Siciliani, direc
tor artistic al Operei Scala, căruia 
i-am cerut impresiile despre artistul 
romîn și despre debutul său la Sca
la. Siciliani, după ce a spus că Her
lea „este un element pe care teatrul 
l-a primit cu un interes deosebit“, 
a subliniat că în perioada petrecută 
la Scala el „a muncit cu elan, pro- 
ducînd multă satisfacție maeștrilor, 
îl consider un artist minunat, cu o 
foarte bună pregătire tehnică, voca-

încheierea turneului ansamblului „Perinița“ 
Chinezăin R. P.

PEKIN 6 — Trimisul special A- 
gerpres, S. Constantinescu, transmi
te : Ansamblul „Perinița" al Sfatu
lui popular al Capitalei și-a înche
iat turneul în R. P. Chineză. Ulti
mul spectacol a fost dat la Uhan. 
La cele 10 spectacole, card s-au 
bucurat de mare succes, au luat 
parte peste 15 000 de spectatori.

Presa chineză se ocupă pe larg de 
turneul artiștilor romîni. Ziarul 
„Jenminjibao“ a publicat un articol

Planuri de viitor ale Ghanei
ACCRA 6 (Agerpres). — într-un 

interviu acordat ziarului „Pravda“, 
dr. Kwame Nkrumah a declarat că 
principalul scop al planului septe- 
nal de dezvoltare al Ghanei este de

Mecanicii de locomotive din Ja
ponia au declarat o grevă de pro
test împotriva hotărîrii întreprinde
rii naționale feroviare de a duce la 
îndeplinire planul de așa-zisă rațio
nalizare care este contrar intereselor 
lor.

LIMA. Ziarul peruvian „El Comer- 
cio“ scrie că „principala problemă 
a anului 1964 continuă să rămînă 
problema păcii". „Pretutindeni se 
întărește convingerea, scrie ziarul, 
că războiul nu constituie un mijloc 
de rezolvare a litigiilor. Perspecti
vele sînt bune. Anul 1964 oferă 
conducătorilor de guverne posibili
tatea de a preciza prin tratative ne
mijlocite numeroase proiecte urgen
te dintre care multe vor constitui 
un motiv de speranțe mai mari 
pentru o pace trainică",

MOGADISCIO. In cadrul unui 
miting cu prilejul aniversării a doi 
ani de la înființarea Uniunii tine
retului din Somalia a luat cuvîntnl 
Mohammed Osman, secretarul ge
neral al acestei uniuni. El a expri
mat sentimentele de recunoștință 
față de guvernele țărilor socialiste 
care sprijină popoarele coloniale în 
lupta lor de eliberare.

HAVANA. In Cuba se desfășoară 
în prezent cel de-al IlI-lea Festival 
de teatru latino-american organizat 
de instituția cubană „Casa Americi- 
lor". La actuala ediție a festivalului 
au fost prezentate pînă acum piese 
ale dramaturgilor Osvaldo Dragun 
(Argentina), Manuel Galich (Guate
mala), René Marques (Cuba) etc.

SAIGON. La Saigon a fost anun
țată în mod oficial reorganizarea 
comandamentului armatei sud-viet
nameze. Șeful statului, generalul 

lă și muzicală. Herlea a dat un 
exemplu minunat al calităților sale 
deosebite, cu atît mai mult cu cît 
este pentru prima dată cînd cîntă în 
„Don Carlos“ și într-un teatru atît 
de pretențios — Scala“.

Mezzosoprane Fiorenza Cossotto. 
care a interpretat rolul prințesei de 
Eboli, a declarat: „Cunoșteam de 
multă vreme faima lui Herlea, dar 
după ce l-am ascultat într-o audiție 
la Veneția mi-am spus: are toate ca
litățile unui mare artist; cu vocea sa 
splendidă va avea un mare succes 
și în Italia. Debutul său la Scala a 
confirmat acest lucru".

în cronica sa despre spectacol, zia
rul „Corriere della Sera“ de luni, 
după ce a menționat succesul deose
bit al spectacolului, scria că „Nicolae 
Herlea în debutul său la Scala s-a 
prezentat la un nivel superior, cu o 
voce bine cultivată".

Artistul romîn va cînta din nou 
la Scala din Milano la 8 ianuarie.

în care apreciază dansurile pline de 
veselie, căldură și frumusețe pre
zentate de ansamblu. De asemenea 
ziarul apreciază ca excelenți pe so
liștii vocali și instrumentiști. Sub 
titlul „Felicitări artiștilor romîni" 
ziarul „Hupei Jibao“ din orașul 
Uhan scrie că este greu să apre
ciezi într-un articol arta atît de bo
gată și variată a artiștilor romîni.

Duminică, ansamblul a plecat 
spre R. D. Vietnam.

a o transforma într-o țară industri
ală. „Luptînd pentru lichidarea co
lonialismului și neocolonialismului, a 
spus el, popoarele Africii slujesc 
cauzei păcii, deoarece în prezent co
lonialismul constituie unul din cele 
mai mari pericole care amenință 
pacea“.

Referindu-se la Tratatul de la 
Moscova cu privire la interzicerea 
parțială a experiențelor nucleare. 
Kwame Nkrumah a arătat că a_ 
cesta constituie o importantă victo
rie în lupta pentru interzicerea to
tală a armei nucleare.

Rezultatele referendumului 
din Dahomey

COTONOU 6 (Agerpres). — Du
minică a avut loc în Dahomey re
ferendumul pentru aprobarea noii 
constituții a țării. Din cei peste 
1 300 000 de alegători s-au prezentat 
la vot 90 la sută.

Potrivit rezultatelor preliminare, 
99,84 la sută din voturi au fost în 
favoarea proiectului de constituție 
care prevede instituirea regimului 
semiprezidențial. Agenția France 
Presse subliniază că cea mai mare 
parte a voturilor împotriva proiec
tului de constituție a fost înregis
trată în departamentele din nord- 
estul și nord-vestul țării, de unde 
sînt originari fostul președinte al 
republicii, Hubert Maga, și cîțiva 
dintre miniștrii săi.

Alegerile pentru desemnarea pre
ședintelui și vicepreședintelui Repu
blicii Dahomey vor avea loc la 
sfîrșitul acestei luni. Va fi prezen
tată o singură listă de candidați, 
lista Partidului democrat dahome- 
yan.

Duong Van Minh, a devenit co
mandantul suprem. Ministrul de 
război și șeful statului major ge
neral, Tran Van Don, a devenit co
mandantul șef al forțelor armate 
sud-vietnameze, iar generalul Van 
Kim a fost numit în funcția de șef 
al statului major general.

BRUXELLES. Anul acesta a fost 
inaugurată o nouă linie de transpor
turi maritime între Belgia și Uniu
nea Sovietică. Noua linie de trans
porturi maritime leagă direct por
tul belgian Antwerpen de porturile 
sovietice Riga, Ventspils și Klaipeda.

TEHERAN. Potrivit ziarului ira
nian „Bourse", între guvernul ira
nian și consorțiul petrolier care 
exploatează petrolul din această 
țară a intervenit o înțelegere pentru 
a trata modificarea procentajului 
de împărțire a profitului obținut, 
respectiv creșterea cotei ce revine 
Iranului de la 50 la sută la 61,5 la 
sută.

PNOM PENH. Potrivit agenției 
U.P.I., ministrul forțelor armate al 
Franței, Messmer, care se află într-o 
vizită la Pnom Penh, a declarat că 
Franța va acorda Cambodgiei ajutor 
militar necondiționat și se va pro
nunța în sprijinul neutralității ei 
politice.

NAIROBI. Sindicatul muncitori
lor agricoli din Kenya, care numără 
peste 300 000 de membri, a cerut 
naționalizarea marilor plantații de 
ceai, cafea, sisal și trestie de zahăr.
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