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• în învățămîntul de partid — 
dezbateri vii, interesante: Gh. 
Nițu — Pregătirea propagandiș
tilor și problemele actuale; V. Po- 
povici — înainte de seminar; 
B. Corhană — Cînd discuțiile sînt 
rupte de preocupările cursanților 
(pag. 2-a).

• Vînzătorul — sfătuitor al 
cumpărătorului de Em. Mihăiles- 
cu (pag. 2-a).

® I. Pleavă — Tezaur pe peli
culă (pag. 3-a).

Sport (pag. 3-a).

V. Iliescu In scopul
promovării coexistenței pașnice 
(pag. 4-a).

• Răsfoind presa străină: Micul 
„război al merelor" (pag. 4-a).
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O SARCINĂ DE MARE ACTUALITATE

Eșalonarea producției de legme 
și îmbogățirea sortimentului A

La Uzina metalurgică din lași Excursii de iarnă

In ultimii ani au 
fost obținute suc
cese importante în 
ce privește spori
rea producției de 
legume. Ele se 
datoresc . măsuri
lor luate de partid și guvern pen
tru ' stimularea gospodăriilor co
lective să dezvolte acCastă ramură 
de producție ; s-au acordat credite 
pe termen lung, s-au asigurat mate
rialele pentru construirea de răsadni
țe și sere, utilaje de irigat etc. 
Consiliile agricole s-au preocupat 
îndeaproape de organizarea proce
sului de producție și de populariza
rea și răspîndirea experienței înain
tate în legumicultură. Ca urmare, 
un număr tot mai mare de gospodă
rii colective aplică metodele noi de 
cultivare a legumelor, obținînd pro
ducții mari și de bună calitate. 
Realizări deosebite s-au înregistrat 
în direcția producerii legumelor 
timpurii și în special la cultura ro
șiilor și a cartofilor. Gospodăriile 
colective Vărăști, raionul Oltenița, 
Bucov, raionul Ploiești, Macea și 
Curtici, raionul Arad, Vădeni, ra
ionul Brăila, Anadalchioi — Constan
ța, și multe altele au ajuns cunoscute 
în întreaga țară pentru realizările 
lor. Gospodăria colectivă din Vă
răști a obținut în anul trecut o pro
ducție totală de peste 4 500 tone le
gume, din care 1 400 tone legume 
timpurii, realizînd un venit bănesc 
de 4 735 000 lei.

Este necesar ca și în acest an 
consiliile agricole să îndrume gos
podăriile colective situate în bazi
nele legumicole din jurul orașelor 
și centrelor muncitorești să sporeas
că producția de legume într-un sor
timent mai variat eșalonînd-o pe o 
perioadă cît mai mare de timp. 
Pentru a nu se repeta unele neajun
suri în ce privește producerea și 
valorificarea legumelor este bine 
ca, pe baza experienței cîștigate în 
1963, să se ia o serie de măsuri teh- 
nico-organizatorice care să fie cu
prinse în planurile de producție ale 
gospodăriilor colective ce se întoc
mesc tocmai în aceste zile.

Extinderea culturii legumelor în 
unitățile agricole socialiste din ju
rul orașelor și centrelor muncitorești 
care au cele mai bune condiții de 
producție trebuie să preocupe înde
aproape consiliile agricole regionale 
și raionale, Este necesar ca în fie
care regiune să existe o bază pro
prie pentru aprovizionarea cu prin
cipalele produse legumicole pentru 
a se evita transportul pe distanțe 
mari din alte localități. In ultimii 
ani, în jurul principalelor orașe și 
centre muncitorești . s-au dezvoltat 
și consolidat zone legumicole pu
ternice. Pe lîngă zona legumicolă 
din jurul Capitalei, unde există o 
veche tradiție în cultivarea legume
lor s-au obținut bune rezultate în 
ce privește această acțiune și în re
giunile Dobrogea, Galați, Banat și 
altele. In regiunea Suceava, care 
deși este situată în partea cea 
mai de nord a țării, au fost obținute 
realizări,, importante în extinderea 
culturii legumelor în gospodăriile 
colective, producîndu-se cantități 
însemnate de legume în răsadnițe 
și în. cîmp. In această direcție, mai 
trebuie făcute eforturi serioase, în
deosebi în regiunile Cluj, Hunedoa
ra și Bacău.

O problemă dintre cele mai im-

Ing. NICOLAE ȘTEFAN 
Vicepreședinte 

al Consiliului Superior 
al Agriculturii

portante care se 
pune în domeniul 
culturii legume
lor pe anul în 
curs este eșalo
narea producției 
în vederea asigu

rării unor cantități sporite de legu
me proaspete, mai ales în sezoanele 
deficitare.

Eșalonarea producției de legume 
se realizează prin aplicarea unui 
ansamblu de măsuri dintre care un 
rol important îl are plantarea și în- 
sămînțarea legumelor la diferite in
tervale de timp, alegînd în acest 
scop cele mai potrivite terenuri. Prin 
ce mijloace se înfăptuiește această 
cerință ? In primul rînd este vor
ba de extinderea culturilor de legu
me în sere, răsadnițe și în cîmp pro
tejat cu polietilenă care asigură ob
ținerea unor producții însemnate de 
legume proaspete în afara perioadei 
normale de vegetație, adică toamna 
tîrziu, iarna și primăvara devreme. 
In planul de stat pe 1964 se prevede 
mărirea producției legumelor de se
ră în gospodăriile de stat, iar gos
podăriile colective să primească cre
dite pentru plata materialelor ne
cesare extinderii suprafeței de ră
sadnițe cu încă 200 ha. Fiecare gos
podărie va trebui să organizeze fo
losirea cît mai rațională a serelor și 
răsadnițelor astfel ca de pe unitatea 
de suprafață să se obțină cît mai 
multe produse.

Anul trecut, numeroase gospodării 
colective, folosind cu pricepere ră
sadnițele, au obținut bune rezultate. 
Astfel, cele din raionul Olteni
ța au cultivat în răsadnițe pes
te 6 hectare cu roșii, vinete, cas
traveți etc. Gospodăria colectivă 
Vărăști, din acest raion, a realizat pe 
această cale un venit de 2 650 000 
lei din totalul de 4 735 000 lei cît a 
obținut din cultura legumelor. Pen
tru ca și în alte gospodării colective 
să se obțină asemenea rezultate, 
este bine să se dea o mai mare a- 
tenție bunei folosiri a răsadnițelor, 
pentru culturi forțate. încă de pe a- 
cum trebuie pregătite răsadurile de 
roșii, conopidă, castraveți, vinete, 
ardei gras care, spre sfîrșitul lunii 
februarie, vor fi plantate în răsad
nițe intercalat cu verdețuri.

O mare rezervă pentru obținerea 
de legume timpurii, insuficient fo
losită pînă în prezent, o constituie 
răsadnițele eliberate de răsadurile 
de conopidă și varză timpurie care 
de la începutul lunii martie se plan
tează în cîmp. In locul lor se pot 
cultiva roșii, castraveți, vinete, ar
dei gras, asociate cu salată și ri
dichi de lună.

în ultimul timp a luat o mare 
extindere protejarea culturilor cu 
folii de polietilenă pentru accele
rarea creșterii lor în prima perioa
dă de la plantare și a le feri de bru
mele tîrzii de primăvară. Folosirea 
acestei metode de cultură a dat po
sibilitatea multor gospodării colec
tive din regiunea Banat ca și din 
alte regiuni să scoată mai devreme 
răsadurile în cîmp și să obțină re
colte mai timpurii cu 10—15 zile 
decît cele cultivate liber. Pînă la 
plantarea roșiilor în cîmp, foliile de

(Continuare în pag. III-a)

intrat în funcțiune prima linie 
tehnologică de sudat țevi

La Iași a fost dată în exploatare 
prima linie tehnologică de sudat 
țevi cu diametre de pînă la 4 țoii, 
a noii uzine metalurgice din locali
tate. Pînă în prezent tînărul colec
tiv de aici a produs peste 2 300 tone 
de țevi necesare industriei construc
toare de mașini, petroliere, chimice, 
șantierelor de .construcții industria
le și de locuințe.

.Noua unitate, a doua de acest gen 
din țara noastră, are proçesul de 
producție complet mecanizat ' și un

înalt grad de automatizare. Lamino- 
riștii, tăietorii, ștanțatorii care lu
crează aici sînt muncitori calificați. 
Majoritatea s-au specializat la Fa
brica de țevi sudate și la Uzina de 
țevi „Republica“ din Capitală, Uzina 
de țevi din Roman ca și în alte în
treprinderi din țară. Alți tineri 
muncitori se califică la- locul de 
muncă, urmînd să muncească în ca
drul liniilor tehnologice care vor în
tregi în curînd această mare între
prindere ieșană. (Agerpres)

Izvorul 24

In stațiunea Olănești a fost dată 
în folosință o nouă construcție care 
pune în valoare unul dintre cele mai 
mari izvoare de apă minerală de 
aici. Astfel, debitul izvorului nr. 24 
a crescut de la 5 700 litri în 24 de 
ore la 30 000 litri. Apele acestui iz
vor sînt recomandate pentru bolile 
de rinichi, ficat și colecistită. Moder
nizarea izvorului va contribui la îm
bunătățirea tratamentului oamenilor 
muncii veniți în frumoasa stațiune 
de pe Valea Oltului.

Deservirea prin P. T. T. R. 
la Cluj

Lungimea circuitelor telefonice din 
regiunea Cluj a crescut anul trecut cu 
aproximativ 300 km. Au fost realizate 
încă 19 legături telefonice interurbane, 
precum și o centrală telex automată la 
Cluj, pentru convorbiri cu Capitala și 
cu diferite regiuni ale țării. Printre 
realizările din anul trecut menite să 
îmbunătățească deservirea prin servi
ciile P.T.T.R. se numără, de asemenea, 
noul local și centrala telefonică auto
mată de la Turda, stația de televiziune 
din Cluj, noi agenții poștale sătești etc. 
Numărul abonaților la radio a crescut 
în acest timp cu 10 000, iar la televi
ziune — de peste cinci ori. A crescut și 
numărul abonaților la ziare și alte pu
blicații, revenind acum un abonat la 
fiecare al patrulea locuitor din regiune.

Pentru anul în curs sînt prevăzute 
lucrări de extindere a centralei telefo
nice din Cluj, instalarea unor sisteme 
cu căi multiple telefonice interurbane, 
precum și lucrări de telecomunicații 
determinate de sistematizarea unor 
orașe din regiune.

Agenția București a O.N.T. „Carpați" 
organizează și în sezonul de iarnă ex
cursii pe diferite trasee turistice. In 
fiecare sâmbătă și duminică sînt organi
zate excursii cu trenul și autocarul pe 
Valea Prahovei. Excursioniștii pot prac. 
tied sporturile de iarnă — schi, să
niuțe, patinaj — în stațiunile Predeal 
și Sinaia sau la cabanele : Furnica, 
Schiori, Cota 1500, Vîrful cu Dor, 
Cioplea, Clăhucet-sosire, Clăbucet-ple- 
care,.Girbova, Susai, Trei Brazi, Poiana 
Secuilor, Diham, Pirîul Rece ș.a.

Tot- in această perioadă, se mai or
ganizează excursii cu autocarele pentru 
vizitarea unor stațiuni ca Tușnad, Po
iana Brașov, Călimănești, Govora, Olă- 
nești, la hidrocentrala Bicaz, la hidro
centrala de pe Argeș și excursii pentru 
colectiviști în Capitală șl în centrele 
regionale în vederea ■ vizionării unor 
spectacole.

IN EDITURA POLITICĂ

a apărut

V. I. LENIN :

Opere, voi. 22
Volumul cuprinde lucrările 

scrise de V. I. Lenin în perioada 
iulie 1912 — februarie 1913.

— La funicular s-a 
rupt cablul de la con
tragreutatea de ancora
re. Intre stația nr. 1 și 
Dîlja... — a anunțat 
dispecerul minei.

Sus,-. la mină, s-nu 
luat măsuri urgente. 
Lăcătușii de la funicu
lar au sosit îndată, deși 
mulți dintre ei nu lo
cuiau prea aproape. In 
mai puțin de o oră Io- 
van, Demen Munteanu, 
Gavrilă, Bota, Zippen- 
fenig, Kokosi, Hoțea — 
30 de oameni au sărit 
ca unul să repare funi- 
cularul, a cărei . defec
țiune periclita bunul 
mers al producției. în
soțit de luminile lămpa- 
șelor, grupul de. funicu- 
lariști urca grăbit pe 
dealul Dîljei, la locul 
avariei. Ii aștepta o 
muncă grea. Cablul de 
oțel se încîlcise, în- 
doise pilonii, avariase 
stația de întindere, a- 
runcase toate cupele de 
pe linia „plinelor" I 
Unele mai stăteau sus
pendate de cablu, gata

operație foarte
riscantă. ...Lu-

întîi

să se prăbușească, al
tele căzuseră in valea 
adîncă său pe povirni- 
șuri.

Sus, pe dealul Dîljei, 
în miez de noapte. Oa
menii, muncitori cu ex
periență bogată, care 
și-ap {dovedit nu o dată 
priceperea și curajul, 
ascultă indicațiile me- 
canicului-șef al minei, 
inginerul' Dumitru Po- 
oescu ■

— Trecem mai
la descărcarea liniei de 
cupele căzute. Elibe
răm cablul ' de tractare 
și cablul purtător. Ne 
împărțim în 2 echipe. 
Dumneata, tovarășe Io- 
van, vei lucra cu echi
pa la stația de întinde
re, tovarășul Munteanu 
la piloane.

Toți știau ce au de 
făcut ; au început lu
crul înfruntând gerul. 
Legați cu frînghii, că- 
țarați pe pilonii uriași, 
oamenii lucrau în tăcere. 
După o muncă încor
dată au reușit să așeze 
cablul purtător pe piloni

•Pe dealul Dîljei in mlex de noapte
— o 
grea și
craseră continuu 24 de 
ore. S-au sfătuit, pu
țin și lucrul a încetat. 
Funiculariștii s-au dus 
să se odihnească. După 
cinci ore s-au întîlnit 
iar, cu forțe proaspete.

Au urcat iar pe stâl
pii uriași. Ajutați de 
scripeți și macarale, oa
menii ancorau cabluri
le, le așezau pe pilonii 
a căror răceală de fier 
n-o mai simțeau. La 
ora 14, telefonul de la 
stația nr. 1 sună. De la 
celălalt capăt al firu
lui se auzi vocea dispe
cerului de la mina A- 
ninoasa :

— Comunicați cum 
merge lucrarea. Peste 
o oră nu mai avem unde 
depozita minereul... Dis
pecerul tăcu brusc. In 
fața lui, pe pupitrul 
de semnalizare, se a- 
prinse un bec. Semn că 
funicularul pornise.

Din ziarul „Drumul 
sociallsmului"-Deva

Iată primul bioc-turn construit cu ajutorul cofrajelor glisante în orașul Ploiești. 
Experiența dobîndită de constructori la ridicarea acestui bloc va fi extinsă Ia alto 
blocuri ce se vor construi în acest an,

(Foto : R. COSTIN)

Productivitate
depe șantierele

Constructorii de pe șantierele 
noilor obiective industriale dințară 
folosesc cu rezultate bune metode 
moderne de execuție a lucrărilor, 
care sporesc considerabil producti
vitatea muncii.

Prin utilizarea cofrajelor glisante 
tronconice, în locul cofrajelor de- 
montabile, la • turnarea coșului de 
fum al centralei electrice de termo- 
ficare Iași (care va furniza aburi 
fierbinți întreprinderilor industriale 
și unor locuințe din oraș) timpul de 
execuție a fost redus cu circa 60 
de zile. Pe același șantier, la con
strucția unei hale, s-au folosit stîlpi 
glisanți în locul stîlpilor prefabri
cați, mai greu de montat. Acest 
procedeu a dus, de asemenea, la 
scurtarea termenului de execuție a

sporita
construcții

halei. Canalele magistralelor de 
termoficare au fost executate în co- 
fraje metalice rulante, care au per
mis eliminarea consumului de lemn 
și realizarea unor economii în va
loare de aproximativ 50 000 lei"

In construirea Combinatului chi
mic din Craiova operațiile de sudu
ră ocupă un loc de seathă. Aici o 
largă extindere a . luat metoda de 
sudură în mediu de argon, /.cu.. aju
torul căreia se fac lucrări .rapide și 
de calitate superioară. După noua 
metodă au fost sudate aproape ■toa
te instalațiile de la fabricile de acid- 
azotic și ace'tilenă. Este de remar
cat faptul că instalațiile de filtre 
de la fabrica de acid azotic au fost 
montate astfel cu circa, b lună ds 
zile înainte de termen." (Agerpres)

Procedee tehnologice moderne
în navelor

Cheiul de armare a cargourilor de 4 500 tone de la Șantierul naval Galați

In Tulcea, la casa ra
ională de cultifră, re
petă seară de seară ar
tiștii amatori, munci
tori, funcționari, intelec
tuali din localitate. 
Mulți dintre ei și-au fă
cut debutul în 1952 cînd 
s-a înființat echipa de 
teatru. De atunci, en
tuziaștii artiști amatori 
au dat viață multor 
personaje. îi cunosc 
bine nu numai specta
torii din Tulcea. Au 
dat spectacole în fața 
colectiviștilor din Bește- 
pe și Valea Nucarilor, a 
muncitorilor și pescari
lor din Somova și Isac- 
cea. în Deltă la Mahmudia, Sarina- 
suf. Chilia Veche, Sulina... Specta
cole ale lor au avut loc și la Con
stanța, Mangalia, Sinaia, București...

în Capitală au participat la fi
nala bienalei de teatru de amatori 
„I. L. Caragiale“. De un binemeri
tat succes s-a bucurat atunci spec
tacolul cu ..Zări necuprinse“ de N. 
Virta care a adus formației tulcene 
cel mai înalt premiu : laureată cu 
medalia de aur și premiul I, iar 
regizorului spectacolului. Constan
tin Dinischiotu, de la Teatrul de 
stat din Constanța, titlul de laureat 
cu medalia de aur. Regizorul a 
continuat să pregătească noi spec
tacole, legînd cu artiștii amatori 
din Tulcea o strînsă prietenie.

Nu de mult, pentru activitatea 
rodnică desfășurată fără întreru
pere, de-a lungul anilor, pentru 
experiența cîștigată. această for
mație a devenit teatru popular cu 
stagiune permanentă. Teatrul

popular din Tulcea dispune de o 
formație stabilă, compusă din 50 
de interpreți, puțind asigura si
multan două distribuții la fiecare 
spectacol.

Teatru] popular din Tulcea și-a 
deschis stagiu
nea permanentă 
a anului 1963— 
1964 cu „Febre“ 
de Horia Lo- 
vinescu. Piesa, 
a cărei acțiune 
se petrece în 
Deltă, a cuprins
Constantin Crișan, 
brica de chfKestea 
Stanislav Popescu, profesor, Ște
fan Radu, profesor, Vasiuta An
tropov, muncitor la Fabrica „So- 
lomit“, Paul Romano, activist 
cultural, Paul Gurei, tehnician 
la I.S.C.H., Nicu Niculescu, tele
grafist la oficiul P.T.T.R., Jana 
Marcu, merceolog, Nina Gurei, în-

și alți oameni ai muncii 
Spectacolul s-a bucurat

LA UN TEATRU POPULAR 
CU STAGIUNE PERMANENTĂ

în distribuție pe 
inginer la Fa- 

din Tulcea,

din 
de

în activitatea lor rodnică, artiștii 
amatori sînt îndrumați de comite
tul regional de cultură și artă, de 

casa regională a 
creației ■ popu
lare. Un Sprijin 
efectiv primesc 
din partea Tea
trului de stat 
din Constanța 
care-i ajută la 

realizarea artistică a spectacolelor, 
punîndu-le în același timp la 
poziție decoruri, costume.

Despre repertoriul actualei 
giuni ne-a vorbit tov. Grigore 
culis, directorul Teatrului popular.

— Am căutat să alcătuim un re
pertoriu care să răspundă necesită
ților muncii cultural-educative din 
raionul nostru și posibilităților for
mației. Am ales în primul rînd

dis-

sta- 
Cu-

„Febre" de Horia Lo- 
vinescu pentru că este 
inspirată din realită
țile vieții de aici. 
Sînt incluse în reperto
riu și alte lucrări din 
dramaturgia romînească, 
piese de Mihail Davido- 
glu, Horia Stancu. T. 
Vornic, precum și din 
cea universală. Dintre 
piesele reluate, figurează 
în repertoriu „Ochiul 
babei" de George Vasi- 
lescu (dramatizare după 
basmul „Soacra cu trei 
nurori“ de Ion Creangă). 
„Titanic vals" de Tudor 
Mușatescu.

Afișele anunță săptă- 
mînal unul sau două 
spectacole pe scena ca

sei de cultură. în afara acestora 
Teatrul popular prezintă, în medie 
lunar, două spectacole în deplasare, 
în localități din raion și regiune. 

...Aproape în fiecare seară, artiș
tii amatori se îndreaptă spre casa 
raională de cultură. Aici își repetă 
rolurile, muncesc cu pasiune spre 
a crea spectacole valoroase care să 
ajungă la inima publicului.

Activitatea desfășurată de artiș
tii amatori în cadrul Teatrului 
popular îi apropie tot mai mult de 
artă pe acești oameni, de profesii 
și vîrste diferite, îi ajută să-și 
lărgească orizontul, creîndu-le 
posibilitatea să-și dezvolte apti
tudinile, talentul. Totodată, Tea
trul popular recent înființat aduce, 
prin manifestările programate în 
stagiunea sa permanentă, o contri
buție tot mai mare la îmbogățirea 
vieții cultural-artistice din orașul 
și raionul Tulcea.

AURELIA GOLIANU

In legătură cu introducerea în 
producție și eficiența aplicării 
procedeelor tehnologice noi în 
construcția de nave, coresponden
tul nostru din regiunea Galați a 
avut de curînd o convorbire cu 
tov. Gheorghe Catrinescu, ingi- 
ner-șef de concepție al Șantieru
lui naval Galați. Redăm în cele 
ce urmează răspunsul primit :

Una din metodele tehnologice 
noi folosite în ultima vreme la con
strucția cargourilor este aceea a 
bloc-secțiilor. Am ales această me
todă datorită faptului că s-a tre
cut la construcția unui nou tip de 
cargou care se execută în serie 
mare. Spre deosebire de vechea me
todă piramidală, folosită la con
strucția cargourilor de 4500 tone, 
metoda bloc-secțiilor creează un 
front mare de lucru. Apar evident și 
alte avantaje. Montarea suprastruc
turii se face cu mult mai înainte de 
terminarea corpului navei, ea fiind 
amplasată în bloc-secția de bază. 
Prin folosirea acestui procedeu ci
clul de fabricație a corpului car
goului se reduce cu aproape 2 luni.

Extinderea procedeelor de sudură 
automată, semiautomată și sudură 
în mediu de bioxid de carbon cons
tituie de asemenea o preocupare de 
seamă a colectivului nostru. Peste tot 
astăzi se lucrează cu îmbinări suda
te. Dacă în 1955 s-au executat circa 
70 000 metri liniari sudură automată 
și semiautomată, în 1963 s-au rea
lizat peste 255 000 metri liniari de 
sudură.

Printre procedeele de îmbinare 
folosite în ultima vreme este și su
dura cap la cap a tablelor printr-o 
singură trecere pe ștend electro
magnetic. Această metodă de mare 
productivitate reduce operația de 
întoarcere a tablei, sudarea pe 
ambele părți executîndu-se simul
tan. S-a obținut o creștere a pro
ductivității muncii cu peste 50 la 
sută, iar calitatea sudurii se îmbu
nătățește simțitor. De aceea noua 
metodă de sudare printr-o singură 
trecere a fost extinsă continuu pe 
șantier prin darea în folosință'a în

că 137 metri liniari de ștend electro
magnetic.

Curbarea tubulaturii necesare în 
construcția de cargouri și motonave 
constituia pînă de curînd o pro
blemă grea pentru instalatori. A- 
ceastă operație se făcea manual prin 
umplerea țevilor cu nisip și încălzi
rea lor. în prezent operația a fost 
mecanizată și se execută la rece 
pentru circa 30 la sută din tubu
latură și anume la aceea cu-curbură 
pe aceiași plan.

Dar pentru a asigura o . aplica
re cît mai corectă a metqdèlor 
tehnologice noi a fost nevoie mai 
întîi ca ele să devină cunoscute de 
toți muncitorii, de brigadierii și în 
special de maiștri. Pentru aceasta,' 
la inițiativa'comitetului de partid, 
au fost organizate pe șantier peste 
20 conferință pe teme tehnice, ex
puneri la stația de radioficare. Mulți 
ingineri de ia' serviciul tehnolog-șef. 
de la sectorul de proiectări și din 
diferite secții'productive, au vorbit 
sudorilor, turnătorilor și' celorlalți 
muncitori despre sudura în mediu 
de bioxid de carbon, folosirea ames
tecului de ciment la formele de tur
nare pentru piese grele etc.

Aplicarea procedeelor tehnologice 
înaintate a dus în primul rînd la 
îmbunătățirea calității produselor, 
la scurtarea timpului de fabricație a 
navelor și realizarea de însemnate

economii de tablă navală, profile, și 
alte materiale.''Ultimul cargou,'de 
pildă, a fost lansat la apă cu 41uni 
mai devreme.

Anul acesta în fața ■ colectivului 
nostru stau sarcini sporite. în vede
rea realizării lor, pe lîngă alte; mă
suri, conducerea '.șantierului se pre
ocupă continuu de perfecționarea 
tehnologiei, de introducerea altor 
metode • și . procedee; noi,. menite 
să ducă la creșterea productivită
ții muncii, la reducerea' timpului 
de construcție . a 'navelor. Pe lin
gă extinderea metodelor amintite 
mai sus, la serviciul: tehnolog-șef se 
studiază aplicarea unor procedee^noi 
ca : presarea- și depgpsarea elicelor 
pe ax cu dispozitive hidraulice,.me
canizarea completă a transportului 
tablelor din depozit în atelierul ’ de 
confecționat. . . '

Se. fac de asemenea lucrări "pre
gătitoare pentru. introducerea, trăsa- 
jului optic al tablelor în locul, croirii 
după șabloane de lemn, tăierea, cu 
gaze la automatul : cu celulă foto- 
electrică, mecanizarea fasonării- ta
blelor și alte procedee.

Toate acestea vor duce la scurta
rea ciclului de fabricație a „fiecărui 
cargou și motonavă cu încă 2 luni 
de zile. în prezent se pregătesc ca
drele necesare pentru aplicarea a- 
c.estor metode tehnologice avansate.

TELEGRAMA
Comitetului Central

al Partidului Muncitoresc Romin
Dragi tovarăși,
Vă mulțumesc din toată inima pentru salutările frățești trimise cu 

ocazia împlinirii a 50 de ani de la nașterea mea.
Doresc Partidului Muncitoresc Romîn noi succese în construirea so

cialismului, în apărarea păcii în lume, în lupta pentru unitatea lagăru
lui socialist și a mișcării comuniste internaționale pe baza principiilor 
marxism-leninismului.

ALVARO CUNHAL 
secretar general 

al Partidului Comunist Portughez
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„VÄ RECOMANDĂM"

„SFINCȘII"
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La un raion al magazinului de 

confecții de pe str. Lipscani , 55, ca 
în toate unitățile comerciale în a- 
ceastă perioadă, erau mulți cum
părători Vînzătoare : Ecaterina Să- 
tulu — scria pe un dreptunghi de 
carton. O femeie a cerut pantaloni 
lungi, de iarnă, pentru copilul ei în 
vîrsfcu 'de 3 ani.

— Vă recomand să luați o măsu
ră ceva mai mare, a spus vînză- 
toaVea. Plusul de lungime se poate 
uSör reduce eu un tiv. Copilul creș
te repede...

transmiterea lor către producători, 
să se intereseze de obținerea în timp 
util a mărfurilor cerute. Ei nu pot 
cămine impasibili nici în ce pri
vește atenția necesară în orice ma
gazin pentru o cîț mai bună pre
zentare a produselor- de calitate su
perioară ale industriei noastre, 
ori pentru popularizarea articolelor 
noi, reușite.

Niei una dintre formele de învă- 
tămînt comercial nu predă ca atare
— deși ar putea s-o facă într-un 
fel sau altul — obiectul pe care 
l-am numi „Vă recomandăm". Iată 
de ce. în această privință, unii lu
crători din comerț, ca Ecaterina 
Sătulu, ca Gheorghe Răducu de la 
magazinul „Vulturul de mare“ și 
alții, sînt... autodidacți. Ei nu' pot 
să nu-1 sfătuiască pe cumpărător, 
deoarece consideră că nu și-au fă
cut datoria dacă nu-1 servesc în așa 
fel îneît să cumpere într-adevăi* 
ceea ce i se potrivește și îi convine 
cel mai bine. (Tovarășul Răducu 
ne-a spus că folosește 
cunoștințele însușite la 
specializare pentru a da 
sfaturi clienților).

„Vă recomand...“. Iată 
care multi cumpărători le așteaptă 
de la lucrătorii din comerț. Cum 
s-ar spune, cumpărătorului îi șade 
bine cu întrebările, iar vînzătorului
— cu sfatul. Dar. ca să-și exprime 

folositoare 
îndrumare, 
trebuie să 
pe cai’e le

cuvinte pe

o părere care să fie 
clientului, ca să dea o 
lucrătorul din comerț 
cunoască bine mărfurile 
vinde, felul cum sînt produse, în
sușirile lor. Este ceea ce numim 
pregătirea profesională, care dă 
omului d : la tejghea competența 
necesară în relațiile sale zilnice cu 
clienții. Ea se cîștigă nu numai în 
școlile 
ce ale 
terior, 
ficare

Dar 
mai complex. Prin magazin se pe
rindă zilnic sute și sute de oameni. 
Contactul lui direct cu aceștia îi 
permit să le cunoască cerințele, ob
servațiile asupra unei mărfi sau a 
alteia. Este, dacă vreți, o condică vie 
de sugestii și reclamații, mijlocitor 
între comerț și cumpărători. In a- 
ceastă calitate ar trebui consultat 
sistematic, în mod 
ce studiază cererea 
tot datorită rolului 
vînzătorul munca 
numai obligația de a întreba politi
cos : „Cu ce vă putem servi ?“, ci 
și altele, de ordin practic, care îi 
angajează răspunderea față de cum
părători. în primul rînd — exigen
ța față de calitatea mărfurilor pe 
care le primește și le pune în vîn- 
zare în raionul său, adică și o re- 
cepționare proprie, prin examinarea 
atentă a fiecărui produs, ceea ce 
permite ca el însuși să elimine, din 
capul locului, mărfurile desuete sau 
pe acelea care prezintă defecte, scu- 
tindu-1 astfel pe client de eventuale 
surprize. Receptivi față de cerințele 
sau observațiile cumpărătorilor, vîn- 
zătorii trebuie să fie și operativi în

Cutreierînd magazinele constați 
însă, la unii vînzători, și o altfel de 
comportare. în aparență, dai’ numai 
în aparență, ei sînt preocupați să 
găsească marfa cea mai corespun
zătoare pentru solicitant. Dar fap
tele dezmint falsa lor bună intenție. 
Uneori, omul cumpără ceea ce n-a 
dorit și ceea ce nu-i șade bine doar 
pentru că vînzătorul, în fapt, nu 
vrea decît să scape cît mai repede 
de el. Chiar la parterul magazinu
lui de confecții, unde la etaj tova
rășa Sătulu recomandă clienților ce 
să cumpere, unul dintre vînzători a 
convins pe o tînără că nici o altă 
culoare nu-i va veni mai bine decît 
cea țipătoare a materialului pe care 
îl avea el la îndemînă. Un alt aspect 
am întîlnit la unele magazine de 
mobilă. Și în acest domeniu este 
necesară recomandarea venită din 
partea celui care vinde. El va con
tribui la educarea gustului cumpă
rătorului, indieîndu-i ce e nou, mo
dern, sfătuindu-1 să-și îndrepte 
atenția spre mobila mai puțin 
greoaie, de culori deschise.

Bineînțeles că trebuie să ținem 
seama aici de un fapt : lucrătorul 
din comerț poate avea mai mult sau 
mai puțin gust. La unul din maga
zinele de marochinărie de pe bd. 

martori 
pentru

A

profesionale. în cele tehni- 
Ministerului Comerțului In- 
dar și la cursurile de cali- 
sau de specializare.
rolul vînzătorului este mult

Magheru am fost recent 
cum o vînzătoare asorta, 
un client-bărbat care voia să facă 
un cadou soției sale, o pereche de 
mănuși gri la o geantă albastră. 
Fără îndoială, gustul poate fi, tre
buie educat, format. Nu numai des
pre aceasta este vorba, ci și despre 
faptul că asiști uneori, în cîte 
magazin, la scene care nu au

un 
nimic

comun cu o deservire conștiincioasă. 
Ceea ce îl convinge în astfel de îm
prejurări pe clientul neînițiat, venit 
cu încredere în fața tejghelei, dor
nic de un sfat sincer, este tocmai 
această aparentă amabilitate, soli
citudine față de cererea lui. Și 
tunci, chiar dacă în familia sau 
tre prietenii cumpărătorului se 
găsi cineva care să-i dezaprobe 
chiziția“, va. fi prea tîrziu.

Unii vînzători, considerînd 
semne că metoda modernă de expu
nere deschisă a mărfurilor îi scu
tește de a mai recomanda, de a da 
clienților sfaturi în alegerea unui 
produs, iau o poză de sfinx, fac o 
cît se poate de mare economie de 
cuvinte. Cel mult binevoiesc doar 
să azvîrle neglijent, fără a-și privi 
interlocutorul : „Avem ce se vede“. 
Nici nu se sinchisesc de pbligația lor 
elementară de a-1 ajuta pe client 
să-și aleagă din varietatea de sor
timente exact ceea ce este pentru 
el, darmite să-și mai „bată gura“ 
înșirînd calitățile unei mărfi, dînd 
îndrumări în ce privește folosirea, 
întreținerea ei etc.

Alții, tot atît de comozi, nu oferă 
un articol similar dacă acela care a 
fost cerut de client lipsește pentru 
moment, nu informează cînd va sosi 
în magazin marfa respectivă, 
sînt. și năravuri care au intrat 
anecdotă :

— Dați-mi pantofi numărul...
— N-avem !
Nu, nu de sfineși este nevoie 

tejghea, ci de oameni competenți, 
plini de solicitudine față de cumpă
rători. ale căror interese trebuie să 
fie și ale lor. Dar toate acestea vor 
rămîne vorbe goale dacă, o dată cu 
o intensă muncă de educație în rîn- 
durile vînzătorilor din magazine, nu 
se vor lua și măsuri ca unitățile 
comerciale să fie aprovizionate cu 
mărfuri nu conform preferințelor 
îndoielnice ale unor merceologi, 
dacă în crearea de modele noi sau 
la contractări își va mai putea spu
ne cuvîntul ignorarea, fie și parțial, 
a ceea ce este modern, inspirat de 
gust.

EM. MIHĂILESCU

organizat de 
de consum, 
pe care îl 
lui implică

Tn serile do iarnă, la căminul cultural din comuna Gliganii de Sus, re

giunea Argeș, vin numeroși colectiviști. Iată-i pe cîjiva dintre ei Ia biblio
teca căminului cultural, care are peste I 300 de cititori.

(Foto : AGERPRES)

mele și cartușele se 
aflau, 
poziția 
acesta,

(Desen de RIK AUERBACH)
Dacă sinteți bun, mi-e greu să aleg, vreți să-mi dați o sugestie ? 

— Luați condica de la casă, e... plină !

întâmplare 
sfîrșit tragic a făcut 
recent obiectul unui 
proces judecat la tri
bunalul popular raio
nal „23 August". Este 
vorba de un copil care 
a plătit cu viața im
prudențele, nesocotin
ța, lipsa de prevedere 
și de răspundere a (— 
unor oameni maturi.

Nicolae Voicu, elev 
în clasa a Vil-a ele
mentară a școlii din 
satul Poșta din apro
pierea Capitalei, s-a 
dus într-o dimineață 
la colegul său I. Con
stantin. Aici a văzut, 
în camera părințilofl 
atîrnată în cui, o armă 
de vînătoare. Alături, 
pe un raft, era o car
tușieră. Și-a rugat co
legul să-i arate cum 
se manipulează arma. 
Dîndu-și importanță, 
Constantin a luat puș
ca, a introdus un car
tuș în țeavă ; arma

practic, la dis- 
copilului. Iar 

ca toți cei de 
lui, nu era în

s-a descărcat în, plin, 
în pieptul lui Voicu. 
Moartea i-a fost in
stantanee. Nenorocirea
a impresionat profund vîrsta 
pe cetățenii din. sat. măsură să-și dea sea- 
Ambii copii aveau o ma de pericolele la 
comportare bună și în care se expunea el și 

la care expunea și pe 
alții, jucîndu-se cu 
pușca. Desigur, nu i 
s-a îngăduit să pună' 
mina pe ea ; i s-au fă
cut recomandări, i s-au 
dat sfaturi. Dar numai 
sfaturile nu ajung.

Neglijențele, lipsa 
de prevedere a celor 
maturi, le plătesc de 
multe ori copiii. Dacă 
vrem să-i știm la adă
post de primejdie, să 
ne obișnuim să privim 
cu seriozitate și spirit 
de răspundere aceste 
chestiuni. Nici o mă
sură de precauție nu 

, e de prisos. Impruden
țele se răzbună.

Cronica judiciară

șat, și la școală, învă
țau bine, erau apre- 
ciați.

Întîmplarea, „ceasul 
rău“ ar fi, poate, în
clinați unii să spună. 
Nțj, e nici o întâmpla
re ; nenorocirea se da- 
torește exclusiv lipsei 
de grijă, de precauție 
a părinților lui Con
stantin. Mai- devreme 
sau mai tîrziu, era de 
așteptat să se produ
că ; existau toate con
dițiile. Din cauza ne
glijenței părinților, ar- V. SEBASTIAN

sr»

Practica in producție a studenților
în ultimele două luni, în ziarul 

nostru au apărut cîteva articole în 
care s-au expus unele păreri ale ca
drelor didactice privind organizarea 
și desfășurarea practicii în produc
ție a studenților din institutele teh
nice. Analizînd propunerile și suges
tiile exprimate, Ministerul învăță- 
mîntului a trimis redacției următorul 
răspuns, semnat de tov. Jean 
vescu, adjunct al ministrului :

„Articolele publicate de ziarul 
„Scînteia“ sînt cu atît mai utile cu 
cît, în prezent, se află în stadiu de 
definitivare un proiect de regulament ’ 
privind practica în producție a stu
denților. Unele din 
täte în articolele 
află mai de mult 
nisterului,- iar • altele 
studiu în acest an de învățămînt. în 
anul universitar 1962—1963 s-au or
ganizat dezbateri asupra programă
rii și conținutului practicii în pro
ducție în cadrul consiliilor științifice 
ale facultăților și institutelor și apoi, 
la nivelul ministerului, în comisii de 
specialiști și în Consiliul învățămîn- 
tului superior, cu participarea unor 
conducători., de întreprinderi, a re
prezentanților ministerelor și organi
zațiilor de tineret. • Asupra perioade
lor de practică și a conținutului ei au 
fost apoi consultate, oficial toate mi
nisterele și instituțiile.centrale. Pro
blema programării perioadelor de 
practică. ïnçepînd din anul II se a- 
flă în curs de rezolvare. S-a început 
acțiunea de stabilire a locurilor de 
practică pentru o perioadă de 3—5 
ani. Pe baza sumarelor de practică 
avizate de toate, ministerele și insti
tuțiile interesate și ținînd seama de 
locurile de practică stabilite pentru 
fiecare specialitate și an de studii, 
se va trece la elaborarea unor pro
grame de practică unice. înlăturifi

Li-

ideile ' discu- 
publicate se 

în atenția mi- 
vor fi luate în

du-se astfel deficiențele semnalate 
în legătură cu programele actuale. Se 
preconizează, de asemenea, elabora
rea, în colaborare cu ministerele in
teresate, a unor instrucțiuni pentru 
îndrumătorii de practică din partea . 
întreprinderilor, precum și experi
mentarea unor noi forme de organi
zare și îndrumare' a practicii stu- . 
denților.

Considerăm că folosind experiența 
tuturor celor care activează în acest 
domeniu, comunicată prin presă și 
prin alte, căi, cu sprijinul mai larg ai 
întreprinderilor,, măsurile inițiate de 
Ministerul învățămîntului vor duce 
la creșterea eficienței practicii în 
producție a studenților și la îmbună
tățirea pregătirii viitorilor specialiști 
cu calificare superioară“.

T1EAT1R.1E

In învățămîntul de pirtid
dezbateri v ® <9

? interesante
Pregătirea propagandiștilor

și problemele actuale
în pagina apărută nu de mult sub 

titlul „In învățămîntul de partid 
dezbateri vii, interesante“, ziarul 
„Scînteia“ invita pe activiștii de 
partid, pe propagandiști, cursanți 
să scrie ziarului despre experiența 
lor în activizarea dezbaterilor din 
cercurile de studiu. Fără îndoială că 
un schimb de experiență în acest 
domeniu este foarte util, el ne poate 
ajuta să ridicăm nivelul semina- 
riilor, coi’espunzător exigențelor 
partidului și gradului mai înalt de 
pregătire politico-ideologică a mem
brilor de partid.

în cele ce urmează, mă voi referi 
la unele metode folosite la Cabine
tul regional de partid Ploiești în 
pregătirea propagandiștilor. Mă 
opresc asupra acestei probleme, de
oarece consider că prezintă o impor
tanță deosebită pentru imprimarea 
unui caracter viu, activi dezbateri
lor în cercurile de studiu.

Cabinetul nostru regional are în 
atenția sa ca lecțiile, dezbaterile în 
seminarii, consultațiile să aborde
ze problemele cele mai importante 
și mai actuale ale politicii parti
dului, în strînsă legătură cu ac
tivitatea și preocupările organizații
lor de partid, ale oamenilor muncii 
din regiunea și orașul Ploiești. Lec
țiile întocmite în acest fel oferă în
totdeauna o bază bună pentru dis
cuții interesante — și aceasta nu 
numai în seminariile pentru pro
pagandiști care au loc la cabine
tul de partid, ci și în cercurile de 
studiu pe care aceștia le conduc în 
întreprinderi. Iată și unele exem
ple. In lecția „Productivitatea mun
cii în întreprinderile industriale", 
ținută în fața propagandiștilor delà 
cursul seral anul II. după expune
rea tezelor marxist-leniniste cu 
privire la importanța realizării li
nei înalte productivități a muncii, 
s-a insistat asupra preocupării 
partidului nostru pentru creșterea 
simțitoare a productivității mun
cii în toate ramurile economiei 
naționale. Sarcinile stabilite de 
Congresul al Ill-lea al P.M.R. în 
acest domeniu și modul cum se rea-

lizează aceste sarcini au fost anali
zate, folosindu-se aspecte concrete 
din întreprinderile orașului — uzi
na „1 Mai“, uzina
și petrolier nr. 2 și altele. Propagan
diștilor le-a apărut foarte clar acui
tatea cu care se pune această sarci
nă atît pe planul economiei naționale 
în ansamblu, cît și în întreprinde
rile din regiune. Conducînd discu
țiile în cercuri, ei i-au îndrumat pe 
cursanți să concretizeze, în raport 
cu situația existentă în fiecare loc, 
căile de creștere a productivității 
muncii. Controlul făcut în multe 
cercuri ne-a arătat că discuțiile pe 

animate și

de utilaj chimic

această temă au fost 
fructuoase.

în seminarul pe tema 
de mărfuri, legea valorii 
socialism“ pentru propagandiștii de 
la cercurile de economie politică a- 
nul II, problemele teoretice privind 
producția de mărfuri și acțiunea le
gii valorii în socialism au fost tra
tate în strînsă legătură cu politica 
partidului și cu activitatea între
prinderilor industriale din oraș. In- 
dicînd în planul de seminar proble
ma celor doi factori ai mărfii și dis
pariției contradicțiilor antagoniste 
ale mărfii caracteristice economiei 
bazate pe proprietatea privată asu
pra mijloacelor de producție, am 
arătat interesul pe care îl manifestă 
partidul și statul nostru față de va
loarea de întrebuințare și valoarea 
mărfurilor. în sensul grijii pentru 
reducerea prețului de cost al produ
selor și ridicarea nivelului lor cali
tativ. Am îndreptat apoi atenția pro
pagandiștilor spre dezbaterea în se- 
minarii a problemelor îmbunătățirii 
permanente a calității produselor, 
îndeplinirii planului de producție la 
toate sortimentele etc.

Practica ne-a arătat că pentru a 
înarma pe propagandiști cu cunoaș
terea celor mai actuale-. probleme, 
pregătirea lor pe temele din progra
mul de învățămînt nu este suficien
tă. în completarea acestei pregătiri, 
la cabinetul regional se țin diferite 
expuneri. Astfel, mai multe expu
neri vor fi consacrate problemelor

„Producția 
și banii în

mîne ca fiecare propagandist să se 
documenteze în ce privește proble
mele de la locul său 
în această direcție 
dențiată metoda bună înrădăcinată 
în activitatea multor
partid și organizații de bază de la 
Uzina
Brazi și altele, de a-i informa pe
riodic 
realizării planului,
altor probleme care merită să fie 
puse în discuția cursanților. Sînt 
însă comitete de partid și organiza
ții de bază, ca cele de la rafinăria 
Ploiești-Nord, uzina nr. 2 Ploiești și 
altele, care nu se îngrijesclde infor
marea propagandiștilor, 
este una din cauzele 
abstract, bucheresc, pe care-1 au încă 
discuțiile în unele cercuri. A des
prinde problemele esențiale care 
preocupă colectivul întreprinderii 
respective este o măiestrie a propa
gandistului, dar totodată și un re
zultat al modului cum organele de 
partid se ocupă de conducerea învă
țămîntului.

Metodele la care ne-am referit 
mai sus nu epuizează nici pe de
parte mijloacele care ne stau la în
demînă pentru a asigura o dezba
tere vie. interesantă, a probleme
lor în învățămîntul de partid. A fo
losi din plin aceste mijloace, a per
fecționa continuu pregătirea 
pagandiștilor este o. preocupare 
seamă a Cabinetului regional 
partid Ploiești.

de muncă, 
trebuie evi-

comitete de

„1 Mai“, rafinăriile Teleajen,

pe propagandiști asupra 
ca și asupraîndeplinirii planului de stat pe anul 

1964, dezbătute la recenta se
siune a Marii Adunări Naționale. 
Prima dintre acestea va fi făcută 
de secretarul pentru probleme eco
nomice al Comitetului orășenesc 
Ploiești, care va vorbi în fața pro
pagandiștilor despre sarcinile care 
revin întreprinderilor din oraș în 
cadrul planului pe noul an. Sînt 
prevăzute și expuneri pentru propa
gandiștii unei anumite forme de în
vățămînt. Pentru propagandiștii 
cercurilor de economie concretă 
s-au prevăzut expuneri pe teme 
ca : „Folosirea procedeelor teh
nologice moderne în extragerea 
și prelucrarea țițeiului“, „Rolul e- 
nergiei electrice și termice în dez
voltarea bazei tehnice-materiale a 
socialismului“. „Valorificarea supe
rioară a țițeiului“, „Folosirea izoto
pilor radioactivi în economia națio
nală, îndeosebi în industria de pe
trol și metalurgică" (care cunosc o 
puternică dezvoltare în orașul și re
giunea Ploiești). Aceste expuneri sînt 
făcute de cadre competente din eco
nomie, institute de cercetări etc.

Oricît de bună ar fi pregătirea 
propagandiștilor la cabinet, ea nu le 
poate oferi decît ’ un cadru genera] 
de informare asupra a ceea ce este . consultant Ia Cabinetul regional 
mai important și mai actual. Ră- de partid Ploiești

Aceasta
caracterului

GHEORGHE NIȚU

înainte de seminar
Conducînd, în ultimii 4 ani, cercuri ză a fi discutate, cerințe absolut o- 

de filozofie, am putut în numeroase bligatorii; Propagandistul trebuie să 
-s j. a.bg CUnoștinte multilaterale, să fie

în măsură să aducă în discuție date 
și fapte din domenii diferite, cît 
mai caracteristice pentru ilustra
rea temei, seminarului. Discutînd 
de exemplu, problema contradic
țiilor modului de producție capi
talist în etapa actuală, pe lîngă. e- 
xemplele „clasice“, binecunoscute 
'am avut ..în rezervă“ date privind 
nefolosirea cronică a capacităților 
de producție și șomajul c._..L '... 
S.U.A. și alte țări capitaliste, ruina
rea micilor fermieri din S.U.A. și a 
gospodăriilor țărănești din Franța 
imposibilitatea investițiilor de stat 
pentru combaterea degradării so
lului etc.

Nu e nevoie întotdeauna ca toate

rânduri să mă conving că discuțiile 
în seminar lîncezesc atunci cînd ele 
se mențin la un nivel „școlăresc“. 
Ele devin vii, active — și cu conse
cințe favorabile pentru însușirea 
materialului —- cînd se propune 
cursanților să lărgească sfera exem
plificărilor la alte domenii decît cele 
tratate în manual, cînd ei sînt sti
mulați să găsească noi aspecte con- ' 
crete ale problemei în însuși dome
niul lor de activitate, sau în alte do
menii cunoscute. Bineînțeles, pentru 
aceasta propagandistul însuși tre
buie să fie bine pregătit. Pregătirea 
lui. după părerea mea, nu se poate 
rezuma numai la studiul conștiin
cios al bibliografiei și la alcătuirea 
planului cu problemele care urmea-

datele pregătite să fie folosite ; ade
sea cursanții înșiși ridică probleme 
interesante. Dar pregătirea temeini
că, multilaterală îi permite propa
gandistului să intervină competent 
și eficace în discuții, dă mai multă 
putere de convingere cuvîntului său.

Cum să ne însușim aceste cunoș
tințe ? Muncind serios atît pentru 
ridicarea nivelului nostru ideologic, 
prin studierea aprofundată a opere
lor clasicilor marxism-leninismului, 
a documentelor partidului nostru, a 
documentelor programatice ale miș
cării comuniste internaționale, cît și 

îmbogățirea continuă a 
noastre generale. Deose- 
important e șă fim me- 
■ curent cu tot 
mai important în 

Revistele 
..Viața economică“ :

pentru 
culturii 
bit de 
reu la 
nou. și 
ritéle publicații.
mea“. “ ' . .. __ ,
fei’ă un material documentar bogat 
și variat. Putem îmbogăți mult dis-

ce apare 
i dife- 

„Lu- 
ne 0-

cuțiile în seminariile noastre făcînd 
apel la literatura științifică filozo
fică (de pildă, culegerile de studii 
privind problemele filozofice ale 
științelor naturii), la beletristică, la 
spectacolele vizionate. Cabinetele de 
partid ar putea sprijini mai mult 
munca individuală de pregătire a 
propagandiștilor prin informarea lor 
sistematică asupra celor mai ac
tuale probleme privind politica in
ternă și externă a partidului, asu
pra celor mai recente evenimente 
din viața ideologică etc.

Pregătirea temeinică și multilate
rală a propagandistului este o che
zășie că seminarul va fi interesant, 
că îi va stimula pe cursanți în dez
baterea vie a problemelor.

VALENTIN POPOVICI 
propagandist la Institutul de 
cercetări veterinare și bio- 

preparăte „Pasteur“

Cînd ■ discuțiile sînt rupte 
de preocupările cursanților

Am citit cu' mult interes în „Scîn
teia“ nr. 6089 p'âgina intitulată „în 
învățămîntul de pârtid dezbateri vii, 
interesante“. Socotesc că publicarea

planificată. Cît de interesantă și 
utilă ar fi fost expunerea și dezba
terea în seminar, dacă ideile gene
rale privind căile reducerii consu
mului specific de materiale și ma
terii prime ar fi fost raportate la 
situația. întreprinderii npastre.! Dar 
propagandistul ne-a vorbit în expu
nerea sa despre întreprinderi din 
regiunea Banat și din orașul Bucu
rești. La seminarul pe tema : „Ana
liza îndeplinirii planului de sporire 
a productivității muncii în scopul 
descoperirii și mobilizării rezervelor 
interne“, el a reprodus aidoma în 
fața noastră lecția din manual, fără 
șă facă nici o încercare de a analiza, 
în lumina tezelor teoretice, situația 
din întreprinderea noastră. Nici dis
cuțiile n-au fost orientate ■ spre o a- 
semenea analiză, propagandistul 
mulțumindu-se cu redarea de către 
cursanți a exemplelor folosite în 
manual.

Prin eforturile unite, . ale propa
gandistului și ale cursanților, inspi- 
rîndu-ne din experiența bună a altor 
cercuri, am putea, desigur, să găsim 
calea pentru înviorarea discuțiilor în

de
pro-

de ...... . ..............
de acestei pagini, cît și a altor articole 

pe această temă, este bine venită 
și de un real folos pentru pro
pagandiști și cursanți. Pe bună drep
tate se arăta într-un articol apărut 
în cadrul paginei că pentru a avea 
dezbateri vii, interesante în cercu
rile de studiu, este important să se 
asigure legarea strînsă a teoriei 
marxist-leniniste, a ideilor ce se 
desprind din documentele partidu
lui nostru, de problemele domeniu
lui de activitate al cursanților.

In cercul de economie concretă de 
la întreprinderea de sîrmă, cuie și 
lanțuri — Galați, din care fac parte, 
acestei cerințe i se acordă prea pu
țină atenție Nu s-ar putea spune că 
■propagandistul nostru n-ar fi pre
gătit pentru a conduce cu succes 
cercul. Dar expunerilor lui, în gene
ral corecte, le lipsește suflul viu al 
activității și al preocupărilor colec
tivului și din această cauză ele nu 
izbutesc sa stimuleze participarea 
activă la discuții a cursanților. Nu seminar, să transformăm cercul nos- 

cronic in mult ni s-a ținut în cerc o.expu- tru într-un mijloc eficient de pre- 
nere pe tema : „Reducerea consu- . gătire economică și de mobilizare a 
mului specific de metal — sarcină 
de seamă în. lupta pentru reducerea 
prețului de cost". Este una din te
mele la ordinea zilei în întreprinde
rea noastră, pentru că secția trăgă- 
torie fină și grea consumă mai mult 
metal la tona de sîrmă decît norma

cursanților spre rezolvarea 
mai importante probleme. ale 
lui ‘de muncă.

celor 
locu-

BADIU CORHANA 
cursant la cercul de economie 
concretă de la I.S.C.L.rGalați

Teatrul de Operă și Balet al R.P.R. : 
Simfonia fantastică, Bolero, Șeiicra- 
zada —■ (orele 19,30) ; Teatrul de stat de 
operetă : .Anton Pann sau.Povestea vor
bii — (orele 19,30)'; Teatrul Național ' 
„1. L. Cal-aglale"? (Sala Comedia) : O’rfeu 
în infern — (orele .19,30) ; , (Sala Studio): 
Adam și. Eva — (orele 19,30) ; Teatrul 
„C. I. Notfara" (Sala Magheru): Richard 
al lll-lea (premieră orele 19,30) ; (Sala 
Studio) : Scandaloasa legătură dintre 
domnul Kettle și doamna Moon — (o- r-,_ ..... — - ■ -• ■■ - - 
dra" (bd. ST.' 
Război și pace 
Studio — din 
76 A) ; Omul 
(orele 19.30) ; • 
Șeful sectorului 
Teatrul __________ ....____ _ .
Paharul cu apă - (orele 19.30) ; Teatrul 
pentru tineret și copii (Sala C. Miile) : 
Chirița în provincie — (orele 20) ; Tea
trul evreiesc de stat : Opera de trei pa
rale — (orele 20) ; :Teatrul satirie-mu- 
zical Tunase" (Sala Savoy) : Revista 
de altădată — (orele 20): (Sala din Calea 
Victoriei 174) : Stelele estradei — (oréle 
20) ; Ansamblul de cintece și dansuri al 
C.C.S. : Visuri îndrăznețe — (orele 20)-; > 
Circul de stat : Surprize berlinere — Ic
rele 19.30).

rele 20) ; Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
Schitu Măgureanu

— (orele r 
str Alex.

care aduce
Teatrul de .
suflete — (orele 19,30) 

muncitoresc C.F.R.-Giulesti

nr l) : 
19,30) ; (Sala 

Sahia nr. 
: ploaie' — 
: C'ornedie :

I

CINEMATOGRAFE : Pisica de‘ mare : 
Sala Palatului R. P. Romine (orele 19,30 
— seria 923), Republica (9,30; 11,15; 15; 
17; 19; 21), Flamura (10; Ï2; 14; 16; 1«;
20) . Jurnalul Alinei Frank — cinema
scop : Patria (9.15; 12; 14.45: 17,30; 20.30), 
Excelsior (9.30; 12,15; 15; 17.45; 20.30). Pa- 
rașutiștii : C’arpați (10; 12; 14; 16), Gri- 
vița (10; 12; 16; 18,15; 20,30). Medicamen
tul cave ucide — seria I-a : București 
(9,30; 11,15; 13; 15; 17; 19; 21).Medicamen- 
tul care ucide — seria a Il-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; 13,15; 21), Melodia (9.30; 12,15; 15; 
17,45; 20,30). împărăția oglinzilor strîm- r 
be : Tineretului (10; 12; 14; 16; 18,15;
20.30) , Înfrățirea între popoare . (10; 16;
18; 20), Progresul (15,30; 18; 20,15). Caval 
Ierul Pardaillan — cinemascop : Victo
ria (9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30), Giulesti 
(10,30; 12,30; 14,30; 16.30; 18,30; 20,30).
Agatha, lasă-te de crime Central (9.30; 
11,45; 14; 16,15; 18,30; 20.45), B’uzești (16; 
18,15; 20,30), Aurora (10: 12: 14; 16; 18;15;
20.30) . Amtcka merge la. școajă ; 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; 1.2,15; 16; (8.15:
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 : 
puri- Noi (rulează în continuare de la 
orele 10 la orele 21). Ucigașul și fata : 
Cultural (15) 17; 19: 20.45). Flacăra (14.30; : 
16,30; 10;30; 20,30), Lira (15,30: 18: 
Moartea se numește Engelchen : 
viar ('9,45; 12,15;............ ...................
(15; 17,45; 20.15). ' 
cia (9; 11; 13: 15; ... 
lui prda: Crîngâși (16;
17; 19; 20.45). Gol printre lupi — cinema
scop : Bucegi (10; 12; 16: 18.15; 20.30). 
Modern (9.30; 11.45; 14: 16,30; 19; 21.15). 
Vară și fum — cinemascop : Unirea (11;. .• 
15.30; 18; 20.30). Cu toții acasă : Tomis 
(9,15; 11,30; 13,45; 16,15; 18.30; 20,45). Trei ■ 
plus două _ cinemascop: Munca (15; 17; 
19; 21). Tudor — cinemascop (ambele se
rii) : 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; 13; 20). Elena din Troia — 
cinemascop: Viitorul (14,15; 16,30: 18,45: 
21). Camelia: Colentina (16;,.18; 20). Ar
hiva secretă de pe Elba : Pacea (16; 18;

Tira

20,30).
Fero- 

14,45; 17.30; 20,15). Arta 
Valsul nemuritor - Da- 

, 17; 19: 21) Povestirile 
18: 20) Vltan (15: '

Timpul probabil pentru ‘zilele de 9, 1(F 
șt H ianuarie. Iii țară : Vrème schimbă- 
toare, cu cevul temporar' noroș. Precipi
tații locale vor cădea în nordul șl estul 
țării, vînt slab' pînă la potrivit. Tempe
ratura staționară. -, Minimele vor fj cu
prinse între minus 5 șl. minus 15 grade, iar 
maximele între minus 5 și plus 5 grade 
Ceață dimineața, fri. BvcțircștiVreme 
schimbătoare, cù cerul’temporär noros. 
Vint slab. .Temperatura staționară. Di
mineața ceață.



Relatări ale unui ziarist britanic

(Agerpres). Săptămî- 
,.Observer“ a publi- 
reportaje ale cores-

constituirea societăților 
de științe matematice și științe 
fizice și chimice din R.P. Pomină

Marți la amiază, cu prilejul pre
zentării scrisorilor de acreditare, 
Mohamed Fahmy Hamad, ambasa
dor extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Arabe Unite în R. P. 
Romînă, a depus o coroană de .flori 
la Monumentul Eroilor Patriei.

La solemnitate au fost de față re
prezentanți ai Ministerului Afaceri
lor Externe, ai Ministerului Forțe
lor Armate și ai Sfatului popular al 
Capitalei.

(Agerpres)

Metru cu metru, filmele sînt controlate cu atenție (stingă). După un drum complicat prin această mașină, 
‘ (Foto : R. COSTIN)filmai iese regenerat (dreapta).

Mesagera celei de-a șaptea arte, pe
licula de film, este mai fragilă decît 
s-ar crede: se rupe, se zgîrie ușor, 
ia foc. Și de aceea filmele se prote
jează cu grijă.

După apariția filmului sonor, cînd 
o serie de filme mute nu mai aveau 
căutare și au început a fi pierdute, 
un grup de entuziaști printre care re
gizorul francez G. Franju, americana 
Iris Barry și cîțiva oameni de cultură 
din Uniunea Sovietică, Anglia și Ger
mania au pus bazele primelor cine
mateci care aveau să salveze de la 
distrugere nenumărate opere cinema
tografice. în 1938 a luat ființă Fede
rația internațională a arhivelor de 
filme. Această organizație a avut un 
mare aport la acțiunea de salvare a 
filmelor, vechi, care pot fi văzute și 
studiate astăzi de generațiile tinere.

A
Adeseori la televizor sau la „serile 

prietenilor filmului“ vedem filme care 
poartă emblema „Arhivei naționale de 
filme“. O scurtă vizită acolo și am 
cunoscut munca entuziastă a unui mic 
colectiv care, îmbinînd pasiunea cu 
știința, prelungește mereu viața pe
liculei de film. Tov. Aurel Lup, di
rectorul acestei instituții, își amintește 
de primii pași în munca ocrotitorilor 
filmului din țara noastră. Arhiva na
țională de filme a luat ființă în anul 
1957, pe „loc gol“, cum s-ar zice. Îna
inte de eliberare n-a existat nici o 
grijă pentru păstrarea filmelor. Patronii 
de cinematografe vindeau filmele 
vechi la kilogram unor fabrici de vop
sele și ojă pentru unghii, care le to- 
peau. La înființare, arhiva abia 
dacă, avea peste 100 de filme 
de lung. metraj. Au urmat ani de 
muncă, încordată. Colecționarea și

Poporul kurd continuă lupta 
pentru autonomie

Sesiune științifică 
la Dubna

MOSCOVA 7 (Agerpres). — La 
Moscova se desfășoară lucrările ce
lei de-a 15-a sesiuni științifice a 
Consiliului Institutului unificat de 
cercetări nucleare de la Dubna. La 
lucrările sesiunii participă peste 30 
de membri ai consiliului, fizicieni, ■ 
specialiști în studierea nucleului ato
mic din țările socialiste.

Vor fi prezentate rapoarte despre .’ 
lucrările tuturor laboratoarelor in
stitutului și va fi stabilit planul de 
muncă pe anii 1964—1965. Pe ordi
nea de zi figurează colaborarea in
ternațională a oamenilor de știință 
de la Dubna cu alte institute din 
lume, crearea revistei pentru fizica 
atomică a țărilor participante la in
stitutul unificat, precum și proble
me privind cercetările în domeniul 
fizicii energiilor joase.

• stăpînă pe situație. Ea a blocat prin-
■ cipalele șosele, controlează cele mai
■ importante puncte populate.
! Autorul subliniază năzuința po- 
: porului kurd spre egalitate și. auto- 
: nomie în cadrul Republicii Irakie- 
. ne. în legătură cu aceasta, este sem

nificativă. declarația pë care i-a fă
cut-o unul din liderii mișcării na
ționale a kurzilor, Talabani: „Noi nu 
nutrim sentimente de ură împotriva 
arabilor. Dorim pur. și simplu să fim 
tratați ca cetățeni kurzi și ca oa
meni egali în cadrul națiunii irakie
ne unite“.

LONDRA 7 
naiul londonez 
cat o serie de 
pondentului său special G. Young 
care a vizitat recent regiunile' de 
nord ale Irakului, unde unitățile 
partizanilor kurzi luptă pentru au
tonomie în cadrul ■ Republicii Ira
kiene.

Young subliniază că lupta partiza
nilor kurzi a devenit într-adevăr „o 
mișcare națională“ în care sînt atra
se toate păturile populației kurde. 
Este caracteristic faptul, scrie el, că 
în armata partizanilor intră tot mai 
mulți tineri.

în timp ce armata irakiană este 
foarte slăbită ca urmare a „recente
lor evenimente de la Bagdad“, con
tinuă Young, soldații kurzi fac o im
presie bună prin perseverență, disci
plină și încrederea fermă în justețea 
cauzei lor. Partizanilor kurzi con
duși de Barzani li s-au alăturat a- 
proape toate subunitățile guverna
mentale irakiene formate din kurzi.

Toate acestea, arată autorul, au 
făcut Kurdistanul irakian de nepă
truns pentru trupele guvernamentale 
irakiene. Armata kurdă este absolut

La Casa universitarilor din Capi
tală au continuat marți lucrările 
Conferinței pe țară a Societății de 
științe matematice și fizice.

Conferința a hotărît constituirea 
a două societăți distincte — Socie
tatea de științe matematice din R.P. 
Romină și Societatea de științe fizi
ce și chimice din R.P. Romînă.

în după-amiaza aceleiași zile au 
avut loc lucrările conferințelor celor 
două societăți. Participanții au ales 
consiliile de conducere. Președinte al 
Societății de științe matematice a 
fost ales acad. Gr. C. Moisil, vice
președinți academicienii Caius lacob 
și Nicolae Teodorescu, iar secretar 
general conf. univ. Tiberiu Roman. 
Președinte al Societății de științe fi
zice și chimice a fost ales Tudor Io- 
nescu, membru corespondent al 
Academiei, vicepreședinți acad. Eu
gen Angelescu și prof, emerit Mar
gareta Ailincăi, iar secretar general 
Aurel Petrovanu.

Cele două conferințe au adoptat 
apoi planurile de muncă pe 1964 și 
au votat statutele societăților.

ACCRA 7 (Agerpres). — Atentatul 
la viața președintelui Ghanei, dr. 
Kwame Nkrumah, a provocat indig
nare în întreaga Africă. La Accra se 
face o legătură între faptul că încer
carea de a-I asasina pe președinte a 
urmat după ce acesta l-a destituit pe 
fostul președinte al Curții Supreme, 
Korsah, înscăunat în acest post de 
colonialiști. Ziarele africane conti-

nuă să publice pagini întregi despre 
marile demonstrații în sprijinul lui 
Nkrumah. Numeroși lideri africani 
își exprimă admirația față de lupta 
curajoasă a președintelui, arătînd că 
ultimul atentat la viața lui constituie 
încă o dovadă că forțele colonialiste 
nu au renunțat la ideea restabilirii 
dominației lor în țările care și-au cu
cerit independența.

In arhivă nu sînt copii mai vechi de 
20 de ani — limita de vîrstă a peli
culei cinematografice.

Arhiva națională de filme posedă 
acum peste 2100 filme de lung me
traj și alte 4 000 de scurt metraj — 
filme documentare, didactice, sporti
ve, agricole, jurnale de actualități. De
venind membră a Federației interna
ționale a arhivelor de film, arhiva 
noastră a avut posibilitatea să colabo
reze cu ceilalți 40 de membri ai fe
derației, realizînd schimb de filme și 
experiență, îmbogățindu-și mereu co
lecțiile.

In arhivă există pelicule care evocă 
și istoria cinematografiei românești. In 
1912 a fost turnat primul film artistic 
romînesc de lung metraj „Războiul de 
independență“ în care jucau Const. C. 
Nottara, lancu Brezeanu, Aristide De
metriad, R. Bulfinski; în 1925 regizo
rul Ion Șahighian realizează împreună 
cu George Vraca, Ion Finteșteanu, Ion 
Brună, Lulu Kiriac încă un film —• 
„Datorie și sacrificiu“. Puțini știu că 
actorul Costache Anloniu a jucat în 
film încă în 1929, cînd a interpretat 
rolul haiducului Mereanu în „Haidu
cii“. Fragmente din aceste filme ca.și 
din „Trenul fantomă“ cu Tony Bu
lan dr a au fost regăsite.

La arhiva națională de filme a fost 
organizată și o bibliotecă în care gă
sești publicații din domeniul cinema
tografiei încă din 1924. Pentru fiecare 
film a fost întocmit cîte un dosar, în 
care afli numele realizatorilor, subiec
tul, afișe, fotografii, spicuiri din presă. 
Au fost întocmite cataloage detaliate

identificarea unor pelicule vechi, 
al căror conținut 
a presupus sute și mii 
vizionare. Apoi au urmat numeroase 
schimburi cu arhivele de film din alte 
țări. Și ceea ce este foarte important, 
a trebuit bine organizată depozitarea, 
conservarea și restaurarea filmelor.

Încăperile depozitelor sînt ferecate 
de uși grele metalice, cu amenajări 
speciale. Cutii de aluminiu închise er
metic țin filmele la întuneric ; tempe
ratura e veșnic constantă (18—20°), 
iarna sau vara. Umiditatea.este reglată 
de aparate automate și este păstrată 
mereu la coeficientul de 50—60 la 
sută. Dacă ar fi mai mare, gelatina fo
tografică de pe pelicula de celuloid 
s-ar distruge; dacă umiditatea este 
mai mică filmul își pierde elasticita
tea și devine nefolosibil. Aerul este 
continuu împrospătat de ventilatoare. 
Din timp în timp copiile făcute pe 
peliculă inflamabilă se „aerisesc“; dacă 
nu s-ar face această, operație, pelicu
lele vechi s-ar autoaprinde, datorită 
faptului că emană gaze nitfoase ce 
provoacă o serie de reacții chimice.

In contrast cu liniștea din depozite, 
alături, în laboratoare, domnește o ac
tivitate febrilă. Filmele sînt controlate 
cu atenție, metru cu metru; fiecare 
ruptură, zgîrietură, defecțiune este în
lăturată cu migală, uneori, lucrîndu-se 
sub lupă. Filmele uzate sînt restaurate 
cu ajutorul unei mașini moderne; pe
licula este supusă unor tratamente chi
mice și mecanice care regenerează 
stratul de gelatină fotografipă. In
laborator se mai desfășoară o operație , ■ .
importantă pentru păstrarea tezaurului a'^ filmelor din arhiva, care smt ofe- 
cinematografic de aici: filmele vechi ~~ ~
la care s-a folosit celuloid inflamabil 
se transpun pe peliculă neinflamabilă.

era necunoscut, 
de ore de

ă.

UN NOU FILM DESPRE LENIN

Eșalonarea producției de legume
și îmbogățirea sortimentului
(Urmare din pag. I-a)

polietilenă pot fi folosite, primăvara 
devreme, la forțarea și protejarea 
altor culturi ca : salată, spanac, co
nopidă, gulioare, realizîndu-se pro
ducții mult mai timpurii.

Folosirea unui sortiment bogat de 
legume și a unor soiuri cu perioa
dă de vegetație diferită — de la 
cele mai timpurii pină la cele mai 
tîrzii — constituie un mijloc deose
bit de eficace pentru eșalonarea 
producției de legume. La îndemîna 
unităților agricole socialiste stau 
noile soiuri create de către Institu
tul de cercetări hortiviticole :
— „Țigănești 157“ și „Aurora 10Ö“, 
gogoșari „Colectivist 1962“, 
gras „Romînesc 69“ și „Bucureștean 
111“, vinete „I.C.H.V. 166“ și „Pana 
Corbului 36“, precum și combinațiile 
hibride de ardei gras „LC.H.V.-60 și 
vinete „I.C.H.V.-58“ care au dat re
zultate foarte bune în condiții de 
producție. Recent, Comisia de stat 
pentru încercarea soiurilor și stațiu
nile experimentale ale Institutului 
de cercetări hortiviticole au analizat 
sortimentul de legume în vederea 
lărgirii lui și au stabilit zonele unde 
trebuie cultivate pentru a se obține 
o producție bogată și într-un sorti
ment variat. Mare atenție trebuie 
acordată extinderii, în continuare, a 
hibridului de roșii timpurii lOxBizon.

Procurarea semințelor de legume 
trebuie să se facă încă de pe acum 
și în deplină concordanță cu preve
derile din planul de producție și cu 
contractul încheiat cu organizațiile 
valorificatoare. De asemenea, uni
tățile agricole socialiste, cu spriji
nul consiliilor agricole și . al specia
liștilor, este bine să introducă în 
cultură specii și soiuri de legume 

. mai puțin răspîndite cum sînt andi- 
ț vele din care se prepară o salată 

deosebit de gustoasă ; sparanghelul
— cultură care durează circa 10 
ani ; varza de Bruxelles, anghina- 
rea etc.

Culturile succesive și asociate de 
legume, atît pe terenurile irigate, 
cit și sub adăposturile de polietile
nă, în răsadnițe și sere, constituie 
un mijloc important pentru spori
rea producției și eșalonarea aceste
ia pe o perioadă cît mai lungă de 
timp. Folosirea acestor metode de 
către unitățile agricole socialiste 
duce la obținerea de pe aceeași su
prafață de teren a două, trei și 
chiar patru recolte pe an, realizînd 
pe această cale și venituri mai mari 
la unitatea de suprafață. O bună 
experiență în această privință are 
gospodăria colectivă „Timpuri Noi“- 
București. Folosind din plin răsad
nițele, pe lîngă roșii, conopidă, cas
traveți, ardei, vinete, gospodăria a 
livrat și însemnate cantități de sa
lată, spanac, ceapă verde, mărar, 
pătrunjel, cultivate intercalat sau 
după alte culturi. în acest fel, hec
tarul de legume a adus gospodăriei

roșii

ardei

un venit de circa 28 000 lei. Cultura 
legumelor succesive și asociate va 
trebui extinsă în toate gospodăriile 
cultivatoare de legume, prevăzîn- 
du-se încă de la întocmirea planuri
lor de producție măsurile care tre
buie luate pentru realizarea lor.

O condiție fundamentală care tre
buie avută în vedere pentru asigu
rarea reușitei culturilor succesive 
și asociate — mai ales în timpul 
verii și toamnei — o constituie iri
garea culturilor și amenajarea co
respunzătoare a terenurilor. Fără 
apă în momentele critice nu se poa
te obține o producție sigură de le
gume și nici eșalonarea producției 
pe o perioadă mai lungă de timp. 
De aceea, problemei extinderii su
prafețelor irigate trebuie să i se a- 
corde cea mai mare atenție.

Salata verde, spanacul, ceapa și 
usturoiul pentru stufat și diferitele 
verdețuri prezintă o mare importan
ță pentru alimentație primăvara, 
devreme. Multe gospodării colective 
și de stat au semănat sau plantat 
din toamnă aceste culturi, pe o su
prafață de circa 7 000 ha. Astfel, în 
regiunea Galați, suprafața cultivată 
cu diferite legume și verdețuri este 
mai mare cu 100 ha decît cea din 
anul trecut. în unele regiuni însă, 
nu s-au realizat suprafețele prevă
zute a fi cultivate cu aceste culturi. 
Este necesar ca în „ferestrele iernii“, 
adică atunci cînd timpul se încăl
zește, să se însămânțeze spanac și 
salată sau să se planteze ceapă pen
tru stufat.

Pentru a se putea realiza în cît 
mai bune condiții eșalonarea pro
ducției, este necesar ca în fiecare 
gospodărie colectivă cultivatoare de 
legume să se întocmească planuri 
în care să se prevadă speciile și so
iurile care vor fi folosite, perioada 
de însămînțare în sere, răsadnițe și 
în cîmp, ce culturi successive și a- 
sociate se vor face etc. Acest plan 
trebuie să se întocmească de comun 
acord cu unitățile contractante și 
avînd la bază contractul de cultură 
și de livrare-preluare. Totodată, 
este necesar ca această lucrare să 
fie urmată de măsuri practice chiar 
din zilele următoare și anume : 
procurarea materialelor și amena
jarea răsadnițelor' ; asigurarea se
mințelor și încercarea puterii lor de 
încolțire ; revizuirea și repararea 
utilajului de irigat.

Consiliile agricole regionale și ra
ionale vor trebui să urmărească 
practic, pe teren, încă de pe acum, 
felul cum decurg pregătirile privind 
cultivarea legumelor, să -ia nfiăsui'i 
operative privind aprovizionarea cu- 
materiale, semințe etc.

Prin eșalonarea producției ’ și îm
bogățirea sortimentului de legume 
se va putea realiza o mai bună a- 
provizionare a populației cu aceste 
valoroase produse iar gospodăriile 
vor valorifica mai avantajos pro
ducția legumicolă.

rite solicitanților de peste hotare sau 
celor din țară. Sînt mulți cei care cer 
concursul arhivei. Se trimit anual șco
lilor sute de filme didactice care ilus
trează cunoștințele căpătate de elevi 
în cele mai diferite domenii — bota
nică, chimie, geografie, muzică, astro
nomie etc. La Arhiva . națională de 
filme vin studenții de la cinematogra
fie cu profesorii lor și au loc vii lecții 
de istorie a filmului.

Ocrotind și dezvoltînd acest prețios 
tezaur de peliculă,/ colectivul arhivei 
depune o muncă plină de grijă pen
tru a lăsa generațiilor viitoare filmele 
de ieri și de azi.

ION PLEAVĂ

încheierea sesiunii științifice 
a Societății de științe istorice 

și filologice
Marți au luat sfîrșit în Capitală 

lucrările celei de-a IV-a sesiuni 
științifice a Societății de științe is
torice și filologice din R. P. Romînă.

Numeroși participanți au prezen
tat în cursul dimineții în conti
nuare, în cadrul secțiilor de specia
litate, comunicări științifice din do
meniul istoriei, filologiei și orienta- 
listicii. în încheiere au urmat discu
ții. Participanții au făcut propuneri 
pentru îmbunătățirea continuă a ac
tivității de cercetare.

(Agerpres)

Studioul cinematografic „Gorki“ din 
Moscova a realizat un nou film des
pre Lënin — „Caietul albastru“. Regi
zorul filmului, Lev Kulidjanov, cunos
cut spectatorilor ca realizator al filme
lor „Casa în care locuiesc“, „Casa pă
rintească“ etc., a conceput filmul ca o 
primă parte a unei trilogii cinematogra
fice despre V. I. Lenin.

UZINĂ-PILOT PENTRU APĂ

vură străină, oferit de președintele Ar
gentinei, Arthuro Illia, a fost decernat 
artistului plastic Alfredo de Vicenzo 
(Argentina).

OPERAȚIILE DE SALVARE

care a 
regiunea 
aflat în 
marinarii

POTABILĂ

T urnee artiști ce
Mezzosoprana Iulia Buciuceanu, 

solistă a Teatrului de Operă și Ba
let al R. P. Romîne, a plecat în 
U.R.S.S. pentru a cînta pe scenele 
operelor din Tbilisi, Erevan și Baku. 
Ea își va da concursul în șase spec
tacole cu operele „Carmen“ și „Tru
badurul“.

★

în Capitală a sosit violonistul Ti
bor Gasparek din R.S. Cehoslovacă, 
care va fi solistul orchestrei simfo
nice a Cinematografiei la 10 ianua
rie, cînd va interpreta concertul de 
Prokofiev.

Prima uzină-pilot din lume pentru 
transformarea apei de mare în apă po
tabilă, cu ajutorul energiei solare, a 
fost inaugurată la Puerto Penasco, în 
statul mexican Sonora.

Uzina-pilot a fost construită de cen
trul de investigații științifice și tehno
logice al universității Sonora în colabo
rare cu laboratorul de energie solară 
al universității nord-americane din A- 
rizona ; costul ei s-a ridicat la 8 250 000 
pesos.

BIENALA AMERICANĂ
DE GRAVURĂ

La Santiago de Chile l-a încheiat 
prima bienală americană de gravură 
organizată de Muzeul de artă contem
porană al Universității din Chile la 
care au participat 163 artiști plastici. 
Marele premiu al Bienalei, oferit de 
președintele Republicii Chile, Jorge 
Alessandri, a fost decernat artistei Edith 
Bhering din Brazilia. Premiul pentru 
cea mai bună gravură chiliană oferit 
de președintele Braziliei, Joao Goulart, 
a fost, decernat lui Eduardo Bonatti, 
iar premiul pentru cea mai bună gra-

A MOTONAVEI „STAN CROWN"

Marinarii sovietici, relatează TASS, 
continuă să salveze încărcătura moto-

Prima conferință internațională pen
tru problemele populației Asiei, care 
s-a încheiat recent la Delhi a ajuns Ia 
concluzia că populația acestui conti
nent, care în 1960 era de 1 600 000 0000 
oameni, va atinge în anul 1980 cifra 
de 2 500 000 000 de oameni.

în fața tribunalului din Los Ange
les au compărut trei persoane acuzate 
de răpirea fiului actorului și Cîntărețu- 
lui Frank Sinatra. Președintele tribuna
lului a fixat începerea procesului Ia 20 
ianuarie. Cei trei acuzați au fost ares
tați de către agenții F.B.I. două zile 
după ce Frank Sinatra junior a fost 
eliberat, în schimbul sumei de 240000 
dolari.

timp ce într-o 
a căzut

în 
da iernii 
Australia canicula dă 
cetățenilor. Pentru a se feri de razele 
arzătoare ale soarelui, această tînără 
australiană și-a acoperit fața cu o mască 
de hîrtie.

CONSERVE DE... AER PARFUMAT

serie de țări zăpa- 
din abundență, în 

mult de furcă

navei engleze „Stan Crown“ 
eșuat pe un banc de nisip în 
portului Klaipeda. Echipajul, 
primejdie, a fost salvat de 
sovietici și se află în prezent în Anglia.
Pînă la 7 ianuarie, din calele motona
vei au fost scoase 5 600 tone de măr
furi. Scafandrii repară numeroasele 
spărturi. în următoarele zile motonava 
„Stan Grown“ va fi remorcată pînă în 
portul Klaipeda.

„AFACEREA SINATRA"

POPULAȚIA ASIEI ÎN 1980

Potrivit ziarului englez „Daily Mi
rror“, Australia a început să exporte 
conserve de... aer parfumat. Este vorba 
de niște tuburi umplute cu parfum na
tural de flori în stare gazoasă. Tubu
rile au etichete cu inscripția : „Deschi
deți și respirați adine“.

•1
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Schiorii romîni victorioși în biatlonul 
international de la V. Dornei

VATRA DORNEI (coresp. „Scin- 
teii“.). — Marți a avut loc la Vatra 
Dornei întîlnirea internațională de 
biatlon modern de iarnă între echipele 
masculine ale R. P. Romîne și R. D. 
Germane. La probele individuale, 
primul loc l-a ocwpat schiorul romîn 
G. Vilmoș, cu timpul de 1 h 22’02”, 
(la tir, 20 de puncte din 20 posibile), 
urmat dé coechipierul său C. Cara- 
bela în 1 h 24'0S”2/10 (de asemenea 
cu punctaj maxim la tir). Pe locul III 
s-a clasat schiorul german Günther 
Baake cu timpul de 1 h 28’48”5/10 
(cu 18 puncte la tir) etc.

Pe echipe, locul I a revenit, lotului 
olimpic al R. P. Romîne (G. Vilmoș, 
N. Bărbășescu, C. Carabela) cu 
timpul de 4 h 16'19”4/10. Echipa 
R. D. Germane (Günther Baake, Lutz 
și Cristoph Rotter) a ocupat locul doi, 
în 4 h 52’54”8H0.

Duminică la Zakopane (R. P. Po- 
. lonă), echipa noastră va participa la 
un concurs, alături de echipele R. D. 
Germane și R. P. Polone.

G. Vilmoș (R. P. Romînă), cîșligă- 
torul biatlonului internațional do la 
Vatra Dornei.

în
BOX. Peste 12 000 de spectatori au ur

mărit la Stockholm meciul amical de box 
dintre „greii" Sânte Amonti, campionul 
Italiei, și fostul campion mondial, negrul 
Floyd Patersson. Net superior. Patersson 
a obținut victoria în rundul 8- prin ko 
tehnic. Acesta este primul meci Susținut 
de Patersson după înfrîngerea suferită tn 
iulie anul trecut în fata actualului cam
pion al lumii, Sonny Liston. Patersson a 

. declarat ziariștilor că intenționează să-l 
întîlnească în acest an pe Casius Clay, 
actualul șalanger oficial ,1a titlu! mon
dial.

ATLETISM Tradiționala competiție a- 
tletică do fond, desfășurat« . de-a lungul a 
10 km, în apropiere de coasta oceanului 
Atlantic, a reunit 250 de sportivi. Trofeul 
pus în ioc a fost cîștigat de atletul alge- 
rian Arpeur, care a realizat . timpul de 
81'41’’2/10. El a fost urmat de Suarez

Cartea sportivă

(Agerpres)

ÎN VITRINELE LIBRĂRIILOR

evidență anumite as-

„Cum luptăm 
„Cultura fizi- 

„Educația fizică, mun-

ATLETISM — metodica învățării (tra
ducere din limba rusă) ; traftează expe
riența generalizată a unor specialiști so
vietici care activează în domeniul atle
tismului.

VÎRFURI FĂRĂ ZEI - de Fritz Ru
dolph. Cartea relatează cîteva expediții 
celebre întreprinse în masivul Himalaya, 
care au dus la cucerirea muntelui Everest 
și a altor vîrfuri înalte ale cunoscutului 
masiv.

DECATLONUL DE AUR - de loan 
Chirilă Cuprinde viața și activitatea a 
zece binecunoscut!' sportivi din tara noa
stră: Ion Sîrbu, Elena Leustean, Ion Voi- 
nescu, Iolanda Balaj. Viorel Moraru, Irina 
Hector. Horațiu Nicolau, Olga Orban- 
Szabo. Simion Ismailciuc. Gheorghe Vi- 
ziru.

fotbal"), „Spor- 
( „Deschiderile 

altele.
mai. fi tipărite

Victoria a revenit gazdelor 
3—2 (0—1; 0—0 ; 3—1).

„Cupa orașului București 

I a hochei 

pe gheară

■ Numeroși spectatori au asistat a- 
seară în tribunele patinoarului ar
tificial din Capitală la întîlnirile 
programate în ziua a treia a com
petiției internaționale de hochei pe 
gheață „Cupa orașului București“. 
Echipa Aripile Sovietelor a între
cut cu categoricul scor de 14—1 
(5-0; 7-0; 2-1) echipa de tineret a 
R. P. Romîne. Practicînd un joc ra
pid și omogen, echipa cehoslovacă 
Spartak Plsen a dispus cu 7—2 
(2-0; 2-0; 3-2) de echipa olimpică 
a R. P. Romîne.

Astăzi competiția continuă cu 
meciurile : selecționata de tineret a 
R.P.R.-selecțipnata Berlin (R.D.G.) 
și Spartak Plsen-Ai'ipile Soviete
lor. Programul începe la ora 17.

cîteva r î n d u r i
șurat la Celiabinsk, Lidia Skoblikova a 
corectat trei recorduri unionale. Sko- 

de blikova a parcurs 1 000 m în 1’33''2/10, 
‘.a 3 000 m în 5’07’T/10 și a obținut în clasa- 

. „ meritul final excelentul punctai de 
cîștigat de austriacul Baldur El a obtiuut 1JL.783 (record unional) Timpul realizat 
două sărituri do cîte 99 m Finlandezul 
V’oikko Kankkonen, clasat acum pe locul 
doi, a ocupat locul I în clasamentul final 
al competiției.

(Argentina), Nogueria (Brazilia), Texeraux 
(Franța), Jocher (Italia) etc.

SCHI. Cu disputarea concursului v 
sărituri cu schiurile de la Bischofshoten a 
luat sfârșit. tradiționala competiție „Cele -k 
4 trambuline“ Ultimul concurs a fost .'

*
cadrul campionatelor de 
s-a disputat proba de

La Zlataust, iu 
schi alo U.R.S.S 
biatlon. Titlul a fost cucerit de Alexandr 
Privalov cu timpul de Ih 10'36" Nou) 
campion l-a întrecut pe N Puzanov, cam
pionul țării de anul trecut, care a realizat 
lh41’33”. Campionul mondial Melanin" s-a 
clasat ne locul. 15.

PATINAJ. Intr-un nou Iconcurs de ve
rificare al patinatoarelor sovietice desfă-

do Skoblikova în proba do 3 000 m este 
la o zecime de secundă de recordul lumii, 
deținut de altă patinatoare sovietică Inga 
Voronina.

în cojnpetitia masculină disputată pe 
patinoarul Medeo (Alma Ata). E. Graci a 
parcurs 500 m în 40”7/10.

HOCHEI. Tn cel de-al doilea meci al 
turneului pe care-1 întreprinde în R S. 
Cehoslovacă, echipa olimpică de hochei 
pe gheață a S.U.A a- întâlnit în revanșă 
la Pardubice selecționata secundă a R S 
Cehoslovace, 
cu scorul de

In anul 1964, Editura U.C.F.S. va 
oferi cititorilor noi cărți sportive și 
turistice, menite să sprijine și să în
drume larga mișcare sportivă ce se 
desfășoară în țara noastră.

Se va acorda, în continuare, aten
ție deosebită lucrărilor de tehnică 
și metodică destinate antrenorilor, 
profesorilor de educație fizică, spor
tivilor clasificați. Vor apare cărți de 
nivel mediu și superior pentru dife
rite ramuri de sport : atletism 
(„Alergările de viteză în atletism", 
„Să practicăm atletismul în școală"), 
înot („Pregătirea modernă a înotă
torilor". „Înot pentru copii"), jocuri ____ ____ _
sportive („Jocul de baschet“, „Pre- preșcolarilor), „Prietenul nostru 
gătirea echipelor de ' " 
turi de iarnă", șah 
moderne în șah“) și

De asemenea, vor .... ____
lucrări care se ocupă de problemele 
generale ale educației fizice : „Pa- 
lestrica" (o lucrare de istorie a cul
turii fizice), „Munca educativă în 
procesul de antrenament", „Pregăti
rea psihologică a sportivilor", „Des
pre metodica educării calităților fi
zice", „Manual de fiziologie sporti
vă", „Probleme medicale ale antre
namentului sportiv" etc.

Colecția „Biblioteca sportivului" 
— publicată începînd de anul tre
cut — va cuprinde broșuri origi
nale, cu o tematică variată. Iată cî
teva titluri: „Sportul și funcțiile 
corpului", „Criterii de selecție și 
normele de control", „Încălzirea 
sportivului“ etc. In colecția „Sport 
și sănătate“ — cu destinație mai 
largă — vor apare broșuri ca : ..Se
cretul longevității", 
împotriva obezității", 
că a femeii", 
ca și odihna".

Vor apare, . de asemenea, lucrări 
care scot în 
pecte ale vieții sportive, menite să 
contribuie la răspîndirea educației 
fizice î.n rîndul oamenilor muncii :

„20 de ani de sport nou“, „Cuvinte 
potrivite și încrucișate“ de Tudor 
Arghezi, „Jocurile Olimpice de-a 
lungul veacurilor“, „De patru ori 
înconjurul pământului", „Satiră și 
umor sportiv“, „De-ale pescarului și 
vînătorului amator" etc.

Lucrările de popularizare se ca
racterizează prin varietate temati
că, cuprinzînd cărți accesibile, adre
sate unui cerc larg de cititori. Iată 
cîteva : „Activitatea sportivă extra- 
școlară", „Să-i creștem voinici (în
drumări pentru educația fizică a 

,, „X-/ccLCTtat Ttusi/rU — 

automobilul", „Jocuri pentru copii și 
tineret" etc.

Editura va tipări, de asemenea, 
lucrări de turism prin care să con
tribuie la dezvoltarea dragostei tine
retului pentru frumusețile și bogă
țiile patriei noastre și să constituie 
îndrumătoare utile pentru practica
rea turismului Spicuim unele titluri: 
„Prin Moldova de sub munte". „Va
lea Oltului". „Bucegii — turism, al
pinism" ed ll-a, „Trasee turistice 
pentru automobiliști și motocicliști", 
„Harghita—Gurghiul" etc.
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Micul „război al merelor

Tratative indoneziaiio-llHplnczc la Manila
a dobîndit autoguvernareade la Londra pentru Cipru

NICOSIA 7 (Agei-pres). — Situația 
din Cipru continuă să rețină atenția 
observatorilor politici prezenți la Ni
cosia. înaltul comisar britanic, Clark, 
a anunțat că s-a realizat un acord 
în vederea normalizării comunicații
lor în Cipru și că, începînd de 
miercuri, autoritățile vor lua măsuri 
pentru asigurarea libertății de miș
care în insulă.

în același timp se fac intense pre
gătiri în vederea conferinței de la 
Londra care se va deschide la 15 ia
nuarie și la care vor participa repre
zentanții guvernelor Angliei, Greciei 
și Turciei, ' precum și ai populației 
grecești și turce din Cipru.

Delegația ciprioților turci la con
ferință condusă de Rauf Denktash, 
a plecat marți la Ankara pentru con
sultări.

Agențiile de presă occidentale 
precizează că la 13 ianuarie, miniștrii 
de externe ai Angliei, Turciei și Gre
ciei se vor întîlni la Ministerul Afa
cerilor Externe al Marii' Britanii 
pentru convorbiri preliminare în ve
derea conferințbi propriu-zise care 
va începe la 15 ianuarie.

Potrivit relatărilor corespondentu
lui din Londra al agenției France 
Presse, conferința va lua în primul 
rînd în discuție modificarea actualei 
constituții a Ciprului.

Referindu-se la tratativele care vor 
avea loc la Londra, președintele Ma
karios a declarat în cadrul interviu
lui acordat televiziunii britanice : 
„Noi vrem un stat independent 
fără . amenințarea vreunui amestec 
străin... Nu vrem să lipsim pe ci- 
prioții turci de drepturile cuvenite, 
ci, dimpotrivă, dorim să vedem 
drepturile lor asigurate. Pe de altă 
parte, însă, trebuie să înlăturăm ori
ce fricțiuni între greci și turci în

Cipru. Năzuim ca ei să trăiască lao
laltă, în pace și fără amestec dina
fară“. Makarios a reafirmat din nou 
că „împărțirea insulei nu reprezintă 
ö soluție, ci mai degrabă ar complica 
situația“.

★

LONDRA. într-un discurs rostit la 
Crieff, în Scoția, primul ministru 
britanic, Douglas Home, a vorbit des
pre rolul Angliei în actuala criză din 
Cipru. El a afirmat că războiul în 
insulă a fost evitat datorită inter
venției britanice și a lăsat să se în
țeleagă că orice soluție în problema 
Ciprului ar trebui să asigure menți
nerea bazelor, britanice în insulă.

ATENA. Marți a avut loc în capi
tala Greciei o consfătuire consacrată 
poziției pe care, o va adopta delega
ția Greciei la apropiata conferință 

■asupra Ciprului. La consfătuire au 
participat regele Paul, primul mi
nistru, Paraskevopoulos, ministrul a- 
facerilor externe, Palamas, liderul 
Uniunii de centru, Papandreu, pre
cum și liderul partidului E.R.E., Ka- 
neiopoulos.

ANKARA. Consiliul de Miniștri al 
Turciei a creat marți un comitet in
terministerial, condus de vicepreșe
dintele Consiliului de Miniștri, Ke
mal Satir, care se va ocupa îndea
proape de situația din Cipru.

NEW YORK. în seara zilei de 7 
ianuarie, secretarul general alO.N.U., 
U Thant, a avut o serie de întreve
deri cu reprezentanții Angliei, Gre
ciei și Turciei, în cursul cărora a 
fost examinată în amănunțime ce
rerea guvernelor respective de a se 
trimite în Cipru un reprezentant 
personal al secretarului general al 
O.N.U. însărcinat cu supravegherea 
operațiunilor de menținere a ordinei.

LONDRA 7 (Agerpres). — Arhi
pelagul Bahama — din apropierea 
coastelor Floridei — a căpătat la 7 
ianuarie statut de autoguvernare, 
rămînînd colonie britanică. Insulele 
Bahama, locuite de 170 000 de oa
meni, vor avea un parlament bi
cameral (Camera — 33 de membri ; 
Senatul — 15 membri), potrivit pre-

MANILA 7 (Agerpres). — La 7 ia
nuarie, președintele Sukarno, însoțit 
de ministrul de externe, Subandrio, 
și alte oficialități indoneziene, a so
sit la Manila, la invitația președin
telui Filipinelor, Macapagal. După 
cum a declarat ministrul de externe 
al Indoneziei, Subandrio, în timpul 
vizitei la Manila, Sukarno intențio
nează să discute cu președintele Ma
capagal problema întăririi relațiilor 
dintre cele două țări, precum și u- 
nele probleme privind situația din 
Asia de sud-est printre care și pro
blema malayeză.

în cadrul unei conferințe de pre
să, ministrul de externe al Filipi
nelor, Salvador Lopez, și-a expri
mat speranța că tratativele dintre 
Macapagal și Sukarno vor avea loc 
în spiritul întîlnirii de la Manila 
din luna august a anului trecut. Lo
pez și-a exprimat, de asemenea, 
speranța că tratativele dintre cei

doi președinți vor contribui la slă
birea încordării și la menținerea 
păcii în Asia de sud-est.

★

Comentînd tratativele ce vor avea 
loc la Manila între președintele Su
karno, al Indoneziei, și președintele 
Macapagal, al Filipinelor, presa fili- 
pineză afirmă că ele sînt importante 
și influența lor asupra întregii regi
uni nu poate fi minimalizată. „Ma
nila Bulletin“ scrie, de pildă, că pre
ședintele Sukarno are un rol impor
tant în cadrul eforturilor pentru 
pace și normalizarea situației din 
Asia de sud-est, subliniind că este 
posibilă găsirea unei formule aplica
bile. „The Philippines’Herald“ pune 
în legătură vizita 
eforturile pentru 
în conflictele dintre Cambodgia 
S.U.A., pe de o parte, Malayezia 
Indonezia, pe de altă parte.

lui Sukarno cu 
găsirea soluțiilor 

Și 
Și

Păreri realiste despre relațiile internaționale

Pentru reglementarea diferendului 
nigero - dahomeyan.

ABIDJAN 7 (Agerpres). — Mau
rice Yameogo, președintele Uniunii 
afro-malgașe, a anunțat că reuniu
nea extraordinară a organizației a- 
nunțată initial pentru o dată între 
10 și 15 ianuarie, va avea loc la 
Abidjan la. 15. ianuarie. Această , re
uniune urmărește reglementarea di
ferendului nigero-dahomeyan.

Guvernul Nigerului a făcut cunos
cut guvernului, dahomeyan, prin in
termediul ambasadei franceze, acor-

dul său de a se organiza o întîlnire 
între un ministru dahomeyan și u- 
nul nigerian la. frontiera dintre 
două țări.

în cercurile guvernamentale 
homeyene se precizează că, deși 
homeyul a înaintat Consiliului 
Securitate o plîngere împotriva
gerului, el nu este deloc împotriva 
soluționării diferendului în cadrul 
unui organism african.

cele

da- 
Da- 

de 
Ni-

Declarațiile președintelui Liberiei
MONROVIA 7 (Agerpres). — Cu 

prilejul reinstalării sale oficiale ■ în 
postul de președinte al Liberiei, Wil
liam Tubman a declarat, la 6 ianua
rie, că guvernul țării sale va pro
mova o politică de prietenie cu toate 
popoarele.

„Lupta pentru eliberarea politică 
a continentului african, a spus pre
ședintele Liberiei, nu trebuie să în
ceteze pînă cînd cătușele tiraniei și 
ale asupririi nu vor fi aruncate din

Africa de sud, din coloniile portu
gheze și din alte colonii de pé conti
nentul african. Guvernul Liberiei va 
năzui spre stabilirea unei mai strîn- 
se colaborări cu toate țările afri
cane.

Subliniind importanța Tratatului 
cu privire la interzicerea parțială a 
experiențelor cu arma nucleară, 
Tubman a declarat că guvernul Li
beriei va sprijini toate eforturile de 
pace.

vederilor adoptate în mai 1963 la 
conferința constituțională de la Lon
dra.

în atribuțiile guvernului, prezidat 
de sir Roland Symonette, intră pro
blemele de ordin intern.

Mesaj adresat de Ben Beîla regelui Marocului
ALGER 7 (Agerpres). — „Algérie 

Presse Service“ a anunțat că Abdel 
Magid Mazian, directorul cabinetu
lui președintelui Ben Bella, a plecat 
la Rabat pentru a înmîna regelui 
Hassan al II-lea al Marocului un 
mesaj personal din partea preșe
dintelui algerian. Din cercuri auto
rizate algeriene s-a aflat că printre 
problemele ridicate în mesaj figu
rează tratamentul la care sînt su
puși algerienii care trăiesc în Ma
roc, precum și conflictul de frontie
ră dintre cele două țări.

BONN 7 (Agerpres).—în R.F. Ger
mană a apărut cartea „Republica Fe
derală și Europa răsăriteană. Princi
palele probleme ale viitoarei politici 
germane în Răsărit“, semnată de 
Harold Rasch, profesor de drept eco
nomic la Universitatea din Frankfurt 
pe Main. Criticînd așa-numita poli
tică de „unificare“, precum și nă
zuințele unor cercuri vest-germane 
de a avea arma nucleară, autorul se 
pronunță pentru o politică în spri
jinul dezarmării generale, în spriji
nul creării unei zone denuclearizate 
în Europa centrală. Autorul pornește 
de la premisa că este necesar ca R.F. 
Germană să dezvolte relații de bună 
vecinătate și înțelegere cu țările so
cialiste, renuntîndu-se la ideea revi
zuirii frontierelor stabilite după cel 
de-al doilea război mondial.

*
LONDRA 7 (Agerpres). — Luînd 

cuvîntu.1 la conferința pentru proble
mele agriculturii,, care se desfășoară 
la Oxford, liderul Partidului labu
rist, Harold Wilson, a criticat politi-

ca Pieței comune în domeniul agri
culturii. Această politică, a declarat 
el, nu corespunde sarcinilor dezvol
tării comerțului dintre Est și Vest, 
fiind astfel o piedică în calea destin
derii încordării.

Wilson a declarat că politica Pie
ței comune în problemele agricultu
rii nu corespunde condițiilor de dez
voltare în Europa.

Ce probleme vor domina sesiunea Congresului S.U.A
WASHINGTON 7 (Agerpres). — 

Marți la Washington s-a deschis a 
doua sesiune ordinară a celui de-al 
88-lea Congres al S.U.A. După cum 
transmite agenția U.P.I., actuala se
siune a Congresului va fi dominată 
de problemele drepturilor civile, re
ducerii impozitelor și de alegerile 
prezidențiale din noiembrie. Potrivit 
agenției, liderii democrați ai Senatu
lui speră să obțină aprobarea legii 
cu privire la reducerea impozitelor 
pînă la tnijlocul lunii martie, 
propusă de fostul. președinte 
nedy și sprijinită de actualul pre
ședinte Johnson. Legea cu privire la 
drepturile civile, care prevede elimi
narea discriminării rasiale pe tărîm 
electoral, educație, servicii, frecven
tarea localurilor publice și folosirea 
.fondurilor federale, întîmpină opo
ziție în Congresul S.U.A. la fel ca

lege
Ren

și cea cu privire la acordarea de în
lesniri pe tărîmul asistenței medi
cale americaniloi’ în vîrstă de pes
te 65 de ani.

Miercuri, președintele S.U.A., Lyn
don Johnson, urmează să prezinte în- 
tr-o ședință unită a Camerei Repre
zentanților și a Senatului, tradiționa
lul „Mesaj asupra stării Uniunii" 
care va trece în revistă principalele 
probleme interne și externe ale 
S.U.A.

După cum transmite agenția 
U.P.I., președintele a semnat marți 
legea care autorizează alocarea su
mei de 3 miliarde dolari destinată 
ajutorului pentru străinătate în anul 
fiscal care se încheie la 30 iunie 
1964. Aceste fonduri sînt cu 900 mi
lioane dolari mai mici decît acelea 
din anul fiscal precedent.

RIO DE JANEIRO 7 (Agerpres). — 
Referindu-se la întrevederea dintre 
președintele Joao Goulart și minis
trul de extérne Anaujo Castro, la 
care a fost stabilită poziția Braziliei 
în problema cubană la apropiata 
consfătuire a Organizației Statelor 
Americane, ziarul „Ultima Hora“ 
subliniază că Brazilia se va opune a- 
plicării de sancțiuni împotriva 
Cubei.

„Existența Cubei socialiste nu 
poate servi ca pretext pentru crearea 
unui focar de încordare în America 
Latină“ — scrie ziarul.

★
HAVANA 7 (Agerpres). — Intr-un 

interviu acordat agenției Prensa La
tina, generalul brazilian Luiz Gon
zaga, care a participat la festivitățile 
prilejuite de cea de-a 5-a aniversare 
a revoluției cubane, a declarat că 
apărarea Cubei este o datorie à ma
selor populare, în primul rind a cla
sei muncitoare și tocmai de aceea a- 
ceastă problemă va figura pe ordi
nea de zi a Congresului sindical la- 
tino-american, care urmează să 
deschidă la 24 ianuarie la 
neiro.

Referindu-se la poziția 
Luiz Gonzaga a declarat
va apăra principiul neamestecului în 
treburile interne ale altor țări și 
dreptul popoarelor la autodetermina
re, care constituie baza politicii ex
terne a Braziliei.in scom promoùw aastw nșua

cum sînt încheierea Tratatului cu 
privire la interzicerea experiențelor 
nucleare în trei medii, care a întru
nit adeziunea a peste 100 de state ; 
înțelegerea, consfințită de Adunarea 
Generală, a O.N.U., cu privire la 
denuclearlzarea spațiului cosmic — 
măsuri care au exercitat o influență 
pozitivă 
țional.

După 
dată în 
ale statelor au generat războaie și 
conflicte militare, care au costat 
scump nu numai o generație, dar și 
generațiile următoare, victime ale 
luptelor succesive pentru revanșă, 
în zilele noastre, fricțiunile genera
te de asemenea litigii comportă 
mari pericole, acest lucru fiind 
deosebit de evident în ce privește 
continentul european, unde în tre
cut au început cele două războaie 
mondiale.

Atrăgînd atenția asupra revendi
cărilor cercurilor revanșarde ale 
unor state care au fost agresoare în 
cel de-al II-lea război mondial, în 
mesaj se subliniază : „Aceste 
cercuri. însetate de revanșă și răz
bunare pentru războiul pierdut, tir-, 
zesc planuri de revizuire a regle
mentării teritoriale juste de după 
război“. „Astfel de «pretenții» teri
toriale trebuie respinse în mod ho- 
tărît ca fiind incompatibile cu inte
resele păcii. Din aceste pretenții 
poate lua naștere doar 
mondial“.

Totodată, mesajul 
dreptul sacru al tuturor 
coloniale la eliberare, 1 
independență ; ele sînt îndreptățite 
să obțină pe orice căi desăvîrșirea 
eliberării țărilor de sub jugul colo
nial sau ocupația străină, să smulgă 
acele părți din teritoriu care conti
nuă să rămînă sub dominația străi
nă. să lichideze definitiv rămășițele 
sistemului colonial. Forțelor iubi
toare . de pace și progres le revine 
rolul de a. ajuta popoarele aflate în 
situațiile de mai sus să se scuture 
cît mai grabnic de jugul colonialis
mului, — din aceasta cauza întăririi 
păcii avînd numai de cîștigat. Inte
resele păcii impun lichidarea baze-

Țările socialiste depun cu perseve
rență eforturi pentru consolidarea 
păcii în lume și crearea unui climat 
de destindere în relațiile internațio
nale.

Noua inițiativă a Uniunii Sovieti
ce. exprimată în mesajul președin
telui Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., N. S. Hrușciov, adresat șer 
filor de state (guverne) ale țărilor 
lumii privitor la reglementarea paș
nică a litigiilor teritoriale se înscrie 
în șirul acestor propuneri și acțiuni 
întreprinse de guvernul sovietic și 
de guvernele celorlalte state socia
liste în scopul promovării coexisten
tei pașnice între statele cu orînduiri 
sociale diferite.

între toate problemele arzătoare 
ale vieții internaționale, locul pri
mordial îl ocupă, ca problemă-cheie, 
dezarmarea generală și totală, mij
loc sigur, radical, de asigurare a pă
cii. Deziderat major al întregii ome
niri, înfăptuirea dezarmării generale 
ar pune definitiv capăt cursei înar
mărilor care sporește pericolele de 
război, irosind, uriașe resurse în de
trimentul intereselor întregii umani
tăți. Tocmai de aici ecoul larg, spri
jinul și aprobarea de care se bucu
ră programul de dezarmare genera
lă, prezentat de U.R.S.S. și susținut 
de celelalte țări socialiste.

Militînd pentru încheierea unui 
tratat de dezarmare generală și to
tală, țările socialiste se pronunță, la 
O.N.U. și în cadrul Comitetului celor 
18 state, pentru realizarea unor mă
suri parțiale, menite să favorizeze 
destinderea internațională, să ducă 
Ja înlăturarea unor focare de încor
dare. la întărirea încrederii și dez
voltarea colaborării între state cu 
orînduiri sociale diferite. într-un cu- 
vînt, să netezească drumul spre în
făptuirea dezarmării. în rîndul unor 
asemenea măsuri se înscriu propu
nerile țărilor socialiste privind în
cheierea unui pact de neagresiune 
între țările membre ale N.A.T.O. și 
statele participante la Tratatul de la 
Varșovia, reducerea sau înghețarea 
bugetelor militare ale statelor, crea
rea de zone denuclearizate în dife
rite regiuni ale lumii și alte propu
neri asemănătoare.

Roadele acestei politici construe- lor. militare create pe teritorii-străi- 
tive își găsesc expresie în succesele ne. smulse statelor respective, 
repurtate în ultimul timp în direcția în acest spirit, o cerință imperi- 
micșorării încordării internaționale, oasă este încetarea ocupării ilegale

asupra climatului interna-

cum este cunoscut, nu o 
trecut pretențiile teritoriale

un război

subliniază 
popoarelor 

libertate și

a Taivanului, parte integrantă din 
Republica Populară Chineză.

De problema teritorială este le
gată și problc .a unificării Germa
niei, Coreei și Vietnamului, care, fie
care s-a văzut împărțită după război, 
în două state cu sisteme sociale di
ferite; firește, această problemă tre
buie să fie soluționată de popoarele 
și guvernele acestor state fără ames
tec din afară și exclusiv pe cale paș
nică, fără folosirea forței.

Țările socialiste, prin însăși orien
tarea 
ză pe 
va fi 
căror

Deosebirea de sistem social din
tre diferitele state existente în lu
mea contemporană nu poate consti
tui o piedică pentru rezolvarea paș
nică a problemelor internaționale; 
însăși practica a arătat că cele mai 
spinoase probleme internaționale pot 
fi rezolvate în toate cazurile cînd 
statele urmează cu fermitate princi
piile coexistenței pașnice, dau dova
dă de bunăvoință, de calm și țin sea
ma de interesele reciproce. Recu
noașterea tot mai largă a ideii co
existenței pașnice apare astfel ca un 
factor favorabil al rezolvării sarcinii 
de a exclude folosirea forței din liti
giile între state. De altfel, Carta 
O.N.U., care consfințește principiile 
conviețuirii pașnice ale tuturor sta
telor. a înscris prevederi concrete cu 
privire la excluderea forței în rezol
varea problemelor teritoriale. Astfel, 
articolul 2, pct. 4 precizează : „Toți 
membrii organizației se vor abține, 
în relațiile lor internaționale, de a 
recurge la amenințarea cu forța sau 
la folosirea ei, atît împotriva inte
grității teritoriale ori independenței 
politice a vreunui stat, cît și în ori
ce alt mod incompatibil cu scopu
rile Națiunilor Unite“.

Pornind de la aceste consideren
te, guvernul sovietic propune să se 
încheie un acord internațional : (sau 
tratat) prin care statele renunță la 
folosirea forței pentru rezolvarea 
litigiilor teritoriale și a probleme
lor de frontieră. în prezent, această 
propunere 
minare în 
state. Ea 
interes nu 
dar și în 
occidentale. După cum a scris zia-

politicii lor externe, se situea- 
pozitia că armamentul lor nu 
folosit pentru rezolvarea ori- 
litigii de frontieră.

formează obiect de exa- 
cincelariile diferitelor 

a fost primită cu viu 
numai în țările socialiste, 
opinia publică din țările

rul parizian ,4’Aurore“, „ultimele 
idei sovietice asupra celor mai bune 
și mai pașnice căi de a reduce și 
reglementa diferendele internațio
nale au provocat interes și, într-o 
oarecare măsură, speranțe“. Ziarul 
„Süddeutsche Zeitung“ arăta că 
guvernul sovietic „atunci cînd a 
lansat prima lui acțiune diploma
tică a acestui an, a știut că înlătu
rarea recurgerii la forță în do
meniul politicii este un principiu 
susceptibil de a întruni consimță- 
mîntul general“.

O primire favorabilă s-a făcut me
sajului în capitale ale tinerelor state 
independente. Președintele republi
cii Senegal, Leopold Senghor, a de
clarat : „Diferendele în general, ca 
și diferendele privind frontierele, în 
special, trebuie reglementate pe cale 
pașnică. Propunerea d-lui Hrușciov 
este sprijinită de noi. Sintern în fa
voarea soluțiilor negociate".

Totodată nu poate să nu rețină a- 
tenția faptul că mesajul a fost 
primit cu rezerve din partea acelor 
cercuri din Occident care privesc în 
mod negativ ideea renunțării la for
ță în rezolvarea problemelor inter
naționale.

In secolul nuclear războiul nu 
poate constitui un mijloc de rezol
vare a problemelor internaționale 
litigioase, — coexistența pașnică este 
unicul principiu just și rațional în 
relațiile internaționale. Așa cum a 
declarat, în pragul Anului Nou, to
varășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, în 
convorbirea cu șefii misiunilor di
plomatice acreditați la București, 
R. P. Romînă va acorda și pe viitor 
întregul sprijin oricărui pas în di
recția destinderii relațiilor interna
ționale și reglementării pe cale paș
nică a problemelor litigioase inter
naționale, în scopul consolidării pă
cii în lume.

Din acest punct de vedere apre
ciază poporul nostru și noua propu
nere sovietică. Opinia publică din 
țara noastră împărtășește! convinge
rea că realizarea unui tratat interna
țional în problema renunțării la for
ță în rezolvarea litigiilor teritoriale 
și de frontieră ar constitui un pas 
înainte spre destindere, ar 
rezolvarea altor probleme 
ționale principale.

Oamenii iubitori de pace 
tutindeni se pronunță cu 
pentru realizarea de noi progrese pe 
calea destinderii, pentru îmbunătă
țirea climatului internațional și în
tărirea păcii în lume.

V. ILIESCU

favoriza 
interna-

de pre- 
hotărîre

In baza , unor acorduri semnate acum 
doi ani la Bruxelles, de la 1 ianuarie 
1964 a intrat în vigoare Piața comună 
pentru fructe și legume, ale căror ca
lități permit să fie clasate în „prima ca
tegorie“. AcOstea pot ■ circula liber pe 
teritoriul celor șase țări ale Pieței co
mune. Măsura a dat deja naștere unui 
conflict de interese între partenerii Co
munității economice europene. Merele, 
principalul fruct de export în acest se
zon, s-au dovedit a fi, ca faimosul lor 
predecesor din antichitate, un fruct al 
discordiei. In legătură cu micul „război 
al merelor“, care a izbucnit în primele 
zile ale noului an, ziarul italian „La 
Stampa" scrie următoarele:

„Italia este una dintre cele mai mari 
țări producătoare 
de mere din Eu
ropa. Producția ei 
de mere reprezintă 
45 la sută din to
talul recoltei celor 
șase țări. Piețele 
merele italiene au fost Germania fede
rală și Franța. In anul 1963 producția 
de mere a fost însă abundentă în toată 
Europa.

Pentru a cuceri piața străină, profi- 
tînd de liberalizarea comerțului, expor
tatorii italieni mizau pe calitatea supe
rioară a merelor lor, precum și pe o 
anumită diferență de preț. îngrijorați de 
acest fapt și temîndu-se ca produsele 
itâliene să nu facă' o cd'ncUre'nță seri-’ 
oasă producției locale, guvernul de la 
Bonn, referindu-Se la clauza protecțio- 
nistă.a tratatului de la. Roma, care 'p'er- 
mițe să se ia anumite măsuri pentru 
apărarea pieței interne, a cerut Comisiei 
de la Bruxelles să amine cu, cîteva 'zile 
intrarea fa-Germania federală a varietă
ților de mere italiene. Comisia a.auto
rizat guvernul de la Bonn să blocheze 
frontierele de la 1 la 12 ianuarie, pen
tru unele varietăți de mere. împo
triva acestei hotărîri au făcut recurs atît 
Germania cît și Italia. Germanii susțin 
că această măsură nu reprezintă o apă
rare eficace a pieței lor interne; italienii, 
dimpotrivă, spun că această măsură este 
nejustificată chiar dacă este limitată în 
timp și se referă numai la unele varie
tăți de mere.

în această discuție s-a angajat ulte
rior și Franța, care, temîndu-se că în 
urma blocării autorizate a granițelor 
Germaniei federale, întreaga producție 
de mere italiene ar putea invada piața 
franceză, cere să i se îngăduie să îm
piedice importul varietăților de mere 
italiene, ' pe aceeași perioadă de timp 
acordată Germaniei“.

Un alt ziar italian — „Corriere della 
Sera“ — relatează:

„Guvernul italian consideră că lib'er-

Răsfoind presa străină

tradiționale pentru

tatea comerțului pentru fructe și legii- 
me constituie o compensație acordată 
Italiei, căreia punerea în aplicare a po
liticii agrare a Pieței comune îi impune 
mari sacrificii. Pentru a da un exemplu, 
prin hotărîrea adoptată la 23 decembrie 
1963, Italia s-a angajat să finanțeze 
vînzarea excedentelor agricole franceze. 
Dacă folosirea „clauzei protecționiste“
— care practic are efectul de a închide 
granițele pentru produsele noastre agri
cole — se generalizează, echilibrul care 
ar trebui să existe între avantajele și sa
crificiile cerute țărilor Pieței comune, 
riscă să fie în dezavantajul nostru“.

într-o încercare de remediere a noi
lor diferende care opun Italia, R. F. 
Germane și Franței, Consiliul de mi

niștri al celor șase 
s-a întrunit luni de 
urgență la Bruxel
les. Agenția France 
Presse anunță că, 
după dezbateri, s-a

realizat un „compromis" ; agenția dă 
următoarele amănunte:

„Consiliul a confirmat hotărîrea Co
misiei Pieței comune 'de a autoriza R.F. 
Germană și Franța să țină frontierele în
chise pînă la 12 ianuărie, pentru expe
ditorii de mere italiene din prima cate
gorie. După 12 ianuarie 1964, comisia 
va.adopta, in caz de nevoie, hotărîri cu 
privire la o prelungire a clauzelor pro
tecționiste, ținînd;seama de'principiile 
reafirmate în, Consiliul, de miniștti al 
„celor 6“, privind caracterul excepțional 
al unor asemenea măsuri.

La cererea ministrului francez al agri
culturii și la o propunere à colegului său 
belgian, care a prezidat sesiunea, con
siliul s-a pus de acord asupra urmă
toarelor principii: folosirea clauzelor 
protecționiste trebuie să fie o mășură 
excepțională, dar fiecare stat trebuie să

■ se oblige sa nu perturbe piața partene
rilor săi. 'Comisia Pieței comune se va 
inspira din principiile definițe de con
siliu dacă după 12 ianuarie „războiul 
merelor“ va reizbucni".

Aceasta în ce. privește merele. Și deo
camdată. Deoarece, o nouă încercare 
pentru „cei 6" va fi prilejuită de pri
mele raze ale primăverii. „Va trebui să 
așteptăm luna martie și apariția „tru
fandalelor“ — scrie ziarul „Le, Monde“
— pentrufü ne da seama pe deplin de 
efectele, măsurii intrate în vigoare la 1 
ianuarie“. Ziarul arată că producătorii

' francezi se tem mult dé concurența ita
lienilor care, aflați mai la sud, produc 
„mai devreme în sezon“ și, în conse
cință, pot vinde la prețuri mai scăzute, 
în timp ce primele produse .franceze sînt 
abia aduse pe piață“.

Incidente la minele din împrejurimile 
Johannesburgului

JOHANNESBURG 7 (Agerpres).— 
Agențiile de presă relatează că, în 
cursul zilei de 6 ianuarie la minele 
din împrejurimile Johannesburgului 
au avut loc incidente între munci
torii aparținînd diverselor triburi. 
Patru muncitori au fost uciși, 30 ră
niți și mai mulți arestați. La 60 km 
de Johannesburg, la o mină din lo
calitatea Spring au avut loc, de a- 
semenea, ciocniri care s-au soldat 
cu 29 de răniți și mai mulți ares
tați. Aceste .incidente, scrie cores
pondentul agenției France Presse, 
sînt consecința rivalităților tribale.

Autoritățile rasiste sud-africane ațî- 
ță în permanență luptele între tri
buri și îndeosebi între muncitorii 
aparținînd diverselor triburi, aceas
ta fiind, după cum se știe, una din 
metodele folosite pentru a împiedi
ca realizarea unității africanilor .în 
lupta împotriva rasismului și pentru 
independență națională.

Agenția France Presse anunță că, 
după incidentele ce au avut loc, 600 
de africani au refuzat să reia lucrul, 
iar atmosfera din împrejurimile 
Johannesburgului continuă să 
încordată.

PNOM

și Libia au 
tratative în 
exploatarea

comunicat, 
a numit în

La 7 ianuarie, ansamblul 
al Sfatului popular al

Potrivit unui 
al Greciei

Braziliei, 
că tara sa

Tribunalul securității de 
Paris la închisoare pe

de externe 
ale R. D.

ATENA.
regele Paul
noul cabinet de tranziție, condus de 
Paraskevopoulos, pe C. Palamas în 
funcția de ministru al afacerilor

bucurat de un frumos

HANOI.
„Perinița“
Capitalei a sosit în R. D. Vietnam. 
In gara Hanoi, membrii ansamblu
lui au fost întîmpinați de reprezen
tanți ai Comisiei R. D. Vietnam 
pentru relațiile culturale cu țările 
străine, ai Ministerului 
și Ministerului culturii 
Vietnam.

Rio de Ja-

Demonstratii 
în norcbestul Kenyel
NAIROBI 7 (Agerpres). — Inciden

tele din provincia situată în nord- 
estul Kenyei, locuită de cetățeni de 
origină somaleză, dintre care unii 
cer alipirea la Republica Somalia, 
continuă să se afle în centrul vieții 
politice a țării.

După cum anunță agenția France 
Presse, luni, în localitatea Garissa 
din nord-estul țării a avut loc o 
demonstrație de protest împotriva 
raidurilor efectuate în această regiu
ne de grupuri de somalezi.

Intr-o conferință de presă, organi
zată la Nairobi, Osman Araru, șef 
al Asociației unite antisecesioniste 
din provincia de nord-est, a cerut 
introducerea unor legitimații specia
le pentru toți cetățenii somalezi ce 
trăiesc în Kenya.

MOSCOVA. La 7 ianuarie au în
ceput la Moscova tratativele sovie- 
to-aniericane în problema schimbu
rilor culturale pe anul 1964—1965.

ALGER. Pentru ridicarea nivelu
lui de trai al populației din regiu
nile de deșert ale Algeriei, au fost 
luate o serie de măsuri ça reduce
rea prețurilor la petrol și energie 
electrică, precum și crearea a trei 
subcomitete, care urmează să stu
dieze propunerile și cererile venite 
din partea locuitorilor.

HAVANA. Luni a fost semnat la 
Havana un contract între societatea 
cubană pentru comerț exterior 
„Transimport“ și firma engleză 
„Leyland Motors Corp. L.T.D.“, în- 
virtutea căruia Anglia va livra 400 
autobuze și piese de schimb Cubei. 
Potrivit termenilor acestui contract 
guvernul cuban urmează să mai 
achiziționeze încă 1 000 de auto- 
buzfc.

PRAGA. Orchestra simfonică a 
Radiodifuziunii cehoslovace, dirijată

Bantustanele create de rasiștii sud-africani sînt adevărate lagăre de con
centrare. în fotografie : copii stînd Ia rînd pentru apă potabilă.

de Iosif Conta, a dat un concert în 
sala mare a Caséi artiștilor din Pra- 
ga. în program a figurat Simfonia 
I-a de Tiberiu Olah, concertul în 
La minor'-pentru vioară și orchestră 
op. 53 de Antonin Dvorjak și Săr
bătoare romană de Respighi. Con
certul s-a 
succes.

externe, iar pe C. Papaioannu 
ministru al afacerilor interne.

BAGDAD. Irakul 
ceput la 6 ianuarie 
derea cooperării la 
gățiilor petroliere.

PARIS. Guvernul _______
a înaintat guvernului francez pentru 
a doua oară în ultimele zile o notă 
în care cere ca fostul colonel Ar- 
goud, unul din conducătorii orga
nizației teroriste O.A.S. să fie remis 
autorităților vest-germane. Argoud 
a fost condamnat la sfîrșitiil anului 
trecut de 
stat din 
viață.

R. F. Germane

PENH. Prințul Norodom 
Sianuk a primit din partea președin- 
telüi de Gaulle invitația de a vizita 
Franța. Potrivit unor surse oficiale, 
Adunarea Națională a Cambodgiei 
l-a autorizat pe prinț să accepte in
vitația.
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