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în^ășăfflintele chimice - mijloc 
important de sporire a recoltelor

TOATĂ TARA

în cinstea celei de-a XX-a aniversări a eliberării patriei

Cuvînt«!

și-au luat angajamente 
producție. înmănun-

Secția de acetilenă a Combinatului chimic de la Borzești
Foto : GH. VINȚILĂ

constructorilor de nave 
chiate, angajamentele lor prevăd 
printre altele :

— depășirea planului producției 
marfă cu 9 500 000 lei ;

— executarea peste plan a unei 
motonave de 2 000 tone ;

— realizarea de economii supli
mentare în valoare de 900 000 lei 
prin reducerea prețului de cost.

— obținerea de beneficii peste 
plan de 900 000 lei.

Pentru îndeplinirea acestor anga
jamente, constructorii de nave gălă- 
țeni au prevăzut importante măsuri 
tehnico-organizatorice printre care : 
realizarea unei instalații pentru dis
tribuirea centralizată a oxigenului în 
atelierul de confecționat, asamblat 
și fasonat, extinderea procedeelor 
tehnologice noi, introducerea la 
construcția navelor a unor materiale 
noi ca : placaj, panel furniruit, me
lamină etc.

Harnicii constructori de vapoare 
de la ȘANTIERELE NAVALE GA
LAȚI au devenit cunoscuți în în
treaga țară. Cargourile și mo
tonavele construite de ei brăzdează 
acum mări și oceane. Pe șantier au 
sosit nu de mult cîteva radiograme 
din partea echipajelor care au luat 
în primire „rodul“ muncii harnice 
a constructorilor gălățeni. „Felicitări 
pentru înalta calitate tehnică a con
strucției navelor“, „Mașinile și in
stalațiile funcționează foarte bine“.

în adunările de dezbatere a cifre
lor de plan pe 1964, constructorii de 
nave gălățeni și-au exprimat hotă- 
rîrea de a,munci în continuare în 
același ritm viu. Din cei peste 3 000 
de constructori nayali care au luat 
parte la adunările dé dezbatere a ci
frelor de plan, mai mult de 300 au 
luat cuvîntul. Ei au făcut propuneri 
valoroase și 
concrete în

Pentru titlul de „Cămin 
cultural fruntaș pe regiune“

TG. MUREȘ (coresp. „Scînteii"). — 
Așa este intitulat concursul pe care l-a 
organizat în cuprinsul regiunii comite
tul regional pentru cultură și artă, 
concurs avînd ca obiective desfășura
rea unei munci permanente în cadrul 
căminelor culturale, îmbunătățirea te
maticii și conținutului propagan
dei prin conferințe, organizarea plă
cută și instructivă a timpului li
ber al colectiviștilor, antrenarea unui 
număr sporit de oameni ai mun
cii de la sate în activitatea ar
tistică de amatori, îmbogățirea conti
nuă a repertoriului formațiilor artistice, 
acțiuni pentru o largă circulație a căr
ților politice, agrotehnice, științifice, 
beletristice și altele. în primele două 
etape ale concursului, căminele cultu
rale s-au întrecut pentru titlul de că
min cultural fruntaș pe raion, titlu care 
a fost conferit de către comitetele ra
ionale de cultură și artă, printre altele, 
căminelor culturale din Deda, Remetea, 
Simonești, Bălcaciu, Praid etc.

în premieră
Aseară Teatrul Național „I. L. Ca- 

ragiale“ a prezentat în premieră 
„Maria Stuart“ de Schiller, în tra
ducerea lui Al. Philippide. Regia 
spectacolului este semnată de Miron 
Niculescu. Decorurile aparțin lui Al. 
Brătășanu, maestru emerit al artei, 
care a realizat și costumele împreu
nă cu Gabriela Nazarie. In distribu
ție : Dina Cocea, Irina Răchițeanu, 
Nicolae Brancomir, Nicu Dimitriu, 
Toma Dimitriu, Septimiu Sever, ar
tiști emeriți, Marcel Enescu, Tanți 
Benescu-Munteanu, Florin Piersic, 
Virgil Popovici, Elena Sereda. N. Gr. 
Bălănescu, Al. Demetriad, Alfred 
Demetriu. Mitzura Arghezi, Viorica 
Petrescu, Catița Ispas, Igor Bardu, 
Gh. Buliga, Liviu Crăciun, Andrei 
Magheru.

1000 000 de flori
PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii“). - 

Există un colț al orașului Ploiești 
unde temperatura rămîne aproa'pe 
aceeași atît vara cît și iarna. Este 
vorba de serele de flori care se în
tind pe o suprafață de 3 000 m. p. 
Aici se pregătește vestmîntul multi
color al parcurilor și spațiilor verzi. 
Florile se cer bine îngrijite, lucru 
de care se ocupă cu multă atenție 
muncitoarele din echipa floriculto- 
rului Dumitru Orbeanu. Pînă acum 
aici au și fost pregătite peste 60 000 
flori diferite care în primele zile 
ale primăverii vor fi plantate în 
parcurile orașului.

Au fost realizate, de asemenea, 
mii de ghivece cu flori și plante or
namentale pentru apartamente. A- 
cestea sînt puse la dispoziția popu
lației printr-un magazin special. 
Pînă la sfîrșitul acestui an serele 
orașului Ploiești vor livra aproape 
1 000 000 de flori.

Marinari de pe nava „București" 

oaspeți ai pionierilor

CONSTANȚA (coresp. „Scînteii"). Peste 
200 de pionieri din Constanta s-au întîlnit 
la Casa pionierilor din localitate cu un grup 
de marinari de pe nava „București", care 
s-a întors recent dintr-o călătorie în jurul 
lumii. Eugen Pir van, secundul navei, și Ni
colae Moisc, ofițer II, au vorbit pionierilor 
despre țările vizitate, precum și despre via
ta și activitatea marinarilor la bord. Cu a- 
cest prilej pionierilor constănțeni li s-au în
mânat și daruri — un steag, insigne și alte 
obiecte trimise de către pionierii din orașul 
cubanez Cienfucgos.

tate și apoi spre 
cele pe bază de 
fosfor. Astfel, în 
afară de uzinele 
de Ia Năvodari și 
Valea Călugărea

scă, toate combinatele care s-au 
construit sau sînt în curs de con
strucție produc, sau vor produce, 
îngrășăminte chimice pe bază de a- 
zot, iar cel de la Turnu Măgurele va 
asigura îngrășăminte complexe.

Folosirea îngrășămintelor chimi
ce este o problemă tot atît de im
portantă ca și producerea lor. Ele 
asigură sporuri mari de recoltă și 
economice numai atunci cînd sînt 
folosite ținîndu-se seama de natura 
solului, de plantele cultivate, de 
modul de lucrare a pămîntului și 
de precipitațiile atmosferice.

In ultimii ani, cercetările între
prinse în cadrul Institutului central 
de cercetări agricole au fost orien
tate spre rezolvarea unor probleme 

< deosebit de importante privind folo
sirea îngrășămintelor chimice. Con
cluziile la care s-a ajuns au creat 

• posibilitatea ca îngrășămintele chi
mice să fie aplicate judicios, obținîn- 
du-se o eficiență economică maximă.

în sistemul pronunțat cerealier al 
agriculturii noastre, în special în re
giunile din sudul țării, grîul reacțio
nează în primul rînd atunci cînd se 
dau îngrășăminte azotate. Folo
sindu-se la grîu o cantitate de 
250 kg azotat de amoniu la hectar, 
s-a obținut pe cernoziomul mediu le- 
vigat de la Fundulea, regiunea Bucu
rești, o recoltă de 3 216 kg la hectar, 
ceea ce reprezintă un spor de 908 kg 
la hectar; Pe cernoziomul puternic 
erodat de la stațiunea experimentală 
Podu-Uoaie, regiunea Iași, sporul de 
recoltă a fost de 1 025 kg la hectar. 
Totodată, experiențele au scos la i- 
veală necesitatea oa îngrășămintele 
să fie administrate în mod diferen
țiat, după soiul de grîu care se cul
tivă. în cadrul stațiunilor ex
perimentale agricole s-a urmărit, în 
ultimii patru ani, care anume soiuri 
de grîu reacționează cel mai bine la 
folosirea îngrășămintelor. Rezulta
tele obținute sînt deosebit de edifi
catoare. Soiurile intensive, foarte re
zistente la cădere, cu sistem radi
cular bogat și profund, cu paiul 
scurt și gros, cu spicul mare și dens, 
precoce, valorifică mult mai bine 
îngrășămintele minerale decît soiu
rile mai vechi, extensive, nerezis
tente la cădere, cu paiul înalt și 
subțire.

De asemenea, porumbul reacțio
nează favorabil la îngrășare — cele 
mai mari sporuri de recoltă obținîn- 
du-se atunci cînd este asigurată și 
apa necesară. Rezultatele cercetări
lor întreprinse în stațiunile experi
mentale, cît și rezultatele în produc, 
ție ale gospodăriilor de stat și gospo
dăriilor colective au demonstrat că 
pe toate tipurile de sol din regiunile 
mai umede, pe lunci și pe solurile 
erodate, îngrășămintele chimice au 
făcut să sporească recolta cu peste 
50 la sută. Dar cînd acestea au fost 
aplicate pe solurile bine aprovizio
nate cu umezeală, sporul obținut a 
fost chiar de 100 la sută. Astfel, pe 
solul brun podzolit de la Ștefănești- 
Albota, regiunea Argeș, s-a înregis
trat un spor de recoltă de 1 045 kg, 
iar pe podzolul de la Sălbăgelu-Nou, 
regiunea Banat, — cîte 1 284 kg la 
hectar. Pe terenurile irigate se ob
ține un spor considerabil de recoltă 
datorită folosirii îngrășămintelor. 
Astfel, la G.A.S. Pietroiu — raionul 
Fetești, porumbul irigat a dat o re
coltă de 8 000 kg boabe la hectar.

Prof. NICOLAE GIOSAN 
al Consiliului 

Superior al Agriculturii

Sporirea produc
ției agricole este 
strîns legată de a- prim-vicepreședinte 
plicarea unui în
treg complex de 
măsuri dintre
care îngrășămintele ocupă un loc im
portant. Experiențele întreprinse, ca 
și rezultatele obținute în producție au 
demonstrat că în țara noastră nu 
există soluri pe care îngrășămintele 
chimice să nu contribuie la sporirea 
recoltelor la cele mai diferite plante 
agricole. Folosirea lor mărește rezis_ 
tența culturilor agricole față de se
cetă, îngheț, dăunători și- boli, con
tribuie la îmbunătățirea calității 
produselor agricole, îmbogățind con_ 
ținutul lor în substanțe nutritive și 
vitamine.

Partidul nostru s-a preocupat 
îndeaproape de sporirea producției 
de îngrășăminte chimice care, ală
turi de mecanizare, folosirea unor 
semințe din soiuri productive și ex
tinderea irigațiilor, determină nive
lul agriculturii, hotărăsc obținerea 
de recolte mari. Congresul al III-lea 
al partidului, elaborînd un vast pro
gram de dezvoltare intensivă și 
multilaterală a agriculturii noastre, 
a stabilit măsuri importante privind 
sporirea producției de îngrășăminte 
chimice și folosirea lor pe scară tot 
mai largă pentru fertilizarea ogoa
relor.

Dezvoltînd producția de îngrășă
minte chimice, țara noastră avea de 
învins o adîncă înapoiere moștenită 
de la vechile regimuri. în . trecut, 
îngrășămintele chimice se foloseau 
în cantități mici și numai pe pă- 
mîntul moșierilor. în 1938, consu
mul mediu la hectar, raportat la su
prafața arabilă a țării, a fost de 
numai 0,820 kg. Pentru asigurarea 
cantităților de îngrășăminte necesa
re agriculturii noastre, în anii pu
terii populare s-au construit mari 
combinate himice cum sînt cele 
de la Făgăraș și Piatra Neamț pen
tru îngrășăminte azotate, Năvodari 
— pentru cele fosfatice, care au o 
mare capacitate de producție. Nu
mai fabrica de azotat de amoniu 
granulat de la combinatul din Pia
tra Neamț asigură o producție 
anuală de 210 000 tone îngrășămin
te. Ca urmare a măsurilor luate, în 
1963 agricultura a primit circa 
900 000 tone îngrășăminte chimice, 
cu 286 000 tone mai mult decît în 
1959. în anii viitori, prin intrarea în 
funcțiune a combinatelor în curs 
de construcție la Turnu-Măgurele, 
Craiova, Tg. Mureș,, industria noas
tră de îngrășăminte va asigura 
o producție anuală de circa 2 mi
lioane tone, ceea ce va însemna 
un consum mediu la hectar apro
piat de al celor mai avansate țări 
în ce privește producția agricolă. 
Alături de celelalte măsuri agro
tehnice, ele vor da o importantă con
tribuție la sporirea recoltelor.

Din studiile efectuate de specia
liști s-a desprins concluzia că cele 
mai însemnate sporuri de producție 
se obțin cu îngrășămintele azotate, 
apoi cu cele fosfatice și, numai în- 
tr-o mult mai mică măsură, cu în
grășămintele potasice. Folosindu-se 
cite 250 kg azotat de amoniu la hec
tar, se obține un spor de recoltă la 
grîu de 500—1 000 kg, la porumb 
sporul este de 700—1 200 kg, iar 
producția de masă verde pe pășuni 
și finețe, aproape se dublează. Uti
lizate separat, îngrășămintele fosfa
tice dau sporuri de recoltă neînsem
nate, iar cele potasice nu asigură 
nici un spor de recoltă. Cînd acestea 
Sn.ț date împreună cu îngrășămin
tele azotate, ținîndu-se seama de 
starea de fertilitate a terenului și 
de planta cultivată, se realizează 
r^le mai mari sporuri de recoltă.

Partidul și guvernul au ținut sea
ma de rezultatele și concluziile cer
cetărilor științifice și au orientat 
producția de îngrășăminte în pri
mul rînd spre producerea celor azo (Continuare în pag. III-a)

Tn G.A.C. Topoloveni, regiunea Argeș, funcționează 4 cercuri ale învățămîn tului agrozootehnic. în fotografie : In
ginerul agronom Constantin Stoica vorbind cursanților despre diferitele soiuri de grîu

BORZEȘTI

Hotărîți să întîmpine . cea de-a 
XX-a aniversare a eliberării patriei 
cu noi realizări în producție, munci
torii, inginerii și tehnicienii COM
BINATULUI CHIMIC BORZEȘTI, 
analizînd posibilitățile și rezervele 
existente la fiecare loc de muncă, 
și-au luat cu prilejul dezbaterii ci
frelor de plan pe 1964 următoarele 
angajamente în întrecerea socialistă 
pe acest an :

— să depășească planul anual 
la producția globală cü 1Ö milioa
ne lei ;
să producă peste plan :

— 2 000 tone sodă caustică ;
— 500 tone detoxan (în con

centrație de sută Ia sută) ;
— 5 000 tone insecticide condi

ționate pentru agricultură ;
— 200 tone policlorură de vinii:
— întreaga cantitate de sodă 

caustică solidă și de acid clorhi- 
dric de sinteză să fie de calita
tea I-a :

— să sporească productivitatea 
muncii față de plan cu 1 la sută ;

— să realizeze economii peste 
plan la prețul de cost în valoare 
de 2 000 000 Iei ;

— să realizeze beneficii supli
mentare de 2 000 000 lei ;

— să asimileze înainte de ter
menele stabilite în plan noi sor
timente de produse, sodă caustică 
de la electroliza cu catozi de 
mercur policlorură de vinii.

Pînă la 23 August colectivul com
binatului s-a angajat să realizeze :

— depășirea producției globale 
planificate cu 5 milioane lei ;

— 250 tone detoxan, 1 000 tone 
sodă caustică, 2 500 tone insectici
de condiționate peste plan ;

— economii de 900 000 lei peste 
plan prin reducerea prețului de 
cost ;

— beneficii peste plan în va
loare de 900 000 lei.

în vederea realizării angajamente
lor, în combinat s-au luat și sînt în 
curs de aplicare o serie de măsuri 
tehnico-organizatorice, printre care : 
instalarea a încă două mori biconice 
la secția de condiționare a insectici
delor, mărirea diametrului la cloru- 
ratoarele instalațiilor de monoclor- 
benzen, montarea încă unui con
densator la instalația de detoxan.

Fire de' calitate superioară
Analizînd posibilitățile de crește

re a producției și productivității 
muncii și de îmbunătățire continuă 
a calității firelor, folosind experien
ța acumulată pînă acum și condi
țiile optime create prin moderni
zarea și dezvoltarea întreprinderii, 
colectivul întreprinderii „FILATU
RA ROMÎNEASCĂ DE BUMBAC“ 
DIN BUCUREȘTI și-a luat, în cins
tea celei de-a XX-a aniversări a eli
berării patriei, următoarele angaja
mente în întrecerea socialistă pe a- 
cest an :

— să realizeze peste plan 
70 000 kg fire pieptănate de bum
bac calitativ superioare, din care 
se pot fabrica țesături și tricota
je fine ;

— să sporească productivitatea 
muncii cu 0,6 la sută peste sarci
na planificată ;

— să continue acțiunea de îm
bunătățire a calității firelor, a 
caracteristicilor lor fizico-meca- 
nice, dînd fire pieptănate cu o 
rezistență sporită cu 8,9 la sută 
și cu o neregularitate micșorată 
cu 5,6 la sută față de normele 
actuale ;

— să economisească în acest 
an, prin valorificarea mai bună 
a materiei prime, o cantitate de 
35 000 kg bumbac puf, din care 
se pot realiza firele necesare

(Continuare în pag. Il-a)

paroșeni I O producție sporită 
de energie electrică

Cu ocazia dezbaterii cifrelor de 
plan pe anul 1964 colectivul ÎNTRE
PRINDERII CENTRALE TERMOE
LECTRICE PAROȘENI a hotărît ca 
în acest an să sporească realizările 
obținute pînă acum, pentru a da pa
triei mai multă energie electrică,

Stabilirea de relații diplomatice 
intre Republica Populară Romină și Sierra Leone
în dorința unei mai bune cunoaș

teri reciprpce, și a dezvoltării .rela
țiilor bilaterale între Republica 
Populară-Romînă și Sierra; Leone,

guvernele celor două țări au hotărît 
să stabilească,relații diplomatice la 
rang de ambasadă.

ț (Agerpres)

TELE GRAME
ptifpî

WILLIAM v ac an arat shadrach tubman 
președintele Republicii Liberia

Monrovia '
Cu ocazia instalării Excelenței Voastre ca președinte al Republicii 

Liberia vă transmit sincere felicitări și cele mai bune urări de sănătate 
și fericire personală. ,

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne 

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

F"ȘfCPlPT) fpî ctctlp

Domnului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ
președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne

București
Confirm cu adîncă recunoștință primirea foarte mișcătoarei și însu- 

flețitoarei Dv. telegrame, prin care mi-ați transmis, în numele Dv„ al 
guvernului și poporului romîn, felicitări cu ocazia celei de-a V-a inau
gurări a instalării mele ca președinte al Liberiei,, și apreciez în mod 
sincer bunele urări exprimate.

Primiți, vă rog, asigurarea înaltei mele stime.
W. V. S. TUBMAN

cinstind astfel cu noi succese cea 
de-a XX-a aniversare a. eliberării 
patriei. Colectivul întreprinderii se 
angajează :

— să depășească cu 1 la sută 
sarcina planificată de creștere a 
productivității muncii ;

— să realizeze la prețul de 
cost economii suplimentare în 
valoare de 400 000 lei ;

— să reducă cu 1,5—2 milioane 
kilowați ore consumul propriu de 
energie electrică ;

— să realizeze o economie de 
1 245 tone de combustibil 
vențional ;

— să micșoreze cu 23 
timpul total de reparație a
gatelor de bază din centrale.

Aceste angajamente vor fi reali
zate prin aplicarea unor măsuri 
tehnico-organizatorice corespunză
toare.

con-

zile 
agre-

Fotografia alăturată înfățișează 
corpul centralei termoelectrice din 
Paroșeni. Tot la Paroșeni, alături 
de clădirea centralei vechi, se des
fășoară în ritm susținut lucrările 
de montare a unui nou turbo- 
agregat de 150 MW prin a cărui 
punere în funcțiune puterea insta
lată a centralei se va dubla. Con
structorii și montorii și-au luat 
însuflețite angajamente pentru 
scurtarea termenului de dare în 

exploatare a noului grup

Vecinul meu e fac
tor poștal. Are gean
tă, distribuie scrisori. 
Este și explorator. 
Descoperă adresele 
noilor blocuri. Unele 
sînt botezate cu o li
teră. Ca-n abecedar. 
Altele — cu o literă și 
o cifră. Ca-n algebră. 
Se nasc încurcături. 
Nu se găsește blocul. 
Se rătăcesc scrisori.

Spicuim din activi
tatea sa pe anul tre
cut.

A determinat pozi
ția geografică a D-u- 
rilor. Blocul D5 e pe 
Mihai Bravu. DG e pe 
Vatra Luminoasă, D7 
idem. Dl, D2, D3, D4 
sînt pe Bulevardul 
Muncii ; Dl, D2, D3, 
D4, D5 sînt și pe stra
da Căminului. DIG, 
D17 țin de oficiul 39 ; 
D14, D15, DIG țin de 
oficiul 29. E simplu, 
clar, precis.

A stabilit științific 
că blocurile L2, L3,
L4, L5, L6, L7 se află 
la nr. 110 pe Drumul 
Murgului. Blocurile 
CI, C2, C3, C4, C5 se 
află tot la nr. 110 pe

Drumul Murgului. 
Este ușor de ținut 
minte.. Confuziile sînt 
excluse.

A adus precizări 
prețioase asupra ordi- 
nei alfabetice. După 
DIG, D17 etc. urmează 
V13, V14, V15, VIG; 
după O vine G și apoi 
P. Noul alfabet e un 
ajutor considerabil în

/ liKtantanee/
muncă. Factorii se 
descurcă rapid.

A rămas stabilit că 
una e blocul nr. 31 de 
pe Ștefan cel Mare și 
alta clădirea de la nr. 
31 de pe aceeași stra
dă.

Și, în fine, a răs
puns la întrebarea 
care dădea bătaie de 
cap : unde e blocul 
V18 din Balta Albă ? 
Simplu ca bună ziua ! 
Intre R17 și R19 l 
Misterul a fost rezol
vat.

A urcat și coborît 
treptele alfabetului. A

explorat și fixat itine- 
rarii ingenioase. A re
purtat victorii, a în
registrat și eșecuri. 
Nu s-a lăsat intimidat 
de nici o literă. Nu 
s-a lăsat impresionat 
nici de literele cu ci
fre. A studiat coordo
natele geografice ale 
blocurilor. Le-a dat 
adresă, loc în spațiu. 
Blocurile i-au dat o 
nouă personalitate. 
Din factor poștal a 
devenit explorator

El a făcut operă de 
pionier Alții vor ur
ma, desigur. Blocuri 
se construiesc mai de
parte. Și de adrese 
exacte are nevoie ori
cine.

Prin activitatea sa, 
vecinul meu a secon
dat eforturile făcute 
de Sfatul popular al 
Capitalei pentru sta
bilirea unor adrese 
precise. Curaj are, e 
perseverent. Ar mai 
avea nevoie de-o bu
solă.

S-ar orienta mal 
ușor.

V. SEBASTIAN
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ÎN ÎNVĂȚĂMÎNTUL DE PARTID - DEZBATERI VII, INTERESANTE

Un studiu aprofundat
Schimbul de experiență inițiat de 

„Scînteia“ pe tema „In învățămîn- 
tul de partid — dezbateri vii, inte
resante“ a scos în evidență metode 
bune de activizare a dezbaterilor în 
cercurile de studiu. Pe baza expe
rienței mele ca propagandist, de mai 
mulți ani, la o grupă de studiere 
individuală a lucrării lui Fr. Engels 
„Dialectica naturii“, voi arăta unele 
metode, fără să-mi închipui că ele 
n-ar fi cunoscute și folosite și de 
alți propagandiști.

Se știe că seminarul este numai 
un moment al procesului de învă- 
țămînt, solidar cu celelalte momen
te : alcătuirea și studierea biblio
grafiei, elaborarea planului de dis
cuții în seminar etc. Pentru a avea 
dezbateri vii în seminar este impor
tant să ne ocupăm cu cea mai mare 
atenție în primul rînd de aceste mo
mente pregătitoare. în urma unui 
studiu atent al lucrării lui Engels, 
am stabilit temele de seminar după 
ideile principale din „Dialectica na
turii“ și, o dată cu aceasta, paginile 
corespunzătoare de bibliografie : 
Iată cîteva din aceste teme : „Fr. 
Engels despre raportul dintre filo
zofia marxistă și științele naturii“ ; 
„Clasificarea marxistă a științelor“ ; 
„Fr. Engels despre opoziția dintre 
dialectică și metafizică“ ; „Catego
riile de materie, mișcare, spațiu și 
timp în lucrarea „Dialectica natu
rii“ ; „însemnătatea actuală a idei
lor lui Engels în lupta împotriva 
idealismului fizic“.

Pentru a pune în evidență actua
litatea concluziilor filozofice ale o- 
perei, am recomandat drept biblio
grafie și alte lucrări clasice sau stu
dii de filozofi marxiști și diferiți 
specialiști.

Un element important în activiza
rea dezbaterilor este stabilirea pro
blemelor care urmează să se discute 
în seminar, bineînțeles cu condiția 
ca ele să nu copieze structura unei 
lecții dintr-un manual sau curs — 
în acest caz, unii cursanți se vor 
simți îndemnați să caute aceste sur
se și vor neglija studiul lucrărilor 
clasice — ci să-i orienteze pe 
cursanți spre aprofundarea idei
lor operei respective. Alcătuind în 
acest fel planul de seminar, se evită 
și un.:alt neajuns — acela ca în dis
cuții, să, se repete probleme pe care 
membrii cercului le-au mai studiat 
la alte forme de învățămînt.

Porninâ' de la aceste considerente, 
am căutat să cuprind în planul de 
semiij^tp „principalele probleme., șt. 
idei'din^bibliografie. La tema „Fr.

Engels despre posibilitatea cunoaș
terii lumii. Combaterea agnosticis
mului la Kant, Helmholtz, Nägeli 
ș. a.“ din ciclul de seminarii con
sacrate problemelor gnoseologice, 
subpunctele erau formulate astfel : 
a) posibilitatea de cunoaștere a lu
mii de către om ; particularitățile 
simțurilor omului nu reprezintă o 
piedică în calea cunoaștării realită
ții ; b) unitatea dialectică dintre re
lativ și absolut în cunoaștere etc.

După cum se știe, acestor proble
me Engels le consacră multe pagini 
în „Dialectica naturii“. Punîndu-le 
în discuție la studiul individual al 
lucrării lui Engels, legîndu-le de alte 
forme, contemporane, de manifestare 
a agnosticismului, se dă cursanților 
posibilitatea de a urmări critica unor 
raționamente agnostice concrete, de 
a și-o însuși temeinic și de a se că
lăuzi după aceasta în critica agnos
ticilor contemporani.

Și acum, cîteva cuvinte despre 
desfășurarea seminarului, despre 
modul de a-1 conduce. De regulă, cei 
care iau cuvîntul la seminarii expun 
o problemă adresîndu-se conducăto
rului de seminar, așteptînd aproba
rea lui etc. Am căutat să-i ajut pe 
cursanți să vadă în seminar o îtitîl- 
nire în care pot să-și confrunte pă
rerile. Această nu presupune cîtuși 
de puțin diminuarea rolului propa
gandistului în conducerea discuții
lor. Am observat, dimpotrivă, că in
teresul și participarea cursanților la 
dezbateri sporesc atunci cînd con
ducătorul de seminar intervine cU 
pricepere în discuții.

în această privință, aș vrea să a- 
răt că, în caracterizarea filozofiei 
marxiste, conducătorul de seminar 
nu trebuie să admită o prezentare 
declarativă. O asemenea prezen
tare i-ar pune pe cursanți în 
situația de a nu înțelege comple
xitatea problemelor filozofice, difi
cultățile mari care se ridică a- 
desea în calea rezolvării lor și, prin 
urmare, meritul enorm al clasicilor 
filozofiei marxiste de a fi pus ba
zele singurei concepții cu adevărat 
științifice, de pe pozițiile căreia a- 
ceste probleme pot fi rezolvate în 
mod just. Nivelul general de pregă
tire ideologică la care se află astăzi 
cei ce studiază marxism-leninismul 
și sarcinile luptei ideologice ne cer 
totodată să criticăm în fond, argu
mentat, concepțiile filozofice ale ad
versarilor noștri ideologici, să nu ne 

.limităm la o critică formală,.super- 
''fic'ială a filozofiei bufghäze.

Pe de altă parte, conducătorul 
de seminar nu trebuie să se mulțu
mească cu caracterizări sau formu
lări în general corecte, dar care nu 
dezvăluie conținutul concret, multi
lateral, al problemei. Cîți dintre con
ducătorii de seminarii cer cursanți
lor să dea o explicație mai amplă, 
mai detaliată, unor formule frec
vente ca „filozofia are un caracter de 
clasă“, „Marx a preluat „sîmburéle 
rațional“ din filozofia lui Hegel", 
„materialismul lui Feuerbach era 
contemplativ“, „metafizica vede lu
crurile în afara legăturii dintre ele“ 
ș.a. ? Același lucru cînd e Vorba de 
caracterizarea rădăcinilor sociale 
ale unor concepții Idealiste sau me
tafizice ; aci se folosesc de multe 
ori formule care reprezintă doar 
concluzia Ultimă, fără a se explica 
însă modalitatea complexă prin care 
se formează aceste concepții în con
dițiile istorice date. A spune că He
gel a fost reprezentantul burgheziei 
germane în condițiile istorice și ra
porturile de clasă cunoscute înseam
nă a spune, fără îndoială, un adevăr 
profund, bazat pe concepția marxistă 
despre raportul dintre existența so
cială și Conștiința socială, despre 
esența și rolul social al filozofiei. Dar 
acest adevăr are zeci de implicații. 
Dezvăluind aceste implicații, sau 
măcar unele dintre élé, lămurin- 
du-le, cerînd cursantului să facă a- 
celâși lucru, conducătorul de semi
nar trezbște în el interesul pentru 
aprofundarea problemei și-l ajută 
în același timp să cunoască mai bine 
valoarea științifică și frumusețea fi
lozofiei marxiste.

Oare mai esté necesar să subliniez, 
în încheiere, că atmosfera dintr-un 
seminar mai depinde și de pregăti
rea conducătorului de seminar ? 
Dacă e adevărat că un propagandist 
al filozofiei mătxist-leniniste trebuie 
să apară în fața celor care-1 ascultă 
ca un om pregătit temeinic și multi
lateral, aceasta nu înseamnă că, a- 
tunci cînd nu cunoaște bine o proble
mă, ar fi cumva nimerit să ascundă 
acest lucru printr-o explicație im
provizată, superficială. Dimpotrivă, 
prestigiul și autoritatea lui vor creș
te dacă, fiind în general bine pregă
tit, va recunoaște, cînd este cazul, că 
nu știe ceea ce nu știe, avînd grijă 
ca ulterior să se documenteze și să 
lămurească lucrurile pînă la capăt.

VALENTIN ALEXANDRU 
propagandist

Ia Cabinetul orășenesc 
P.M.R. București u

SCÎNTEIA

Astăz’ începe sesiunea de examene în învățămîntul superior. Fotografiile prezintă aspecte caracteristice din zilele premergătoare examenelor la Universita
tea din București: studenți de la secția de chimie fizică a Facultății de chimie (stînga) și de Ia secția de biologie-botanică a I acuității de biologie (dreapta) 
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De-ar fi la nivelul neonului
Cîteva zile petrecute în Poiana 

Brașov sînt nu numai o destindere în 
cadrul fermecător al munților, ci . și 
un prilej de a constata la fiecare pas 
cite s-au făcut aici pentru oamenii 
muncii veniți la odihnă, pentru 
excursioniști și turiști. Hoteluri, ca
bane, vile confortabile iluminate mo
dern oferă condiții de cazare co
respunzătoare. în restaurantele din 
localitate ești întâmpinat de un per
sonal atent și calificat. Meniurile 
sînt alcătuite cu pricepere și gust. 
Un magazin alimentar bine aprovi
zionat, un chioșc pentru vînzarea de 
produse industriale și cadouri — a- 
mintiri, Un oficiu poștal-telefonic 
cu ghișeu C.E.C. completează posi
bilitățile de deservire. Tuburile de 
neon au urcat și mai sus de Poiana 
Brașov. Le întâlnești și la cabana de 
pe Cristianul Mare.

De-ar fi fost însă toate la nivelul 
neonului probabil că n-aș fi scris a- 
ceste rînduri. Ca să ajungi în stațiu
ne trebuie să te înarmezi cu o doză 
de curaj și cu... șapte cojoace, căci 
numai astfel te poți folosi de servicii
le mașinilor deschise care deservesc

și iarna acest traseu. Condițiile de 
călătorie sînt, spre deosebire de cele 
din orașul Brașov, invers proporțio
nale cu tarifele aplicate. In plus, du
minica numărul celor dornici de a 
vizita Poiăna este atît de mare încît 
și obținerea unui loc în mașină de
vine destul de dificilă. Situația este 
de mult cunoscută, dar întreprinde
rea locală de transporturi nu ia mă
suri. La ora primului te întâmpină 
alte greutăți. Acolo unde în timpul 
săptămînii măninci în tihnă, dumi
nica găsești o mare aglomerație. Se 
așteaptă în picioare, mulți pleacă 
fără să fi fost serviți. Să fie oare 
atît de greu ca la orele de vîrf să 
se organizeze o deservire mai rapi
dă ? Ar fi necesară, după părerea 
mea, ceva mai multă inițiativă, un 
plus de interes și de atenție față de 
oameni. Ca de altfel și la vînzarea 
ziarelor, care duminica nu sînt a- 
dusé în stațiune, iar luni rămîn de- 
obicei nevîndute;

Nivelul neonului obligă... :
CONSTANTIN PLOSCARU 

mecanic

n
Lucrez și eu ca propagandist de 

patru ani, perioadă în care am stu
diat pe rînd cu aceiași cursanți — 
cadre didactice din comuna noastră 
— bazele filozofiei marxiste, econo
mia politică capitalistă, iar anul a- 
cesta studiem economia politică so
cialistă. Prima impresie — și cea 
mai puternică — pe care ar avea-o 
cineva care nu a mai participat la 
seminariile noastre de acum patru 
ani ar fi aceea că, în acest răstimp, 
foarte mulți dintre noi au realizat 
un însemnat progres. Dacă la în
ceput discuțiile în seminarii erau 
anevoioase, stîngace, cu privirile 
fixate asupra conspectelor, astăzi au 
loc dezbateri interesante, schimburi 
vii det. păreri, se argumentează cu 
fapte, într-un cuvînt seminarul are 
o notă de adîncime, de pătrundere a 
problemelor.

De unde aceste atribute ?
în primul rînd cred că acestea 

sînt urmarea firească a pregătirii 
temeinice, zi de zi, a cursanților, a 
muncii creatoare de studiere a bi
bliografiei.

înainte vreme, marea majoritate a 
tovarășilor, chiar dacă studiau bi
bliografia, se mărgineau să expună 
după unele materiale de populari
zare (broșuri, manuale, lecții etc), 
iar atunci cînd erau scoși din această 
„matcă“ se împotmoleau.

Pentru acest motiv accentul în se
minarii l-am pus pe operele clasici
lor, pe documentele de partid, și pe 
baza lor. am căutat să lărgesc sfera 
discuțiilor, în așa fel încît să-1 fac

pe cursant să înțeleagă, să judece, 
să asimileze. Este la început mai 
greu, dar absolut necesar. Altfel în 
seminarii se spun formule stereotipe, 
fără raționament, „nu se fac gre
șeli“ (cum se mîndresc unii), dar 
nici nu se învață. Știm cu cîtă tărie 
a combătut Lenin acest mod de a în
văța și noi nu trebuie să-1 tolerăm.

întrebarea „de ce“, despre care s-a 
scris într-un articol precedent în 
legătură cu dezbaterile în seminarii, 
am folosit-o și eu și o apreciez. Ală
turi de ea am utilizat și alte între
bări : „Cum explicați cutare feno
men ?“, „Ce alte argumente mai pu
teți aduce în favoarea tezei pe care 
o susțineți ?“, „Ce hotărîri ale parti
dului nostru cunoașteți în acest sens 
și cum sînt ele aplicate în viață“ ?

Doresc să mai rețin atenția asupra 
unui aspect : consider că învățămîn- 
tul de partid nu este și nu trebuie 
să fie un scop în sine. El trebuie le
gat nemijlocit de realitate, de viață, 
de munca pentru aplicarea politicii 
partidului. îmi amintesc că la un 
seminar de la Cabinetul regional de 
partid București, pe tema „Forțele 
de producție ale socialismului și 
baza tehnică-materială“, conducăto
rul seminarului ne-a cerut să ilus
trăm tezele privitoare la importanța 
introducerii tehnicii noi, a creșterii 
productivității muncii, sporirii ren
tabilității, prin aspecte din industria 
noastră socialistă. Aceste exigențe 
ne-au pus în încurcătură la început, 
dar mai apoi am înțeles că, numai 
cunoscînd cum se aplică în mod e- 
fectiv politica partidului de dezvol

tare a bazei tehnice-materiale a so
cialismului, vom putea orienta dez
baterile în seminarii pe făgașul bun 
al legăturii strînse cu viața, cu prac
tica construcției socialiste.

Pentru a prezenta cursanților mai 
sugestiv diferite aspecte ale dina
micii producției socialiste, dezvol
tării celor două sectoare, repro
ducției capitalului social etc., este 
bine să folosim materiale ilustra
tive ca: scheme, diagrame, plan
șe. Personal am folosit nume
roase materiale de acest gen și m-am 
convins că ele ajută atît la o mai 
bună înțelegere a problemelor, cît 
și la stimularea discuțiilor.

Spațiul nu-mi permite să arăt 
tot ce ar putea face practic un 
propagandist pentru a anima și a 
adînci discuția în seminar. în în
cheiere, doresc să amintesc că 
rezultatele în învățămîntul de partid 
nu vin din senin, ci se obțin prin 
muncă perseverentă, prin efortul 
colectiv al propagandiștilor și 
cursanților. De acest aspect se lea
gă în mod direct și frecvența : dacă 
oamenii au ce învăța în seminar, 
dacă acesta îi ajută să-și îmbogă
țească cunoștințele și să înțeleagă 
temeinic problemele, ei vin cu plă
cere la învățămîntul de partid, stu
diază cu interes și cu rîvnă.

Profesor VALENTIN OLTEANU 
propagandist, 

comuna Valea Măcrișului, 
raionul UrzicenI

M-am născut buldozer. In viața mea 
am nivelat multe drumuri, am văzut 
zeci de orașe. De cînd mă știu am fost 
îngrijit cum se cuvine — spălat, gresat, 
ba uneori chiar ascultat cu urechea. Nu
erau mulți ca mine — buldozerul T 20 
de o sută de cai putere I

Trăiam mulțumit că pot fi de folos 
oamenilor. Dar de la o vreme stau de 
pomană. Am fost adus în preajma gării

Masa lemnoasă 
mai bine valorificată
Muncitorii ÎNTREPRINDERII FO

RESTIERE VATRA DORNEI și-au 
luat următoarele angajamente în în
trecerea socialistă pe anul 1964 :

— depășirea planului anual al 
producției globale cu 1 250 000 lei ;

— depășirea planului anual al 
producției-marfă cu 3 030 000 lei ;

— să sporească indicele de uti
lizare a masei lemnoase de răși- 
noase de la 95,5 Ia sută Ia 96 la 
sută ;

— să realizeze economii peste 
plan prin reducerea prețului de 
cost în valoare de 300 000 lei ;

— să obțină beneficii peste plan 
de 600 000’lei.

PlNĂ LA 23 AUGUST SĂ 
REALIZEZE URMĂTOARELE :

— economii peste plan în valoa
re de 200 000 lei ;

— beneficii suplimentare de 
450 000 lei.

Colectivul întreprinderii și-a pro
pus, printre altele, extinderea lucru
lui în brigăzi complexe cu plata în a- 
cord global, o mai bună utilizare a 
.utilajelor și mecanismelor.

Minereu mai mult, 
de bună calitate

Minerii de la EXPLOATAREA 
CAVNIC DIN REGIUNEA MARA
MUREȘ și-au luat următoarele an
gajamente în întrecerea socialistă pe 
acest an : '

— depășirea planului producției 
globale cu 1 000 000 lei ;

— depășirea planului produc
ției-marfă cu 900 000 lei ;

— îmbunătățirea randamentului 
de extracție pe instalații cu 0,5 
la sută față de sarcina planifi
cată ;

— depășirea planului de exca- 
vare cu 2,1 la sută și a celui de 
extracție și prelucrare cu 0,54 la 
sută ;

— realizarea de economii peste 
plan la prețul de cost în valoare 
de 500 000 lei.

PÎNĂ LA 23 AUGUST, MINE
RII S-AU ANGAJAT SA REALI
ZEZE :

— depășirea producției globale 
planificate cu 700 000 Iei ;

— depășirea producției-marfă 
planificate cu 630 000 lei ;

— economii peste plan prin re
ducerea prețului de cost de 
350 000 lei.

Planul de măsuri tehnico-organl- 
zatorîce întocmit de colectivul minei 
pentru asigurarea îndeplinirii sarci
nilor de plan și a angajamentelor 
luate prevede printre altele : redu
cerea la maximum a pierderilor de 
material la operațiunile de flotare. 
a consumului de lemn de mină prin 
înlocuirea lui cu prefabricate din be
ton armat, extinderea metodelor 
înaintate de lucru, ridicarea neconte
nită a calificării profesionale a mi
nerilor.

„„ .■u'xț? ,Jn?,ST3':
^rTitapi-dm-.Capit(ilă .și uitat acolq^ZaV. șL 
Țf ruginesc. Ploile, gerul, zăpada m-auîm-, 

bolnăvit. Acum abia mă nuli țin pe... 
^șenile. Cît pțțvește; cuțitul, care-prțai a- 
...cum vreö" l!îtevd"lüni băga sțfâima-n 
pămînt, astăzi stă bont, proptit cu 
nasu-n caldarîm. De ce mi-o fi fost hă
răzită o asemenea soartă ?

Buldozerul nr. 4 97ß al întreprin
derii de utilaj terasier din Capitală 
(Pentru conformitate M. Iliuță, 

impiegat)
★

N.R. — Interesîndu-ne la Întreprin
derea de utilaj terasier din Capitală 
cu privire la cele semnalate, n-am putut 
obține date suplimentare. Conducerea 
întreprinderii nu știe nimic precis în ce 
privește buldozerul amintit : de cînd 
stă părăsit acolo — de o lună, de 
două sau de trei ? Pentru ce a fost 
adus din locurile unde lucra ? Unii

Prin intermediul micului ecran, 
spectatorii au avut prilejul, dumini- 

’ că seara, să facă o interesantă 
incursiune în lumea personajelor 
ibseniene. O astfel de emisiune an
tologică despre viața și opera mare
lui dramaturg norvegian, emisiune 
cu vădit caracter educativ și cu re
marcabile Virtuți artistice, se înscrie 
printre inițiativele valoroase ale te
leviziunii.

Realizatorii emisiunii — M. Rad- 
nev și Petre Sava Băleanu — și au
torul conferinței, Ovidiu Drimba, au 
selectat din vasta operă ibseniană 
momente semnificative pentru a 
ilustra evoluția dramaturgului, reu
șind să sintetizeze, succint, persona
litatea acestuia. Drumul creator al 
lui Ibsen străbate o jumătate de 
secol, oglindește conflictele sociale 
fundamentale din Norvegia ultime
lor decenii ale secolului trecut, per
sonajele pieselor sale aduc în cadrul 
scenic probleme, teze sociale și idei 
filozofice ale epocii. Prin Brand și 
Peer Gynt, sclavi ai propriilor ilu
zii, Ibsen creează personaje de pro
porții amplificate, gigantice ; în 
dramele sociale, Ibsen condamnă 
conformismul personajelor al căror 
ideal se alcătuiește pe convențiile 
șubrede ale societății epocii. Nora, 
Elena Alving din „Strigoii“, Stock
mann din „Un dușman al poporu- 
lui? destramă aceste false iluzii, 
convențiile bazate pe minciună. 
Variată și amplă, lumea personaje
lor lui Ibsen constituie un excelent 
prilej de reflecție.

Selectînd din ' opera ibseniană, 
drept exemplificări, fragmente din 
„Stâlpii societății“ (1'677)', „Hed
da Gabler“ (1890) și „Constructorul 
Solness“ (1892), realizatorii emisiu
nii , s-șu, rorientat către ultima peri
oadă din creația, dramaturgului, pe
rioada marilor drame în care Hen
rik Ibsen dezbate, cu înclinație deo
sebită pentru problematica morală, 
teme ale vremii sale.

„Stîlpii societății“ deschide, de 
fapt, această perioadă din opera 
dramaturgului. În piesă apar repre
zentanți ai diferitelor pături sociale 
dintr-un orășel norvegian, iar fățăr
nicia burgheză este demascată la ră
dăcină. Consulul Bernick, eroul

hi
rici, Carmen Stănescu, Gh. Ghițu- 
lescu au realizat, sub îndrumarea 
regizorului Petre Sava Băleanu (care 
semnează regia tuturor fragmente
lor puse în scenă), compoziții re
marcabile.

Din „Constructorul Solness“, au
torii emisiunii au ales un fragment 
edificator . pe ecran a căpătat viață, 
viguros, una din confruntările ambi
țiosului arhitect Solness (interpretat 
de Septimiu Sever) cu Hilda (Sanda 
Toma), fata obișnuită, care aduce in 
piesă atmosfera primenitoare a unei 
vieți noi, forța tinereții. Piesa are, 
după cum sublinia și conferențiarul,

Scenă din „Hedda Gabler“

spun că pentru reparații. Alții îi 
contrazic. Un lucru e sigur : menirea 
lui e să lucreze, nu să zacă imobilizat 
pe stradă din cauza neglijenței celor 
care-1 au în grijă.

Propuneri gospodărești
Pe baza experienței ciștigate, 

unele comitete de blocuri fac propu
neri pentru buna gospodărire și în
frumusețare a străzilor și locuințe
lor. Ar fi însă bine ca aceste comi
tete să întocmească, de acord cu toți 
locatarii, un plan privind curățenia 
și înfrumusețarea clădirilor, curților, 
balcoanelor. S-ar putea iniția acțiuni

Fire de calitate
superioara

(Urmare din pag. I-a)

pentru 225 000 metri țesături su
perioare ;

— să realizeze economii supli
mentare la prețul de cost în va
loare de 700 000 lei ;

— să realizeze beneficii peste 
plan în valoare de 600 000 lei ;

PÎNĂ LA 23 AUGUST SĂ 
REALIZEZE URMĂTOARELE :

— 42 000 kg fire pieptănate de 
bumbac peste plan ;

— economii suplimentare la 
prețul de cost în valoare de 
400 000 Iei.

— beneficii peste plan în va
loare de 400 000 lei.

Colectivul întreprinderii va aplica 
numeroase măsuri tehnico-organiza- 
torice privind creșterea indicilor de 
utilizare și îmbunătățirea funcționă
rii utilajelor, modernizarea utilajelor 
existente, mecanizarea în continuare 
a transporturilor și a operațiilor 
grele și cu volum mare de muncă, 
îmbunătățirea calității produselor.

și pe linia efectuărilor de mici repa
rații în interior, pe scări, la depen
dințe. De asemenea, s-ar cuveni să 
se ia din timp măsuri pentru ca la 
florării să se găsească în permanen
ță ghivece și pungi cu pămînt pen
tru flori. Serele să pună în vînzare, 
începînd din luna aprilie, răsaduri, 
plante, arbuști, inclusiv sămînță 
pentru iarbă. De mult folos ar fi să 
se tipărească o broșură cu îndru
mări practice și schițe referitoare la 
înfrumusețarea curților, locuințelor 
și balcoanelor.

G. ERDELI 
coresp. voluntar

piesei, „stîlp al societății“ în orașul 
său, om respectat și influent, se do
vedește un mincinos și un specu
lant, gata oricînd de crimă. Dacă 
deznodămîntul piesei ne lasă să în
trevedem regenerarea morală a per
sonajului central, aceasta nu în
semnează, implicit, și anularea me
sajului de critică socială. Dimpotri
vă : Ibsen acuză vehement, surprin- 
zînd în piesa sa contradicția princi
pală a societății burgheze, contra
dicția dintre muncă și capital, din
tre proletariat și burghezie. Un joc 
actoricesc sobru, interiorizat, a dat 
personajelor centrale ale fragmen
telor alèse multă veridicitate, iar 
conflictului o gradație susținută. 
Actorii Mihai Berechet, Gh. Cozo-

un caracter de confesiune, iatTn ex
periența dureroasă de viațășăicons- 

. tructorului Solnesfe recunoaștem, 
transfigurat, drumul viețir luiflbsen. 
în cuvintele , arhitectuluit carer, măr
turisește îndurerat, oă tot cë . ar cons
truit nobil în viața sa - a trebuit să 
plătească cu fericire omenească, se 
ascund, desigur, considerații despre 
condiția artistului în societatea ca
pitalistă, considerații pe care alte 
mărturii autobiografice ibseniene le 
confirmă și le subliniază în forme 
chiar mai pronunțate.

Din lumea personajelor dramatur
gului nordic a fost aleasă și una 
dintre eroinele feminine cu ample 
semnificații social-psihologice, Hed
da Gabler. Femeie deșteaptă, ambi
țioasă, mîndră, cu o puternică per
sonalitate, conștientă că viața pe 
care o duce e searbădă și lipsită de 
orizont, Hedda Gabler — căreia ac
trița Olga Tudorache i-a conferit 
toate aceste trăsături morale la un 
grad înalt de tensiune dramatică, 
într-o interpretare memorabilă — 
încearcă să depășească limitele unei 
vieți anoste într-un mod egoist, laș, 
agresiv. Cauzele sinuciderii Heddei 
sînt limpezi : este imposibil să a- 
jungi la frumusețe și eroism prin 
cruzime și egoism. în montarea de 
la televiziune, distanța dintre aspi
rațiile Heddei și atmosfera îmbîcsită, 
mic-burgheză în care trăiește eroina 
după căsătorie capătă remarcabile 
nuanțe tragi-comice. Octavian Co- 
tescu (soțul Heddei), Cristea Avram 
(savantul Loevborg), Raluca Zamfi- 
rescu (Thea Elvsted), Mircea Anghe- 
lescu (consilierul), creează, fiecare, un 
tip definitoriu, contribuind la parti-A 
cularizarea atmosferei în care se 
desfășoară deznodămîntul tragic al 
Heddei.

Emisiunea televiziunii închinată 
personajelor ibseniene, omogenă și 
chibzuit alcătuită, s-a dovedit ins
tructivă, însemnînd continuarea 
unei reușite inițiative a televiziunii 
de a prezenta astfel ' de programe 
antologice, inițiativă ce și-a verifi
cat, încă o dată, virtuțile.

CALIN CÄLIMAN

TEATRE : Teatrul de Operă si Balet 
al R. P. Romîne: Lakmée _ (orele 19,30). 
Teatrul de stat de operetă : Anton 
Pann sau Povestea vorbii (orele 19,30). 
Teatrul Național „I L. Caraglale“ (Sala 
Comedia) : Avarul — (orele 19.30) ; (Sala 
Studio) : Nora — (orele 19,30). Teatrul 
„O. I. Nottara“ (Sala Magheru) : Peer 
Gynt - (orele 19,30) ; (Sala Studio) : Un
chiul Vanea — (orele 20). Teatrul „Lu
cia Sturdza Bulandra“ (Sala din bd. 
Schitu Mägureanu nr. 1) : Cum vă place 
_  (orele 19,30) ; (Sala Studio, din str. 
Alex. Sahla nr. 76 A) : Comedia erorilor 
— (orele 19,30) ; Teatrul de Comedie : 
Casa Inimilor sfărîmate — (orele 19,30) 
Teatrul Muncitoresc C.F.R.-Giulești : 
Măria Sa... Bărbatul — (orele 19,30). 
Teatrul pentru tineret și copii (Sala C. 
Miile) : Oceanul __ (orele 20). Studioul
de teatru al Institutului de artă tea
trală și cinematografică „I. L. Caragla
le“ : Pescărușul — (orele 20). Teatrul 
evreiesc de stat : Mutter Courage — 
(orele 20). Teatrul satiric muzical „C. 
Tănase“ (Sala Savoy) : Revista de altă
dată — (orele 20) ; (Sala din Calea Vic
toriei nr. 174) : Stelele estradei — (orele 
20). Ansamblul de cîntece și dansuri al 
C.C.S. : Cîntă țara mea __ (orele 20)
Teatrul Țăndărică (Sala Academiei) : 
Povestea porcului — (orele 16), Circul 
de stat : Surprize beriineze — (orele 
19,30).

CINEMATOGRAFE : Jurnalul Annei 
Frank — cinemascop : Patria (9; 12; 
14,45; 17,30; 20,30), Victoria (9,45; 12,30;

irniE • ciîfœma
15,15; 18; 20,45), Aurora (9,30; 12,15; 15; 
17,45; 20,30), Modern (9,30; 12,15; 15; 17,45; 
20,30). Qivitoq : Republica (8,45; 10,45; 
12,45; 14,45; 16,45; 19; 21,15). Pisica de 
mare : București (9; 11; 13; 15> 17; 19; 
21,15), Excelsior (10; 12; 15; 17, 19; 21). 
Melodia (10; 12; 15; 17; 19; 21). A treia 
repriză __ cinemascop : Carpați (10; 12;
14; 16), Flamura (10; 12,15; 16; 18,15; 20,30). 
Parașutiștil : Festival (10; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; .21), Giulesti (10,30; 12,45; 15; 17,30; 
20), Miorița (10; 12; 14; 16; 18,15: 20,30). 
Tudor —. cinemascop (ambele serii) ; 
Central (9,30; 13; 16,30; 20), Buzeștl (13,30: 
17; 20.30), Viitorul (16; 19.30) Colentina 
(15,30; 19).Placido Capitol (9; 11; 13; 15; 
17; 19; 21). Luna de miere fără bărbat : 
Lumina (de la orele 10 la orele 14 în 
continuare ; 16; 18,15; 20,30). Ah, acest 
tineret ! : Union (14,30; 16.30; 18.30; 20,30). 
Program special pentru copii : Doina 
(orele 10). Agatha, lasă-te de crime f 
Doina (11,30; 13,45; 16; 18,15: 20,30), Pacea 
(16; Ï3; 20). Un ciclu de filme documen
tare : Timpuri Noi (de la orele 10 la o- 
rele 21 în continuare). Cavalerul Par- 
daillan — cinemascop : înfrățirea între 
popoare (10> 15; 17,30; 20). GTivița (11,15; 
13,45; 16,15; 18.45; 21,15). Pompierul ato
mic ; Cultural (15; 17; 19; 21). Medica
mentul care ucide (ambele serii) : Fe
roviar (9: 12.30; 16,15; 20), Tomls (9.30; 
13; 16,30; 20). Floreasca (16,30; 20). Gol 
printre lupi — cinemascop : Dacia (9,15: 
ți,30;, 13,45: 16.15; 18,45; 21). Contele de 
Monte Cristo (ambele serii) : Crîngașl 
(16; 19,30). Nu-i loc pentru al treilea :

Bucegl (9,30: 12,15; 15: 17,45 20,30). Cînd 
vine pisica — cinemascop : Unirea (16; 
18; 20). Legea e lege : Flacăra (14,30; 
16,30; 18,30; 20.30). Taxiul morții : Vitan 
(15; 17; 19; 20,45). Valsul nemuritor : 
Munca (15; 17, 19; 21) Ucigașul șl fata : 
Popular (15, 17; 19: 21) Misterele Parish-, 
lui — cinemascop ; Moșilor (15; 17; J5, 
21). Cu toții acasă : Arta (16; 18,15; 20.30), 
Lira (15,30; 18; 20,30), Cotroceni (15; 17; 
19; 21). Moartea se numește Engelchen : 
Cosmos (15.30: 18; 20,30). La Vîrsta dra
gostei : Volga (10; 12; 16; 18,15; 20,30).
Elena din Trola — cinemascop : Lucea
fărul (15.30; 18; 20,30). Tinerii — cinema
scop : Progresul (15; 17: 19: 21). Ml-am 
cumpărat un tată — cinemascop : Dru
mul Sării (16; 18; 20). Ultimul tren din 
Gun Hill ; Ferentari (15; 17; 19; 21).

CUM VA FI VREMEA
Timpul probabil pentru următoarele 

trei zile 16, 17 șl 18 I 1904 ; Vremea se 
menține rece. cu cerul variabil, mal 
mult noros. Ninsori locale mai frecvente 
în răsăritul țării. Vînt potrivit, tempo
rar tare, din sectorul nordic. Tempera
tura rămîne coborîtă. Minimele vor fi 
cuprinse intre minus 10 și minus 20 gra
de, iar maximele între 0 și minus 10 
grade. Local ceață.

In București : Vreme rece, cu cerul 
variabil, temporar noros. Ninsoare sla
bă. Vînt potrivit din nord. Temperatura 
ușor variabilă.
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Muzeu
romînesti

de preparație. Secția a 
fost înzestrată cu mașini 
și utilaje noi de mare 
randament : mașini auto
mate de canetat, de bo
binat, de urzit ș.a. Față 
de vechea secție, gradul 
de mecanizare în noua

secție a crescut cu peste 
15 la sută. Prin intrarea 
în funcțiune a acestei 
subunități s-au îmbună
tățit simțitor condițiile 
de lucru ale muncitori-

în cadrul complexului 
muzeal de la Golești, care 
înfățișează aspecte impor
tante din trecutul poporu
lui nostru, în 1963 s-a or
ganizat o expoziție-muzeu 
cu tema „Începuturile or
ganizării învățămîntului na
țional în Țara Romînească 
în prima jumătate a seco
lului al XlX-lea“. Expozi
ția este organizată chiar în 
localul unde a funcționat 
școala întemeiată de cărtu
rarul Dinicu Golescu în a- 
nul 1826. Era prima școală 
sătească în limba romînă 
din Țara Romînească.

Pe lingă bogatul mate
rial care ilustrează organi
zarea primelor școli în lim-

ba romînă pînă la 1848, în 
expoziție pot fi văzute di
ferite manuale folosite în 
școlile vremii : originalul 
gramaticii romînești, alcă
tuită de Ienache Văcărescu 
și tipărită la Rîmnicul Vîl- 
cea în 1787, ediția a 11-a, 
din 1840, a primului „Abe
cedar“ din Muntenia, pri
mul caiet de caligrafie ti
părit prin 1837, manuale 
de aritmetică, istorie etc.

Întregul material expus 
înlesnește vizitatorilor cu
noașterea unor aspecte in
teresante din istoria învăță- 
mîntului romînesc.

GH. CÎRSTEA

Mare a intrat recent în 
exploatare o nouă secție

Secția de preparație
La întreprinderea tex

tilă „Ardeleana" din Satu

INFORMATM
INAPOIEREA DIN R. P. UNGARĂ A DELEGAȚIEI 
CONDUSE DE TOVARĂȘUL GH. GASTON MARIN

Trăsnetul
L VLANGA

Protejați de peretele 
gros de sticlă al cabinei 
de Comandă asistăm la 
declanșarea unui trăsnet 
artificial. Noua stație de 
impuls de 1 600 000 volți 
de la Üzihele „Electropu- 
tere" din Craiova, o in
stalație moderhă, este 
pregătită de funcționare. 
Un bîzîit ușor și becuri 
verzui se aprind pe un 
pupitru, indicînd începe
rea probelor. O apăsare 
pe buton și un uriaș izo- • 
lator de porțelan, așezat 
pe standul de probă, se 
acoperă de o flacără or
bitoare, însoțită de o de
tunătură puternică. Totul 
n-a durat decît o fracțiu
ne de secundă.

La ce servește trăs
netul artificial?

Transformatorii și alte 
mașini electrice produse 
în uzină sînt supuse de
seori, în timpul exploată
rii, descărcărilor electrice 
naturale. Dacă izolația, 
bobinajùl sau alte părți 
constructive nu sînt 
respunzătoare, acestea 
dează solicitărilor, se 
trerupe funcționarea 
Pentru a-i feri pe

co- 
ce- 
în- 
lor. 

ener- 
geticieni și pe consumato
rii de energie de astfel de 
necazuri, se reproduc în 
uzină condițiile din na
tură și se iau măsuri 
pentru înlăturarea efec
telor lor negative.

Fiecare produs cap 
serie, transformator 
motor electric, este 
pus în diferite faze 
lucru la cîte 30—35 pro
be de impuls. Efectul 
trăsnetului artificial este 
urmărit de specialiști cu 
aparate moderne. Oscilo
graful catodic, de exem
plu, înregistrează pe peli
culă, fenomenul ce se pe
trece în interiorul trans
formatorului electric în

Stația care declanșează 
trăsnetul artificial

Marți s-a înapoiat din R.P. Un
gară delegația condusă de Gheorghe 
Gaston Marin, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R.P. Ro- 
mîne, președintele Comitetului de 
Stat al Planificării. Delegația a a- 
vut convorbiri cu o delegație con
dusă de Ajtai Miklos, președintele 
C.S.P. al Republicii Populare Un
gare.

în cadrul discuțiilor, care s-au 
desfășurat în spiritul prieteniei și 
deplinei înțelegeri reciproce, au fost 
examinate problemele colaborării 
economice dintre R. P. Romînă și 
R.P. Ungară pentru perioada 1966— 
1970.

Cele două delegații au stabilit 
măsuri pentru următoarea etapă de 
lucru, a căror îndeplinire va con
duce la dezvoltarea în continuare a 
colaborării economice și a schimbu
lui de mărfuri dintre cele două țări. 
S-a convenit ca următoarea întîlnire 
dintre organele centrale de planifi
care din cele două țări să aibă

alloc la București în trimestrul II 
acestui an.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
delegația a fost primită de tovarășii 
Gogu Rădulescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Aurel Vijoli, 
ministrul finanțelor, Mihail Petri, 
adjunct al ministrului comerțului 
exterior, vicepreședinți ai Comite
tului de Stat al Planificării, funcțio
nari superiori din Ministerul Aface
rilor Externe.

Au fost de față Jenö Kuti, amba
sadorul R.P. Ungară în R.P. Romînă, 
și membri ai ambasadei.

★

La aeroportul din Budapesta dele
gația a fost condusă de M. Ajtai, 
președintele Comitetului de Stat al 
Planificării, G. Osztrovszki, vicepre
ședinte, de alte persoane oficiale, 
precum și de ambasadorul R. P. Ro- 
mîne la Budapesta, Mihail Roșianu, 
și membri ai ambasadei.

PLENARA LĂRGITĂ A COMITETULUI CENTRAL
AL UNIUNII TINERETULUI MUNCITOR

în ziua de 14 ianuarie a avut loc 
plenara lărgită a Comitetului Cen
tral al Uniunii Tineretului Muncitor.

La lucrările plenarei au luat parte 
membrii și membrii supleanți ai C.C. 
al U.T.M., primii secretari și secre
tari ai comitetelor regionale U.T.M., 
organizatorii C.C. al U.T.M. pe ma
rile șantiere industriale, redactorii 
șefi ai publicațiilor de tineret și co
pii, activiști ai C.C. al U.T.M., repre

zentanți ai unor organizații de masă, 
ministere și instituții centrale.

Plenara a analizat activitatea des
fășurată de organele și organizațiile 
U.T.M. privind participarea tineretu
lui la îndeplinirea planului de stat 
pe anul 1963 și a stabilit sarcinile 
organizațiilor U.T.M. pentru mobili
zarea tineretului alături de toți oa
menii muncii la îndeplinirea planu
lui de stat pe anul 1964.

de 
sau 
sli
de

timp ce acesta este supus 
trăsnetului artificial. Da
tele obținute sînt studia
te operativ și puse la dis
poziția tehnologilor și 
constructorilor din uzină. 
Trăsnetul artificial are o 
excepțională importanță 
practică. Folosirea lui la 
încercarea mașinilor și 
aparatelor electrotehnice 
se înscrie în ansamblul 
măsurilor, luate în uzină 
pentru promovarea . con
tinuă a.,progresului teh- 
ni o

R. APOSTOL

Experți ai OMUL vor studia situația 
din Africa de sud

NEW YORK 14 (Agerpres). - Se
cretarul general al O.N.U., U Thant, 
a numit luni un grup de experți, al
cătuit din patru persoane, pentru a 
studia metodele rezolvării actualei 
situații din Republica Sud-Africană 
ca urmare a politicii de apartheid 
dusă de guvernul acestei țări. Grupul 
de experți, creat în urma unei rezo
luții adoptate la 4 decembrie anul 
trecut de Consiliul de Securitate, 
este însărcinat „să studieze metodele 
pentru reglementarea situației ac
tuale din Africa de Sud prin apli-

carea drepturilor omului și libertă
ților fundamentale tuturor locuito_ 
rilor acestei țări, fără deosebire de . 
rasă, culoare sau convingere reli- . 
gioasă“. Grupul are, de asemenea, 
sarcina să studieze „rolul pe care l-ar 
putea juca Națiunile Unite pentru 
atingerea acestui obiectiv“.

Din grupul de experți fac parte 
Hugh Foot, fost reprezentant al Ma
rii Britanii în Consiliul de tutelă al 
O.N.U., d-na Alva Myrdal (Suedia), 
Edward Asafu-Adjaye (Ghana) și 
Iosip Djerdja (Iugoslavia).

Reluarea procesului de la Pretoria
PRETORIA 14 (Agerpres). — 

După o întrerupere de trei săptă- 
mîni, autoritățile judiciare din Re
publica 
procesul 
lideri ai 
țională a
R.S.A., printre care se află Walter 
Sisulu și Nelson Mandela, lideri ai

Sud-Africană au reluat 
intentat unui grup de 10 
mișcării de eliberare na- 
populației africane din

Tflilandfl a respins propunerea 
pentru un pact de neagresiune 

cu Cambodgia

* b’’
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Turneul de șah
.3"3:f5V’3b oh 7

BUDAPESTA 14 (Agerpres). — 
Turneul zonal de șah de la Kecske
met. (R. P. Ungară) a continuat 'cu 
desfășurarea partidelor din runda a 
8-a. Șahistul romîn Florin Gheor
ghiu a jucat bine cu negrele, reu
șind să obțină remiză în fața mare
lui maestru iugoslav Matanovicl. 
Tringov a cîștigat la Clarke, Szabo 
l-a învins de Langeweg și Hort pe 
Bhend. Reluarea partidelor între
rupte din runda a 2-a a adus și pri-

.T

PLENARA C.C. AL CRUCII ROȘII
Marți a avut loc plenara C.C. al 

Crucii Roșii a R. P. ROmîne. Lucră
rile au fost prezidate de președin
tele C.C. al Crucii Roșii, Anton Moi- 
sescu.

în cadrul ordine! de zi au fost 
prezentate darea de seamă pe anul
1963 și planul de muncă pe anul
1964 și a fost aprobat bugetul pe 
anul 1964. în încheiere a fost făcută 
o informare privind donările de 
sînge în anul 1963.

r î'-'-n duri
ma mare surpriză a turneului : ma
rele maestru Szabo a pierdut parti- - 
da cu Clarke. ; -

Alte rezultate: Bednar ski—Pietsch 
1—0 ; Damianovici—Bhend remiză ; 
Hecht—Prameshuber 1—0.

In clasament conduc Pachmann 
(R.S. Cehoslovacă), Bednarski (R. P. 
Polonă), Hecht (R.F.G.) cu cîte 2 
puncte șl o partidă întreruptă fie
care. Florin Gheorghiu are un punct 
și ocupă locul 11.

Pe patinoarul din Grenoble au început văzute, cti,.tălpi de sanie. Conducînd un ast- 
'njarți campionatele europene djç,p.atiiiaj fel de/iacht, Serghei Vitt a stabilit un nou 

< artistic; După celé->d§uă-probe impuse, în record absolut de viteză, realizînd 105,203 
.campionatul feminin conduce deținătoarea km pe oră. .Vechiul record .era de 103,482 
titlului olandeza Sjoukje Dijkstra cu 344,8 km.titlului olandeza Sjoukje Dijkstra cu 344,8 
puncte. Ea este urmată de Regine Heitzer 
(Austria) — 339,2 puncte și Nicole Hassler 
(Franța) — 315,2 puncte.

★
în meci retur pentru sferturile de finală 

ale Cupei campionilor europeni la baschet 
(feminin), Slavia Sofia, deținătoarea trofeu
lui, a învins pe M.T.K.-Budapesta cu 64—54 
(29—29) și s-a calificat pentru semifinale. 
Prima întîlnire fusese cîștigată de Slavia 
Sofia cu 93—68.

★
Recent, pe lacul Razliv de lîngă Lenin

grad a avut loc un concurs cu iachturi pre-

★

Marele maestru Leonid Stein conduce In 
meciul triunghiular de baraj pentru desem
narea campionului de șah al U.R.S.S. Re- 
mizînd partida cu Spasski, în care acesta 
din urmă avea un pion în plus la între
rupere, Stein a totalizat două puncte din 
trei posibile, Holmov se află pe locul doi cu 
un punct din două posibile, iar Spasski pe 
locul trei cu un punct din trei posibile. în 
runda a 5-a se joacă partida dintre Spasski 
și Holmov.

PLENARA CONSILIULUI 
NAȚIONAL AL INGINERILOR 

ȘI TEHNICIENILOR
Marți a avut loc în Capitală ple

nara Consiliului național al ingine
rilor și tehnicienilor din R. P. Ro
mînă.

Plenara a dezbătut raportul pre
zentat de prof. univ. C. Dinculescu, 
președintele C.N.I.T., privind contri
buția adusă de Consiliul național al 
inginerilor și tehnicienilor în promo
varea progresului tehnic și realiza
rea planului de stat pe anul 1963 și 
sarcinile ce revin inginerilor și 
nicienilor pentru îndeplinirea 
nului de stat pe anul 1964.

La discuții au luat cuvîntul 
demicieni, ingineri și tehnicieni din 
întreprinderi, institute de proiectări 
și cercetări, cadre didactice din în- 
vă|ărn|ntul tehnic superior, membri 
ai ^birourilor executive ale consilii
lor regionale ale sindicatelor, res
ponsabili ai comisiilor inginerilor și 
tehnicienilor din țară.

In încheierèa lucrărilor plenarei a 
luat cuvîntul Martin Isac, președin
tele Consiliului Central al Sindica
telor.

PNOM PENH 14 (Agerpres). — 
Agenția cambodgiana de presă 
Khmer Press publică o declarație a 
guvernului cambodgian în care sé 
subliniază că Tailanda a respins 
propunerea șefului statului cambod
gian, prințul Norodom Sianuk, ca 
cele două țări să încheie un pact 
dé neagresiune care să stipuleze 
printre altele și recunoașterea ac
tualelor frontiere dintre ele.

Prințul Norodom Sianuk a făcut 
această propunere în vederea resta
bilirii relațiilor diplomatice dintre 
cele două țări și soluționării conflic
tului provocat de divergențele de 
frontieră.

Partidului Congresul național afri
can, interzis de rasiști.

Walter Sisulu, conducător al Con- • 
greșului național african, a mai 
compărut în fața unui tribunal din . 
Pretoria împreună cu un grup de 
persoane învinuite de „trădare“. A- 
cest proces, care a durat șase ani, 
s-a încheiat în anul 1961 prin eli
berarea tuturor acuzaților. După . 
interzicerea partidului Congresul, 
național african, W. Sisulu a activat ■ 
în ilegalitate pînă la arestarea sa 
de către agenți ai siguranței lui ’ 
Verwoerd.

Nelson Mandela, care este avocat 
de profesie, se numără, de aseme- . 
nea, printre liderii Congresului na- . 
țional african. El a fost mulți ani , 
deținut sub acuzația de „activitate 
subversivă“, „instigare“, „trădare“. 
Mandela a fost nevoit apoi sa acti- ' 
vèze în ilegalitate și a foăt arestat '• 
la 9 octombrie 1963.

Noul proces din Pretoria, dato
rită acuzațiilor nefondate, a fost a- 
mînat de cîteva ori. în căutare de 
„capete de acuzare“ siguranța lui . 
Verwoerd a recurs la metode folo
site de Gestapoul hitlerist prezen- 
tînd noi și noi „martori“ recrutați 
din rîndul agențiloi de poliție. E- : 
forturile depuse de autorități sînt o 
mărturie a faptului că se 
noi forme de represiune 
patrioților sud-africani.

pregătesc 
împotriv a

teh- 
pla-

aca-

SEARA DE MUZICĂ 
CONTEMPORANĂ BULGARĂ

îngrășămintele chimice
importent de sporire a recoltelor

(Urmare din pag. I-a)

în-Ținîndu-se seama de eficiența 
grășămintelor aplicate la diferite 
culturi, s-a tras concluzia că atunci 
cînd. într-o unitate agricolă cu pro
fil cerealier, îngrășămintele sînt 
în cantități insuficiente, este mai 
economie ca ele să fie aplicate 
la grîu. Această plantă va folosi o 
parte din ele, iar substanțele nutri
tive ce vor rămîne în sol vor fi u- 
tilizate în anul următor de către 
porumb care, după cum se știe, are 
un sistem radicular dezvoltat și are 
o mare putere de asimilațîe.

îngrășămintele trebuie date, de a- 
eemenea, la cultura plantelor tehni
ce : sfeclă de zahăr, cartofi etc, la 
care asigură mari sporuri de recol
tă. După cum se știe, sfecla de za
hăr este o plantă care extrage din 
sol cantități mari de substanțe nu
tritive. La o recoltă de 30 000 kg 
rădăcini sfecla extrage din pămînt 
la hectar circa 135 kg azot, precum 
și însemnate cantități de fosfor și 
potasiu. Iată de ce obținerea unor 
recolte maxime de sfeclă este con
diționată de aplicarea de îngrășă
minte.

Eficiență economică 
tot mai mare

O importanță deosebită prezintă 
folosirea celor mai potrivite doze de 
îngrășăminte. în etapa actuală este 
mai’ recomandabil ca ele să se apli
ce în doze moderate, ceea ce permi
te să se fertilizeze suprafețe mai în
tinse de pe care să se realizeze o 
producție medie ridicată. Experien
țele au dovedit că folosirea unor do
ze moderate de îngrășăminte asigură 
obținerea unui spor de recoltă cu 
mult mai mare la fiecare kilogram 
de îngrășămînt. Astfel, pe cernozio
mul mediu levigat de la Fundulea, 
regiunea București, sporul pe unita
tea activă de îngrășămînt a fost de 
10,4 kg grîu la dozele mici și numai 
de 7 kg la dozele mari. Iată de ce 
este bine ca pînă cînd. vom avea în
grășăminte chimice în cantități în
destulătoare, să le folosim în doze 
mai mici dar care să permită férti- 
lizarea unor suprafețe mai mari.

Modul de aplicare a îngrășăminte
lor chimice are o mare însemnătate 
pentru sporirea producției la hectar. 
Experiențele au dovedit că la grîu 
și la porumb este necesar ca îngră
șămintele să fie date obligatoriu sub 
arătura adîncă și numai în cazul 
cînd se întîrzie procurarea lor să 
fie administrate odată cu lucrarea 
de pregătire a solului înainte de' 
semănat. Prin îngroparea îngrășă
mintelor adînc în pămînt, rădăci
nile plantelor vor pătrunde în cău
tarea lor, mărind astfel rezistența 
plantelor la ger și secetă. Din con
tră, atunci cînd se aplică peste se
mănături. rădăcinile plantelor se vor 
îndrepta spre partea superioară a 
stratului arabil și, în consecință, 
vor avea de suferit din cauza intem
periilor.

In țara noastră sînt multe terenuri 
acide. Amendamentarea lor cu cal
car și alte substanțe trebuie să fie 
neapărat însoțită de aplicarea de 
îngrășăminte naturale și chimice. 
Experiențele întreprinse la Livada, 
regiunea Maramureș, au demonstrat 
că amendamentele aduc sporuri de 
recoltă numai atunci cînd se aplică 
și doze corespunzătoare de îngrășă
minte organice și minerale. Este un 
lucru dovedit că amendamentele re
duc aciditatea solului și permit 
plantelor să asimileze substanțele 
hrănitoare. Dar solurile podzolice 
sînt sărace, cu slabă capacitate de 

proprii, 
trebuie 

îngrășă-

chimice

mobilizare din rezervele 
deci elementele nutritive 
sporite prin administrarea 
mintelor.

Folosirea îngrășămintelor
pe scară largă necesită o preocupa
re mai mare din partea unităților 
producătoare pentru calitatea lor și 
pentru ridicarea conținutului de 
substanță activă. Industria chimică 
din țara noastră a făcut progrese 
mari în această privință, proprietă
țile fizico-chimice ale îngrășăminte
lor minerale fiind mult îmbunătăți
te. Succesele obținute vor trebui 
continuate, urmărindu-se realizarea 
unor cantități cît mai mari de în
grășăminte granulate, îngrășăminte 
mult mai concentrate și care să fie

neutre din punct de vedere al com
poziției chimice.

în ultimii ani, este în continuă 
creștere și producția de îngrășămin
te lichide. Este vorba de apele amo- 
niacale a căror utilizare este deose
bit de eficace, aducînd mari sporuri 
de recoltă. De asemenea, industria 
noastră produce ureea — o altă sub
stanță cu mare valoare economică. 
Proprietățile ei fizico-mecanice deo
sebit de bune și forma amidică a a- 
zotului au impus-o ca un îngrășă; 
mînt deosebit de valoros. Dacă în 
momentul de față ureea se fbloseș- 
te doar în stațiunile experimentale, 
în anii următori ea va fi extinsă în 
producția mare. în stații pilot 
se produc îngrășăminte chimice 
de tipul carbo-amoniacaților (soluții 
de amoniac, azotat și carbonat de a- 
moniu) și îngrășăminte complexe cu 
azot, fosfor și potasiu. Acestea vor 
fi produse pe Scară mare în combi
natele în curs de construcție la Tg. 
Mureș, Craiova și Turnu Măgurele. 
Este necesar ca noile tipuri de în
grășăminte să fie experimentate 
mai mult, în toate zonele, la toate 
plantele și în condiții de producție.

Sporirea producției de îngrășămin
te chimice ridică o problemă de cea 
mai mare însemnătate și anume 
transportul, depozitarea și încorpo
rarea lor în sol. Unitățile producă
toare livrează azotatul de amoniu 
sub formă de granule sferice bine 
ambalate în saci de hîrtie, ceea ce 
împiedică absorbirea vaporilor din 
atmosferă, care provoacă aglomera
rea granulelor. Este necesar ca și 
unitățile agricole socialiste să asigu
re o bună păstrare a acestora pen
tru a se preîntîmpina pierderea din 
substanța activă și aglomerarea în- 
grășămîntului.

întrucît în anii viitori producția 
de îngrășăminte chimice va crește 
foarte mult, se impune ca în timpul 
cel mai scurt constructorii dé ma
șini agricole să urmărească îmbu
nătățirea tipurilor de mașini de îm
prăștiat îngrășăminte, mărindu-le 
capacitatea și randamentul de lucru, 
asigurîndu-le totodată o bună func
ționare.

Chimizarea agriculturii este o 
problemă complexă. De aceea, uni
tățile agricole nu trebuie să o aplice 
numai pe baza cunoștințelor specia
liștilor din aceste unități, ci să țină 
o strînsă legătură cu cadrele de cer
cetători din stațiunile experimenta
le. Numai în felul acesta îngrășă- 
mintele chimice vor putea fi aplica
te în mod rațional, 
eficacitate.

Marți după-amiază a avut loc la 
sediul Uniunii Compozitorilor o au
diție de muzică contemporană bul
gară interpretată de pianista Tama
ra Iankova, artistă emerită a R. P. 
Bulgaria, laureată a Premiului Di
mitrov.

Au participat Ion Dumitrescu, 
președintele Uniunii Compozitorilor, 
reprezentanți ai Ministerului Afa
cerilor Externe, oameni de artă, 
compozitori, precum și Gheorghi 
Bogdanov, ambasadorul R. P. Bul
garia în R. P. Romînă, și membri 
ai ambasadei.

cu maximum de

fertilizarea 
de toamnă VIA:

mai

pe- 
gos-

Grijă pentru 
semănăturilor

în toamna anului trecut s-au în- 
sămînțat 3 100 000 hectare cu grîu, 
lucrarea executîndu-se la un nivel 
agrotehnic superior. Majoritatea se
mănăturilor au intrat în iarnă bine 
răsărite și înfrățite. în unele raioa
ne din regiuni ca Suceava, Iași, Ba
cău, Galați, Ploiești, București, Ar
geș, Oltenia și Brașov, grîul de pe 
unele suprafețe, din cauza lipsei de 
precipitații, nu este însă suficient de 
dezvoltat. Aceasta necesită stimula
rea semănăturilor cu îngrășăminte 
naturale și chimice azotate. După 
cum se știe, azotatul de amoniu este 
un produs ușor solubil și de aceea 
pătrunde repede în pămînt cînd e- 
xistă umiditate suficientă. De aceea 
el poate fi folosit cu succes la sti
mularea semănăturilor ieșite 
slab din iarnă.

Este necesar ca în această 
rioadă, inginerii agronomi din
podăriile de stat și colective să 
facă controlul stării de vegetație a 
culturilor și, în funcție de cele con
statate, să ia măsuri pentru apli
carea de îngrășăminte : azotat de 
amoniu, must de grajd, mraniță, gu
noi de păsări etc. Fertilizarea semă
năturilor trebuie să înceapă încă 
din cursul lunii februarie. Acum, în 
iarnă, mai trebuie aplicate și alte 
lucrări cum sînt : spargerea crus
tei și executarea dé șanțuri pentru 
scurgerea apelor, iar primăvara 
semănăturile descălțate vor trebui, 
în mod obligator, tăvălugite. Pro- 
cedînd în felul acesta se va asi
gura obținerea unor recolte mari la 
hectar.

Oamenii muncii din agricultură, 
cadrele de specialiști din unitățile 
agricole socialiste, cercetătorii din 
stațiunile experimentale sînt che
mați să acorde cea mai mare aten
ție folosirii îngrășămintelor pentru 
a se obține, din an în an, recolte tot 
mai mari.

In 
rală 
vient 
din
))■

legătură cu greva gene- 
a muncitorilor mineri boli

de la minele de cositor 
Catavi, ziarul vest-german 

.FRANKFURTER ALLGEMEINE“ 
a publicat următorul articol al 
respondentului său din Buenos 
res, F. O. Ehlert :

„încă a.cum cîțiva ani, mi s-a co
municat la La Paz — singura capi
tală din 
de 3 700 
mării — 
giunea minelor de cositor din munții 
Anzi aș avea nevoie de un permis al 
sindicatului. La întrebarea mea pli
nă de uimire, un funcționar al agen
ției de voiaj boliviene mi-a răspuns 
zîmbind : „Aici, la La Paz, cîrmuieș- 
te guvernul, dar acolo sus, în Anzi, 
guvernează sindicatele 1“ înarmat cu 
un asemenea permis, călătoria mea 
prin munți și platouri s-a desfășurat 
fără dificultăți.

Această amintire întregește ta
bloul conflictului 
Americii de Sud“ 
a umplut, timp 
mele pagini ale 
ricane. Aici, în apropiere de Catavi 
— unde se află principalele mine na
ționalizate de cositor din Anzi — au 
stat față în față, cu arma la picior, 
armata reorganizată în cel mai mare 
secret de actualul președinte al sta
tului, Paz Estenssoro — aproxima
tiv 3 000 de oameni bine instruiți și 
echipați — și miliția înarmată a mi
nerilor, în frunte cu conducătorul ei 
Jüan Lechin, vicepreședintele statu
lui. Pînă în ultima clipă se părea că 
războiul civil este inevitabil".

Cum s-a ajuns la această situație?
Iată ce scrie în această privință, 

publicația pariziană „France Obser
vateur“ : „Cositorul, care constituie 
principala bogăție a țării, aduce

co- 
Ai-

lume situată la o altitudine 
metri deasupra nivelului 
că pentru o excursie în re

de pe „acoperișul 
care, in decembrie, 

de 11 zile, pri- 
ziarelor sud-ame-

din Vietnamul de sud
SAIGON 14 (Agerpres). — Postul 

de radio „Eliberarea“ al forțelor pa
triotice sud-vietnameze anunță că 
pe teritoriul eliberat din Vietnamul 
de sud a avut loc cel de-al II-lea 
Congres al Frontului național de e- 
liberare din Vietnamul de sud.

în comunicatul dat publicității 
după încheierea congresului se 
subliniază că la lucrările congresu
lui au participat 150 de delegați din 
partea diferitelor partide democra
tice, organizații de masă și forțelor 
populare ale mișcării de eliberare.

Congresul Frontului național de eliberare
U9ȘW ■ <-.i)
■i .nsî! ■ • •
ibnioae-;. •

La congres a fost présentât ra- ■- 
portul politic al ComitetUlui^Central ■ 
al Frontului cu privireol^ssituația.,, 
din Vietnamul de sud Șisțl série de-: 
alte rapoarte cu privire fte 'desfășu-m.' 
rarea luptei populare de rezistență ■ 
și au fost adoptate hotărîrile cores-'’-' 
punzătoare.

Participanții la congres au ales.,, 
în unanimitate noua 
Comitetului Central 
național de eliberare 
de sud.

componentă a '.-i 
al Frontului 

din Vietnamul

Puternice furtuni de zăpada in S. I/. 4.
NEW YORK 14 (Agerpres). — A- 

gențiile de presă anunță că puterni
cele furtuni de zăpadă care s-au a- 
bătut asupra unor regiuni din S.U.A. 
continuă, cuprinzînd partea nordică 
Și nord-estul Statelor Unite. Trenu
rile circulă ou viteză redusă, iar ma
joritatea aeroporturilor sînt închise. 
Pe șoselele statului New York nu
meroși automobiliști, surprinși de 
furtună, au trebuit să se refugieze în 
localitățile cele mai apropiate. Pe 
multe șosele este autorizată doar cir
culația automobilelor cu anvelope 
speciale. Majoritatea școlilor sînt

închise, iar marile întreprinderi și-au 
sistat activitatea.

Orășul New York, unde viteza . 
vîntului a atins 96 kilometri pe oră, 
luptă din greu cu depunerile de ză- , 
padă. Un număr de 600 de mașini 
lucrează la dezăpezirea principale- . 
lor artere de circulație,. asigurînd 
doar circulația autobuzelor. .

Furtunile de zăpadă au provocat 
victime ; nu există încă un bilanț 
precis al numărului lor. . Serviciile ' 
meteorologice prevăd intensificarea ; 
furtunilor de zăpadă. și scăderea 
temperaturii.

80 la sută din încasările în devize. 
Minereurile, exportate în stare brută, 
sînt prelucrate în Statele Unite. Bo
livia este tipul statului monoprodu- 
cător, supus fluctuațiilor pieței mon
diale. Și, intr-adevăr, dezvoltarea 
producției de cositor, în Malaezia a 
dat o lovitură foarte gravă econo
miei boliviene.

Zăcămintele aparțineau pînă în 
1952 unor carteluri internaționale — 
Patino, Aramayo și Horschild — 
care îi exploatau crunt pe minerii 
indieni. In 1952 o revoltă a minerilor 
a adus la putere Mișcarea națională___________
Răsfoind presa străină

revoluționară (M.N.R.). Chiar de la 
venirea sa la putere, liderul M.N.R., 
Paz Estenssoro, a promulgat o re
formă agrară și a naționalizat zăcă
mintele de cositor. Dar cumpărătorii 
americani și-au îndreptat comenzile 
lor spre Malaezia, provocînd astfel 
prăbușirea fragilei economii boli
viene.

Incepîhd din acel moment, M.N.R. 
a devenit cadrul unei confruntări 
permanente între o aripă stingă, con
dusă de liderul sindicalist Jüan Le- 
chin, și o aripă dreaptă. Paz Estens
soro a intrat în conflict cu Lechin în 
1953. Succesorul lui Paz Estenssoro, 
Sile Suazo, a accentuat cotitura spre 
dreapta. Reales pentru a doua oară 
în 1960. Paz Estenssoro pune in 
funcțiune un plan de stabilizare ne
popular, Aceasta la cererea credito
rilor străini (S.U.A., Banca intera- 
mericană, grupuri financiare vèst- 
germane) care s-au angajat să fur
nizeze țării un ajutor de 40 milioa
ne dolari, pretinzînd în schimb e- 
conomii administrative, închiderea 
minelor nerentabile. Aplicarea unor

asemenea măsuri atrăgea după sine 
concedierea sau transmutarea la alte . 
mine a unui mare număr de mun-.-. 
citori excedentari".

Despre efectele acestui plan ..în . 
corespondența din ziarul „Frankfur
ter Allgemeine'' se spune : „Guver
nul bolivian, în frunte cu pre
ședintele Paz Estenssoro, a ac
ceptat aceste condiții, care bineînțe
les au stîrnit o puternică opoziție 
din partea sindicatelor. Paz Estens
soro a știut. în acest timp, să slă
bească influența sindicatelor și să-și. 
întărească propria poziție în sinul 
guvernului. După ce a fost înăbușită 
prima grevă a muncitorilor mineri; 
din Catavi, din august 1962, au ' 
fost efectuate primele transmu
tări ale muncitorilor mineri ■ — se 
vorbește despre 7 500 de oameni — 
în regiunile tropicale din Santa Cruz 
și din bazinul Rio-Beni. Asemenea 
transmutări in Bolivia sînt deosebit 
de dificile pentru că e vorba de tri
buri indiene străine unele de altele și 
deoarece condițiile climaterice sînt 
foarte diferite'. Muncitorii ' mineri 
care au trăit toată viața lor la o al-, 
titudine de 4 000 metri sau. la. una. 
chiar și mai mare trebuie să se a- 
comodeze deodată cu o climă tropi
cală.

Din aceste motive, conducătorii' 
sindicali, în frunte cu Lechin air 
opus cu prilejul transmutării ultimi
lor 1 500 de muncitori din regiunea , 
celei mai mari mine din Catavi, o re-, 
zistență fățișă. Iar atunci çind Paz 
Estenssoro a ordonat arestarea a trei 
conducători sindicali, a izbucnit 
conflictul. Paz Estenssoro și-a tri
mis armate reorganizate în regiu
nea minieră ; acestea au ocupat po
ziții la 20 km de Catavi. Abia în a' 
unsprezecea zi s-a ajuns la o soluție 
de compromis.

■ Cu aceasta însă, lupta nu s-a ter
minât“.
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Azi !a Londra

Se deschide cenferöia pentru Cipru

co-

en-
pre- 
Pa-

nor- 
avut

In zona canalului Panama 
situația reintră în normal

faptul că 
ale inde- 
securității 
în ce mă-

LONDRA 14 (Agerpres). — La 15 
ianuarie se deschide la Londra con
ferința privitoare la Cipru la care 
iau parte reprezentanți ai Angliei, 
Greciei și Turciei, precum și ai
munităților grecești și turcești din 
Cipru.

Marți, ministrul de externe 
glez, R. Butler, ministrul pentru 
problemele Commonwealthului, Dun
can Sandys, și lordul Carrington, 
prim-adjunct al ministrului aface
rilor externe, au avut o întîlnire cu 
ministrul de externe grec, Palamas, 
și cu ministrul de externe turc, Er
kin. Corespondentul din Londra al 
agenției France Presse transmite că 
această întîlnire indică 
„cele trei puteri garante 
pendenței, integrității și 
Ciprului au vrut să vadă
sură sînt de acord asupra modifi
cării actualului statut al insulei, 
înainte de a „sfătui“ pe ciprioți să 
le accepte".

Ministru] de externe al Ciprului, 
Kiprianu, a declarat marți că gu
vernul cipriot nu va adera la nici 
un acord care să aducă vreo știr
bire independenței țării.

Totodată, s-a anunțat că guverne
le Angliei. Greciei și Turciei și-au 
dat consimțămîntul la mandatul 
observatorului personal al secreta
rului general al Ö.N.U., U Thant. în 
Cipru care va avea următoarele sar
cini : supravegherea operațiunilor 
de menținere a ordinei și întocmi
rea de rapoarte către secretarul ge
neral al O.N.U. ; observatorul va 
avea acces direct la guvernul Repu
blicii Cipru, la înaltul comisar bri
tanic, la ambasadorii Greciei și

Turciei și la comandamentul forțe
lor unite însărcinate cu menținerea 
ordinei. Guvernul Ciprului va asi
gura libertatea de mișcare observa
torului și colaboratorilor săi.

★

NICOSIA 14 (Agerpres). — Gene
ralul Peter Young, comandantul 
forțelor unite din Cipru, a dat pu
blicității un comunicat în care se 
arată că situația a devenit normală. 
Totodată. Young a adresat comi
siei politice de legătură un raport 
în care subliniază că forțele brita
nice din Cipru au primit ordinul de 
a împiedica prin toate mijloacele 
reluarea ciocnirilor dintre cele două 
comunități din insulă.

★

Corespondentul din Atena al a- 
genției France Presse transmite un 
comentariu în care se spune, prin
tre altele :

„Conferința de la Londra se des
chide într-o atmosferă grea“. Acest 
titlu al ziarului „Ta Nea“ exprimă 
pesimismul cu care sînt privite la 
Atena convorbirile cu privire la 
Cipru. Pozițiile părților, se consi
deră în cercurile politice grecești, 
sînt prea depărtate pentru ca să 
existe șanse reale de a se ajunge la 
un compromis.

Nici clprioții turci, nici guvernul 
de la Ankara nu vor accepta revi
zuirea aproape totală a statutului 
Ciprului și suprimarea tratatului de 
garanție pe care o cere comunitatea 
greacă și, cu unele nuanțe, și guver_ 
nul de la Atena. De asemenea, nu 
există șanse pentru ca grecii să ac
cepte cererile turcilor cu privire la 
menținerea acordurilor de la Londra 
și Zürich sau de a le înlocui cu o 
soluție asemănătoare“.

CIUDAD DE PANAMA 14 (Ager
pres). — După cum transmite agen
ția France Presse, în zona canalu
lui Panama situația reintră în 
mal, după incidentele care au 
loc în ultimele zile.

Reprezentanții speciali ai 
ședintelui S.U.A., trimiși în
nama, Thomas Mann, secretar de 
stat adjunct pentru problemele in- 
teramericane, și Cyrus Vance, mi
nistrul forțelor terestre ale S.U.A., 
s-au înapoiat la Washington. Ei au 
avut imediat o conferința cu pre
ședintele Johnson, la care au luat 
parte secretarul de stat, Dean Rusk, 
ministrul apărării, Robert McNa
mara, și alte persoane oficiale ame
ricane.

într-un comunicat dat publicității 
de Casa Albă se arată că Statele 
Unite consideră că vor fi posibile 
discuții directe și deschise cu gu
vernul panamez, atunci cînd ordi
nea va fi restabilită complet.

în dimineața zilei de 14 ianuarie, 
președintele Johnson a avut o con
vorbire cu reprezentanți ai majori
tății democrate din Congres în legă
tură cu evoluția, evenimentelor din 
Panama. După convorbire, Mansfield, 
liderul majorității democrate din 
Senat, a declarat că politica de „bună 
vecinătate“ comportă obligații atît 
pentru Panama cît și pentru S.U.A. 
El a spus că, pentru a ieși din criza 
actuală, ar trebui aplicată următoa
rea ordine de prioritate : încetarea 
ostilităților, reluarea relațiilor diplo
matice, reunirea în jurul mesei de 
conferință pentru discutarea ansam
blului problemei.

Pe de altă parte, ministrul aface
rilor externe al statului Panama, 
Galileo Solis, a declarat că guvernul 
său „va relua relațiile diplomatice 
cu S.U.A, imediat ce vor exista in
dicații precise care vor arăta că a- 
ceastă țară este gata să înceapă tra
tative pentru revizuirea totală a tra
tatelor existente și încheierea unui 
nou tratat“.

Dar contactele normale între cele

două guverne nu sînt încă restabi
lite. Sintetizînd situația, agenția 
Associated Press arată că „Panama 
a notificat Statelor Unite că își va 
pune în aplicare intenția de a rupe 
relațiile diplomatice și de a cere re
tragerea diplomaților americani. In 
această situație, S.U.A. nu le va ră- 
mîne probabil altă alegere decît să 
se conformeze normelor dreptului 
internațional și să recheme pe amba
sadorul Wallace Stuart împreună cu 
personalul său“.

Agenția France Presse apreciază 
într-un comentar că „poziția celor 
două țări în problema suveranității 
în zona canalului rămîne intransi
gentă. Panama consideră că „drep
turile“ Statelor Unite trebuie să fie 
limitate la funcționarea și apărarea 
canalului, iar Statele Unite refuză să 
renunțe la vreunul din drepturile de 
care se bucură de la semnarea tra
tatului, în 1903“.

in sprijinul conferinței O.N.U. 
pentru comerț și dezvoltare

MOSCOVA 14 (Agerpres). — In
tr-un interviu acordat agenției 
TASS, Adam Malik, ministrul co
merțului al Indoneziei, a declarat 
că „Indonezia va participa fără în
doială la conferința internațională 
a O.N.U. pentru problemele comer
țului și dezvoltării, fiind interesată 
să discute posibilitățile de extinde
re a comerțului cu toate țările“.

Referindu-se la perspectivele co
merțului exterior al Indoneziei 
Adam Malik a declarat : „Dacă 
vom putea ajunge la o înțelegere 
generală în domeniul comerțului, 
aceasta va contribui la întărirea 
păcii pe pămînt“. El a arătat că In
donezia este interesată într-un co
merț nemijlocit cu toate țările. 
„Comerțul exterior al Indoneziei nu 
se va dezvolta unilateral, ci va avea 
în vedere relațiile atît cu Estul cît 
și cu Vestul“, a declarat Adam 
Malik.

.Nordul«■ — sub această lozincătărâ arme nucleare"
demonstrat recent pe străzile Stockholm-ului

tineri suetlezi au

LA STOCKHOLM A AVUT LOC

oul regim din
sși consolidează poziția

nz ar

După cum s-a anunțat, profun
dele divergențe din Partidul socia
list italian, manifestate cu intensi
tate creseîndă în ultimul timp, au 
avut ca rezultat desprinderea din 
partid a aripei sale de stînga și 
constituirea, unui partid care a luat 
numele de Partid socialist italian al 
unității proletare, Hotărîrea respec
tivă a fost' luată în cursul adunării 
pe țară a aripei de stînga. care a 
avut loc la 11 și ____________
12 ianuarie la Ro- ----------------------
Too de delegați. ' Corespondență din Roma 

în zilele urmă......... ....
toare s-a consti
tuit secretariatul noului partid din 
care fac parte Vecchietti, Valori și 
Gatto. Noul partid socialist pare a 
fi influent în rîndurile unor sindi
cate (aproximativ 600 dintre condu
cătorii naționali și provinciali ai 
sindicatelor și-au exprimat _ hotărî
rea de a adera la el) și în rîndurile 
tineretului socialist (Comitetul Cen
tral al Federației tineretului socia
list a hotarît cu majoritate de vo
turi să adere la P.S.I.U.P., în timp 
ce minoritatea din C.C. a părăsit șe
dința). Din 35 de federații provincia
le ale P.S.I. în care socialiștii de 
stînga dețineau majoritatea, 31 de 
federații și-au făcut cunoscută hotă- 
rîrea de a adera la noul partid. In 
acele orașe și provincii unde socia
liștii de stînga formează minoritatea 
are loc crearea unor federații inde
pendente ale P.S.I.U.P. In parlament 
noul partid este reprezentat de 25 
de deputați (din 87 de deputați so
cialiști) care au anunțat, prin depu
tatul Luzzatto, că au constituit un 
grup parlamentar al P.S.I.U.P. In 
senat, problema separării socialiști
lor de stînga de grupul senatorilor 
P.S.I. este în curs de rezolvare.

Tullio Vecchietti, liderul noului 
partid, a explicat hotărîrea luată 
spunînd că, intrînd în guvern în con
dițiile acceptate, „conducerea de 
dreapta a partidului socialist a aban-

donat patrimoniul moral și politic al 
partidului“

Vecchietti a mai spus că „noul 
partid își propune, în spiritul celor 
mai bune tradiții ale mișcării socia
liste italiene, să continue, de pe po
ziții de clasă și ținînd seama de 
realitatea politică din țară, lupta 
pentru socialism, pentru unitatea 
mișcării muncitorești, în primul rînd, 
și a tuturor celorlalte forțe sincer 

democrate“. în le- 
- — gătură cu aceasta,

el a declarat că 
„noul partid va 
desfășura o poli
tică pozitivă și 

constructivă și față de socialiștii care 
rămîn mai departe în partidul so
cialist, cu toată deosebirea categori
că a sarcinilor și a scopurilor din
tre noi și ei“.

După formarea P.S.I.U.P., secre
tarul general al vechiului P.S.I., De 
Martino, numit în acest post după 
intrarea lui Nenni în guvern, a ca
lificat hotărîrea luată de aripa de 
stînga ca „o greșeală istorică și po
litică“. El a dezmințit speculațiile 
presei burgheze, care prevede unirea 
aripei de dreapta a P.S.I. cu parti
dul lui Saragat.

Menționăm că, după crearea 
P.S.I.U.P., în P.S.I. s-a format „o 
nouă aripă de stînga". Este vorba de 
un grup al partidului socialist, care, 
deși nu împărtășește poziția condu
cerii sale de dreapta, nu a vrut to
tuși să părăsească partidul. Liderul 
acestui grup, Bertoldi, a declarat că 
„noua stîngă“ „își menține cu fer
mitate opoziția față de linia politică 
a majorității conducerii“.

în rîndurile mișcării muncitorești 
din Italia predomină părerea că 
sciziunea intervenită în P.S.I. pune 
într-un mod nou problema esențială 
a mișcării muncitorești italiene, rea- 
firmînd necesitatea colaborării și 
unității tuturor partidelor și forțe
lor sociale hotărîte să lupte pentru 
pace și progres social.

G. PASTORE

Nostalgia lui Chombe 99

ZANZIBAR 14 (Agerpres). — 
După răsturnarea vechiului regim 
și proclamarea republicii, situația 
din Zanzibar este calmă. Aeropor
tul și portul din Zanzibar au rămas 
în cursul zilei de luni închise, iar 
comunicațiile telefonice cu conti
nentul african s-au desfășurat .cu 
multe perturbări. Orice rezistență 
armată a partizanilor vechiului re
gim a încetat. Patrule ale insur
genților circulă pe străzi. Potrivit 
unor știri încă neconfirmate în mod 
oficial, în cursul luptelor de dumi
nică dimineața circa 60 de persoa
ne și-au pierdut viața.

Președintele Republicii 
Abeid Karume, a declarat 
dentului agenției Reuter, 
corespondent de presă care a reușit

Zanzibar, 
corespon- 

singurul

să pătrundă în Zanzibar după răs
turnarea vechiului guvern, că întrea
ga țară își concentrează atenția spre 
consolidarea victoriei răscoalei. Pri
mul ministru, K. Hanga, a declarat 
corespondentului că în politica sa. 
Republica Zanzibar va urmări între
ținerea de relații prietenești cu toa
te țările lumii și va sprijini mișcările 
de eliberare din Africa.

Postul de radio Zanzibar a trans
mis un apel al ministrului afaceri
lor externe al Zanzibarului în care 
populația este invitată să-și reia ac
tivitatea normală și munca începînd 
din dimineața zilei de 15 ianuarie.

Postul de radio Zanzibar a anun
țat că în țară a fost decretată legea 
marțială și a cerut tuturor persoa
nelor cate dețin în mod ilegal arme 
să le predea de îndată autorităților. 
Cele două partide care au format 
coaliția guvernamentală înainte de 
răscoală au fost interzise, iar sulta-

STOCKHOLM. — In capitala Sue
diei a avut loc, după cum anunță 
Franc'e Presse, prima conferință de 
constituire a unei noi organizații in
ternaționale denumită ,,Confedera
ția internațională pentru dezarmare 
și pace“.

în cursul ultimei ședințe, care a 
avut loc luni, președintele noii orga
nizații, Kenneth Lee (Anglia), a dat 
citire unui mesaj adresat confede
rației de ministrul afacerilor exter
ne al Braziliei, M. de Araujo Castro. 
In mesajul său, ministrul declară că 
„confederația va putea să aibă rea-

lizări importante pentru pace și în
țelegere în lume“.

In cursul aceleiași ședințe, noua 
organizație a fost salutată de Wal
ter Diehl (R.F.G.) în numele Consi
liului Mondial al Păcii și de profe
sorul Earl Reynolds (american domi
ciliat la Hiroshima) în numele miș
cării japoneze pentru pace.

Ca vicepreședinți ai „Confedera
ției internaționale pentru dezarmare 
și pace" au fost aleși Siddharaj 
Dhadda (India), Alfred Hassler 
(S.U.A.), Heinz Kloppenburg (R.F.G.) 
și Claude Bourdet (Franța).

Spectacol romînesc 
la Assuan

Reuniunea de la Kingston

După un scurt popas 
lumea producătorilor 
filme, fără prea mare suc
ces se pare, Moise Chombe 
se gîndește să se întoarcă 
acasă, cuprins subit de 
„nostalgia" Africii. Teore
tic, în baza amnistiei gene
rale acordate de președin
tele Republicii Congo, Ka- 
savubu, s-ar putea întoar
ce. Nefiind însă sigur de 
primirea care îi va fi re
zervată, zăbovește de cîte- 
va săptămîni la Bruxelles. 
Aici i-au fost puse la dis
poziție trei apartamente : 
unul în oraș, unul la mare 
și altul la țară. Așa îneît, 
pentru a evita creditorii, 
ziariștii și fotografii cu
rioși, Chombe își schimbă 
în fiecare zi reședința. In 
același timp încearcă să 
reia legăturile cu vechii 
prieteni și mai ales să le 
dezvolte pe cele cu condu
cătorii trustului „Union 
Minière" care i-au furnizat 
cîndva banii și armamen
tul necesar pentru a ține 
în picioare „republica" Ka
tanga.

in 
de

„nostalgia" du- 
Africa e doar o poză, 

Chombe se simte 
expo-

depinde de 
poate servi 
monopolu- 
în secesiu-

In fond, 
pă 
căci 
foarte bine printre
nenții cercurilor colonialis
te belgiene, care au jefuit 
zeci de ani bogățiile Con- 
go-ului. De aceea, abia so
sit în Belgia, s-a grăbit să 
declare : „Aici mă simt ca 
acasă“. Dacă el își mani
festă dorul după Africa 
este numai pentru că știe 
că prețul lui 
măsura în care 
la fața locului 
rile interesate
nea katangheză.

Se pare că marioneta 
Chombe nu intră, totuși, 
deocamdată în jocul poli
tic al potentaților trustului 
„Union Minière“. De aceea, 
Chombe se deplasează din 
cînd în cînd și în alte ca
pitale occidentale pentru 
a-și oferi serviciile consi
lierilor acelor societăți care 
sînt în concurență cu „U- 
nion Minière".

V. PÂNDELE

KINGSTON 14 (Agerpres). — 
După cum transmite agenția Reu
ter, în ședința inaugurală a Confe
rinței primilor miniștri din patru 
țări, membre ale Commonwealthu
lui. din regiunea Mării Caraibilor, 
care s-a deschis luni la Kingston 
(Jamaica), a luat cuvîntul Cheddy 
Jagan. primul ministru al Guyanei 
Britanice. El s-a referit la lupta 
pentru independență deplină dus 
de poporul guyanez. Cheddy Jagan 
a criticat neocolonialismul și poziția 
marilor monopoluri față de țările în 
curs de dezvoltare.

în cadrul ședinței a luat cuvîn
tul, de asemenea, primul ministru 
al statului Trinidad-Tobago, Eric 
Williams, Referindu-se la probleme
le politice ale zonei Mării Caraibi
lor, Williams a menționat Venezuela, 
Panama și Martinica drept regiuni 
cuprinse de efervescență. După cu- 
vîntările rostite de primul ministru 
al Jamaicăi, Alexandre Bustamante, 
și de primul ministru al teritoriului 
Barbados, Errol Barrow. conferința 
și-a continuat lucrările cu ușile în
chise

Pe o stradă din capitala statului Zanzibar
LONDRA. La Londra și-a înche

iat lucrările plenara Comitetului 
Executiv at Partidului Comunist din 
Marea Britanie, anunță ziarul 
„Daily Worker". In cadrul plenarei 
a fost examinată problema pregăti
rilor în vederea alegerilor parlamen
tare.

nul a fost expulzat pe viață.
Kenya și Uganda au recunoscut 

noul regim. Observatorii consideră 
că această recunoaștere întărește în 
mod considerabil poziția noului gu
vern al Zanzibarului.

*
LONDRA 14 (Agërprés). - Düh- 

can Sandys; ministrul coloniilor al 
Angliei, a anunțat marți seara în 
Camera Comunelor că guvernul bri
tanic a primit o telegramă din Zan
zibar în care i se cere să recunoască 
Republica Zanzibar. Sandys a decla
rat însă că problema acestei recu
noașteri nu .va putea fi deocamdată 
rezolvată.

CAIRO 14 (Agerpres). — In ca
drul Festivalului internațional de 
folclor din Republica Arabă Unită, 
în seara zilei de 13 ianuarie, grupul 
folcloric din Republica Populară'Ro- 
mînă a susținut primul său spectacol 
la teatrul din Assuan.

La spectacol au fost de față dr. 
Ezzat Salama, guvernatorul Assua- 
nului. Ibrahim Zakke. Abdel Salam 
Nabih. Abdel Hamid Hosmy, mi
niștrii adjuncți în Ministerul bara
jului de la Assuan. Hassan el Diaa 
61 Dine, secretar general ăl guver
natorului. alte oficialități din locali
tate. ingineri și tehnicieni de la șan
tierul marelui baraj de la Assuan, 
ziariști, precum și un numeros pu
blic. Spectacolul s-a bucurat de un 
deosebit succes.

Oficialități și ziariști au făcut a- 
precieri elogioase asupra bogăției și 
varietății folclorului romînesc.

Lucrările Conferinței 
la nivel inait

Confe-CAIRO 14 (Agerpres). — 
rința arabă la nivel înalt, ale cărei 
lucrări au loc la sediul Ligii Arabe 
din Cairo, a început dezbaterile ge
nerale asupra principalei probleme 
de pe ordinea de zi — măsurile 
pentru împiedicarea înfăptuirii pro
iectului izraelian de deviere a ape
lor Iordanului.

In discursul său, rostit luni seara, 
președintele Nasser a făcut o scurtă

Planificare“ franchistă
din 1963 a minerilor din 
Asturia.

în Spania 10 000 de lati
fundiari stăpînesc o su
prafață de pămînt egală

neobișnuită a 
de propaganda 
în jurul așa- 
„plan de dez- 

Pla-
în cu cea pe care o posedă 2 

milioane de țărani, iar 32 
la sută din țărani ■ 
sedă deloc pămînt. 
nul de dezvoltare" 
la acest capitol de 
miditate socială" : 
atinge de latifundiari, nu 
atacă marile probleme so
ciale pe care le ridică si
tuația din 
niolă.

„Trebuie 
la o mare 
presă pentru a atrage «co
laborarea» oamenilor
muncii“, — prevede săp
tămînalul 
Despre ce fel de colabo
rare poate fi însă vorba ? 
Chiar atunci cînd, în une
le cazuri, muncitorii, prin 
luptă dîrză, obțin mici 
sporuri de salarii, a- 
cestea sînt imediat înghi
țite de creșterea continuă 
a prețurilor și impozitelor. 
Pentru, oamenii muncii 
planul de „dezvoltare eco
nomică" nu aduce în fapt 
nimic altceva decît o nouă 
intensificare a exploatării.

O zarvă 
fost iscată 
franchistă 
numitului 
voltare economică“,
nul a fost, votat 
ultima ședință pe 1963 de 
Cortesuri („parlament"). 
El prevede „economii" — 
desigur pe seama oameni
lor muncii — cu scopul 
de a se întări situația 
financiară a regimului. Se 
știe că venitul pe cap 
de locuitor în Spania 
este printre cele mai scă
zute din Europa. Dar 
„planul de dezvoltare“ por
nește de la premiza că ma
sele largi o duc. probabil, 
„prea bine" și de aceea 
mai trebuie să li se cea
ră „sacrificii". După cum 
a subliniat săptămînalul 
„TRIBUNE DES NA
TIONS“, „vor exista cîțiva 
mari oameni de afaceri 
care vor adopta planul, în 
schimbul unor 
vor împovăra 
ți unii“.

Cît de grea 
muncitorilor 
regimul franchist o dove
dește puternica mișcare 
grevistă din această țară. 
Este încă proaspătă în a- 
mintirea tuturor greva

privilegii ce 
bugetul na

este viața 
spanioli sub

nu po- 
. „Pla- 
suferă 
„o ți
nu se

economia spa-

să ne așteptăm 
campanie de

sus - amintit.

L. SORESCU

trecere în revistă a măsurilor pre
conizate în ultimii ani de țările 
arabe pentru folosirea apelor Ior
danului.

El a reamintit cu acest prilej ho- 
tărîrile Ligii Arabe cu privire la 
contribuția financiară care urma să 
fie asumată de fiecare țară pentru 
realizarea proiectelor de folosire a 
apelor Iordanului. Președintele 
R.A.U. a declarat că a propus con
vocarea actualei conferințe întrucît 
rezoluțiile adoptate anterior de ță
rile arabe nu au fost îndeplinite. 
Cea de-a doua parte a discursului, 
președintele Nasser a rostit-o într-o 
ședință închisă.

Marți dimineața a avut loc o 
nouă ședință secretă. AgențiB 
M.E.N. a transmis un comunicat al 
conferinței, în care se anunță că 
Mohammed Ahmed Selim, pre
ședintele Comitetului tehnic specia
lizat în problemele privind folosirea 
apelor Iordanului, a prezentat un 
raport consacrat aspectelor tehnice 
ale problemei. Au urmat discuții.

In ședința de după-amiază, parti- 
cipanții la conferință au ascultat 
un raport al Comitetului militar 
permanent al Ligii Arabe.

Corespondenții agențiilor de presă 
anunță că marți, în afara celor două 
ședințe, au loc mai multe întîlniri 
între șefii de state prezenți la con
ferință.

Toate aceste întîlniri, subliniază 
presa egipteană și presa din cele
lalte țări arabe, au fost consacrate 
căutării de soluții pentru rezolvarea 
unor probleme inter arabe.

LONDRA 14 (Agerpres). — Can
celarul vest-german, Ludwig Erhard, 
însoțit de ministrul de externe, 
Gerhard Schröder, urmează să so
sească la 15 ianuarie la Londra, 
unde va avea convorbiri cu primul 
ministru britanic, Douglas-Home, și 
ministrul de externe, R. A. Butler.

Referindu-se la temele convorbi
rilor agenția Reuter, citînd surse din 
apropierea Ministerului de Externe, 
arată că pe primul plan al discuții
lor figurează problemele legate de 
realizarea „unității" vest-europene 
și a consolidării N.A.T.O., dar și 
chestiunile privind relațiile Est-Vest 
și acelea ale dezvoltării comerțului 
internațional.

In legătură cu relațiile Est-Vest, 
cercurile politice din Londra au 
arătat că convorbirile se vor axa pe 
posibilitatea „dezvoltării acestor re
lații ca urmare a încheierii Trata
tului de interzicere a experiențelor 
nucleare în cele trei medii, precum 
și în lumina reluării la Geneva a 
conferinței celor 18 state pentru 
dezarmare" (Reuter).

In ce privește problema realizării 
așa-zisei unități vest-eüropene se 
relatează că partea britanică este 
interesată în amănuntele propunerii 
lui Erhard privind organizarea unei 
conferințe la nivel înalt a șefilor 
statelor membre ale Pieței comune 
care să dezbată această chestiune.

După cum subliniază ziarul fran
cez „Combat“, partea britanică ur
mărește să folosească actualele con
vorbiri pentru a îmbunătăți rela
țiile Angliei cu Piața comună.

LIMA. Agenția France Presse 
anunță că la 14 ianuarie 15 000 hec
tare de pămînturi destinate culturii 
bumbacului au fost ocupate de ță
ranii săraci din valea Piura în nor
dul Perului. Țăranii, al căror număr 
este evaluat la aproape 30 000, au 
pătruns pe aceste pămînturi, pe care 
le consideră proprietatea lor.

ATENA. Primul ministru grec 
Paraskevopulos a dat publicității o 
serie de măsuri privind desfășura
rea alegerilor de la 16 februarie.

LONDRA. La 14 ianuarie, guver
nul englez a anunțat oficial că spri
jină convocarea unei conferințe in
ternaționale propusă de prințul 
Norodom Sianuk pentru a garanta 
neutralitatea Cambodgien

ALGER. Agenția algeriană de 
presă anunță că în curînd în Alge
ria va fi creată o societate naționa
lă de navigație. înființarea unei a- 
semenea societăți este deosebit de 
necesară, întrucît traficul 
între Algeria și străinătate 
tuează în prezent sub 
străin.

maritim 
se efec- 
pavilion

Noi audieri la procesul Auschwitz
FRANKFURT 14 (Agerpres). — 

In orașul vest-german Frankfurt 
continuă audierea celor acuzați de 
a fi participat la asasinatele din la
gărul de la Auschwitz. La ultima șe
dință au fost audiati foștii SS-iști 
Klaus Dylewski și Pery Broad. Ca 
și ceilalți acuzați audiați în ședințele 
anterioare, ei au refuzat să recu-

noască participarea lor directă la 
atrocitățile de la Auschwitz.

După cum anunță agenția P.A.P., 
Hermann Stolting. unul din apără
torii criminalilor de război de la 
Auschwitz, al căror proces are loc 
în prezent la Frankfurt, a fost în 
timpul, războiului procuror la unul 
dîn tribunalele speciale hitleriste din 
Polonia.

A-2 lansată pe baza unui sistem de 
propulsare cu aburi a căzut în O- 
ceanul Atlantic la 30 km est de sta
ția de lansare Cape Kennedy, deoa
rece al doilea etaj al rachetei nu a 
funcționat.

BAGDAD. Hamed Kassem, frate
le fostului președinte al Irakului, 
a fost deferit unui tribunal militar 
sub acuzația de violare a legilor 
privind schimburile cu străinătatea 
și declarare falsă a veniturilor im
pozabile. El a fost arestat în luna 
februarie a anului 1963.

BONN. T. Dehler, vicepreședinte 
al Bundestagului vest-german, s-a 
pronunțat în cadrul unui interviu 
acordat televiziunii vest-germane în 
favoarea continuării tratativelor cu 
guvernul R.D.G. referitoare la acor
darea de permise locuitorilor Berli
nului occidental de a vizita Berlinul 
democratic.

WASHINGTON. Casa Albă a 
anunțat luni seara că președintele 
S.U.A., Lyndon Johnson, a însărci
nat pe ministrul justiției, Robert 
Kennedy, să plece la Tokio pentru 
a se întîlni cu președintele Indone
ziei, Sukarno, care urmează să so
sească la 15 ianuarie în capitala 
Japoniei. Ei vot discuta probleme 
privind situația creată ca urmare 8 
înființării Federației Malayeze, pre
cum și probleme referitoare la rela
țiile dintre cele două țări.

WASHINGTON. La 14 
președintele Republicii Italia, 
tonio Segni, împreună cu ministrul 
său de externe, Giuseppe Saragat, a 
sosit la Washington. La sosirea sa, 
președintele italian a fostîntîmpinat 
de președintele S.U.A., Lyndon 
Johnson.

ianuarie, 
An-

CAIRO. După cum anunță agen
ția MEN, cinci ofițeri egipteni, re
ținuți de autoritățile marocane în 
timpul conflictului de frontieră al- 
gero-mărocan, au fost puși în liber
tate la ordinele regelui Marocului.

NEW YORK. Agenția U.P.L a- 
nunță că o rachetă Polaris de tip

SAIGON. După cum transmite 
agenția Associated Press, în apro
piere de Saigon a avut loc o cioc
nire între trupele guvernamentale 
sud-vietnameze și forțele patriotice , 
de eliberare. In urma schimbului 
de focuri, care a avut loc, opt sol
dați sud-vîetnamezi au fost uciși, 
iar alți 23 răniți. Forțele patriotice 
au capturat un număr important de 
arme.

HAGA. Recent, a avut loc la Am
sterdam, o întîlnire organizată de 
Comitetul din Olanda al foștilor 
deținuți din. lagărul de concentrare 
de la Auschwitz. Astfel de întîlniri 
se organizează anual și ele se tran
sformă în manifestații emoționante 
ale populației olandeze împotriva 
primejdiei unui nou război. O adu
nare similară a avut loc și la Haga.
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