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Primele apartamente
date în folosință în acest an

săptămîna

de examene
Viitori specialiști ai aluminiului

?i 
de operatori de.poduri rulante. Un nu

măr de-muncitori cu înaltă califica
re, maiștri și ingineri au fost trimiși 
pentru specializare în străinătate.

(Agerpres)
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au 
de

simțitor numărul oamenilor muncii 
din regiune care 
nă și tratament 
sindicatelor.

Constructorii de pe șantierul 
grupului nr 1 din orașul Baia Mare 
au predat în folosință 
aceasta primele apartamente pe
anul 1964. Este vorba de 2 blocuri 
— ambele situate în cartierul Re
publicii — însumînd 188 apartamen
te. Unul din aceste blocuri, cu 88 de 
apartamente, a fost repartizat mun
citorilor de la Combinatul chimico- 
metalurgic Baia Mare. Cel de-al 
doilea bloc, cuprinzînd 100 de apar
tamente, s-a dat în folosință ieri. 
Cu acestea, numărul apartamente
lor construite și date în folosință în 
anii șesenalului în orașul Baia Mare 
se ridică la peste 3 000.

Paralel cu ridicarea obiectivelor metalurgîști, turnători-aluminiu 
industriale, pe șantierul uzinei 
aluminiu de la Slatina, se acordă c 
atenție deosebită pregătirii cadrelor.

Toți lucrătorii și specialiștii care 
vor mînui instalațiile de un înalt 
nivel tehnic sînt încadrați în diverse 
cursuri de ridicare a calificării pro
fesionale. Astfel, 120 de tineri au 
fost trimiși la școlile profesionale 
din țară ăparținînd Ministerului In
dustriei Petrolului și Chimiei, unde 
sînt pregătiți pentru meseriile de 
metalurgiști, electricieni, lăcătuși, 
mecanici, strungari și lab.oranți. Tot
odată, începînd cu acest an, la Sla
tina a luat ființă o școală profesio
nală. unde sînt pregătiți metalur
giști. lăcătuși-mecanici și laboranți. 
Urmează să se deschidă cursuri 
pentru calificarea de electricieni-

„Tezaure și podoabe 
geto-dace“

La odihnă și tratament
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vor pleca la odih- 
prin intermediul

O expoziție sub titlul de mai sus 
a fost organizată de Muzeul național 
de antichități al Institutului de ar
heologie de pe lingă Academia 
R.P.R. Expoziția este deschisă pînă 
în ultimele zile, ale lunii în sala Bi
bliotecii academiei. Sint expuse cî- 
teva sute de piese de tezaur sau po
doabe din argint de proveniență 
geto-dacă din sec. IV î.e.n. pînă în 
sec. I e.n., găsite în diferite părți 
ale țării. Printre obiectele expuse se 
află o copie după coiful-de aur gă
sit la Poiana Coțofănești, piese din 
mormîntul de la Hagighiol — vase 
de argint, un coif, o armură aparți- 
nînd unui șef de trib geto-dac, 
tezaurul de la Herăstrău — compus 
din piese de podoabă și monede, 
precum și numeroase alte obiecte 
folosite pe vremea geto-dacilor.
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Secția sape-foraj a Uzinelor „1 Mai -Ploiești a fost dotată în ultimul timp cu strunguri automate pentru prelucrarea 
fălcilor și conurilor de sape și cu alte mașini noi, de mare productivitate. Dotarea secției cu noi utilaje, precum și mă- 

• șurile luate pentru reorganizarea producției în flux tehnologic vor da posibilitate colectivului secției să mărească în 
acest an volumul producției de sape cu role cu 16,14 Ia sută și să sporească productivitatea muncii cu aproape 20 
la sută, față de realizările din 1963. în fotografie: Strungarul Constantin Ceaușu, executînd operația de filetare a 

unui Iot de sape cu role pe una din mașinileDE LA ÎNCEPUTUL ANULUI
de primăvară

în raioanele Ne- 
Vodă și Hîrșova.

GALAȚI (coresp. „Scînteii“). 
Chiar din primele zile ale anului 
plecat să-și petreacă concediul 
odihnă sau să-și îngrijească sănăta
tea în diferite stațiuni balneo-cli- 
materice din țară aproape 200 de 
oameni ai muncii din Galați. Prin
tre ei se află constructorii de vase 
Marin Munteanu, Dumitru Filimon 
și Constantin Spătaru de la Șantie
rul Naval, laminatorii Aurel Țuchel 
și Socrate Lupu de la uzina „Lami
norul“, muncitorul Toader Balaban 
de la întreprinderile comunale Ga
lați, pensionarul Gheorghe Moise și 
mulți alții. Anul acesta va spori

Pregătiri pentru muncile agricole

nou complex comercial
TÎRGU MUREȘ (coresp. „Scîn

teii“). — Ieri s-a făcut recepția nou
lui complex comercial de pe strada 
Libertății din Tîrgu Mureș, alcătuit 
dintr-un magazin alimentar cu au
toservire, o farmacie, magazine 
pentru desfacerea cărnii, produse
lor lactate, legumelor și fructelor, 
precum și un restaurant cu terasă.

în ultimul timp, în regiune au mai 
fost date în folosință 30 de localuri 
comerciale noi, iar alte peste 120 
existente au fost înzestrate cu mo
bilier nou. Pînă la sfîrșitul anului 
vor intra în funcțiune și complexele 
comerciale din cartierele Mihai Vi- 
teazu din Tîrgu Mureș și Boziașdin 
Tîrnăveni.

Ziua de ieri a marcat începutul 
sesiunii de examene în institu
țiile de învățământ superior, adu- 
cînd din primele ore satisfacția 
unor rezultate bune — urmare fi
rească a studiului perseverent, 
sistematic.

...Pe culoarele Institutului de 
construcții din București grupuri 
de tineri discută cu însuflețire 
despre examen. Pentru cei 29 de 
studenți din grupa nr. 3 a anului 
III, de la Facultatea de instalații 
și utilaj, primul examen înseam
nă verificarea cunoștințelor asi
milate la disciplina „organe de 
mașini". Răspunsurile prompte, 
pline de siguranță, sînt notate 
în carnete de profesorul exami
nator cu note bune și foarte bune. 
Ion Radu, Constantin Velea, Tra
ian Petrușca, Constantin Popa, 
Zoe Papadopol și alții, care 
primit calificativul maxim, 
participat cu regularitate
cursuri, s-au pregătit temeinic, 
pentru seminarii și în timpul 
practicii de producție desfășurate 
în mari întreprinderi industriale 
din țară.

La cursuri, cît și în perioada 
de practică pe terenurile gospo
dăriei agricole de stat Tărtășești, 
studenții grupei nr. 1 203 din anul 
II al Facultății de agricultură 
de la Institutul agronomic „N. 
Bălcescu" și-au însușit bogate cu
noștințe despre tractoare și ma
șini agricole folosite în agricultu
ra: socialistă. La examen, la proba 
practică și orală, Florin Mărăci- 
neanu, Gheorghe Ene, lane Stoi
ca ș.a. au obținut rezultate foar
te bune.

Dacă pentru studenții din anul 
1 această sesiune are semnificația 
primei verificări, pentru cei din 
anul V ea înseamnă încununarea 
studiului din anii de facultate 
fiind ultimele examene. In 
mod. deosebit, pentru grupa nr. 
725 — Secfia geologie — din anul 
V al Facultății de geologie- 
geografie din București, exame
nul de prelucrarea materialelor 
geologice și paleontologice con
stituie un succes — toți membrii 
grupei au promovat, cei mai mulți 
cu note de 9 și 10.

Sîntem la începutul anului. Sub 
conducerea organizațiilor de partid, 
oamenii muncii din întreprinderile 
regiunii. Ploiești — petroliști, cons
tructori de mașini, mineri, textiliști 
— au început cu forțe sporite lupta 
pentru a da viață sarcinilor de plan 
din 1964, cel de-al ' cincilea an ' al 
planului șesenal.

Anul acesta volumul producției 
globale industriale a regiunii noastre 
va crește, față de anul'trecut, cu 6,6 
la șută, productivitatea muncii va 
spori cu 5,9 la sută, iar prin reduce
rea prețului de cost se vor obține eco
nomii în valoare de peste 106 milioa
ne lei.

Pentru înfăptuirea acestor obiecti
ve importante este necesar ca orga
nele și organizațiile de partid să des
fășoare o intensă muncă organizato
rică și politică, să exercite sistema
tic și cu exigență controlul asupra 
activității conducerilor tehnico-admi- 
nistrative ale întreprinderilor, să mo
bilizeze inițiativa și energia creatoa
re a muncitorilor, tehnicienilor și 
inginerilor pentru punerea în valoa
re a marilor rezerve ale producției.

Este bine cunoscut că în practica 
partidului nostru s-a încetățenit me
toda ca organele și organizațiile de 
partid să , se sfătuiască cu masele 
largi de oameni ai muncii asupra so
luționării celor mai importante pro
bleme economice. Astfel a procedat 
și Comitetul regional de partid Plo
iești în legătură cu sarcinile de plan 
pe anul în- curs. " Cifrele de plan au 
fost aduse la cunoștința organizații
lor de partid, a colectivelor între
prinderilor, cu aproape 5 luni mai 
devreme. în ultimele săptămîni, pe 
baza indicațiilor conducerii partidu
lui, comitetele de partid și birourile 
organizațiilor de bază din întreprin
deri au antrenat la dezbaterile pe 
secții; majoritatea muncitorilor și 
tehnicienilor ; s-a analizat temeinic, 
cu acest prilej, situația concretă de 
la fiecare loc de muncă, s-au făcut 
numeroase propuneri pentru bunul 
mers al producției.

La rafinăria Ploiești au fost făcute 
propuneri valoroase privitoare la 
sporirea producției, valorificarea su
perioară a țițeiului și creșterea nive
lului tehnic al producției. Aproape 
100 propuneri au fost incluse'în pla
nul de măsuri tehnico-organizatori- 
ce. Comitetul de partid, împreună cu 
conducerea administrativă a rafină
riei, au însărcinat un număr însem- ' 
nat de specialiști — în mare parte 
tovarăși din activul de partid — să 
studieze și să precizeze căile concrete 
de înfăptuire a măsurilor tehnico- 
organizatorice.

Pregătirea tuturor condițiilor care 
să asigure desfășurarea ritmică a 
procesului de producție, încă din pri
mele zile ale anului 1964, a consti
tuit una din principalele noastre 
preocupări. Comitetul regional, co
mitetele orășenești de partid, birou
rile organizațiilor de bază au urmă
rit îndeaproape cum au asigurat con
ducerile întreprinderilor nominaliza
rea producției și acoperirea planului 
cu comenzi, încheierea de contracte 
și definitivarea planurilor de cola
borare, a planurilor de aprovizionare 
tehnico-materială și efectuarea din 
timp a lucrărilor pregătitoare în ve
derea iernii. La rezolvarea temeinică 
a acestor probleme, un ajutor prețios 
au dat activiștii comitetului regional 
de partid care, repartizați în unități
le economice importante, au ajutat, 
împreună cu tovarăși de la comite
tele raionale, orășenești și din orga
nizațiile de bază din unitățile res
pective. la asigurarea condițiilor 
pentru buna organizare a muncii 
în 1964.

în fiecare întreprindere industria-

lă, realizarea cu strictețe a tuturor 
indicatorilor de plan depinde atît de 
pregătirea în bune condiții a produc
ției, cît și de coordonarea și urmă
rirea operativă a înfăptuirii sarcini
lor prevăzute. Biroul comitetului re
gional de partid a cerut comitetelor 
raionale și orășenești de partid și 
organizațiilor de bază din întreprin
deri să controleze sistematic cum se 
aplică în practică măsurile tehnico- 
organizatorice stabilite, cum sînt 
sprijinite diferite acțiuni valoroase.

Deosebit de eficiente se dovedesc 
acțiunile întreprinse de conducerile 
unor întreprinderi din regiune, cu 
sprijinul organizațiilor de partid, 
pentru mai buna organizare a pro
ducției, introducerea și extinderea 
tehnicii noi, a metodelor avansate de 
lucru, mecanizarea lucrărilor grele și 
a celor cu volum mare de muncă — 
mijloace din cele mai importante de 
creștere a producției și productivită
ții muncii, de reducere a prețului de 
cost al produselor. în schelele de ex
tracție se acordă o mare atenție re
cuperării țițeiului din zăcăminte. în 
ultimele luni serviciile geologice și 
tehnice din schele, în colaborare cu 
Institutul de cercetări foraj-extrac- 
ție din Cîmpina, au studiat posibili
tățile de introducere, a injecției,- de 
apă sau de gaze ..pentru-recuperarea 
secundară a .țițeiului la noi obiective 
geologice;; au și fost întocmite o se
rie de documentații ■ tehnice pentru 
extinderea recuperării secundare în 
schelele Boldești, Moreni și Cîmpina. 
Eficiența acestei metode, se reflectă 
în obținerea cu ajutorul ei, în cursul 
anului trecut,-în.regiunea.noastră, a 
unor însemnate cantități de țiței.

La Uzina „24 Ianuarie“-Ploiești, 
Uzina mecanică Teleajen, „Intex“- 
Păulești și la alte întreprinderi orga
nizațiile de bază au dezbătut în a- 
dunări generale cum sînt îndeplini
te sarcinile de ridicare a producti
vității muncii și au întocmit planuri 
de măsuri politico-organizatorice 
pentru a atrage întregul colectiv de 

■ mùncitori, tehnicieni și ingineri la 
realizarea acestor sarcini.

Organizațiile de bază de pe șantie
rele de construcții au fost îndrumate 

' să analizeze periodic în ședințe de 
birou și în .adunări generale realiza
rea planului de investiții și. în mod 
deosebit, căile de scurtare a terme
nelor de punere în funcțiune a noi- 

. lor obiective. Pe baza studiilor ini
tiate de comitetul de partid de la în
treprinderea șantiere construcții 
și montaje Brazi s-a constatat că 
există condiții ca una din liniile teh
nologice de la secția de polietilenă a 
Combinatului petrochimic Brazi să 
fie pusă în funcțiune cu 15 zile îna
inte de termen ; în acest fel se va 
obține o producție suplimentară în 
valoare de peste 4 milioane lei.

Pentru realizarea la termen a noi
lor obiective este nevoie de sprijinul 
operativ al ministerelor-de resort în 
vederea înlăturării greutăților care 
se ivesc. Ministerul Industriei Cons
trucțiilor de Mașini nu a rezolvat 
pînă în prezent problema asigurării 
necesarului de vane pentru noile ins
talații de la rafinăria Brazi. După 
părerea noastră ar fi necesar ca Mi
nisterul Industriei Construcțiilor de 
Mașini să analizeze posibilitatea 
dezvoltării capacităților de produc
ție la uzina de utilaj petrolier din 
Tîrgoviște sau să treacă la profilarea 
unei alte uzine pe producție de 
vane.

Ing. CONSTANTIN RÄCHITAN 
secretar al Comitetului regional 

de partid-Ploiești

(Continuare în pag. ,V-a)

CONSTANȚA. în aces
te zile de iarnă în gospo
dăriile colective din re
giunea Dobrogea se lu
crează la transportul în
grășămintelor naturale și 
chimice, se fac gropi 
pentru plantații de pomi, 
se amenajează răsadnițe 
etc. Pe terenurile care 
vor fi semănate în pri
măvară au fost transpor
tate pînă în prezent a- 
proape 300 000 tone gu
noi de grajd. Cele mai 
bune rezultate s-au ob-

ținut 
gru ■
Gospodăriile colective au 
amenajat peste 7 000 
metri pătrați răsadnițe 
noi ; mai mult de 76 000 
metri pătrati din răsad
nițele vechi au fost re
parate, iar pe aproape 
25 000 metri pătrati s-au 
semănat castraveți, 
șii, ardei etc.

A
BAIA MARE. — 

gospodăriile agricole ' de

Prezentarea scrisorilor
ambasadorul

La 15 ianuarie, președintele Con
siliului de Stat al R.P. Romîne, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, a primit 
pe ambasadorul extraordinar și ple
nipotențiar al Marii Britanii în R.P.

ro-

în

stat din regiunea Mara
mureș se desfășoară in
tens acțiunea de repara
re și revizuire a tractoa
relor și a mașinilor agri
cole care vor lucra în 
campania însămînțărilor 
de primăvară. Pînă în 
prezent, mecanizatorii 
au executat reparații la 
peste 60 la sută din nu
mărul de tractoare și 
mașini agricole planifi
cate.

Marii Britanii
Romînă, James Dalton Murray, oare 
și-a prezentat scrisorile de acredi
tare.

Donă momente caracteristice acestor ziles la- tablă, studentul Dan Dobrescu, din anul I al Facultății de mecanică 
agricolă de la Institutul politehnic din București,, răspun zînd foarte bine la examenul de geometrie descriptivă a 
luat nota 10. (fotografia din stînga). Jitus Marinescu, din aceeași grupă, împărtășește colegilor săi bucuria unui 

succes asemănător (fotografia din dreapta) Foto t GH. VINȚILĂ(In pag. V-a cuvîntările rostite)

Recent, constructorii de utilaj pe
trolier de la Uzinele „Hidromecani
ca“ din Brașov și-au concretizat an
gajamentele în cinstea celei de-a 
XX-a aniversări a eliberării patriei. 
Aceste angajamente au fost' stabilite 
în urma unor largi și amănunțite 
dezbateri ce au avut loc în secțiile 
și sectoarele întreprinderii.

...In atelierul de freze, aproape un 
sfert din cei prezenți la adunarea de 
dezbatere s-au înscris la cuvînt, fă- 
cînd numeroase propuneri .valoroase. 
Maistrul S. Dionisie a spus printre 
altele :

— Analizînd temeinic cifrele de 
plan și posibilitățile concrete de re
alizare a lor, ne dăm seama că mai 
sînt încă rezerve care, puse în- va
loare, ne vor da putința să ob
ținem economii importante. Eu am 
făcut o socoteală: 100 000 lei putem 
economisi în atelierul nostru numai 
prin folosirea rațională a sculelor și 
introducerea unor dispozitive pe 
freze. Economisind 100 000 lei la 
scule și dispozitive, realizăm în ace
lași timp economii de metal.

Și la atelierul de strungărie mun
citorii,- tehnicienii și 'inginerii și-au 
luat angajamente mobilizatoare pe 
baza analizării - temeinice a posibili
tăților existente. Astfel, strungarii 
Nicolae Prepeliță și Albert Alexan
dru, care lucrează pe același strung, 
s-au angajat să ridice indicele- de u- 
tilizare a mașinii și să sporească pro
ductivitatea muncii cu cel puțin 5 
la sută. Pe ce se întemeiază acest 
angajament ? Pe aplicarea unor dis
pozitive speciale la strungul la care 
lucrează ; aceste dispozitive au ca 
scop să sporească viteza și precizia 
de tăiere a mașinii și să înlăture de
finitiv rebuturile. In plus, pe aceas
tă bază, se vor obține economii în 
valoare de 15 000 lei.

Mulți muncitori, în propunerile și 
angajamentele luate, s-au referit la 
necesitatea de a asigura în continu-, 
are îmbunătățirea calității produse-

COLECTIVUL UZINEI „HIDROMECANICA" SE ANGAJEAZĂ :

— să depășească planul anual la producția globală cu 1 000 000 lei ;
— să depășească planul anual la producția marfă cu 800 000 lei ;
— prin gospodărirea mai bună a materiilor prime și materialelor, 

precum și a fondurilor bănești, să realizeze economii suplimentare la 
prețul de cost în valoare de 1800 000 lei și beneficii peste plan de 
1 250 000 lei ;

PÎNĂ LA 23 AUGUST SĂ REALIZEZE :
— depășirea planului la producția globală cu 500 000 lei ;
— depășirea planului Ia producția marfă cu 420 000 lei ;
— economii suplimentare la prețul de cost în valoare de 900 000 lei ;
— beneficii peste plan de 650 000 lei.

mé și. cea de formare cu silicat de 
sodiu și bioxid de carbon. îmbună
tățirea proceselor de turnare va asi
gura o calitate superioară a pieselor, 
precum și economii de cel puțin 
20 000 lei lunar.

In cadrul dezbaterilor pe secții 
s-au făcut zeci și zeci de propuneri 
prețioase. Multe din ele și-au găsit 
locul în planul M.T.O. al uzinei sau 
au fost transformate în acțiuni de 
durată, așa cum este, de pildă, pro
punerea ca în- fiecare secție prelu
crătoare să se aplice inițiativa con
structorilor de tractoare : „Să lu
crăm două zile pe lună cu scule eco
nomisite".

T

Prhs extinderea metodelor

rapide de foraj

Sondorii întreprinderii de foraj 
Rîmnicu Vîlcea, ținînd seama de re
sursele interne pe care le au, și-au 
luat, cu prilejul prelucrării cifrelor 
de plan pe anul 1964, următoarele 
angajamente în întrecerea socialistă 
pe' acest an :

lor. „Fabrica noastră — au spus u- 
nii vorbitori — trebuie să-și facă un 
titlu de cinste din calitatea înaltă a 
produselor pe care le livrează."

In sectorul turnătorie, la adunarea 
de dezbatere a cifrelor de plan, oțe- 
larul Ion Pop, formatorul Ion Noi- 
virt și alții au vorbit despre necesi
tatea de a se respecta întocmai pre- 
scripțiunile tehnologice îneît toate

șarjele de oțel să fie de calitate co
respunzătoare. Harnicul colectiv de 
aici — care anul trecut a dat zeci 
de tone oțel lichid peste plan — însuflețite, întregul colectiv 
și-a luat și de această dată angaja
mente mobilizatoare în întrecere ; 
pentru realizarea lor, printre alte 
măsuri, vor fi introduse și extinse o 
serie de procedee noi de turnare — 
metoda turnării cu maselote exoter-

*

Luîndu-și asemenea angajamente 
al uzi- 
de a 
pentru

— să foreze peste plan 2 400 
m, prin creșterea vitezei de foraj 
cu 1 la sută și extinderea fora
jului cu turbina și electroburul 
la 68 la sută din totalul metrilor 
prevăzuți a fi săpați, îndeplinind 
astfel planul anual de producție 
cu 4 zile înainte de termen ;

nei și-a exprimat hotărîrea 
lupta cu întreaga pricepere 
realizarea lor exemplară.

— să sporească productivita
tea muncii cu 1 la sută peste 
sarcina planificată ;

C. CÄPRARU 
coresp. „Scînteii“

Unadin alehj țUzinelor „Hidromecanica"

»
— să 

plan în 
prin reducerea 
pe metru forat.

obțină 
valoare

economii peste 
de 1 150 000 lei 

prețului de cost

P1NÄ LA 23 AUGUST SĂ 
REALIZEZE :

— forarea peste plan a 1GOO 
metri ;

*— economii la prețul de cost 
în valoare de 800 000 lei.

Pentru îndeplinirea acestor anga
jamente sondorii și-au propus să re
ducă timpul neproductiv, prin luarea 
măsurilor necesare de prevenire a 
avariilor și prin intensificarea con
trolului tehnic asupra calității no
roiului de foraj, să reducă consumu
rile specifice de combustibil, lubri- 
fianți, materiale, energie etc,
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ÎNSEMNĂRI PE MARGINEA UNUI ALBUM
Sînt cărți care prilejuiesc citito

rului folositoare clipe de meditație. 
Una din acestea este și admirabilul 
volum „Grafica militantă romîneas
că“. apărut zilele acestea la Editura 
Meridiane, în paginile căruia aflăm 
în reproduceri de o frumoasă ținută, 
o adevărată istorie a vieții unui po
por răsfrintă în nenumăratele ima
gini ale artiștilor care și-au 
conceput opera ca un răspuns 
prompt . dat problemelor majore 
ale timpului. începem să răsfoim al
bumul și încă o dată avem prilejul 
să constatăm că grafica noastră — 
care-și află începuturile în frămîn- 
tările anului revoluționar 1843 — s-a 
situat pe linia unui realism ferm, cu 
un pronunțat caracter combativ. 
Cum era natural, aceste două trăsă
turi inițiale s-au accentuat în de
cursul anilor. Desigur, oficialitatea 
din trecut a depus multe eforturi 
încercînd să creeze o artă dichisită, 
pomădată, convențională, menită să 
ascundă sub culorile ei dulcege du
reroasele realități sociale ale acelei 
vremi. Dar n-a reușit, artiștii cu 
adevărat talentați nu și-au trădat 
convingerile, n-au trădat cauza a- 
devărului și a vieții. Pictorii oficiali 
de atunci nu s-au bucurat de favoa
rea marelui public. Ceilalți, care — 
înfruntînd lipsuri grele — au slujit 
cu credință arta și adevărul, au re
zistat timpului, bucurîndu-se astăzi 
de recunoașterea definitivă a poste
rității.

Aceste constatări se verifică încă 
o dată, cercetînd albumul pe care îl 
avem în față. De la Theodor Aman 
și N. Grigorescu pînă la artiștii 
plastici de azi. grafica romînească 
și-a tras seva din frămîntările, 
năzuințele și aspirațiile sociale 
ale vremii respective. Iată două 
lucrări ale lui Aman, una în- 
fățișînd o partidă de cărți în „socie
tatea înaltă“, cum se zicea pe atunci, 
cealaltă — o familie de țărani adu
nați în jurul unei biete mămăligi. 
Cele două lumi, una a risipei și a 
huzurului, cealaltă a muncii și a mi
zeriei, sînt puse față în față. Răs
foim albumul — care conține aproa
pe 400 de reproduceri — și consta
tăm că pe măsură ce trec, anii 
grafica militantă, mai ales caricatura 
politică, devine o prezență continuă. 
Toate marile evenimente ale istoriei 
poporului nostru, toate marile bătă
lii pe care el le-a dus de-a lungul 
deceniilor și-au aflat oglindire în 
grafica noastră. Vitejia soldatului 
romîn în războiul din 1877 apare în 
schițele făcute de Grigorescu pen
tru marile lui pînze de mai tîrziu.

Răscoalele țărănești din 1907 zu
grăvite de Octav Băncilă prilejuiesc 
și lui Ștefan Luchian cîteva lucrări 
de vibrantă emoție dovedind o dată 
mai mult că un mare artist ia parte 
în mod firesc la zbuciumul și luptele 
lumii *în care trăiește. Incisivitatea 
satirică, forța cu care sînt surprinse 
tipurile de tristă memorie ale cama
rilei regale sau ale politicienilor vre
mii, afacerile veroase ale exploata
torilor ca și aspecte din viața trud
nică a celor mulți în lucrările lui 
Șirato. Ary Murnu, Camil Ressu, 
Ștefan Dimitrescu, Jean Al. Steriadi, 
N Mantu, arată cît de apropiați 
au fost artiștii noștri plastici de 
idealurile poporului realizînd în o- 
pera lor o cronică vie a actualității

TUDOR TEODORESCU-BRANIȘTE

vremii lor. Privim desenele atît de 
grăitoare publicate în presa timpu
lui de Iser și Tonitza care aduc în 
grafica lor o notă accentuat comba
tivă cu caracter de pamflet viru
lent. B’Arg li se alătură adăugind 
adesea la satira lui o duioșie de 
bună calitate,

între cele două războaie grafica de 
luptă politică și socială ia o mare 
amploare. O contribuție importantă 
aduc presa comunistă ilegală, presa 
legală îndrumată de partid pre
cum și diferitele publicații de
mocratice. în paginile ziarelor 
ilegale apar. între altele, admi
rabile desene manifest care au 
însuflețit ani de-a rîndul masele 
muncitorești în eroica lor luptă cu 
forțele represiunii. în condițiile de 
cruntă ilegalitate în care fuseseră 
aruncați atunci comuniștii, autorii 
unora din aceste desene au rămas 
bineînțeles anonimi.

In publicațiile cu orientare demo
crată, progresistă care izbuteau să se 
strecoare printre foarfecele cenzurii 
s-au afirmat în aceeași perioadă Ni
colae Cristea, care s-a stins din 
viață înainte de cel de-al doilea 
război, și Aurel Mărculescu care. în
tors din lagărul de la Vapniarca, a 
mai trăit puțină vreme. Două ta
lente reale, unul secerat de mizerie, 
celălalt de urgia războiului hitlerist.

în paginile acestor publicații au 
apărut, de asemenea, lucrările unor 
graficieni de valoare ca Aurel 
Jiquidi, Victor Ion Popa, Jules Pe- 
rahim și V. Dobrian, Vasile Kazar, 
Ross, Zoltan Andrâsy, Mihail Gion, 
Gy Szabô Béla etc.

O însemnată parte a reproduceri
lor din acest volum aparțin artei 
noastre grafice actuale. Este evi
dentă continuarea unor tradiții să
nătoase și paginile albumului dove
desc înflorirea tuturor genurilor 
graficii într-o expresie artistică vie, 
răspunzînd cu pasiune marilor im
perative ale actualității. Fie că sînt 
ilustrații de carte, afișe, caricaturi 
multe din aceste lucrări au intrat 
în conștiința publicului și se 
înscriu ca reale izbînzi ale genului. 
Ar fi imposibil măcar să enumerăm 
în această notă — care își propune 
numai să semnaleze apariția unuia 
din cele mai interesante albume de 
artă romînească — numele care ilus
trează grafica romînească de astăzi. 
Dar din paginile albumului se des
prind lucrările unor artiști cum sînt 
C. Baba. Florica Cordescu, Ligia Ma- 
covei, Mariana Petrașcu, Gh. Ivan- 
cenco. Eugen Taru. ca și ale altora.

„Grafica militantă romînească“ 
a fost tipărită în bune condiții de 
Editura Meridiane. Cîteva indicații 
biobibliografice minimale fac ca a- 
ceastă carte să fie și un instrument 
prețios de lucru. De aceea, se cuvine 
să aducem laude tuturor celor care 
au muncit pentru realizarea ei.

IOSIF ISER GREVA (1912)

aggșgaosaq

Două noi premiere pe scenele Capitalei. în fotogra
fia din stînga : actorii Octavian Ccttescu, Ștefan Ciu- 
hotărașu, Victor Rebengiuc și Willy Ronea într-o

scenă din noua piesă a lui Al. Mirodan „Noaptea e 
un sfetnic bun“ (Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra ') ; 
în fotografia din dreapta ; actorii Irina Răchițeanu

și Florin Piersic într-o scenă din piesa „Maria
Stuart" de Fr. Schiller (Teatrul Național „I. L. Ca- 

ragiale“ — sala Comedia)

„Filme, filme, filme, filme...“

Printre cuvintele și imaginile cărții 
lui I. Popescu-Gopo

Gopo a scris o carte inti
tulată cum nu se poate mai 
nimerit dacă ne gîndim la 
îndeletnicirea lui : „Filme,
filme, filme, filme...“. De la 
facerea lumii — ne-am con
taminat de la Gopo — s-au 
făcut desene la povestiri. 
Este pentru prima dată, 
cred, că se fac povestiri la 
niște desene. Titlul cvadrup
lu explică : desenatorul isto
risește cum a făcut cele pa
tru „filme" : „Scurtă istorie“, 
„Homo sapiens", „Șapte ar
te" și „Alo, Halo", luînd-o 
de la clipa cînd a conceput 
prima linie și pînă la punc
tul final al încununării a- 
cestor pelicule cu premii de 
o faimă mondială. Citindu-l 
pe Gopo am verificat o ipo
teză emisă de Camil Petres
cu în „Patul lui Procust“ : 
cine are realmente talent în
tr-o direcfie artistică nu 
poate să eșueze atunci cînd 
se exersează într-alta, limi
trofă. Ca să încerc o glumă, 
aș spune că Gopo scrie mai 
bine, decît desenează și vice
versa. Povestirile lui poartă 
toate darurile desenelor : 
imaginație, candoare, umor 
dar mai ales sinceritate. Ar
tistul scrupulos în primul 
rînd cu sine consemnează 
toate etapele procesului său 
de creație, notînd ca pentru 
sine și cu grija pe care o 
impune un furnal de bord, 
fazele prin care a trecut, 
neocolind greutățile, insatis
facțiile și — atunci cînd. s-au 
ivit — eșecurile. Jurnalul 
desenelor sale oferă, în afa
ra unei lecturi captivante, și

un plan de etică profesiona
lă, încărcat de semnificații, 
demonstrînd că nimic nu se 
poate obține — în artă ca 
in orice altă îndeletnicire — 
fără o muncă indîrjită și 
fără acel superior sentiment 
de sfîntă nemulțumire crea
toare, de care vorbea atît 
de des și de elocvent Mihail 
Sadoveanu. Veșnic nemulțu
mit de ceea ce a făcut, me
reu în căutarea unor moda
lități care să-l exprime mai 
deplin, carnetul de atelier al 
lui Gopo constituie un tonic 
exemplu pentru creatorii 
din cele mai variate dome
nii. Iar pentru lectorul ne- 
profesionist, repet, e o bucu
rie amplă, fiindcă paginile 
se citesc într-un ritm pro
priu filmelor hune : repede, 
cu regretul final că pelicula 
a fost prea scurtă.

Pe pagina de gardă a căr
ții, maestrul Tudor Arghezi 
gravează o inscripție de 
bine meritat prestigiu. Dese
nele care însoțesc povesti
rea, realizate grafic mulțu
mitor, amplifică dorința ci
titorului de a revedea celé ' 
patru bijuterii cinematogra
fice. Iar ultima filă se aso
ciază cu acel sentiment rar 
pe care-l dau numai lectu
rile bune : dorința de a lua 
cartea de la capăt.

Aș fi bucuros să știu că 
vor urma și alte povestiri 
ale acestui autor care cînd 
desenează scrie și cînd scrie 
desenează în ambele planuri 
cu aceleași calități : viu, 
proaspăt, plin de farmec.

AUREL BARANGA

INTERVIUL NOSTRU
La 'Teatrul de Operă și Ba

let repetițiile sînt în toi. Se 
pregătește noul balet original 
„Iancu Jianu“ a cărui pre
mieră, va avea loc la începu
tul lunii februarie. Am ru
gat-o pe artista emerită Irinel 
Liciu să răspundă la cîteva 
întrebări privind pregătirile 
pentru această premieră.

— Noul spectacol coregra
fic al teatrului nostru, ne-a 
spus. Irinel Liciu, vine să îm
bogățească repertoriul de ba
let care se bucură, după cum 
se știe, de o largă popularita
te. Baletul „Iancu Jianu" este 
o creație romînească origina
lă, avînd ca erou un personaj 
istoric real, un haiduc iubit 
de popor și înconjurat de un 
nimb aproape legendar. A- 
ceastă figură istorică l-a ins
pirat pe maestrul Oleg Da- 
novschi să scrie un interesant 
libret, căruia i-a creat core
grafia și îi asigura regia. Mu
zica. aparținînd lui Mircea 
Chiriac — autor, printre alte
le, al muzicii filmului „D-ale 
Carnavalului“ — este de ins
pirație folclorică și prezintă o 
varietate de ritmuri ce oferă 
posibilități multiple de con
strucție și interpretare core
grafică.

— Cc rol vă revine ?
— Rolul pe care-l interpre

tez în noul spectacol este a- 
cela al logodnicei lui Iancu 
Jianu : Sultana. Este un rol 
plin de lirism, dublat de tră
sături eroice : Sultana, îndră
gostită de Iancu Jianu, aflind 
că acesta urmează să fie spîn- 
zurat pentru faptele sale în
drăznețe împotriva nedreptă
ții, întreprinde o acțiune cu
rajoasă și izbutește în cele din 
ui’mă să-și salveze iubitul.

Referindu-se la concepția 
coregrafică de ansamblu, Iri
nel Liciu ne-a spus :

— în coregrafie, autorul ba
letului, Oleg Danovschi, a urmă
rit stilizarea dansului popular 
romînesc într-o plastică mo

dernă. Ca regizor al spec
tacolului, el a insistat asu
pra gradării conflictului dra
matic, realizînd momente de 
puternică tensiune. Pentru 
rolurile principale s-a asi
gurat o dublă distribuție, 
dîndu-se astfel posibilitate ti' 
nerelor elemente talentate 
să-și afirme calitățile. Din 
distribuție fac parte : Gabriel 
Popescu — Petre Ciortea 
(Iancu Jianu) ; Irinel Li
ciu, Magdalena Popa (Sul
tana) ; Alexa Dumitrache-Me- 
zincescu, Elena Dacian (sora 
lui Iancu Jianu) ; Valentina 
Massini, Ileana Iliescu (Dom- 
nica — hangița) ; Cristina Ha
mei — Zirra (Zamfira) ; Ion 
Alexe, N. Tugearu (Alecu) ; 
A. Gheorghiu (Iabraș); Bojidar 
Petrov (Pervanoglu) ș.a.

Conducerea muzicală a spec
tacolului este asigurată de di
rijorul Cornel Trăilescu, iar 
decorurile și costumele sînt 
semnate de Ion Ipser.

— Ce mai pregătiți pentru 
iubitorii baletului în această 
stagiune ?

— In viitorul apropiat, co
lectivul nostru va realiza o 
seară de balet pe muzică de 
Strawinsky și De Falia (o sea
ră de balet modern) și va pune 
în scenă o nouă creație a 
maestrului Mihail Jora, intitu
lată „întoarcerea din a- 
dîncuri“.

Aș vrea să realizez; împre
ună cu partenerul meu Ga
briel Popescu, în cadrul emi
siunilor de televiziune, o se
rie de dansuri care să valori
fice posibilitățile muzicii u- 
șoare pentru arta dansului.

*
Cînd am părăsit sala Tea

trului de Operă și Balet, pe 
scena luminată de razele re
flectoarelor aproape 100 de 
balerini continuau pregătirile 
pentru spectacol.

A. GOLIANU

Noile galerii de artă ale Muzeului regional din Bacău au fost vizi
tate de la deschiderea lor — acum cinci luni — de peste 22 000 

de vizitatori. în fotografie : o sală a noilor galerii.

Dezvoltînd unele din cele mai 
bune tradiții ale literaturii noastre 
din trecut, literatura pentru copii și 
tineret a cunoscut o adevărată înflo
rire în anii puterii populare. Este 
destul să privim standurile unei li
brării unde se alătură numeroasele 
volume — cele mai multe frumos 
și atrăgător prezentate — destinate 
micilor cititori. Tirajele de zeci de 
mii de exemplare au devenit un fapt 
obișnuit. Copiii eu astăzi la îndemî- 
nă o literatură bogată, pe măsura 
înțelegerii lor. o literatură care îi 
însoțește ca un prieten nedespărțit.

Dacă analizăm scrierile pentru co
pii apărute în ultima vreme, putem 
observa o tendință de lărgire a o- 
rizontului tematic, de cuprindere a 
celor mai diferite aspecte al actua
lității. Școala, organizația de pio
nieri. familia, cartierul muncitoresc, 
viața satului, colectivul socialist în 
genere — factori de care depinde 
într-o măsură hotărîtoare formarea 
viitorului cetățean — constituie ca
drul spre care își îndreaptă atenția, 
în mod firesc, multi scriitori.

Din numeroasele apariții amintim 
de pildă nuvela lui Ștefan Luca „An 
de școală" cuprinsă în volumul „Zile 
de iulie" care redă cu naturalețe și 
vioiciune o problemă specifică uni
versului copiilor. Autorul înfățișează 
aici modul în care un colectiv de 
pionieri, cu ajutorul școlii și al fa
miliei. reușește să rezolve un mo
ment dificil din viața unui coleg De 
asemenea romanul „Drum bun, ci- 
reșari" de Constantib Chiriță, în 
paginile căruia sînt reliefate cura
jul. romantismul, sentimentele de 
adevărată prietenie caracteristice 
adolescenților crescuți în orînduirea 
noastră, se înscrie ca o reușită a li
teraturii noastre pentru tineret. Și 
piesa lui Al. Popovici „Băiatul din 
banca a II-a“ constituie — așa cum 
pe bună dreptate s-a subliniat — o 
certă realizare a dramaturgiei noa
stre originale pentru copii. Această 
piesă a reușit. — datorită problema
ticii ei majore. îndrăznelii cu care 
este tratată tema, umorului de bună 
calitate — să cucerească interesul 
micilor spectatori.

Credem că se poate semnala drept 

una din preocupările fertile ale 
scriitorilor noștri abordarea cu mai 
multă profunzime a aspectelor esen
țiale ale vieții copiilor din patria 
noastră, oglindirea preocupărilor 
reale ale pionierilor, ale școlarilor, 
a întrebărilor specifice vîrstei și as
pirațiilor lor. Dintre volumele care 
își propun să înfățișeze aspecte sem
nificative din viața pionierilor și 
școlarilor, împrejurările și căile 
prin care se formează spiritul tovă
rășesc, de solidaritate și sprijin re
ciproc amintim de pildă : „Faima de
tașamentului“ de Gica Iuteș. „Tri
umful comandantului" de Mihai 
Stoian, suita de schițe care al
cătuiesc volumul Sandei Movilă in
titulat „Cîte se petrec la mare I", 
„Coiful de aur" de Al. Șahighian, 
„O familie puternică" de Corneliu 
Leu, „Tăurașul“ de P. Luscalov. 
Avînd un pronunțat caracter educa
tiv, susținut de cele mai multe ori 
printr-o bună realizare artistică, ele 
contribuie la cultivarea sentimen
telor- de dragoste față de muncă, a 
generozității, a cinstei și disciplinei.

Este știut că cititorii tineri caută 
în cărțile destinate lor eroi care să 
poată fi exemplu în viață, modele 
demne de urmat, care să întruchipe
ze aspirațiile și sentimentele nobile 
ale epocii noastre. Un asemenea por
tret convingător aflăm în cartea „La 
treisprezece ani și jumătate“ de Mia 
Dumitriu.

Totuși și aceste cărți care s-au 
bucurat de aprecierea cititorilor vă
desc unele deficiențe. Ele constau 
uneori într-o inegală conturare a 
eroilor, ceea ce nu dă posibilitatea 
închegării unor conflicte vii, puter
nice. în același timp se poate obser
va și un decalaj între preocupările 
bogate ale copiilor din țara noastră 
și universul încă redus al unora din 
personajele acestor cărți.

In ultima vreme scriitorii noștri 
au depus eforturi în direcția abordă
rii unor teme de interes major pri
vind procesul de formare a persona
lității unui tînăr din zilele noastre. 
O asemenea încercare a făcut scrii
toarea Ioana Postelnicu cu romanul 
său „Adolescenții" Din păcate pro
zatoarea nu a reușit să-și ducă pînă 

la capăt bunele intenții. Efor
tul scriitoarei nu s-a îndreptat 
spre reflectarea ambianței actuale în 
care trăiesc copiii, spre adîncirea 
psihologiei personajelor, ci înspre 
complicarea artificială și inutilă a 
unor fapte „senzaționale" (un sen
zațional nejustificat de logica si
tuațiilor). Critica literară a subli
niat că dintre aspectele pline de ro
mantism ale adolescenței romanul 
subliniază în special unele laturi de 
suprafață, înclinația spre întîmplări 
aventuroase. învăluite în mister.

Deși abordează teme importante, 
volumele „Tineri sondori" de Aurel 
Lecca și „Taina fluturilor negri“ de 
Marcel Păltineanu, suferă din pri
cina unei tratări artistice terne, lip
site de inspirație și de fantezie, din 
pricina unui limbaj sărăcăcios.

Fără a părăsi tonul captivant, 
scriitorii trebuie să adîncească psi
hologia copilului, să releve capaci
tatea lui de înțelegere, preocuparea 
pentru anumite domenii ale științei 
și ale culturii, orizontul lui inte
lectual.

La cultivarea și dezvoltarea aces
tor trăsături de caracter contribuie 
— în mod hotărîtor — evocarea 
trecutului de luptă al clasei 
muncitoare, ca și a unor momente de 
răscruce din istoria poporului nos
tru. Poeme ca „Doftana“, „Lu
pen! — 1929“, „Tabloul Iui Miklo- 
ssy“ de Al. Andrițoiu, versurile din 
volumul „Copiii mei, vă spun acum!“ 
de Kiss Jenö, povestirea „Minerița" 
de N. Deleanu sînt apariții valo
roase — deși încă prea puține — 
consacrate acestor teme.

Istoria plină de fapte eroice a pa
triei noastre constituie un izvor bo
gat de inspirație pentru scriitori. 
Asemenea cărți contribuie la dez
voltarea sentimentelor de dragoste 
față de popor, de mîndrie pentru 
trecutul său de luptă. Printre ulti
mele cărți cu subiecte culese din is
torie se numără „Agurida" de C. 
Ignătescu, „Cînd era Horia îm
părat" de Vlaicu Bîrna și al
tele. Povestirea istorică „Agurida“ 
evocă răscoala iobagilor de la Bo- 
bîlna. Autorul reconstituie luptele 
iobagilor împotriva nobilimii, zu

grăvind asemenea eroi populari is
teți și aprigi ca Gorun sau Carciu. 
Cartea însă se abate pe alocuri de 
la respectarea riguroasă a cadrului 
epocii, personajele au uneori o con
cepție aproape contemporană asupra 
evenimentelor, iar masa țăranilor 
iobagi nu e văzută suficient de di
ferențiat.

Mulți autori plasează acțiunea u- 
nor povestiri și romane în zilele va
canței, în taberele de odihnă. E un 
lucru de înțeles : copiii și adoles
cenții descoperă aici un univers 
nou, fapte încă puțin cunoscute 
ceea ce poate da naștere pitorescu
lui, unor situații pline de fantezie, 
deși repetarea acelorași situații nu 
reprezintă, firește, o garanție de o- 
riginalitate. Dar, pe lîngă vacanță și 
joc, copiii se ocupă și cu învăță
tura ; e o parte integrantă a preo
cupărilor, a vieții lor. Ea însă se 
oglindește mal puțin în cărțile pen
tru copii.

Nivelul unei literaturi se măsoară 
după puterea cu care pune proble
me mari, fundamentale, ale sufletu
lui omenesc, inclusiv ale sufletului 
copilului. Cărțile pentru copii și 
tineret au menirea de a cultiva tră
săturile de caracter proprii omului 
de astăzi : patriotismul, curajul și 
demnitatea, sentimentul datoriei 
față de colectiv și al răspunderii în 
viață. Literaturii pentru copii și 
tineret i se cere să ajute în mod 
complex, la un înalt nivel artistic, 
fără intervenții moralizatoare, de 
predică, procesul complex de fău
rire a unei asemenea personalități 
multilaterale, armonios dezvoltate.

In cărțile pentru copii, adulții de
vin adeseori prezențe ilustrative, a- 
pariții festive, ocazionale, sau sînt 
transformați într-un fel de moșnegi 
sfătoși. Se pare că acest lucru a de
venit aproape un canon, mai ales în 
unele dintre povestirile, scenetele și 
scenariile radiofonice.

Recitind producțiile literare pen
tru copii, observăm și o anu
mită unilateralitate în privința ge. 
nurilor abordate. Cel mai popu
lar și potrivit gen pentru vîrsta 
pionierilor mari — romanul — este 
încă insuficient prezent. Tinerii 
cititori așteaptă cărți scrise cu 
mult nerv, cu multă iscusință, cărți 
ingenios construite, care să deschidă 
larg aripile fanteziei creatoare. în
tr-o măsură pronunțată este negli
jat și teatrul pentru copii și ti
neret, iar în cadrul acestuia come
dia, atît de savurată de micii spec
tatori. Este binevenită publicarea în 

colecția „Pentru serbările pionie
rești" a unor creații valoroase în 
domeniul dramaturgiei pentru copii. 
Dar analiza repertoriului dovedește 
că lucrările apărute pînă acum nu 
rezolvă cerințele.

Cititorii tineri așteaptă cu viu in
teres volumele de versuri care să le 
vorbească despre frumusețea reali
tăților înconjurătoare, a naturii pa
triei, a glorioaselor tradiții de luptă 
ale poporului nostru. O astfel de 
poezie contribuie la educația cetă
țenească și patriotică a copilului, la 
formarea gustului său estetic. Amin
tim volumele sau ciclurile de poe
me semnate de Tudor Arghezi. 
Otllia Cazimir. Demostene Botez, 
Marcel Breslașu, Tiberiu Utan, Ion 
Brad, Ion Horea. Victor Tulbure, 
Nina Cassian ș.a. Adeseori poezia 
destinată copiilor reușește să expri
me vibrant sentimentele puternice 
de dragoste și recunoștință pe care 
aceștia le nutresc față de partid, față 
de patrie.

Din păcate însă întîlnim uneori și 
versuri de slabă calitate, plate, fără 
fior emoțional, cu un mesaj greu de 
înțeles.

O problemă esențială a măiestriei 
literare, cu numeroase implicații în 
scrierile pentru copii, este și aceea a 
limbajului. Există în cărțile apărute 
în ultima vreme o preocupare evi
dentă a scriitorilor pentru a realiza 
lucrări dedicate copiilor, într-o fru
moasă și originală expresie literară. 
S-ar putea cita în acest sens apre
ciate volume aparținînd unor scrii
tori de prestigiu : „Omuleț" de Vic
tor Eftimiu, „Povestea broscuței țes
toase“ de Eugen Jebeleanu, „Băiatul 
cu poveștile“ de Cicerone Theodo- 
rescu. „Basmele omului“ de Vladi
mir Colin. Se observă însă în același 
timp și frecvența în unele volume a 
neglijențelor stilistice, a formelor 
stereotipe, a clișeelor lexicale lipsite 
de orice efect artistic.

Didacticismul, uscăciunea, lipsa de 
fantezie și de inspirație sînt pericole 
care îndepărtează tinerii cititori de 
cărțile respective, scad forța de con
vingere a ideilor cuprinse în pagi
nile lor.

Nu sînt rare paginile în care ex
primarea plată, fără culoare se aso
ciază cu excesul de regionalisme, de 
termeni „radicali“, bombastici care 
nu numai că îngreunează înțelegerea 
de către copii a sensului lucrării, dar 
și creează efecte nedorite. Motivele 
folclorice, limbajul popular atît de 
bogat și expresiv sînt uneori înlo
cuite cu stilul argotic sau chiar cu 
expresii vulgare. Sînt scriitori care 

cred că cea mai bună cale de a se 
adresa cititorilor-copii este aceea a 
tonului duios, a atitudinii sentimen
tale și mereu protectoare. Copiii sînt 
în genere sensibili la tot ceea ce re
prezintă gingășie, duioșie. Dar pro
duc o impresie neplăcută unele pro
ducții copleșite de diminutive și 
dulcegării.

Editura Tineretului — care a înre
gistrat mai ales în ultima vreme 
succese în domeniul literaturii pen
tru copii — poate dovedi fără îndo
ială, un mai pronunțat spirit de ini
țiativă în atragerea celor mai talen- 
tați scriitori pe acest tărîm, ținînd 
seama că literatură pentru copii, de 
bună calitate, pot scrie numai oa
meni înzestrați cu o temeinică expe
riență, stăpîni pe tainele artei. In
tr-un fel, eșecul artistic, mediocri
tatea pot avea influență mai noci
vă atunci cînd se adresează unor 
cititori neformați, copii.

Dacă revistele noastre literare, cri
ticii cei mai activi și de prestigiu ar 
fi dovedit o preocupare constantă 
pentru analiza și îndrumarea creației 
literare adresate celor mici, acest 
gen ar fi fost stimulat în și mai 
mare măsură. Este necesar ca ajuto
rul criticii literare să nu se rezume 
la simple recenzii și note publicate 
întîmplător, la mari intervale de 
timp, ci să aibă un caracter continuu, 
să se manifeste și prin articole de 
generalizare, cu o cunoaștere apro
piată a problemelor specifice ale 
acestei literaturi. Literatura pentru 
copii nu este un sector închis, ea re
prezintă o parte integrantă a litera
turii noastre. La școala ei noile ge
nerații își cultivă gustul pentru fru
mos, pentru arta de înaltă calitate.

De o reală utilitate s-ar dovedi 
crearea unor rubrici permanente în 
paginile revistelor literare — credem 
că un rol deosebit ar reveni în a- 
ceastă privință revistei „Luceafă
rul“. O sporită contribuție în acea
stă direcție își pot aduce și publica
țiile pentru tineret și copii — dez
voltînd ceea ce au realizat pozitiv în 
acest sens — aflînd forme variate, 
ingenioase de discutare și prezenta
re a cărților.

Numărul cărților valoroase apăru
te în anii din urmă, prețuirea de 
care s-au bucurat în rîndurile citi
torilor cer și mai multă grijă, mai 
mult spirit de inițiativă din partea 
editurilor pentru a da celor mai ti
neri cititori o literatură de înaltă 
calitate artistică, pătrunsă de idea
lurile înaintate ale epocii noastre.

GHEORGHE STROIA

Noi achiziții ale Muzeului 
de artă al R. P. Romine

Muzeul de artă al R.P. Romine s-a 
îmbogățit anul trecut, cu aproape 1 000 
opere de artă — pictură, sculptură, gra
fică, artă decorativă șt feudală. Secția 
de artă feudală și-a completat colecțiile 
cu fragmente de ceramică smălțuită din < 
secolul XVI, vase, piese de argintărie 
din secolele XVI—XVII și opere pre
țioase de sculptură și pictură din epoca 
brîncovenească. La operele lui Grigores
cu aflate în muzeu s-au adăugat 
„Portretul generalului Magheru" — lu
crare din tinerețe, „Scene de bătălie" 
(1868), și „Care cu boi". S-au îmbogățit, 
de asemenea, colecțiile Luchian, N. 
Tonitza, Pallady și Steriadi, Iser, Ressu, 
Dărăscu și Jiquidi. Colecțiile muzeului 
s-au mărit și cu numeroase lucrări de 
plastică contemporană. Galeria de artă 
universală a achiziționat tabloul „Pune
rea în mormînt" (operă anonimă a unui 
artist spaniol din sec. XVII), o lucrare 
aparținînd școlii venețiene (sec. XVII), 
un tablou de Leandro Bassano (școala 
venețiană) și 32 litografii originale de 
Toulouse Lautrec, opere aparținînd lui 
Massimo Campigli etc.

Din arta extrem-orientală a fost achi
ziționată o sculptură de piatră de lavă 
din sec. XII—XIII, aparținînd artei 
khmere a vechilor locuitori ai Thai
landei.

(Agerpres)Expoziția de grafică Cik Damadian
La Galeriile Fondului Plastic din 

bd. N. Bălcescu este deschisă, o ex
poziție de grafică cuprinzînd peste 
70 de lucrări — lito, tuș și monoti- 
puri aparținînd artistului Cik Dama
dian. Sînt expuse caricaturi, portre
te, ilustrații de carte și diverse 
studii.

Intîlnire la Casa artiștilor
Asociația oamenilor de artă din ins

tituțiile teatrale și muzicale a organi
zat zilele trecute la Casa artiștilor din 
București o intîlnire cu oamenii de 
teatru. Artistul poporului Sică Alexan- 
drescu, regizorii Horea Popescu, G. 
Teodorescu, criticul Mircea Alexan- 
drescu au prezentat comunicări pe 
tema „Aspecte din viața teatrală de 
peste hotare".
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Strungarul Constantin Nedelcu, de la secția mecanică grea a Uzinelor de utilaj petrolier-Tîrgoviștc, explicînd 
tinerilor Ion Roșoiu și Alecu Anton metode de așchiere rapidă. Foto : M. CIOC

Cea mai mare parte din munci
torii uzinei noastre sînt tineri. Mulți 
dintre ei au venit din școala profe
sională. în marea familie a metalur- 
giștilor ei s-au deprins să mînuiască 
mașini și utilaje complicate, au fost 
ajutați să pună în practică cunoștin
țele dobîndite în anii uceniciei. Dar, 
o dată cu terminarea școlii, ei n-au 
încheiat studiul. Sub îndrumarea co
mitetului de partid, conducerea uzi
nei, comitetul U.T.M. și comitetul 
sindicatului se ocupă permanent de 
ridicarea calificării tinerilor, folo
sind în acest scop forme variate. 
Cursurile organizate pe schimburi și 
pe meserii sînt urmate de 1 500 de 
tineri. La alcătuirea tematicii cursu
rilor s-a ținut seamă de gradul de 
pregătire a fiecărui muncitor, pre
cum și de unele propuneri făcute de 
maiștri și muncitori cu înaltă califi
care din diferite secții. Anul trecut, 
ca urmare a extinderii capacității de 
producție, s-a ivit necesitatea revi
zuirii tematicii unor cursuri, adău- 
gîndu-se lecții noi pentru anumite 
meserii. Iată un exemplu. La propu
nerea maistrului Gh. Sima au fost in
troduse în tematica cursurilor expu
neri și demonstrații practice despre 
turnarea inelelor de frecare de la va
nele de înaltă presiune. Dacă pînă nu 
de mult aceste inele se turnau sub 
formă de bucșe, după care se debitau 
inel cu inel, acum ele se toarnă în 
cochile. Prin acest procedeu se scur
tează timpul de execuție iar consu
mul de metal se reduce la jumătate. 
Ca urmare, pe seama creșterii pro
ductivității muncii, anul acesta 
turnătorie și vane se realizează 
spor de producție de 87 la sută.

într-una din adunările lunare 
grupei sindicale nr. 1 din secția me
canică grea, în care s-a analizat a- 
mănunțit calitatea produselor prelu
crate, cîțiva strungari au cerut co
legului lor Vasile Nicolae să le îm
părtășească metodele folosite de el 
în strunjirea rapidă și intensivă a 
metalelor. Ajutat de un maistru și 
de un inginer din secție, strungarul 
V. Nicolae a arătat, pe bază de schi
țe și desen, ce cuțite de strung fo
losește la anumite materiale, ce nu-
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Bhva și-a continuat cursa
Va.nsul de pasageri „Bucegi" își fă

cea 'f usa obișnuită pe Dunăre. Vi
zibilitatea fiind foarte slabă din ca
uza ceții, vasul a intrat cu prora în 
niște bancuri de nisip de lîngă mal. 
Cu calm, comandantul a dat dispo
zițiile necesare, pentru despotmolire 
— dispoziții îndeplinite cu pricepe
re de echipaj. A fost evitată astfel 
avarierea, iar dimineața, cînd a so
sit în ajutor remorcherul „Decebal", 
nava și-a continuat cursa. (De la 
Nicolae Perianu, coresp. voluntar).

La certul zootehnic
în satul Bobohalma, unde se află u- 

na din brigăzile zootehnice ale gospo
dăriei colective din Tîrnăveni, 35 de în
grijitori de animale participă la cercul 
zootehnic, anul II. Pînă acum la acest 
cerc, condus de tehnicianul veterinar 
Traian Luncean, s-au predat 10 lecții 
însoțite de demonstrații practice. Aces
tea i-au ajutat pe cursanți să aplice la 
locurile lor de muncă noile cunoștințe 
în legătură cu creșterea și îngrijirea a- 
nimalelor. în ultima vreme producția 
zilnică de lapte a crescut cu 50—60 li
tri, brigada fiind fruntașă pe gospodă
rie. (De la Simion Bochiș, funcționar).

la 
un

ale

măr de turații sînt necesare etc. 
După expunere a urmat o demon
strație practică la mașină. Apoi, ti
nerii strungari din alte secții i-au 
pus diferite întrebări.

De asemenea, în fața a 60 de ti
neri, strungarul Marin Topîrceanu a 
demonstrat cum trebuie ascuțite 
sculele.

în afara schimburilor de experien
ță, a demonstrațiilor practice, la noi 
în uzină se obișnuiește ca muncitori 
cu experiență îndelungată în pro
ducție și cu calificare superioară să 
se ocupe de îndrumarea unor tineri 
care mai au încă goluri în pregăti
rea lor. Intr-un timp scurt, strunga
rii Constantin Nedelcu și Vasile Ni
colae au reușit să aducă la nivelul 
cunoștințelor lor pe tinerii Nicolae 
Dinu, Alexandru Pintea și alții. Tot 
așa și lăcătușii Ion Victor, Aurel 
Laschescu au luat în echipele lor pe 
Vladimir Bîrligeanu, Gheorghe Ma
nea și Ion Laieș, tineri mai slab pre
gătiți, ajutîndu-i să-și îmbogățească 
cunoștințele profesionale.

Alături de ceilalți muncitori din 
principalele secții ale uzinei, majo
ritatea tinerilor participă la „Tri
buna metalurgistului“, formă inte
resantă de ridicare a calificării pro
fesionale. Referatele expuse în ca
drul tribunei sînt întocmite de mun
citori evidențiați în producție, 
maiștri și ingineri. La „Tribuna me
talurgistului" organizată recent s-au 
dezbătut referate pe tema : „Scule 
multiple pentru mașini-unelte de 
mare productivitate". Participanții 
au posibilitatea să afle cu ocazia a- 
cestor manifestări ultimele 
tehnice.

Cunoștințele dobîndite în 
diferitelor forme de ridicare
ficării sînt completate de unele ex
puneri teoretice. Recent muncitorii 
din turnătorii au urmărit cu interes 
conferințe despre reducerea pro
centului de rebuturi sau despre a- 
plicarea procedeelor tehnologice noi 
în turnătoria de oțel. La alte secții 
s-au ținut conferințe despre fraza
rea suprafețelor conice și eliptice, 
construcția de noi scule.

Comitetul de partid și Comitetul

noutăți

cadrul 
a cali-

U.T.M. din uzina noastră au căutat 
forme variate de ridicare a califică
rii, alcătuind programe dedicate ti
nerilor. La concursurile „Cine știe 
meserie, cîștigă" participă un număr 
din ce în ce mai mare de tineri. 
La ultimul concurs, de pildă, la sec
ția scule, tinerii concurenți au pre
gătit tema : „Așchierea rapidă a me
talelor". Concursul a avut loc în ca
drul unei „joi a tineretului". Au 
primit premii pentru răspunsuri 
foarte bune strungarii Costache Me. 
giașu, Mihai Davidoiu, Ion Țigănilă.

In acest an au fost reorganizate 
posturile U.T.M. de control în care 
sînt cuprinse cadre cu calificare su
perioară. Aceste posturi întreprind 
raiduri la începutul, în timpul des
fășurării și la sfîrșitul schimbului. 
Nu de mult, postul utemist de con
trol de la secția vane, în colaborare 
cu cel de la turnătorie, a întreprins 
un raid invers fluxului tehnologic, 
analizînd calitatea produselor finite. 
S-a constatat atunci că unele capace 
de la vane nu erau perfect etanșe. 
Firește, au fost scoase în evidență 
cauzele și s-au făcut conducerii sec
țiilor propuneri corespunzătoare.

Ca rezultat al folosirii judicioase 
a tuturor formelor de ridicare a ca
lificării mulți tineri au reușit să se 
evidențieze lună de lună pentru re
zultatele obținute în producție. Mai 
mult de 100 tineri au fost încadrați 
la categorii superioare la salarizare ; 
de asemenea, 57 de tineri au obținut 
certificate de inovatori. Cele trei 
inovații ale lăcătușului Dan Ungu- 
reanu aduc economii uzinei de peste 
o sută de mii lei.

Pentru a ține pasul cu tehnica mo
dernă, în uzina noastră munca de 
ridicare a calificării se desfășoară 
în mod permanent, continuînd- de la 
an

La căminul cultural din Comești a 
sosit, de la Baia Mare, un colectiv de 
îndrumare al comitetului regional de 
cultură și artă. Se interesează îndea
proape de manifestările organizate la 
căminul cultural, dînd îndrumări prac
tice pentru buna desfășurare a muncii 
cultural-educative în comună. Apoi, 
peste cîteva zile, brigada pornește la 
drum spre altă comună. '

Deplasîndu-se la sate, colective for
mate din specialiști de la diferite in
stituții culturale regionale asigură o în
drumare eficace a activității căminelor 
culturale.

Analizînd activitatea desfășurată și 
ținînd seama de cerințele actuale ce se 
pun în fața căminului cultural 
din comuna Vad, membrii colecti
vului de îndrumare, împreună cu 
consiliul de conducere, au întocmit 
programul de activitate al unei săptă- 
mîni. Luni seara și-au desfășurat acti
vitatea cele 23 de cercuri de citit. Pe 
marginea lecturilor, învățătoarea Ileana 
Băbuț și profesorul de agricultură Vic
tor Chișu au vorbit la cercurile res
pective despre posibilitățile de extin
dere ă grădinei de legume pe malul 
Izei, despre importanța plantării tere
nurilor erodate. Marți a avut loc o re
petiție a corului, iar circa 150 de co
lectiviști au participat la seara de poe
zie, organizată de biblioteca din comu
nă (La Vad, în fiecare familie sînt în 
medie doi cititori). După ce a fost pre
zentată viața și opera lui George Coș- 
buc, au urmat recitări, iar soliștii vo
cali au interpretat cîntece pe versuri 
ale poetului. De o bună apreciere s-a 
bucurat și „Discuția între cărți" la care 
au asistat colectiviștii. Miercuri — con
ferință și apoi un film științific. Peste 
400 de persoane au asoultat-o pe profe" 
soara de științele naturii Maria Ona 
care a vorbit despre „Originea și evolu-

ția omului“. Joi, aproape 500 de colecti
viști au asistat la interesante experiențe 
efectuate de către profesorii Berți Ka
rol, Keradi Francise și Bene Carol din 
Sighet, însușindu-și cu acest prilej cu
noștințe folositoare din domeniul fizicii 
si chimiei. Vineri a avut loc un jurnal 
vorbit, iar sîmbătă o expunere pe tema 
„Chipul moral al omului nou“, ambele 
legate de specificul comunei, de 
viața oamenilor. Programul de du
minică a fost mai bogat. Dimineața, 
film pentru copii ; seara — sărbătorirea 
fruntașilor din gospodăria colectivă.

în comuna Călinești, sub îndrumarea 
membrilor colectivului, s-a organizat o 
seară de poezie pentru tineret, un jur
nal vorbit pe următoarele teme : „Sar
cinile G.A.C. în plantarea pomilor fruc
tiferi pe terenurile în pantă". „Preve
nirea și combaterea hepatitei epidemi
ce", „Curiozități în lumea plantelor și 
animalelor“. Membrii colectivului au 
dat un sprijin efectiv instructorilor for
mațiilor artistice de amatori. Un 
profesor de muzică a participat la 
alcătuirea repertoriului și la instrui
rea formațiilor corale din Călinești, 
Giulești, Vad și Sărasău. Formațiile de 
teatru, brigăzile artistice de agitație din 
localitățile vizitate au primit îndru
mări privind întocmirea programelor și 
ridicarea calității lor artistice.

Îndrumînd activitatea culturală 
fața locului, membrii colectivului
ocupă și de răspîndirea experienței cîș- 
tigate de un cămin cultural sau altul.

Deplasările de pînă acum ale colec
tivului de îndrumare în comunele 
ioanelor Sighet și Șomcuta Mare au dat 
rezultate bune. In curînd el se va 
plasa și în alte raioane ale regiunii.

Tovarășii noștri 
muncă —

Pe adresa întreprinderii
Pe adresa reviziei de vagoane 

Simeria-Triaj au sosit mai multe 
scrisori de la același expeditor. 
Tînărul lăcătuș Traian Ștefano- 
vici, acum student la Institutul > 
de științe economice din Cluj. 
nu-și uită tovarășii de muncă. 
Scrie colectivului care l-a cres
cut. Drumul său în viață este 
asemănător cu acela al multor 
tineri. Traian Ștefanovici a 
absolvit acum cîțiva ani școa
la profesională. Calificat ca lăcă
tuș montator de vagoane, a lucrat 
în atelier cu pricepere și tragere 
de inimă. I-a plăcut să învețe 
și s-a înscris la școala medie 
serală. Intre timp, harnicul ute
mist a devenit lăcătuș de repa
rații și a lucrat cu aceeași des
toinicie. Pentru meritele sale în 
producție și în activitatea ob
ștească a fost primit în partid. 
După ce a luat examenul de ma
turitate, s-a gîndit să-și conti
nue studiile. S-a pregătit serios 
și astă-toamnă a trecut exame
nul de admitere în facultate. A- 
cum e student. învață cu pasi
une și ne anunță de fiecare dată 
succesele și preocupările sale.

EMIL CREȚU 
impiegat de mișcare

la an pe trepte superioare.

MARIN SAFAR — strungar ; 
STELIAN OGREZEANU — lă
cătuș ; MIȘU AVANU, tehni
cian ; din postul de corespon
denți voluntari ai ziarului „Scîn- 
teia“ de la Uzinele de utilaj pe
trolier — Tîrgoviște.
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IOAN POP 
NICOARÄ TIMIȘ 

inspectori metodiști, Comitetul 
regional de cultură și artă 

Maramureș

♦♦♦
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La planșetă
Manșonul tubului de înaltă 

presiune pentru ridicătorul hi
draulic, tuburile radiatorului, co
lierul țevii de evacuare, colierul 
filtrului de aer sînt doar cîteva 
din proiectele realizate în ulti
mele luni de tehnicianul Octa
vian Nandra, de la serviciul teh
nolog șef al Uzinei de tractoare 
din Brașov. Am discutat cu dîn- 
sul și cunosc pasiunea cu care 
lucrează. Ne aducem aminte a- 
deseori de zilele cînd executa 
proiectul pentru geanta roții din 
spate 
nu-l mulțumeau, 
reu, 
calcul străveziu se țeseau li
nii, cercuri și cote. Muncă ' 
încordată, emoții ! Cînd pro
iectul a fost gata și geanta fa
bricată în serie, autorul lui a 
primit multe felicitări. Au urmat 
alte proiecte, executate cu price
pere, alte succese.

Cu ajutorul trăgătorului, cre
ionului, compasului și riglei, Oc
tavian Nandra conturează mereu, 
pe ecranul miniatural al calcu
lui prins de planșetă, imaginea 
viitoarelor piese sau ansamble. 
O muncă apreciată, care presu
pune cunoștințe temeinice, ex
periență și pasiune.

ALEX. HANDREA 
mecanic

a tractorului. Schițele 
Studia me- 

calcula. încet, încet, pe

Aplica cele învățate
muncă pe o- 

de bruma

In unitățile agricole socialiste, îngrășămintele chimice sînt prețuite și gospo
dărite cu deosebită atenție, ele avînd un mare rol în sporirea recoltelor. După 
cum se vede însă din fotografia, pe care v-o trimit, conducerea și lucrătorii de 
Ia G.A.S. Moșneni, regiunea Dobrogea, nu se îngrijesc de buna păstrare^ a 
îngrășămintelor. Aruncați la întîmplare, sub cerul liber, sacii s-au rupt, în
grășămintele se degradează. Ce are de spus conducerea Trustului G.A.S. Con

stanța despre aceasta ? (de la N. CIMPOIEȘU, corespondent voluntar)

îa.pe
Dobrogea, nu se îngrijesc de buna păstrare a

Propagandă tehnică
Sondorii Întreprinderii de foraj 

Rîmnicu Vîlcea își însușesc cele mai 
noi cunoștințe privind forajul cu tur- 
bobujul și electroburul. In acest scop 
fclrsesc lucrări și publicații de spe
cialitate la care întreprinderea are 
abonamente permanente, cum ar fi 
revistele : „Petrol și gaze“, „Geolo
gia“!. „Energetică și electronică". 
Cei )'af buni specialiști au ținut 
conte’ ințe pe teme ca : „Forajul cu 
turbina și electroburul" ; „Întreține
rea utilajelor“ ; „Instalații de mare a- 
dîncime" și altele, la care au partici
pat un mare număr 
gineri și tehnicieni. 
zea, tehnician).

de muncitori, in- 
(De la Alex. Re-

Oare dud se va ridica9

Dovleci de 50, 60 și chiar 80 de kg nu s-au mai văzut prin părțile noastre. 
I-am obținut anul trecut semănînd dovleac furajer prin porumb la brigada 
nr. 1 de cîmp. Dînd o producție mare și fiind foarte bun pentru hrănirea 
animalelor, anul acesta vom semăna dovleac furajer, prin porumb, pe 400 ha. 
(De la D. DINIȘOR, președintele G.A.C. Goicea Mare, regiunea Oltenia)

îndată ce constructorii de la 
T.R.C.L. Ploiești au efectuat ultimele 
lucrări de finisaj, blocurile de pe 
strada 23 August au fost date în fo
losință. în urma constructorilor au 
rămas însă grămezi mari de moloz, 
pe care ei n-au considerat că sînt 
datori să le ridice. In imediata 
apropiere a blocului B păstrăm și 
acum aceste amintiri lăsate de con
structori. Noi, locatarii, nu le-am 
putut ridica, fiind vorba de cantități 
mari care necesită mijloace de trans_ 
port. De doi ani discutăm această 
problemă în adunările de bloc și nu 
reușim să o rezolvăm. Am cerut spri
jinul sfatului popular orășenesc, dar 
noi am spus, noi

Un

str.

am auzit.
grup de locatari 
ai blocului B
23 August nr. 68

Ploiești

/n depozite
In scrisorile adresate redacției, mulți 

corespondenți voluntari ne informează 
despre dezvoltarea rețelei comerciale, 
prin înființarea de noi magazine în 
cartierele orașelor, în comune și sate, 
despre îmbunătățirea aprovizionării a- 
cestora și a deservirii cumpărătorilor.

Unele unități de desfacere ale coo
perativelor nu sînt însă aprovizionate 
la timp cu o serie de mărfuri, deși a- 
cestea sînt produse în cantități mari de 
industrie și se găsesc în depozite. Co
respondentul voluntar Marin Barcan 
ne-a semnalat că la cooperativa din co
muna Pîrșcoveni, raionul Balș, au lipsit 
mărfuri de sezon ca stofe și confecții 
groase, tricotaje, ciorapi, bocanci. Un 
grup de cetățeni din Bicaz Chei, re
giunea Bacău, ne scrie că mulți locui
tori din comună au fost nevoiți să se 
ducă după diferite mărfuri la magazi
nele din comunele vecine, pentru că, 
săptămîni Ia rînd, nu le-au găsit la 
cooperativă. O scrisoare asemănătoare,

da, în magazine-ba!
privind aprovizionarea cu articole de 
uz casnic și unele articole de îmbrăcă
minte s-a primit din comuna Pogoane
le, raionul Buzău. In toate aceste scri
sori se arată că mărfurile lipsesc din 
cauză că președinții cooperativelor res
pective și gestionarii de magazine nu 
se ocupă cu simț de răspundere de a- 
ducerea la timp a mărfurilor de la 
depozitele raionale, nu țin seama de 
cerințele de consum ale populației. Cei 
care ne-au scris se întreabă, pe bună 
dreptate : ce fac merceologii, cum în
drumă și cum controlează conducerile 
U.R.C.C. activitatea cooperativelor res
pective ?

O zi obișnuită de 
goarele acoperite 
toamnei. Colectivista Maria Țone 
se îndrepta spre sediul gospodă
riei colective din comuna Orlea, 
raionul Corabia. Fusese chemată 
acolo de consiliul de conducere, 
pentru o problemă importantă. 
Cînd a aflat despre ce e vorba, 
s-a bucurat. I se făcea propune
rea să treacă la ferma de păsări 
a colectivei. „Fiți siguri tova
răși că voi munci cit voi putea 
mai bine" — a răspuns ea atunci.

Și în scurtă vreme promisiu
nea a devenit faptă. Maria s-a 
străduit mult, ce-i drept. A ur
mat cursuri de pregătire la Co
rabia, a citit cărți de avicultură 
și a căutat să aplice cele învă
țate. S-a ocupat cu atenție 
creșterea păsărilor și a 
Acum crește 1 000 de 
matcă. Datorită bunei îngrijiri și 
hrăniri a păsărilor, 
producția de ouă.

Zilnic ea văruiește padocurile, 
aduce păsărilor apă proaspătă, le 
hrănește la timp. In lotul de 
care răspunde nu s-a înregistrat 
de multă vreme nici o pierdere.

de 
puilor. 
păsări

a crescut

COSTEL BîCU 
colectivist

CERAMICA DE VAMA

meu, prin noile cartiere
că-Anul trecut am 

lătorit, pentru prima 
dată, cu avionul, care 
mă ducea, împreună 
cu alți muncitori din 
diferite colțuri ale ță
rii- într-o țară vecină, 
să-mi petrec concediul 
de odihnă. Urcînd în 
avion, am simțit o 
mare emoție, așa cum 
simțisem odată, în 
urmă cu ani.

...Era o zi călduroa
să de iulie 1947. Aveam 
pe atunci 
După ce 
un drum 
leagurile
pășeam pentru prima 
oară pe străzile unui 
oraș. Mama mă ducea 
să învăț meserie. Nă
dăjduiam că voi în- 
tîlni lucruri frumoase 
în oraș. Dar și în stîn- 
ga-AÎ, în dreapta îmi 
si. țeau în fața ochi- 
KL- ziduri goale, case 
arse și dărîmate — 
ruinele lăsate de răz
boi. După cîteva’ zile,

doar 15 ani. 
străbătusem 
lung pe me- 

dobrogene,

îmbrăcat în salopetă 
albastră, îmi scriam 
numele pe caietele și 
manualele primite 
gratuit, adăugind de
desubt : „elev al Școlii 
profesionale de uce
nici S.N.G.“. Pentru 
mine începea o viață 
nouă. Acasă eram șap
te frați, părinții aveau 
un singur hectar de 
pămînt, iar vite de 
muncă deloc.

Au trecut de atunci 
aproape 17 ani. în a- 
cest timp s-au petre
cut multe înnoiri 
viața 
unde 
unde 
cum,
îmi iau 
plimb printre blocu
rile care împodobesc 
Galațiul de azi, poves- 
tindu-i despre ceea ce 
am găsit eu cu ani în 
urmă prin aceste 
locuri.

în 
mea, în orașul 
trăiesc, în satul 

m-am născut. A- 
în timpul liber, 

copilul și îl

De curînd am trecut 
prin Luncavița, satul 
în care m-am născut. 
Și el a întinerit. In lo
cul odăițelor învelite 
'cu stuf sau papură se 
pot vedea case fru
moase, învelite cu ta
blă sau țiglă. Lumina 
electrică a pătruns de 
mult și în acest sat. 
S-au înălțat o școală 
și un cămin cultural.

Și în căsuța noastră 
bătrînească este astăzi 
bucurie. In timpul 
concediului de odihnă, 
obișnuim să ne strîn- 
gem toți frații acasă. 
Mama e fericită și 
mîndră că feciorii ei 
sînt oameni cu mese
rie. Iși îmbrățișează 
și-și mîngîie nepoții, 
arătîndu-și mulțumi
rea că a ajuns să tră
iască vremurile de azi.

VASILE VĂDANĂ 
constructor 

de nave, Șantierul 
naval Galați

Rezolvare operativă a sesizărilor
Din experiența Comitetului executiv al Sfatului popular

Rezolvarea operativă și cu atenție 
cererilor și sesizărilor oamenilor 

a 
executive ale staturilor

a
muncii este o sarcină importantă 
comitetelor
populare și reprezintă un mijloc de 
întărire a legăturilor lor cu masele. 
Ca instructor al Sfatului popular re
gional Argeș, m-am convins că acolo 
unde comitetele executive se ocupă 
cu grijă de această problemă se îm
bunătățește continuu munca secțiu
nilor sfatului, a întreprinderilor și a 
instituțiilor subordonate lui, cetățenii 
participă cu însuflețire fa aefiunile 
de interes obștesc. Am să relatez cî
teva aspecte din activitatea comite
tului executiv al Sfatului popular ra
ional Curtea de Argeș, care a cîști- 
gat o experienfă bună în această pri
vință.

O parte din scrisori sini trimise 
prin poștă sau aduse personal de ce
tățeni. Altele sînt trimise spre rezol
vare la sfatul popular de către orga
nele de presă centrale și locale ori 
de către organele superioare de stat. 
Îndrumat permanent de comitetul ra
ional de partid, comitetul executiv al 
sfatului popular raional și-a îmbună
tățit continuu metodele de muncă cu 
scrisorile.

Cum se lucrează ? In primul rînd 
s-au luat măsuri pentru tinerea unei 
evidente clare a tuturor sesizărilor, 
de la primire pînă la rezolvare. Fie
care sesizare este studiată atent și 
repartizată spre rezolvare celor mai 
competente cadre. In această muncă, 
sfatul popular a atras mai mult decît 
în trecut pe depulafi, care cunosc 
mai bine situația existentă pe teren.

Intr-o scrisoare, un grup de mun
citori de la I.C.H. Corbeni sesizau că 
lucrătorii magazinului din localitate 
nu respectă programul de funcțio
nare, iar responsabilul are o atitudi
ne necorespunzătoare față de cum
părători. Cercetările făcute au dove
dit că sesizarea este întemeiată și au 
fost luate măsuri. Intr-o altă scrisoa
re se sesiza comportarea necuviin
cioasă față de bolnavi a medicului de 
la dispensarul din comuna Stănești. 
Și în acest caz s-au. luat măsurile ne
cesare. La sesizările cetățenilor au 
fost înlăturate unele abuzuri săvîrși- 
te de unele elemente necorespun
zătoare din organele în subor
dine. Alte scrisori se referă Ia buna 
gospodărire și înfrumusețare a sate
lor, la păstrarea fondului locativ etc.

raional Curtea de Argeș
La rezolvarea operativă a scrisori

lor oamenilor muncii contribuie și 
faptul că s-au luat măsuri pentru o 
bună organizare a primirii cetățeni
lor. De patru ori pe săptămînă pre
ședintele, vicepreședinții și secretarul 
comitetului executiv raional primesc 
pe cetățeni în audiență, ascultă sesi
zările și propunerile lor. Datele și o- 
rele fixate pentru audiente sînt res
pectate. Pentru a se urmări rezol
varea sesizărilor și propunerilor, au
diențele se înscriu în registrul de 
evidentă ținut de către comitetul 
executiv raional. Comitetul executiv 
al sfatului popular raional verifică și 
cum sînt puse 
date. Folosind 
tetul executiv 
înlăture unele 
din subordine.
comitetul executiv scoate în eviden
tă rezultatele bune obținute în mun
ca cu sesizările primite și stabilește 
sarcini pentru perioada următoare.

în aplicare soluțiile 
această metodă, corni- 
a avut posibilitatea să 
greșeli ale organelor 
In analize periodice,

GH. UNGUREANU 
instructor al Sfatului popular re

gional Argeș

Muzeul etnogra
fic al Transilvaniei 
din Cluj are o bo- 
fată colecție de o- 

iecte din cerami
că, printre care se 
remarcă și vasele 
lucrate în Țara Oa
șului.

Originale prin or
namentație și cro
matică, obiectele 
din ceramică, crea
ții ale olarilor 
Țara Oașului, 
ales ale acelora 
comuna Vama, 
cunoscute și 
date.

Decorul 
contribuie la ___
farea celorlalte ele
mente ornamentale, 
la crearea unei ar
monii în cîmpul or
namental, Varieta
tea și combinațiile 
armonioase de cu
lori îneîntă ochiul.

Ceramica de la 
Vama dezvăluie ta
lentul, priceperea și 
dragostea pentru 
frumos ale creato
rilor populari. Ea 
constituie un izvor 
de inspirație 
tru 
tori.

pen-
artiștii decora-

MARIUS 
PORUMB 

student

apre-

liniar 
relie-

Muzeul etnografic al Transilvaniei — interior de lo- 
cuinjă veche. în medalion ; Vase din ceramică de Vama.
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ENERGETICE

La G.A.C. Domnești, raionul Curtea de Argeș, funcționează trei cercuri în cadrul învățămîntului agrozootehnic. In fotografie : ing. Emil Lemnaru, vorbind 
cursanților despre valorificarea terenurilor în pantă.

Planuri de producție bine întocmite

în gospodăriile colective
l/iești dm cooperația

meșteșugărească
</

făcut pentru 
reale si mobi-

a fost acorda- 
pămîntului — 

în

în aceste zile, în gospodăriile co
lective din raionul Slatina, principala 
preocupare a colectiviștilor este în
tocmirea planurilor de producție și a 
bugetelor de venituri și cheltuieli. 
Consiliul agricol raional îndrumă în
deaproape gospodăriile colective să 
prevadă în aceste planuri cifre care 
să se bazeze pe posibilitățile reale de 
sporire a producției, pe experiența 
acumulată de aceste unități și a că
ror realizare să asigure creșterea 
simțitoare a producției, dezvoltarea 
continuă a fiecărei gospodării.

Multe gospodării colective din ra
ionul nostru au obținut rezultate 
bune în dezvoltarea lor economi
că șl organizatorică tocmai datorită 
faptului că activitatea lor s-a desfă
șurat pe baza unor planuri de 
producție judicios întocmite, care 
au fost urmate de măsuri concrete 
pentru aplicarea lor în practică. Ele 
se reflectă în recoltele mari de grîu. 
porumb, sfeclă de zahăr. în produc
țiile sporite de lapte, carne etc.

Ce cuprind planurile de producție 
pe acest an și ce s-a 
prevederea unor cifre 
lizatoare ?

O atenție deosebită 
tă bunei folosiri a 
principalul mijloc de producție 
agricultură. în vara anului trecut, 
evidența funciară a fost adusă la zi 
întocmindu-se hărți și schițe simple 
de folosire rațională a terenurilor. 
Cu ocazia întocmirii schițelor simple 
s-a stabilit ca suprafața arabilă să 
crească cu 1 080 hectare, prin de
frișări, desființarea și îngustarea 
drumurilor nerațional folosite etc. 
— acțiune care a fost, terminată 
încă în toamnă. în acest an, suprafa_ 
ța arabilă va crește și mai mult. Schi
țele simple au dat posibilitate con
siliilor de conducere din gospodării
le colective și inginerilor agronomi 
ca acum, la întocmirea planurilor 
de producție, să facă o mai bună 
amplasare a culturilor. O mare parte 
din suprafața de porumb se va cul
tiva mai ales în prima terasă a rîu- 
lui Olt la 12 gospodării colective, 
față de 6 în anul 1963 ț suprafețele 
de sfeclă de zahăr, tutun și alte plan
te tehnice, de peste 1 200 hectare, au 
fost amplasate la 7 gospodării co
lective. iar suprafețe mari de legu
me au fost concentrate în 7 gospo
dării.

Experiența a dovedit că există 
posibilități largi în ce privește spo
rirea producției la hectar. Anul tre-

La cotă înalta
Oamenii uzinei se întrerup adesea 

din vorbă, ca să-ți spună :
— Ați auzit ? A fluierat !
Din București spre Brașov trec 

multe trenuri, toată ziua și toate 
trec, odată cu calea ferată, prin in- 
cinta uzinelor din Sinaia ’♦ este fi- 
resc ca. la cîțiva kilometri înainte 
de gară, să fluiere. Cu oarecare a- 
tenție însă, observi că locomotivele 
fluieră exact în momentul cînd a- 
jung în dreptul micii clădiri centra
le a uzinelor și că nu fluieră orice 
locomotivă, ci numai cele noi. Die- 
sel-electrice.

Fabricate la Craiova, ele poartă în 
corpul lor puternic un ceva mic și 
delicat care le face să salute prie
tenește uzinele din Sinaia. E o tradi
ție rămasă din faza de experimenta
re. cînd două locomotive laborator 
opreau în dreptul uzinei ca să-și 
schimbe pompa de injecție. Tractoa
rele. dacă ar avea prilejul să' treacă 
prin fața halelor de pe malul Pra
hovei. ar putea să le salute și ele. 
cu tot atîta prietenie : inima care ali
mentează arderile lente din corpul 
zecilor de cai putere ai „universalu
lui“ romînesc este tot o pompă de in
jecție. E o piesă neverosimil de mică 
în comparație cu forțele care se dez
voltă în interiorul ei.

Tehnica modernă 
șj disciplina

Privim acest tub strălucitor, ceva 
mai mare de un deget și inginerul 
Matei Iliesc”. ne spune :

— Piesa aceasta atît de mică tre
buie să dezvolte o presiune între 
109—150 atmosfere — uneori în 
timpul funcționării și 500 de atmos
fere — pentru a învinge presiunea 
din piston și a pulveriza motorina 
cu destulă finețe.

— Dacă înțeleg bine, forța e le
gată aci de finețe; numai delicatețea 
unei execuții de bijutier face posi
bilă forța piesei.

Din experiența Consiliului 
agricol raional Slatina

me- 
hec- 

kg.
Sat,

cut, G.A.C. Brîncoveni a obținut pe 
o suprafață de 850 ha o recoltă 
die de 3 200 kg porumb boabe la 
tar, iar pe 650 ha — cîte 4 300 
Gospodăriile colective Piatra
Slătioara. Găneasa, Dranovățu și Co
teana au realizat la hectar recolte 
cuprinse între 3 600 și 4 000 kg po
rumb și 22 000 kg sfeclă de zahăr. 
Chiar și în zona solurilor podzolice, 
multe gospodării colective, aplicînd 
întregul complex de măsuri agroteh
nice, au reușit să obțină recolte 
mari. La G.A.C. Scornicești, unde co
lectiviștii au făcut amendamentarea 
și fertilizarea solului, recolta medie 
de porumb pe gospodărie a fost de 
2 400 kg la hectar. Pe unele supra
fețe care însumează circa 200 ha, lu
crările au fost executate cu mai mul
tă grijă, iar producțiile realizate au 
fost de 3—4 000 kg porumb boabe la 
hectar. Rezultate asemănătoare au 
obținut și gospodăriile colective Op
tași, Mărgineni, Negreni, Potcoava ș.a.

Consiliu] agricol raional a îndru
mat gospodăriile colective să dez
volte și celelalte ramuri de producție 
ținînd seama de condițiile naturale 
și economice pe care le au.

Pentru obținerea unor cantități 
mari de produse marfă, cultura le
gumelor a fost organizată în 7 gos
podării colective care au condiții 
bune : Curtișoara — 85 ha ; Coteana 
— 65 ha ; Teslui — 40 ha etc. De 
asemenea, s-a urmărit ca în toate 
gospodăriile colective din raion să se 
organizeze grădini de legume care să 
ps'gure necesarul de consum mem
brilor colectiviști. Cele 800 hectare 
suprafețe de grădini de legume ale 
gospodăriilor colective, printr-o mai 
bună organizare a muncii, vor asi
gura în anul 1964 o producție de 
12 700 tone, eșalonată pe o perioadă 
mai lungă de timp.

O atenție deosebită s-a dat dez
voltării viticulturii și pomicultură. 
Cifrele prevăzute în planurile de 
producție au la bază lucrarea 
„Microraionarea viticulturii și po
micultură“. Gospodăriile colective 
vor planta în 1964 o suprafață de 
400 hectare cu viță de vie, pe pante 
neproductive amenajate în terase. 
Prin proiectele planurilor de pro
ducție s-a asigurat și producerea

— Exact, spune inginerul, care e 
și puțin poet (publică versuri' în 
„Tribuna“). în 60 de secunde, un 
motor face să zicem 1 400 de turații. 
La fiecare turație — deci o frîntură 
de secundă — trebuie pulverizată o 
cantitate precisă : totul ține deci de 
fracțiuni de secundă, de stropi in- 
finitisimali Tocmai finețea dé bi
juterie permite dezvoltarea unor 
mari presiuni. Toleranța este de doi 
microni.

Așadar, o piesă trebuie să se 
înădească cu cealaltă la o precizie 
de două miimi de milimetru.

— Munca aceasta precisă, în care 
fiecare este legat de munca celor
lalți — spun cu modestie cei din co
mitetul U.T.M. — este o bază obiec
tivă pentru conștiinciozitate, pentru 
o înaltă disciplină a muncii ; fiecare 
tînăr devine într-un fel un specia
list strict necesar procesului de 
producție.

Mi s-a părut însă că, oricît de 
bune ar fi condițiile obiective, îm
binarea între putere și delicatețe este 
caracteristică 
erate aci, ci 

nu numai pieselor lu- 
și muncii educative.

Spre cota 1 400
să 
Se

...Sinaia... — dar nu, n-are rost 
. vă înfățișăm un peisaj al Sinaiei. 

pare că cititorii au și aflat că ză
pada e aibă, brazii verzi și că la 
Sinaia e frumos.

E atît de frumos, îneît cei care lu
crează la uzinele de aici — și se 
află în uzină mult tineret, peste 750 
de utemiști — ar putea să se simtă 
ispitiți de cite o plimbare, cîte o 
mică absență.

Un om străin de întreprindere ar 
putea fi impresionat aflînd că unii 
tineri care locuiesc pe Furnica vin 
la lucru, în loc de autobuz, cu schiu- 
rile. De fapt, mulți muncitori stau 
departe de oraș și, cînd iarna își 
scoate colții, au de înfrînt nu numai

proiectelor planului 
anul 1964, dezvolta- 
zootehnic a stat în

co
la 

nu-

materialului săditor pentru anul 
1965, pentru suprafața care se va 
planta în 1965.

La întocmirea 
de producție pe 
rea sectorului 
centrul preocupării gospodăriilor co
lective. Numărul animalelor de pro
ducție va crește simțitor. Peste 
o treime din gospodăriile 
lective vor realiza circa 60 
sută din veniturile bănești 
mai din sectorul zootehnic. Creșterea 
sectorului zootehnic se bazează pe 
rețineri din prăsilă proprie și cum
părări din fonduri proprii. în proiec
tele planurilor de producție s-a pre
văzut și modul cum va fi asigurată 
baza furajeră. Ca urmare a consfă
tuirii cu caracter zootehnic, ținută 
în mai 1963, la cele mai bune gospo
dării colective cu sectoare zootehni
ce puternice — Curtișoara, Teslui, 
Slatina, Coteana — s-a stabilit să se 
generalizeze obținerea furajelor pen
tru masă verde folosind sistemul 
conveierului verde.

Pentru buna planificare a produc
ției în gospodăriile agricole colecti
ve s-a stabilit o folosire cît mai ra
țională a utilajului agricol și a for
ței de muncă a colectiviștilor. La în
tocmirea proiectelor planurilor de 
producție s-a ținut seama de volu
mul de lucrări care se va executa de 
S.M.T., de volumul lucrărilor ce 
vor fi făcute de către gospodării.

In raionul Slatina există cîteva 
gospodării colective care nu s-au 
dezvoltat pe măsura posibilităților: 
Sinești, Cîrlogeni etc. Cu sprijinul 
consiliului agricol regional au fost 
trimise colective formate din specia
liști din gospodăriile agricole colec
tive mai puternice și gospodării de 
stat, care să analizeze situația eco
nomică și organizatorică a unități
lor respective și să ajute la întocmi
rea unor planuri cît mai chibzuite.

în atenția consiliului agricol raio
nal stau pregătirea și desfășurarea 
adunărilor generale în care se vor 
discuta dările de seamă asupra acti
vității gospodăriilor pe anul trecut și 
planurile de producție și financiare 
pe anul 1964. Se va urmări ca planu
rile să fie urmate de măsuri concrete 
privind buna organizare a muncii, 
repartizarea cu răspundere a sarci
nilor de plan pe brigăzi și echipe. ■

CONSTANTIN IORDACHE 
președintele Consiliului agricol 

raional Slatina

eadistanțele, dar și frigul, zăpada, 
să poată fi prezenți la lucru.

Și prezenți nu oricum, ci „în for
mă“. Adică odihniți, 
muncă : pentru că au 
precizie, neobișnuit de

In cursul lui 1963, la 
Sinaia (peisaj frumos, zăpezi, 
de munte) dintre utemiști 
750) numai unul a avut, în produc
ție, la rînd, două absențe nemoti
vate. Atît.

— Iarna asta, ne spune tov. Victor 
Ștefan, secretarul comitetului de 
partid al uzinelor, la totalul adună
rilor de alegeri în organizațiile de 
bază U.T.M. au fost prezenți 98,7 la 
sută dintre membri.

E normal, dar altora s-ar putea 
ca rezultatele de mai sus să le apa
ră la o înălțime neobișnuită, cam 
așa cum e cota 1 400: o vezi, admiri, 
te întrebi cum se poate ajunge pînă 
acolo.

Ionel Buștuc, secretarul comitetu
lui U.T.M., e un tînăr foarte con
știincios: cînd l-am întrebat cum 
s-au dobîndit aceste rezultate, a scos 
la iveală un număr impozant de ra
poarte și situații, de la numărul ti
nerilor cuprinși în învățămîntul de 
toate felurile pînă la cei 200 de abo
nați ai revistei „Știință și tehnică“.

— Așa e, toate contribuie, dar 
care e factorul principal, ce am pu
tea spune pe scurt pentru cititorii 
ziarului ?

— Cred că „e de vină“ întreprin
derea, a răspuns modest tov. Buș
tuc. Planul, pe anul trecut: 102.7 la 
sută. Cînd producția e bine organi
zată, ai ce să ceri.

— In orice împrejurare sîntem e- 
xigenți, spune tînărul inginer A- 
drian Georgescu, care e locțiitorul 
secretarului U.T.M. Aici însă e vorba 
de ceea ce aș numi formarea mun
citorului.

Ideea aceasta stă și la inima lui 
Traian Chiorniță, un maistru comu-

capabili de 
o muncă de 
pretențioasă, 
uzinele din 

frig 
(peste

• O atenție deosebită se a- 
cordă în cadrul cooperației meș
teșugărești pregătirii de cadre 
care lucrează în noile complexe 
pentru deservirea populației. în 
ultimii cinci ani peste 28 000 de 
cooperatori au fost calificați la 
locul de muncă, peste 11 000 au 
absolvit cursurile pentru ridica
rea calificării, organizate în coo
perative, 10 500 cadre tehnice au 
urmat cursuri de specializare și 
perfecționare, iar aproape 8 000 
de tineri au primit certificatul 
de absolvire a școlilor profesio
nale de ucenici. Numai în anul 
1962—1963 au fost școlarizați 
4977 elevi, în 16 meserii.

e Unitățile cooperației mește
șugărești au fost înzestrate in 
cursul anului trecut cu nume
roase utilaje moderne.

Unităților de prestări li s-au 
repartizat mașini și unelte de 
prelucrare a metalelor, a lemnu
lui, dispozitive și aparate de mă
sură și control și numeroase alte 
utilaje necesare atelierelor de 
mobilă, ceasornicărie, radio-tele- 
Viziune, optică, foto etc. în va
loare de peste 30 000 000 lei. 
Sume importante sînt alocate și 
în acest an pentru utilarea, mo
dernizarea și extinderea rețelei 
de deservire.

• în diferite orașe din regiu
nea Dobrogea au fost organizate 
peste 70 de unități noi ale coope
rației meșteșugărești : boiangerii 
și spălătorii chimice, unități de 
frizerie și coafură, magazine 
pentru desfacerea produselor de 
artizanat 
unităților 
populație 
centre de

etc. în prezent rețeaua 
de prestări pentru 

numără aproape 500 de 
deservire.

• La cooperativa „Covorul" 
din Hărman, regiunea Brașov, 
se produce un sortiment variat de 
covoare. în prezent cooperatoa
rele execută covoare cu motive 
românești „Doina" șt orientale. 
Acestea sînt lucrate în peste 40 
de modele. O contribuție însem
nată la îmbogățirea gamei mode
lelor de covoare aduc desenatoa
rele de la secția de creație a 
cooperativei.

nist care are o vechime de 42 de 
ani în fabrică (s-a angajat la 14 
ani). Toată lumea, superiori și infe
riori, tineri sau vîrstnici, îi spune 
nea Traian și sub acest nume îl vom 
desemna și noi. Să auzim ce ne 
spune.

Ca într-un roman
— Decît să le repet mereu puștilor 

că au azi condiții bune, prefer să le 
povestesc cum a fost. In casa aceea 
(și îmi arată, pe fereastra halei C, 
casa în care se află acum comitetul 
de partid și U.T.M.) locuia patronul, 
Costinescu. Cînd apărea așternutul la 
fereastra aceea de colo, știam că pa
tronul o s-o pornească prin fabri
că. Venea pe furiș, se uita pe furiș 
prin geam și, fost militar, năvălea 
peste noi și bătea „ca la armată“. 
Noi, copiii, încasam. într-o lune, 
cînd se întorcea de la București cu 
trenul de cinci după-masă, a văzut 
că ne uităm la tren de pe acoperișul 
halei (că trenul trecea prin incinta 
fabricii, ca acum). Nu vă mai spun 
ce-a fost, dar unde vreau să ajung? 
Munceam, dar era greu, la tehnica 
și în condițiile acelea ; disciplina era 
cazonă ; trebuia să ceri marcă pen
tru ca să mergi la toaletă. Unelte 
puține și proaste ; or, patronul ne 
ocăra că nu sîntem „muncitori buni“.

Nea Traian își rotește privirile do
minator și încheie :

— Cînd povestesc astea, li se pare 
că e un roman. Dar nu-mi place să 
le fac predici si. uitați-vă la mine, 
sînt sănătos, bine dispus, nu-mi pla
ce ca eu să fiu socotit „ 
ei tineri, 
egală, eu 
gale, dar 
subliniez 
buni, excelenți unii 
disciplina — a nu lipsi nemotivat, a 
nu întîrzia etc. — e o condiție mi
nimă, elementară, a oricărui munci
tor. Cînd cineva se angajează în în
treprindere, trebuie să primească re
gulamentul intern de funcționare, 
să-1 cunoască pînă îi intră în deprin-

„în vîrstă“ și 
Au salariu egal la muncă 
consider că au obligații e- 
lucrul pe care voiam să-1 
e ăsta : avem muncitori 

dintre ei. iar

Noi tipuri de sfîlpi 
pentru linii electrice

Institutul nostru a trecut la pro
iectarea tuturor tipurilor de stîlpi 
din beton centrifugat precomprimat 
cu armătură preîntinsă care, pe lingă 
că au o rezistență mai mare la fisu
rare, asigură realizarea unei econo
mii de oțel de 50—70 la sută față de 
stîlpii din beton armat centrifugat.

Pentru realizarea stîlpilor necesari 
pînă în anul 1970 s-a proiectat — iar 
în prezent este în curs de execuție — 
extinderea actualelor ateliere de pre
fabricate Titan ale întreprinderii de 
construcții metalice și prefabricate 
din cadrul Ministerului Minelor și 
Energiei Electrice, a căror producție 
va depăși de circa 3 ori pe cea e- 
xistentă. Aici se vor executa stîlpi 
din beton precomprimat avînd lungi
mea pînă la 24 m, pentru linii elec
trice aeriene de 35—220 kV. Prin 
montarea unui număr suplimentar de 
mașini se va asigura întreg necesa
rul de stîlpi de 10—12 m pentru ex
tinderea electrificării unor orașe, 
pentru cadrele din stațiile de trans
formare exterioare, electrificări de 
căi ferate etc. Cu ajutorul aces
tor mașini și al instalațiilor aferente 
se vor executa atît stîlpi din beton 
centrifugat precomprimat, cît și 
stîlpi din beton armat. Precompri- 
marea stîlpilor se va face cu aju
torul unor prese hidraulice ușor de 
manipulat, care, sprijinindu-se pe 
cofrajele rigide ale stîlpilor, vor în
tinde fascicolele de armătură din 
oțel special produs în țară.

în vederea realizării unei produc
ții ridicate și a unui preț de cost re
dus, în desfășurarea procesului teh
nologic s-au aplicat elemente impor
tante de tehnică nouă. Astfel, cea 
mai mare parte a operațiilor au fost 
mecanizate și automatizate, iar 
transportul betonului de la fabrică 
pînă la turnarea acestuia în cofraje 
se efectuează cu ajutorul unei insta
lații pneumatice. în vederea accele-

Studiu pe macheta unei centrale termoelectrice la Institutul de studii și proiec
tări energetice. Foto : M. ANDREESCU
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di-

ori

uzinei, Canto-

deri. E regulă, e ceva care trebuie 
să-ți fie în sînge, ca spălatul de 
mineață. Asta e.

Finețe și forță
Tînărul care a lipsit de două 

anul trecut — Șerban Simion — a 
căpătat o neplăcută celebritate pe 
întreaga uzină și a avut de muncit 
pentru a șterge această impresie. 
Gradul înalt de disciplină se expli
că prin forța cu care se manifestă 
opinia publică muncitorească. încăl
cările disciplinei sînt criticate public 
de posturile utemiste de control, dis. 
cutate, iar „clienții“, cărora nu le 
place să se vadă puși în caricatură 
sau în versuri usturătoare, scriu cu 
c iuțeală uluitoare răspunsuri auto
critice și angajamente pentru viitor: 
uneori nu atîta din cauză că simțul 
lor autocritic s-ar fi dezvoltat fulge
rător, ci și din nădejdea că astfel 
vor curma repede popularitatea ne
plăcută ce li se creează.

— Dar nu e vorba numai de asta, 
ne spune inginerul Mihai Cantorea
nu. Ca să ai o forță a opiniei publi
ce, trebuie finețe în munca educati
vă cu fiecare om în parte.

Tehnolog-șef al 
reanu are 33 de ani și n-are nici o 
sarcină „pe linie de U.T.M.“. Ne-am 
dus totuși să-i cerem părerea aflînd 
că el este unul dintre numeroșii 
membri de partid care se bucură 
de simpatia tinerilor, fiind conside
rat un fel de membru „onorific“ al 
organizației lor.

— Dacă vreți o părere autorizată, 
spune Cantoreanu, cereți-o la secre
tarul comitetului de partid sau de 
U.T.M. Dacă vreți însă o părere 
strict personală, iat-o : pe lingă teh
nica înaltă, contează mult și altceva. 
Nu numai combaterea abaterilor ; 
mai ales exemplul pozitiv.

— Adică popularizarea fruntași
lor ?

— Și asta, dar mă gîndesc la 
exemplul personal și în alt sens. Noi 
avem în fabrică mulți ingineri tineri, 
am mulți în subordine. în practica 
muncii însă, eu — poate e o slăbiciu
ne a mea — nu țin seama și nu vreau 
să țin seama de diferențele de vîrstă: 
toți ai noștri, tovarășii din conduce
rea fabricii, diferiți alți membri de 

rării procesului de întărire a beto
nului după centrifugare, stîlpii vor 
fi transportați in cuve și supuși unui 
tratament termic, astfel ca după 12 
ore să se poată face decofrarea. în 
etapa finală, datorită elementelor de 
tehnică nouă aplicate, prețul de cost 
al produselor se va reduce cu circa 
30 la sută.

Proiectarea și execuția acestei fa
brici a ridicat probleme tehnice im
portante. Ele au fost rezolvate pe 
baza unor eforturi comune ale ingi
nerilor din institutul nostru și Trus
tul de construcții și montaje energe
tice, fapt care a făcut posibilă reali
zarea în anul trecut a unor stîlpi din 
beton armat centrifugat pentru linii 
și stații de 220 kV.

Ing. AL. VAICUM

Comanda „la alegere"
La centralele electrice proiectate 

pînă nu de mult, soluția aplicată în 
mod frecvent era „comanda" (acțio
narea de la distanță a instalației), 
„măsura“ (indicarea pe aparate a 
valorilor intensității curentului) 
și semnalizarea individuală a fiecărei 
plecări spre consumator, ceea ce în
semna ocuparea unui spațiu apre
ciabil pe panourile și pupitrele si
tuate în camera de comandă. Odată 
cu creșterea numărului de plecări 
comandate din camera de comandă, 
dimensiunile acesteia se măresc con
siderabil, scumpind, pe de o parte, 
construcția, iar pe de altă parte — 
și acesta este dezavantajul princi
pal — face imposibilă o supraveghe
re corespunzătoare și manevrarea 
rapidă a agregatelor centralei.

în ultimul timp s-a trecut la exe
cutarea unor camere de comandă cu 
aparataj de măsură, comandă și 
semnalizare miniaturizat, care o- 
cupă un spațiu mic și permite o su
praveghere comodă. Astfel a fost 
proiectată camera de comandă a 
centralei termoelectrice de la Com
binatul chimic Craiova ; la centrala 

că 
Și 

de

partid cu munci de răspundere, sînt 
atenți la altceva. Cînd e vorba de o 
acțiune, cînd e vorba de un efort 
deosebit în producție, caută să fie 
primii, cu voie bună și știu că exem
plul lor practic e urmărit cu cel pu
țin tot atîta interes ca și cuvîntul 
la ședințe.

In timp ce Cantoreanu afirmă 
nu face deosebire între tineri 
vîrstnici. secretarul comitetului 
partid, tov. Ștefan, ne-a spus, dim
potrivă. că întreg comitetul de par
tid acordă o „atenție deosebită“ ti
nerilor. De fapt însă, deși ei s-au 
exprimat in feluri diferite, poziția 
lor este identică : comuniștii uzinei, 
dintre care mulți sînt foști utemiști 
rămași încă tineri, iubesc munca de 
tineret, sprijină U.T.M.-ul.

— Mă întrebați cum de am avut 
un nivel ridicat de participare la a- 
legerile de U.T.M. ? spune Ionel 
Buștuc. La fiecare alegere în fiecare 
organizație de bază, au fost de față 
și directorul uzinei, secretarul co
mitetului de partid, mai toate cadre
le conducătoare ale uzinei. Și nu cu 
schimbul, ci toți, la fiecare alegere. 
Atunci, firește, utemiștii au fost 
impresionați, au văzut ce mare aten
ție se dă acestor alegeri, s-au stră
duit să ridice nivelul adunărilor, au 
făcut propuneri și angajamente de 
valoare, se străduie să le aplice...

— E adevărat, spune tov. Ștefan, 
secretarul comitetului de partid. Am 
ținut să fim cu toții prezenți, în 
frunte cu tov. Boghici, directorul. 
Dar n-a fost pentru noi o obligație, 
ci o plăcere : avem tineri muncitori 
și ingineri minunați.

Se gîndește o clipă și adaugă :
— Mai e ceva, un secret. Eu (zîm- 

bește).. favorizez U.T.M.-ul. Am fost 
ani de zile secretar de organizație 
U.T.M la hala C. Pe urmă am fost 
scos din producție și trimis activist 
de partid în diferite orașe. Ei bine, 
pentru că la început eram mai pri
ceput în munca de U.T.M.. mă inte
resam de ea și am observat urmă
toarele : măsura în care o organi
zație de partid se ocupă de educația 
tineretului, îți indică de multe ori 
gradul de maturitate al însăși orga
nizației respective.

SERGIU FĂRCAȘAN I 

lor

electrică de la Luduș s-a aplicat șî 
schema comenzii „la alegere“. Pe 
baza noii scheme, pentru a comanda 
anclanșarea sau declanșarea oricărui 
întreruptor al stației de distribuții;, 
se manevrează o singură cheie de, 
comandă. Pentru aceasta, se selecr 
tează cu ajutorul unor butoane cir
cuitul care trebuie comandat și se 
cuplează automat cheia de comandă 
de la întreruptorul dorit.

Ing. DANILA MARK 

Prefabricatele la o stafie 
electrică de înaltă tensiune

Recent, a fost pusă în funcțiune 
la Tulcea o stație electrică de trans
formare de 110/15/6 kV cu două 
transformatoare de cîte 10 000 kVA. 
La această lucrare, atît pentru partea 
de construcții cît și pentru partea 
electrică s-a realizat un grad de pre- 
fabricare foarte ridicat. De exem
plu, pentru clădire, al cărui volum' 
construit este de aproape 2 000 mc, 
au fost folosite numai zece tipuri de 
prefabricate, iar cadrele și suporții 
pentru aparatele dân stațiile exte
rioare s-au realizat din cinci ‘^luri 
de elemente prefabricate de /eton 
armat centrifugat. Durata efectivă 
de execuție a stației a fost redusă 
la circa 60 la sută din timpul con
sumat. pînă în prezent la lucrări si
milare.

Proiectarea acestei instalații a fost 
efectuată de institutul nostru, iar 
instalațiile de 6 și 15 kV, panourile 
de comandă, de semnalizare și pro
tecție prin relee, cutiile pentru cle
me și aparatele de control de la ce
lulele de înaltă tensiune au fost exe
cutate de întreprinderea de construc
ții metalice și prefabricate — ate
lierele Progresul din București. E- 
lementele cadrelor pentru întinderea 
conductoarelor și suporții aparatelor 
pentru instalațiile de înaltă tensiune 
montate în aer liber, precum și su
prastructura clădirii pentru blocul de 
comandă și instalațiile de înaltă ten
siune montate în interior, au fost e- 
xecutate de atelierele Titan ale în
treprinderii de mai sus.

Ing. DINU VOINEA

Teatrul de Operă și Balet ■ al 
R. P. Romîne ; Spărgătorul de ns ci — 
(orele 19,30). Teatrul de stat de op'jctă : 
Sărutul Cianltel — (orele 19,30). T atrul 
Național „I. L. Caragiale” (Sala Come
dia) : Maria Stuart — (orele 19,30) ; (Sala 
Studio) : Adam șl Eva — (orele 19,30). 
Teatrul „C. I. Nottara“ (Sala Magheru) : 
Act venețian — (orele . 19,30) ; (Sala Stu
dio) : Bucătăreasa — (orele 20). Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra“ (Sala din bd. 
Schitu Măgureanu nr. 1) : Sfînta Ioana 
— (orele 19,30) ; (Sala Studio, din str. 
Alex, sahia nr. 76 A) : 
sfetnic bun — (orele 19,30).
Comedie : Șeful sectorului suflete 
rele 19,30) Teatrul Muncitoresc 
Giulești : Gaițele — (orele 19,30). 
pentru tineret șl copil (Sala C. 
Chirița în provincie — (orele 16), 
rea apără — (orele 20). Studioul

Noaptea e un 
Teatrul de 

I — (o- 
C.F.R.- 
Teatrul 
Miile) : 
Acuza- 

____  ____ ... de tea
tru al Institutului de artă teatrală șl ci
nematografică „I. L. Caragiale" : Ceta
tea de foc — (orele 20). Teatrul evreiesc 
de stat : Firul de aur — (orele 20). Tea
trul satiric muzical „C. Tănase" (Sala 
Savoy) : Revista de altădată — (orele 
20) ; (Sala din Calea Victoriei nr. 174) : 
Stelele estradei — (orele 20). Ansafnblul 
de cîntece șl dansuri al C.C.S. : Zboară, 
cîntec drag — (orele 20). Teatrul Țăndă
rică (Sala Academiei) : Năzbitille lui 
Țăndărică — (orele 16). Circul de stat : 
Surprize berllneze — (orele 19,30).

CINEMATOGRAFE
Privește înapoi cu mînle : cinema Pa

tria (9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21),
Grlvlța (10î 12,15; 14,30; 16,45; 19’
21,15). Qlvitoq : Republica (9,45; 12; 14,1F 
16,45; 19; 21,15), Festival (9,45; 12; 14/ 
16,30; 18,45; 21). Jurnalul Annci Fr,--' 
cinemascop : Victoria (9,45; 12,30; 
18; 20,45), Aurora (9,30; 12,15; 15; 
20,30), Modern (9,30; 12,15; 15; 17,45: 
Pisica de mare : București (9; 11; 
17; 19; 21,15), Excelsior (10; 12; 
19; 21), Melodia (10; 12; 15; 17; 19; 
treia repriză — cinemascop ; C 
(10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), Flamuj
12,15; 16; 18.15: 20,30) Parașutiștii I ’ •>
Iești (10.30; 12,45; 15; 17,30; 20), 5, A
(10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). Tudor
nemascop (ambele serii) ; Central 
13; 16,30; 20), Buzești (13,30; 17; 
Viitorul (16; 19,30). Colentina (15,3 
Placido : Capitol (9; 11; 13; 15; 17; 
Luna de miere fără bărbat : Lunii 
la orele 10 la orele 14 în continuar 
18,15: 20,30). Ah, acest tineret ’. : 
(14.30; 16.30; 18,30. 20.30). Program s 
pentru copii ; Doina (orele 10). A 
lasâ-te de crime ! : Doina (11,30; 
16: 18,15; 20,30). Pacea (16; 18; 20). 1 
clu de filme documentare : Timpu 
(de la orele 10 la orele 21 în conțin 
Cavalerul Pardaillan — cinemasco', 
nirea (11,15; 16.15; 18.45; 21), Infrățir 
tre popoare (10; 15: 17,30; 20). Pom 
atomic ; Cultural (15; 17; 19; 21). M 
mentul care ucide (ambele serii) : 
viar (9; 12.30, 16,15; 20), Tomis (9,1 
16,30; 20) Floreasca (16.30; 20). Gol 
tre lupi — cinemascop : Dacia (9,15; 
13.45; 16.15; 18.45; 21). Contele de ‘ 
Cristo (ambele serii) : Crîngaț
19.30;) Nu-i Ioc pentru al treilea 
cegi (9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,30). Lc

— ~ (14.30; 16,30: 18.30;
Vltan (15; 17: 19;

Munca (15; 1
lege : Flacăra 
Taxiul morții : 
Valsul nemuritor t 
21). Ucigașul și fata : Popular (15; 
21). Misterele Parisului _ einem? 
Moșilor (15; 17; 19; 21). Cu toții a 
Arta (16; 18,15; 20,30). Lira (15.3, ,
20.30) , Cotroceni (15.30; 18; 20.30). I 1 ■
ceresc cerul : Cosmos (16; 18; 20 /
vîrst.a dragostei ; Volga (10: 12: 16;
20.30) Elena din Troia — cinema 
Luceafărul (15.30; 18> 20,30). Tinerii' 
nemascop : Progresul (11; 15; 17; 11 
Mi-am cumpărat un tată — cinema 
Drumul Sării (16; 18: 20). Ultimul 
din Gun Hill ; Ferentari (15; 17, 1! 
Pe Dontil liniștit (seria I-a și a 
Adesgo (15.30: 19.30).

y

Orele 19,00 _ Jurnalul tele
nil. 19.10 — Pentru copil : C
cu desene și Filmul de desen 
mat ; „Coada privighetorii*. 19,45 - 
citai Instrumental. 20.20 — Filmul 
lada husarilor Tn încheiere : Bulet 
știri și buletin meteorologic.

Timpul probabil pentru zilele de 
și 19 ianuarie. In țară : Vreme rec 
cerul variabil mal mult noros la îm 
cînd local va ninge. Vînt potrivit 
sectorul nordic. Temperatura se ms 
coborîtă. Minimele vor fl cuprinse 
minus 8 șl minus 18 grade, Iar maxi 
între plus 2 și minus 8 grade. In E 
rești : Vreme rece, cu cerul var 
Temporar ninsoare. Vînt potrivit 
sectorul nordic.
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Prezentarea scrisorilor de acreditare

e către ambasadorul Marii Britanii
Cu vint ăiile rostite

Și

Cu ocazia prezentării scrisorilor de 
acreditare, ambasadorul britanic a 
transmis președintelui Consiliului de 
Stat bunele urări exprimate de 
Majestatea Sa regina Elisabeta II, 
pentru bunăstarea și prosperitatea 
Republicii Populare Romîne.

în continuare, ambasadorul brita
nic a declarat : „într-o perioadă de 
peste doi ani de cînd mă aflu în 
Romînia în calitate de ministru al 
Regatului Unit am văzut mult din 
această țară frumoasă, bogată
fertilă. Sper să vizitez și alte loca
lități pentru a cunoaște mai bine 
țara și poporul dv. în timpul șederii 
mele în calitate de primul ambasa
dor al Majestății Sale Britanice în 
Republica Populară Romînă“. El a 
subliniat faptul că în ultimul timp 
relațiile prietenești dintre cele două 
țări au fost marcate de o îmbunătă
țire permanentă. „Schimburile co
merciale — a declarat J. D. Murray 
— au crescut în avantajul nostru 
reciproc. Sper și cred că ele vor con
tinua să crească. Schimburile cultu
rale au fost puse pe o bază mai lar
gă și în continuă extindere. Dezvol
tarea relațiilor pe această bază soli
dă a culminat cu acordul celor două 
guverne ca misiunile diplomatice ale 
celor două țări să fie de acum înain
te la nivel de ambasade".

în încheierea cuvîntării sale, Ja
mes Dalton Murray a arătat că va 
continua să depună eforturi pentru 
întărirea și dezvoltarea pe mai de
parte a legăturilor dintre cele două 
țări.

interesul ambelor 
colaborării interna-

președintele Consi-

în cuvîntul său, președintele Con
siliului de Stat al R.P. Romîne, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, după ce 
și-a exprimat satisfacția în legătură 
cu acest moment important în rela
țiile dintre cele două țări, a spus : 

„împărtășesc aprecierile dumnea
voastră privind dezvoltarea favora
bilă a relațiilor dintre cele două țări

ale noastre pe linia căreia se în
scrie și recenta hotărîre comună pri
vind ridicarea misiunilor diploma
tice de la Londra și București la 
grad de ambasade. Consecvent poli
ticii sale de coexistență pașnică, gu
vernul romîn este animat de dorin
ța sinceră de a dezvolta relațiile 
dintre țările noastre, atît în dome
niul schimburilor economice, reci
proc avantajoase, cit și în domeniul 
cultural-științific, considerînd că e- 
xistă multiple posibilități care pot fi 
valorificate în 
țări, al păcii și 
ționale“.

în încheiere,
liului de Stat, Gheorghe Gheorghiu- 
Dej a declarat :

„Cunoaștem și apreciem contribu
ția dumneavoastră personală la pro
movarea bunelor relații între țările 
noastre în perioada de peste doi ani 
cît ați îndeplinit misiunea de Trimis 
Extraordinar și Ministru Plenipoten
țiar al Regatului Unit și vă asigur 
că, în îndeplinirea noii dumneavoas
tră misiuni ca Ambasador Extraor
dinar și Plenipotențiar, vă veți bucu
ra de sprijinul Consiliului de Stat, 
al guvernului Republicii Populare 
Romîne și al meu personal“.

între președintele Consiliului de 
Stat, Gheorghe Gheorghiu-Dej, și 
ambasadorul Marii Britanii, James 
Dalton Murray, a avut loc apoi o 
convorbire cordială.

La ceremonia prezentării scrisori
lor de acreditare și la convorbire au 
participat Grigore Geamănu, secre
tarul Consiliului de Stat, și George 
Macovescu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe.

Ambasadorul Marii Britanii a fost 
însoțit de J. I. McGhle, prim-secre- 
tar, W. D. W. Webb, atașat militar 
și naval, și de alți membri ai am
basadei.

SCÎNTEIA

Cîteva întrebări pune capăt în principiu operațiuni
lor de guerilă și ar face posibilă 
plecarea definitivă a trupelor ame
ricane“.

CORESPONDENȚII NOȘTRI TRANSMIT

Brigăzi de specialiști la sate
In regiunea București 

s-a încetățenit un obicei 
bun. In zilele de sărbă
toare și îndeosebi în 
timpul iernii, oameni de 
știință, specialiști din a- 
gricultură, medici, 
fesori merg la sate, 
întîlnesc cu 
gospodăriilor 
Se pun întrebări, se dau 
răspunsuri cu privire la 
problemele muncii agri
cole, realizările științei 
contemporane, fenome
nele naturii etc. Numai 
în lunile noiembrie și 
decembrie 1963 au mers 
la

pro
se 

membrii 
colective

științifice, iar în perioa
da care urmează pînă la 
începerea lucrărilor în 
cîmp vor mai merge la 
sate încă 500 de aseme
nea colective.

Tot în această perioa
dă se organizează la că
minele culturale sătești 
și comunale cicluri de 
conferințe pe diferite 
teme, printre care : 
„Înalta școală a muncii", 
„Romîhia pe glob ieri și 
azi", „Chipul moral al o- 
mului nou".

sate 225 de brigăzi CEAUSESCU

In mijlocul locuitorilor din comună (comuna Pitaru, 
raionul

Dintr-un gram
Dăbuleni este o comu

nă mare și frumoasă pe 
malul Dunării. Aici, ca și 
în alte sate ale regiunii 
Oltenia, sericicultura are 
o veche tradiție. După 
colectivizarea agricultu
rii, această îndeletni
cire a luat o mai mare 
extindere. Crescătoarele 
de viermi de mătase 
din comună lucrează 
in timpul sezonului, or
ganizate în brigăzi și e-

Titu)

de sămînță.
sericicole. Ele pri- 
gratuit din partea

chipe 
mese 
statului asistență tehnică 
și diferite materiale. 
Munca a devenit mai 
spornică. In 1963 de e- 
xemplu s-au produs și 
livrat industriei ușoare 
peste 45 000 kg gogoși de 
mătase. De pe urma a- 
cestei îndeletniciri, colec
tiviștii din Dăbuleni 
obținut un venit 
1 800 000 de lei, de

au 
de 

trei

Răsfoind presa ' străin#

0 privire asupra realităților

Un grup de crescătoare care 
ori mai mult ca în 1960. 
Specialiștii sericicoli a- 
preciază rezultatele ob
ținute aici ca fiind prin
tre cele mai bune pe țară. 
Au fost realizate adevă
rate recorduri. In timp 
ce la întreaga producție 
realizată în 1963 revin

au obținut rezultate deosebite
cite 2 kg gogoși de mă
tase la fiecare gram de 
sămînță, colectivistele 
Vasilica Dobre, Maria 
Preduș, Elena Bold și al
tele au obținut din fie
care gram de sămînță 
6—7 kg gogoși de mătase.

In publicația „LE MONDE DI
PLOMATIQUE" a apărut, sub sem
nătura lui G. Chaffard, un articol 
care se ocupă de situația politică 
din Vietnamul de sud după căderea 
regimului Diem.

R. APOSTOL

0 interesantă colecție
muzeul regional 

Crișana există printre 
altele și o importantă 
colecție de... ouă. Sînt 
aici peste 10 000 de ex
ponate provenind de la 
700 de specii de păsări 
din toate continentele 
lumii. Aici pot fi întîl- 
nite diferite rarități în
tre care ouă din familia 
struților africani în gre
utate de peste 2 kg fie
care. Fiecare dintre 
este cît 
Printre 
sări ale 
păstrate 
cele ale

ele
24 ouă de găină, 
speciile de pă- 
căror ouă sînt 
aici se numără și 
struțului argen-

tinian Nandu, 
țului Cazuar 
Guinee și ouăle 
re neagră ale 
Emu din Australia. Sînt 
păstrate de asemenea 
ouă de vultur himalaian, 
din China, de șorecar 
mexican, de lebădă nea
gră, de păsări din Scan
dinavia, America de Sud 
și multe altele, 
sînt prezente în 
ție și ouăle celor 
multe păsări din 
noastră.

ale stru
dln Noua 
de culoa- 
struțului

Firește 
colec- 

mai 
țara

H. GROSU

INFOR

(Agerpres)

Iama, în lașul întinerit

Munca de partid-orientată

spre îndeplinirea sarcinilor de plan
(Urmare din pag. I-a)

t

Este cunoscută marea importantă 
pe care o capătă în condițiile con
tinuei specializări a producției res
pectarea strictă a contractelor eco
nomice între întreprinderi, îndeosebi 
a celor de cooperare. Tocmai de a- 
ceea comitetul regional de partid, 
comitetele orășenești de partid con
trolează sistematic prin comisiile 
economice stadiul îndeplinirii planu
rilor de colaborare între întreprin
deri.

Faptele arată că rezultatele în în
deplinirea sarcinilor de plan sînt cu 
atît mai bune cu cît experiența îna
intată, metodele valoroase de lucru 
sînt mai larg răspîndite. Comitetele 
orășenești de partid din regiunea 
.Ploiești au făcut încă puțin pentru 
a generaliza metodele eficiente folo
site în domeniul muncii politice și al 
propagandei tehnice de organizațiile 
de partid de la Uzina mecanică Si
naia, întreprinderea de carotaj si 
perforări, întreprinderea textilă „Do- 
robanțul"-Ploiești.

Cu mult interes sînt urmărite în 
întreprinderile regiunii tribunele 
„metalurgistului“, „sondorului“, „ra
finorului“, în cadrul cărora munci
torii evidențiați în întrecere împăr
tășesc din metodele lor. Comitetul 
orășenesc de partid Cîmpina a ini
țiat schimburi de experiență între 
agitatorii din uzinele furnizoare și 
cei din uzinele beneficiare în pro
blema îmbunătățirii calității produ
selor.

Pentru extinderea experienței va
loroase dobîndite anul trecut în do
meniul creșterii productivității mun
cii de către Schela de extracție Bol
dești, Uzina mecanică Sinaia, Rafi-

năria Brazi și alte întreprinderi, co
mitetul regional a recomandat consi
liului regional al sindicatelor să or
ganizeze aici vizite, schimburi de ex
periență, consfătuiri.

Organizațiile de partid orientează 
inițiativa creatoare a muncitorilor și 
tehnicienilor spre o cît mai largă 
valorificare a rezervelor interne ale 
producției. La Uzina de utilaj pe
trolier din Tîrgoviște au fost obținu
te progrese în utilizarea cît mai com
pletă a mașinilor-unelte și a supra
fețelor de producție. Din inițiativa 
biroului organizației de bază, la sec
ția racorduri speciale a uzinei un 
colectiv de specialiști a studiat rezer
vele existente în ce privește utiliza
rea deplină a capacității de lucru a 
mașinilor. Pe baza propunerilor fă
cute de organizația de bază, condu
cerea uzinei a luat măsuri în vede
rea încărcării mașinilor la capacita
tea maximă și amplasării utilajelor 
în flux tehnologic. Rezultatul : în 
ultima lună indicele de utilizare al 
mașinilor-unelte a atins în această 
secție 73 la sută, față de 62 la sută 
în lunile precedente.

Generalizarea experienței înaintate 
dobîndite de unitățile fruntașe este 
însă departe de a corespunde cerin
țelor. Deși delegații din diferite re
giuni vin să studieze rezultatele va
loroase dobîndite de colectivul Uzi
nelor „1 Mai“-Ploiești în moderniza
rea unor mașini și construirea de 
dispozitive de înaltă productivitate 
pentru prelucrarea metalelor, în re
giunea noastră experiența de aci este 
încă slab cunoscută. Același lucru se 
poate spune despre inițiativele unor 
colective de întreprinderi privind 
economisirea de materii prime și ma-

in- 
etc. 
eli

de

teriale, în special de metal, combus
tibil, energie electrică. Considerăm 
necesar ca în acest an comitetul 
regional, comisia sa economică să 
acționeze mai eficient și mai opera
tiv în îndrumarea consiliului sin
dical regional pentru răspîndirea 
experienței valoroase a întreprinde
rilor fruntașe ale regiunii.

Spre a asigura îndeplinirea rigu
roasă a sarcinilor de plan, comitetul 
regional de partid va analiza în 
lunile următoare problemele legate 
de ritmicitatea producției, realizarea 
prevederilor planului tehnic, livrarea 
utilajelor pentru noile obiective 
dustriale la termenele stabilite 
Vom acorda un ajutor cît mai 
cient organelor și organizațiilor
partid spre a-și îmbunătăți stilul și 
metodele de muncă. în acest scop 
vom organiza schimburi de experien
ță între organizațiile de partid din 
cîteva ramuri de producție pe tema 
eficacității muncii politice pentru în
deplinirea' sarcinilor de plan. în ca
drul instruirii aparatului de partid 
și a birourilor organizațiilor de bază 
vor fi dezbătute cele mai actuale 
probleme privind conducerea econo
miei. Ne propunem să organizăm în 
acest an o consfătuire cu activul de 
partid în legătură cu problemele 
privitoare la activitatea desfășurată 
de organizațiile de partid pentru 
promovarea progresului tehnic.

Sub conducerea organizațiilor de 
partid, oamenii muncii din regiune 
își vor concentra eforturile spre în
deplinirea în cele mai 
a sarcinilor 
jamentelor 
de-a XX-a 
patriei.

de plan pe 
luate în 
aniversări

bune condiții 
1964, a anga- 
cinstea celei 
a eliberării

Cîteva din exponatele colecției muzeului

în Capitală au avut loc miercuri 
după-amiază lucrările plenarei Co
mitetului orășenesc al femeilor — 
București. Plenara a analizat acti
vitatea de educație cetățenească a 
femeilor și de răspîndire a cunoș
tințelor pedagogice în rîndul ma
melor.

*

Miercuri seara s-au încheiat lu
crările sesiunii de comunicări știin
țifice a Institutului de cercetări 
metalurgice (I.C.E.M.). Timp de. trei 
zile, participanții la această sesiune 
au dezbătut, în cele patru secții de 
specialitate, 66 de referate și comu
nicări. Printre acestea se numără 
cercetările privind reducerea consu
mului de cocs la furnale și cubi- 
louri, placarea țevilor cu oțel inoxi
dabil, căptușeli de dolomită pentru 
cuptoare de oțelării și elaborarea 
aliajelor de aluminiu-magneziu re
zistente la coroziune.

Au mai prezentat referate de spe
cialitate cercetători din țări prietene.

Delegația Comitetului de radiodi
fuziune și televiziune, în frunte cu 
Ion Pas, președintele 
s-a înapoiat miercuri în Capitală, 
venind de la Moscova.

în Gara de Nord delegația a fost 
întîmpinată de membri ai condu
cerii Radioteleviziunii, reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Externe, 
precum și de I. K. Jegalin, ambasa
dorul Uniunii Sovietice la București.

(Agerpres)

Comitetului,

PRONOEXPRES
La tragerea concursului Pronoexpres nr. 3 

din 15 ianuarie 1964, au fost extrase 
urnă următoarele numere de bază :

45 30 5 36 48 10
Numere de rezervă : 35 31
Fond de premii : 511 037 lei 
Report categoria I 367 794 lei.
Termen de contestație 5 februarie ' 
Tragerea următoare va avea loo miercuri 

22 ianuarie 1964 în București.

din

1964.
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Biatloniștli romîni 
învingători în Austria

In stațiunea de sporturi de iarnă 
de la Seefeld s-a disputat miercuri 
campionatul de biatlon al Austriei la 
care a participat ca invitată și re
prezentativa R. P. Romîne. Con
cursul a fost dominat de sportivii 
romîni, care au ocupat primele trei 
locuri în clasament prin G. Vilmoș 
— lh 28’53’’ (19 puncte la tir) ; N. 
Bărbăsescu — lh 31’02” (18 puncte) ; 
C. Carabela — lh 31’03” (19 puncte). 
Walter Müller (Austria) s-a clasat pe 
locul 4 cu lh 37’07” (15 puncte).

Aseară, la handbal femininFortschritt—Rapid 10-9
BERLIN 15 (Agerpres). — 

Miercuri seara, la Halle, în cadrul 
sferturilor de finală ale „Cupei 
campionilor europeni“ la handbal 
(feminin), echipa Fortschritt Weis
senfels (R. D. Germana), a învins 
cu 10—9 (3—4) echipa Rapid Bucu
rești. Punctele echipei rapldiste au 
fost realizate de Boțan (3), Hedeșiu 
(3), Dumitrescu, Oțelea și Naco.

Returul va avea loc la 1 februa
rie la București.

„Diplomați occidentali — scrie au
torul — au declarat că guvernul de 
la Saigon, rezultat al loviturii de stat 
militare, «manifestă dorința de a 
continua și mai energic războiul îm
potriva Vietcongului 
tice populare — n.r.) 
da situația odată 
dea una»“.

Dar — scrie mai 
fard — ne punem întrebarea, cum 
ar putea noul guvern de la Saigon 
să facă mai mult și mai bine decît 
regimul prăbușit. Oare va dispu
ne el de argumente pentru a con
vinge pe oamenii care, nefiind co
muniști, au luat calea partizani
lor ? Va putea el să cîștige ma
sele țărănești înțărcuite în «satele 
strategice» sau pe acelea care con
tinuă să fie izvorul principal de 
recrutare și de aprovizionare a 
frontului de eliberare ? Pentru 
aceasta ar fi necesar să dea ță
ranilor probe palpabile, vizibile, că 
ajutorul extern este de acum înain
te folosit pentru ridicarea nivelului 
de trai la sate și nu pentru distru
gerea tactică a recoltelor, mijloc prin 
care se încearcă privarea Vietcongu
lui de alimente. în sfîrșit ar fi nece
sar ca șefii militari de la putere să 
folosească un limbaj al păcii și nu 
al războiului, punînd accentul asu
pra reformei instituțiilor și ela
borării unui program economic în
drăzneț și nu pe victoria armelor. 
Nu acesta este însă punctul de ve
dere al majorității șefilor armatei, 
a cărei formație politică este sumară 
și al cărei anticomunism este de un 
stil foarte militar“.

în continuare în articol se arată 
că „luptătorii de guerilă (adică for
țele patriotice — n.r.) se grăbesc să 
marcheze puncte, intensifieîndu-și 
atacurile și apărînd în număr tot 
mai mare în toate punctele terito
riului. în această situație, conducă
torii noului guvern nu pot decît să 
confirme spusele Vietcongului că 
ei continuă politica lui Ngo Dinh 
Diem, și nu valorează așadar mai 
mult decît conducătorii doborîți“.

După cum se știe, în unele cer
curi politice occidentale s-a emis 
ideea unei „neutralizări“ a Vietna
mului de sud. în legătură cu aceas
ta, Chaffard scrie : „Pînă la proba 
contrarie, se pare în orice caz că la 
Saigon nimeni nu întrevede ipoteza 
unor tratative cu privire la neutra
litatea Vietnamului de sud, care ar

(forțele patrio- 
pentru a lichi- 

pentru tot-

departe Chaf-

Regiuni vulnerabile
Si ziarul „NEW YORK TIMES" a 

analizat într-un amplu articol situa
ția din Vietnamul de sud, în lumina 
pierderilor suferite de trupele guver
namentale în ultimul timp.

„Experții războiului de partizani 
— scrie ziarul — spun că populația 
se va îndrepta împotriva trupelor 
guvernamentale și va ajuta Vietcon
gului. în regiunea centrală de coastă 
sînt acum o serie de tulburări politi
ce considerabile".

Ziarul arată că o altă regiune 
„extrem de vulnerabilă“ este ținu
tul muntos. „Se apreciază în mod 
curent că aici controlul guverna
mental este mult mai slab decît se 
credea“.

Regiunea deltei fluviului Mekong 
este, de asemenea, în atenția obser
vatorilor, situația prezentîndu-se 
aci astfel: „Șaizeci-șaptezeci la sută 
din populația rurală a țării trăiește 
în regiunea deltei fluviului Mekqng. 
Un procent și mai mare din resursele 
agrare ale țării se află aici. Cea mai 
mare parte a războiului are loc tot 
aici. Situația în deltă e disperată. 
Regiuni întregi în 
avea înainte o șansă 
rie se află acum sub 
plin al Vietcongului.
care, cu un an în urmă, forțele gu
vernamentale aveau o poziție nesi
gură, se află acum definitiv sub 
controlul Vietcongului. în nordul 
rîului Bassac. Vietcongul a făcut 
progrese simțitoare în provinciile cu 
plantații de orez ca Long An, Dinh 
Tuong și Vinh ~
telor strategice 
ța populației.

Un soldat a 
erau luati din 
ceau, unde aveau pămînt și mutați 
în locuri în care nu voiau să mear
gă. cu scopul de a-i ocroti de cineva 
pe care nu-1 considerau dușman».

Aceasta este situația moștenită de 
noua juntă condusă de Duong Van 
Minh. După părerea multor obser
vatori, este o situație ajunsă la un 
punct de unde nu te mai poți în
toarce...

Cercurile oficiale sînt acum mal 
puțin înclinate decît în trecut să dea 
interpretări optimiste rapoartelor 
zilnice de luptă. Un motiv l-ar con
stitui și descoperirea că șefii locali, 
pe vremea regimului lui Diem, și-au 
exagerat succesele pentru a cîștiga 
favoruri la Saigon. Noii conducători 
au schimbat de asemenea cifrele 
vechi pentru a cîștiga și ei favoruri 
și pentru a-și crea o platformă fa
vorabilă".

care guvernul 
netă de victo- 
controlul de- 
Regiunile în

Binh. Programul sa- 
a fost impus cu for-

arătat că «oamenii 
regiuni care le plă-

Anchetă în legătură cu incendiul 
de pe vasul „Laconia“

LONDRA 15 (Agerpres).— Dînd 
curs cererii Asociației supraviețui
torilor de pe pachebotul grec „La
conia“, autoritățile britanice au des
chis o anchetă în legătură cu dezas
trul în care și-au găsit moartea 128 
de persoane.

într-un răspuns dat marți în Ca
mera Comunelor, ministrul britanic 
al transporturilor, Ernest Marples, a 
arătat că un reprezentant al Minis-

ferului Transporturilor a inspectat 
vasul „Laconia“ la 18 și 19 decem
brie înainte de plecare din portul 
Southampton, cu scopul de a verifi
ca dacă sînt respectate măsurile pre
văzute de convenția internațională 
din 1948 asupra securității pasageri
lor.

Ancheta urmează să descopere 
cauzele incendiului care a pricinuit 
catastrofa.

LA SFÎRȘITUL ACESTEI SĂPTĂMlNI, ÏN CAPITALĂ

BASCHET. Sîmbătă de la ora 19,30 
sala sporturilor de la Floreasca va 
găzdui meciul retur de baschet din
tre echipele masculine Steaua Bucu
rești și Galatasaray Istanbul din ca
drul „Cupei campionilor europeni“, 
în primul meci, victoria a revenit 
echipei turce cu scorul de 69—51. 
în vederea acestui joc, baschetbaliștii 
bucureșteni s-au pregătit cu atenție 
fiind dornici să-și ia revanșa. Din 
lotul echipei Steaua fac parte, prin
tre alții, Novacek, Folbert, Fodor, 
Niculescu, Nedef, Cimpoiaș, Cîm- 
peanu.

Meciul va fi arbitrat de cuplul 
Kokorev (U.R.S.S.)-Dekay (R.P. Un
gară).

In deschidere, cu începere de la 
ora 16,30, au loc două jocuri de 
baschet contînd pentru campionatul 
republican; Progresul—A.S.A. Bacău

(masculin) și Rapid—Voința Bucu
rești (feminin).

HOCHEI. Selecționata de hochei 
pe gheață a R.P. Romîne își conti
nuă pregătirile în vederea turneului 
olimpic de la Innsbruck. Sîmbătă și 
duminică hocheiștii noștri vor sus
ține o dublă întîlnire în compania 
valoroasei formații cehoslovace 

Tesla Pardubice. Inițial se hotărîse 
ca primul meci să se desfășoare la 
Brașov. întrucît acum condițiile at
mosferice nu sînt propice, federația 
de specialitate a stabilit ca ambele 
întîlniri să aibă loc pe patinoarul 
artificial „23 August“ din Capitală, 
cu începere de la ora 19.

Echipa cehoslovacă și-a anunțat 
sosirea pentru vineri. Marți, în ca
drul campionatului, Tesla Pardubice 
a terminat la egalitate : 4—4 (2—0; 
1—3; 1—1) cu puternica formație 
Spartak Praga Sokolovo.

Acum, pe timpul iernii, membrii secțiilor de natație din Oradea își 
pregătirea la bazinul acoperit din localitate. în fotografie : Tineri

Ml
continuă 
înotători 

învață, sub supravegherea antrenorului, poziția corectă a startului

■

Pe pîrtia de bob 
de la Cortina d'Ampezzo

Concursul preolimpic de bob dotat 
cu cupa „Carluzzi Oriani“, desfășurat 
miercuri la, Cortina d’Ampezzo, a fost 
cîștigat de echipajul italian Zardini- 
Bonagura care a realizat în cele două 
manșe timpul de 2’09”19/100 (pîrtia 
a măsurat 1 300 m). Au urmat în 
clasament echipajèle MontLScior- 
paes (Italia) — 2’09”52/100 și Maurer. 
Grasbberger (R.F.G.) — 2’09”93/100. 
Echipajele țării noastre (Panțuru- 
Maftei și Oancea-Cotacu) s-au cla
sat pe locurile 13 și respectiv 14 
cu rezultatele de 2’15”73/100 și 
2’16”41/100.

Astăzi încep întrecerile de bob 
pentru trofeul „Cortina d’Ampezzo“.

libs 
iS®

Ira cîteva rîüduri
La 1 februarie va începe meciul interna

tional de șah prin corespondentă dintre 
echipele selecționate ale R. P. Romîne și 
Angliei. Fiecare echipă va prezenta două 
formații. Din echipele tării noastre fac par
te, printre alții, V. Ciocîltea, M. Pavlov, 
E. Costea, Gh. Mititelu, L. Rădulescu, Eli- 
sabeta Polihroniade, A. Braunstein și Tere
za Urzică, campioana țării la șah prin co
respondentă.

★
La Bydgoszcz s-a disputat a doua intîlnire 

de hochei pe gheată dintre echipele selec
ționate de tineret alB R. P. Polone și R. P. 
Romîne. Din nou victoria a revenit gazde
lor : 8—4 (0—1 ; 5—1 ; 3—2).

★
Olandeza Sjoukje Dijkstra conduce cu un 

avans apreciabil în campionatul european de 
patinaj artistic de la Grenoble și are mari 
șanse de a-și reînnoi succesul de anul tre
cut. Campioana europeană totalizează, după 
cele 4 figuri impuse, 775,3 puncte, fiind ur
mată în clasament de Regine Heltzer (Aus
tria) — 739,2 puncte. In proba de dans pe 
primul loc în clasament (după 4 dansuri 
impuse) se află Eva și Pavel Roman (R. S. 
Cehoslovacă) — 191,1 puncte.

A
Aseară la Moscova s-a disputat meciul a- 

mical de hochei pe gheată dintre selecțio
natele olimpice ale U.R.S.S. și Canadei. 
Prestînd un joo remarcabil, hocheiștii sovie
tici au repurtat o categorică victorie cu 
scorul de 8—1 (3—0; 2—1; 3—0). Revanșa 
se va disputa mîine tot la Moscova.

★
Cu prilejul unui concurs de natatie des

fășurat la Sidney, tînărul înotător australian 
Ian Obrien, în vîrstă de 16 ani, a realizat 
a doua performantă mondială în proba de 
100 m bras cu timpul de l’08"8/10 (nou re
cord al Australiei). Recordul mondial al pro
bei aparține lui Chet Jeastremski (S.U.A.) 
— l’07”5/10.

★

Meciul triunghiular pentru stabilirea 
campionului de șah al U.R.S.S. a conti
nuat cu partida dintre Spasski și Holmov, 
Prin victoria lui Spasski situația în clasa
ment s-a complicat din nou. Stein conduce 
cu 2 puncte din trei posibile, urmat de 
Spasski cu 2 din 4 și Holmov cu 1 punct 
din 3.

★
Echipa de hochei pe gheată a Japoniei a 

susținut o nouă întîlnire în Elveția. Ho
cheiștii japonezi au întrecut la Berna cu 
5—4 (0—2 ; 2—1 ; 3—1) formația locală 
S. K. Berna. Echipa olimpică a S.U.A. s-a 
întîlnit la Lugano cu o echipă alcătuită din 
canadienii care activează în diferitele for
mații profesioniste europene. Echipa S.U.A. 
a cîștigat cu 5—4 (2—0 ; 0—2 ; 3—2).
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Măsuri ale noului guvern 
din Zanzibar

ZANZIBAR 15 (Agerpres). — Po
trivit relatărilor agenției France 
Presse, marți a avut loc la Zanzibar 
un miting de masă în sprijinul no
ului guvern al țării și proclamării 
republicii. Agențiile de presă au a- 
rătat că răsturnarea fostului regim 
a fost întîmpinată cu bucurie în 
cartierele africane.

în întreaga țară domnește calmul. 
Detașamente ale armatei veghează 
la menținerea ordinii. Noul guvern 
din Zanzibar a fost recunoscut și 
de Etiopia.

La 14 ianuarie, peste 60 de cetă-

țeni au părăsit Zanzibarul la bordul 
unei nave a S.U.A.

Nr. 6138

Aîntrevederi diplomaticela Paris, Londra și Washington

Evoluția conflictului 
americano-panamez
CIUDAD DE PANAMA 15 (Ager

pres). — într-un comunicat dat pu
blicității la 15 ianuarie la Ciudad 
de Panama, Comisia interamericană 
sosită pentru a obține o soluționare 
pașnică a conflictului dintre Pana
ma și S.U.A. a anunțat că guverne
le celor două țări au căzut de acord 
să reia relațiile diplomatice și, la 30 
zile după reluarea lor, să înceapă 
discuții oficiale asupra tuturor pro
blemelor dintre Statele Unite și Re
publica Panama.

După cum transmite agenția 
U.P.I., acest acord a fost realizat la 
capătul unor tratative care au du
rat 90 de ore între membrii misiu
nii interamericane cu reprezentanți 
ai guvernului Republicii Panama și 
S.U.A. Potrivit agenției, surse diplo
matice din Ciudad de Panama au 
indicat că în cursul acestor tratative 
va fi luată în discuție și problema 
revizuirii tratatului din 1903 care 
stipulează drepturile S.U.A. asupra 
zonei Canalului Panama.

în prezența cîtorva sute de per
soane, în majoritate studenți, în lo
calitatea Balboa din zona Canalului 
Panama, la școala superioară unde 
săptămîna trecută s-au declanșat 
tulburările din această zonă au fost 
arborate pe două tije alăturate dra
pelele de stat ale Panama și S.U.A.

După cum relatează agenția Asso
ciated Press, la 15 ianuarie școala 
superioară din această localitate și-a 
reluat cursurile.

★
Miercuri a avut loc o ședință a 

guvernului noii Republici Zanzibar, 
după încheierea căreia s-a anunțat 
că în curînd va fi dată publicității 
o declarație politică și că au fost nu
miți doi noi miniștri.

într-un interviu acordat corespon
dentului ziarului „East African Stan
dard“ din Kenya — președintele Re
publicii, Karume, a arătat că „țelurile 
noului guvern al Zanzibarului sînt 
îmbunătățirea traiului poporului și 
stabilirea de relații bune cu toate ță
rile lumii“. Ministrul de externe i-a 
declarat aceluiași corespondent că 
guvernul a hotărît să preia controlul 
asupra tuturor suprafețelor nelucra
te, indiferent cui aparțin și să des
ființeze impozitul asupra pămînturi- 
lor. în viitor, a declarat el, terenu
rile pentru construirea de locuințe 
vor fi acordate poporului fără plată.

Potrivit postului de radio Nairobi, 
guvernul Republicii Tanganica a ho
tărît să acorde temporar azil fostului 
sultan al Zanzibarului, exilat pe 
viață de noul guvern.

LONDRA 15 (Agerpres). — La 15 
ianuarie a început la Londra confe
rința privitoare la Cipru. La confe
rință, prezidată de Duncan Sandys, 
ministrul de stat pentru relațiile cu 
Commonwealthul și pentru colonii, 
participă lordul Carrington din par
tea Ministerului de Externe al An
gliei, C. Palamas, ministrul de ex
terne al Greciei, Erkin, ministrul de 
externe al Turciei (în calitate de re
prezentanți ai celor trei țări ga
rante), Spyros Kiprianu, ministrul 
de externe al Ciprului, precum și 
delegați ai celor două comunități — 
greacă și turcă — din Cipru.

în cuvîntul său de deschidere, 
Sandys a adresat un apel celor două 
comunități din Cipru cerîndu-le să 
se abțină de la orice act de violență, 
care ar compromite șansele de suc
ces ale conferinței.

El a respins acele păreri potrivit 
cărora actuala conferință ar fi sor
tită eșecului și că un acord ar fi cu 
neputință în circumstanțele actuale 
de tensiune din Cipru. Reprezentan
tul britanic, după ce a recunoscut 
existența unor greutăți serioase, s-a 
declarat totuși optimist în ce pri
vește posibilitatea realizării unui 
acord cerînd părților interesate să 
contribuie la reușita conferinței.

După discursul lui Sandys, ședința 
s-a întrerupt, urmînd să fie reluată 
joi dimineața. între timp se desfă
șoară întrevederi separate între par- 
ticipanți.

Comunist Italian

Consultâri la conferința ac la Cairo 
consacrate relațiilor intcraraDc

CAIRO 15 (Agerpres). — Ședin
țele conferinței arabe la nivel înalt 
fiind secrete, nu există decît suc
cinte informații oficiale asupra dez
baterilor. Ziarul „Al Ahram“ a re
latat marți seara că șefii delegații
lor au discutat și problema conflic
tului de frontieră algero-marocan. 
Ei au sprijinit în unanimitate acor
dul încheiat în urma tratativelor de 
la Bamako între regele Hassan al 
II-lea al Marocului și președintele 
algerian, Ben Bella. A fost dezbă
tută, de asemenea, problema con
flictului dintre Republica Arabă 
Yemen și Arabia Saudită. Regele 
Hassan al II-lea a părăsit miercuri 
Cairo, delegația marocană urmînd 
să fie condusă de Reda Guedira, 
ministrul de externe al Marocului.

Corespondenții de presă și obser
vatorii politici menționează 
vederile dintre șefii de state 
prilejuite de conferință și

între- 
arabe, 
consa-

erate reglementării unor probleme 
ale. relațiilor inter arabe. în cadrul 
întrevederilor dintre președintele 
Republicii Arabe Yemen, As Sallal, 
și regele Saud al Arabiei Saudite, 
acesta din urmă a declarat că este 
dispus să ajungă la o înțelegere cu 
Republica Yemen. Tot în cadrul în
trevederilor bilaterale s-a ajuns la 
acorduri cu privire la restabilirea 
relațiilor diplomatice dintre R.A.U. 
și Maroc și între Tunisia și Maroc 
la nivelul ambasadorilor. Regele 
Hassan al II-lea a invitat pe pre
ședinții R.A.U. și Irakului să vizi
teze Marocul.

★
Republica Arabă Unită și Iorda

nia au hotărît să reia relațiile di
plomatice, se arată într-un comuni
cat comun dat publicității la 15 ia
nuarie la Cairo. Relațiile au fost 
rupte în anul 1961.

BELGRAD 15 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția Taniug, 
miercuri dimineață a sosit la Bel
grad delegația Partidului Comunist 
Italian condusă de Palmiro Togliatti, 
secretar general al P.C.I., care, la 
invitația C. C. al Uniunii Comuniș
tilor din Iugoslavia, face o vizită de 
șapte zile în Iugoslavia.

Din delegație fac parte Nilde Jotti, 
Giorgio Napolitano, membri ai Di
recției Partidului Comunist Italian, 
Alessandro Natta, secretar al C.C. al 
P. C. I., Sergio Ceravolo și Spartaco 
Marangoni, membri ai C. C.

în gara Belgrad, oaspeții italieni 
au fost întîmpinați și salutați de

în favoarea normalizării 
comerțului international 

» y

ATENA 15. — Corespondentul 
Agerpres transmite : Ziarul „Avghi“ 
publică un articol în legătură cu a- 
propiata conferință mondială pen
tru comerț și dezvoltare de la Ge
neva. în articol se subliniază că a- 
ceasță conferință va avea o impor
tanță foarte mare pentru Grecia, 
al cărei comerț trece „printr-o cri
ză profundă“. Ziarul arată că în 
Grecia creșterea exporturilor în ul
timii 7 ani a fost inferioară me
diei țărilor slab dezvoltate. Arti
colul subliniază importanța cres- 
cîndă a comerțului cu țările so
cialiste. Exportul Greciei către a- 
ceste țări a crescut de la 9 milioa
ne de dolari, cît era în 1955, la 53,6 
milioane dolari în 1962. Ziarul se re
feră apoi la faptul că relațiile im
puse de unele țări capitaliste în co
merțul iițternațional au avut ca re
zultat efectuarea unor schimburi in
ternaționale în condiții inegale. 
Pentru comerțul exterior al Greciei 
— scrie ziarul — aceste schimburi 
inegale sînt o rană profundă, din 
cauza căreia ea pierde anual milioa
ne de dolari, îndeosebi la cele două 
produse principale de export — tu
tunul și bumbacul. în timp ce volu
mul total al exporturilor de tutun a 
crescut între 1955 și 1961 cu 20 la 
sută, încasările au crescut numai cu 
6,4 la sută. Numai la aceste două 
produse Grecia a pierdut într-un 
an 3 milioane dolari.

Ziarul scrie în încheiere că Gre
cia a putut să evite accentuarea a- 
cestei situații prin extinderea co
merțului cu țările socialiste.

al 
al

Alexandar Rankovici, membru 
Comitetului Executiv și secretar 
C.C. al U.C.I., Veliko Vlahovici, 
membru al Comitetului Executiv al 
C.C. al U.C.I., și alți membri ai C.C. 
al U.C.I.

După cum se arată într-un comu
nicat al Partidului Comunist Italian, 
în timpul șederii lor în Iugoslavia, 
membrii delegației Partidului Co
munist Italian „vor avea convorbiri 
cu cei mai înalți reprezentanți ai 
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia 
privind dezvoltarea colaborării și 
relațiilor prietenești dintre U.C.I. și 
P.C.I. și dintre mișcarea muncito
rească din cele două țări“ și „se va 
face un schimb de păreri în legătură 
cu problemele internaționale și cu 
problemele actuale ale mișcării mun
citorești internaționale în lupta pen
tru pace și

Secretarul 
muniștilor 
Broz Tito, a
cinstea lui Palmiro Togliatti 
membrilor delegației. După-amiază, 
în clădirea Vecei Executive Federa
tive au început convorbirile între 
reprezentanții U.C.I., în frunte cu 
Iosip Broz Tito, și ai P.C. Italian, în 
frunte cu Palmiro Togliatti.

socialism“.
general al Uniunii Co- 
din Iugoslavia, Iosip 
oferit o masă intimă în 

și a

PARIS 15 (Agerpres). — Primul 
ministru al Canadei Lester Pear
son, însoțit de ministrul afacerilor 
externe, Paul Martin, a sosit la 15 
ianuarie la Paris într-o vizită ofi
cială de trei zile. în după-amiaza 
aceleiași zile a avut loc prima în
trevedere dintre președintele de 
Gaulle și L. Pearson, asistați doar 
de interpreții lor.

Referindu-se la surse autorizate, 
agenția France Presse subliniază că 
cei doi oameni de stat au avut cu 
acest prilej un schimb de vederi 
generali asupra unor probleme ca 
relațiile Est-Vest, situația din 
N.A.T.O., viitoarele tratative tarifa
re, cunoscute sub denumirea de 
„runda Kennedy“, integrarea eco
nomică și politică a Europei occi
dentale. Președintele republicii a ți
nut să informeze pe interlocutorul 
său despre poziția Franței în a- 
ceastă problemă.

LONDRA 15 (Agerpres). — Cance
larul Ludwig Erhard, însoțit de mi
nistrul său de externe, Gerhard 
Schröder, și de alte oficialități vest- 
germane, a sosit miercuri la Londra 
unde în cursul aceleiași zile a avut 
o întrevedere cu primul ministru bri
tanic Alec Home, la reședința aces
tuia.

Agenția D.P.A. precizează că con
vorbirile anglo-vest-germane de la 
Londra se vor referi la relațiile din
tre cele două țări, prilejuind în ace
lași timp o trecere în revistă a si
tuației politice internaționale și în
deosebi a relațiilor Est-Vest.

WASHINGTON 15 (Agerpres). — 
Marți seara, la Casa Albă a avut

loc o întrevedere între președintele 
Italiei, Antonio Segni, care a sosit 
într-o vizită oficială în S.U.A., și 
președintele Lyndon Johnson. După 
cum transmite agenția Associated 
Press, cei doi oameni de stat au dis
cutat „probleme practice“ ale 
N.A.T.O., relațiile Est-Vest, unitatea 
vest-europeănă, relațiile economice 
dintre cele două țări.

înaintea întrevederii a avut loc 
o întîlnire între secretarul de stat 
Dean Rusk și ministrul italian al 
afacerilor externe, Giuseppe Sara- 
gat. Din surse diplomatice italiene 
s-a indicat că au fost trecute în re
vistă probleme ale integrării poli
tice și economice a Europei occi
dentale, tratativele de la Bruxelles 
cu privire la adoptarea unei poli
tici agricole comune a țărilor mem
bre ale Pieței comune, pregătirile în 
vederea tratativelor tarifare care 
urmează să aibă loc la Geneva, re
lațiile Est-Vest și probleme ale lăr
girii comerțului internațional. Sa- 
ragat a informat pe Rusk despre 
dorința Italiei de a se obține lăr
girea comunității europene prin ad
miterea Angliei în Piața comună.

După cum relevă agenția Reuter, 
președintele Italiei a declarat.în fața 
Congresului S.U.A. că „sînt necesare 
acțiuni continue pentru a găsi căile 
de dezvoltare 
ționale și de 
războiului“ și 
o „politică ce 
rea pașnică a 
ționale“.

a relațiilor interna- 
reducere a riscurilor 
că Italia promovează 
urmărește soluționa- 
problemelor interna-

Agenția France Presse rela
tează intensificarea luptelor țără
nești în nordul statului Peru. A- 
proximativ 30 000 de țărani din va
lea Piura au ocupat 15 000 de hec
tare de pămînturi moșierești.

în Peru, gradul de concentrare a 
proprietății moșierești este foarte 
mare (latifundiarii și monopolurile 
străine stăpînesc direct sau indirect 
98 la sută din suprafața cultivabilă 
a țării). Există regiuni unde, paralel 
cu relațiile feudale, se păstrează 
chiar forme scmisclavagiste de ex
ploatare. Recentele acțiuni țărănești 
se adaugă celor de anul trecut din 
diferite regiuni ale țării. Cu două 
săptămini în urmă, lupta țăranilor 
din regiunea Cuzco, la care s-au 
adăugat acțiunile revendicative ale 
altor pături ale populației, a dus la 
demisia cabinetului condus de Os
car Trelles. In fotografie : țărani pe- 
ruvieni arind pămîntul.

Documentar S I E R R A LEONE
Ziarele de ieri au publicat știrea ulei. Creșterea vitelor este slab dez- 

despre stabilirea relațiilor diploma
tice la rang de ambasadă între R. P. 
Romînă și republica Sierra Leone. 
In legătură, cu aceasta, publicăm mai 
jos un documentar despre Sierra 
Leone.

★
în limba portugheză Sierra Leone 

înseamnă „Munții leului“. Legenda 
spune că marinarii portughezi care 
au descoperit această țară, apropi- 
indu-se de țărm au auzit niște 
zgomote care semănau cu răgetul 
leilor. Numele s-a păstrat pînă 
astăzi.

Sierra Leone este situată pe coas
ta occidentală a Africii între Gui
neea și Liberia. Suprafața sa este de 
72 300 km p. După cifre aproxima
tive, populația numără 2,5 milioane 
de locuitori, alcătuită mai ales din 
africani aparținînd triburilor Mende 
și Temne. Primul populează partea 
din centrul și sudul țării, iar al doi
lea — partea din nord și regiunea 
orașului Freetown, capitala țării. în 
Sierra Leone există cîteva zeci de 
mii de creoli, urmași ai primilor co- 
loni europeni 
lația locală și 
din America 
deosebesc de 
prin limbă și 
ca și în întreaga țară sînt puțini eu
ropeni. ei fiind în general funcțio
nari ai companiilor.

Peste nouă zecimi din populație se 
ocupă cu agricultura. Cultura ore
zului (250 000 de tone pe an) asigură 
în bună măsură nevoile interne. 
Pentru export se cultivă cafea, ca
cao, palmierul raphia și palmierul de

voltată.
Țara are un subsol foarte bogat 

în minereu de fier și deține locul al 
treilea în Africa în privința extrac
ției. In regiunea Marampa și în a- 
propierea Oceanului Atlantic 
reul, cu un conținut de fier 
se extrage prin metoda „la 
fiind exportat în întregime, 
torul care străbate ținuturile

mine- 
ridicat, 
zi“, el 
Vizita- 
din ră-

amestecați cu popu- 
foștii sclavi, eliberați 
de Nord. Aceștia se 
populația autohtonă 

obiceiuri. în capitală
săritul țării, poate întîlni pe văile 
rîurilor grupuri de oameni adunînd 
pietrișul sau strecurîndu-1 printre 
degete în căutarea diamantelor. Sier
ra Leone livrează diamante de cali
tate superioară pentru industrie și 
bijuterii. în 1945. a fost acolo desco
perit un diamant de 770 de carate — 
al treilea ca mărime din lume. Atît 
terenurile diamantifère, cîtși cele bo
gate în zăcăminte de fier sînt con
cesionate unor societăți străine.

Industria este slab dezvoltată. 
Există doar cîteva fabrici de prelu
crare a produselor agricole : pentru 
decorticarea orezului, fabricarea u- 
leiurilor și a săpunurilor.

Cel ce sosește în Sierra Leone din
spre Oceanul Atlantic întîlnește la 
Freetown unul din cele mai frumoa
se porturi naturale din lume. „Ora
șul liber“, întemeiat la sfîrșitul se
colului al XVIII-lea de către primii 
sclavi eliberați din Indiile occiden
tale, are acum aproximativ 100 000 
de locuitori. în apropierea lui se gă
sește un aeroport internațional. 
Transporturile sînt reprezentate prin 
linii de cale ferată în lungime de 542 
km și șosele totalizînd 4 600 km.

Sierra Leone a devenit indepen
dentă la 27 aprilie 1961, iar la 27 
septembrie a aceluiași an a fost pri
mită în O.N.U. Guvernul este format 
din reprezentanți ai Partidului po
porului. înființat în 1951 și condus 
de actualul prim-ministru Milton 
Margai. Cel mai important partid de 
opoziție este partidul Congresului 
poporului.

Tînăra republică, ca și alte state 
foste coloniale, depune eforturi pen
tru a lichida situația grea moștenită 
din trecut și a obține realizări pe 
drumul dezvoltării independente și 
prospere.

Sierra Leone promovează pe plan 
extern o politică de pace și se pro
nunță pentru colaborarea cu toate 
țările lumii, Hotărîrea R. P. Romîne 
și Sierrei Leone de a stabili relații 
diplomatice a fost luată în scopul 
unei mai bune cunoașteri reciproce 
între cele două state și pentru dez
voltarea relațiilor bilaterale.

A. BUMBAC

prim-ministru

- '

Indonezia sprijină neutralitatea Cambodgiei
PNOM PENH 15 (Agerpres). — La 

14 ianuarie a fost dată publicității 
Ia Pnom Penh declarația comună 
indoneziano-cambodgiană cu privire 
la vizita președintelui Sukarno în 
Cambodgia.

în declarație se spune că preșe
dintele Sukarno a afirmat că țara 
sa sprijină „lupta curajoasă a Cam
bodgiei pentru apărarea suverani
tății și integrității sale teritoriale"

HONDURASUL BRITANIC
A OBȚINUT AUTONOMIE INTERNĂ

BELIZE 15 (Agerpres). — Nigel 
Fisher, subsecretar de stat al An
gliei pentru problemele coloniilor, a 
remis Adunării Legislative a terito
riului Belize (Hondurasul britanic) 
textele constituției după care se va 
călăuzi pe viitor țara. După cum se 
știe, guvernul britanic a acordat în 
mod oficial teritoriului Belize auto
nomia internă.

Cercetarea activității 
teroriste a „Mafiei“
ROMA 15 (Agerpres).— Membrii 

Comisiei speciale pentru cercetarea 
activității organizației teroriste Ma
fia (comisie constituită anul trecut 
de către parlamentul italian la ce
rerea reprezentanților forțelor de
mocratice) au sosit miercuri în ora
șul Palermo, capitala Siciliei.

în cele cîteva zile cît vor sta la 
Palermo, membrii comisiei vor avea 
întrevederi cu oficialitățile din Sici
lia. cu reprezentanți ai partidelor 
politice etc. Membrii comisiei au 
prezentat anterior parlamentului 
italian un proiect de lege care să a- 
corde poliției împuterniciri speciale 
pentru a reține pe cei suspecți de a 
face parte din această organizație 
teroristă și de a condamna persoa
nele asupra cărora se găsesc arme 
de foc și materiale explozive.

Poliția italiană continuă să efec
tueze arestări și razii în Sicilia, unde 
activează cu precădere membrii or
ganizației teroriste „Mafia“. •

Tulburări în Pakistan
CARACI 15 (Agerpres). — Agen

ția France Presse relatează că în 
ultimele zile la Dacca, capitala Pa
kistanului de Est, au izbucnit grave 
tulburări. Numeroase case au 
incendiate. Tulburările au început 
într-o localitate industrială 
la 15 kilometri de Dacca și s-au ex
tins apoi în localitatea Khlna, unde 
29 de persoane au fost ucise. Agen
ția adaugă că poliția a deschis fo
cul împotriva participanților la tul
burări. Au fost instituite restricții 
de circulație. Agenția nu preci
zează cauzele tulburărilor.

fost

situată

și propunerea de a se convoca 
conferință internațională în vederea 
garantării neutralității Cambodgiei.

După semnarea declarației, pre
ședintele Sukarno și prințul Sianuk 
au luat parte la un miting de masă.

Președintele Indoneziei, Sukarno, 
a sosit Ta 15 ianuarie la Tokio, în-- 
tr-o vizită de patru-zile. în afară de 
convorbirile cu oficialitățile japone
ze asupra unor probleme privind 
situația- internațională, Sukarno se 
va întîlni, de asemenea, cu Robert 
Kennedy, ministrul de justiție al 
S.U.A., care sosește joi la Tokio. Ei 
vor avea un schimb de vedéri asu
pra situației din Asia de sud-est 
după crearea Federației Malayeze.

MOSCOVA 15 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția TASS, la Hi
drocentrala Bratsk au intrat în 
funcțiune ultimele turbine, astfel că 
acest gigant de pe rîul Angara va 
lucra cu o putere de 3,6 milioa
ne kW.

Hidrocentrala va deveni inima 
unui puternic complex industrial 
care se creează în taiga. Aici se va 
construi una din cele mai mari în-

treprinderi din lume de prelucrare 
a lemnului.

Hidrocentrala produce energie nu 
numai pentru regiunea Bratsk, dar 
și pentru marile orașe 
Irkutsk și Krasnoïarsk, 
calculului constructorilor 
centrale, capacitatea ei 
tea fi sporită în viitor la 4,5 mi
lioane kW. în fotografie : Barajul 
hidrocentralei.

siberiene 
Potrivit 
acestei 

va ph-

Furtună puternică in Atlantic
'In Oceanul Atlantic bîntuie în pre

zent o puternică furtună care a pus 
în pericol mai multe nave. Cargobo- 
tul englez „Middlesex Trader“ navi
ghează în derivă la 650 km sud de 
Halifax, fiind amenințat să fie rupt 
de valurile înalte de 6 m.

ßW „Washington Post“ revine.
„Mi-au trebuit a- 

proape două săptămini 
pentru a reflecta asu- cătorii...... Comitetului
pra articolului publi
cat in ziarul dv. de 
Rowland Evans și Ro
bert Novak, în care 
este atacat profesorul 
Seymour Melman, de 
la Universitatea Co
lumbia, și, o dată cu 
el, ideile dezarmării 
treptate și controlate, 
pe care le susține“.

Astfel începe scri
soarea unui cititor 
newyorkez R. L. Heil- 
broner, adresată re
dacției ziarului „WA
SHINGTON POST". 
Autorul ei. dă glas in
dignării multor oa
meni simpli față de 
practicile la care re
curg unii ziariști — 
exponenți ai cercurilor 
interesate în continua
rea cursei înarmărilor 
— pentru a ponegri 
activitatea organiza
țiilor de luptă pentru 
pace din S.U.A.

In articolul lor, cei 
doi ziariști amintiți 
mai sus tunau și ful
gerau împotriva acti
vității prof. S. Mel
man, cunoscut mili
tant pentru pace și 
dezarmare. Ceea ce a 
provocat mai ales iri
tarea lor a fost faptul 
că profesorul Melman 
a căpătat posibilitatea 
de a-și expune vede
rile sale președintelui 
Johnson în cadrul u- 
nei convorbiri pe care 
președintele a avut-o 
cu acesta și cu James 
Farmer, conducătorul 
organizației Congresul 
pentru egalitate rasia
lă (C.O.R.E.). „Cape
tele de acuzare" împo
triva profesorului erau 
formulate de cei doi

ziariști astfel: „El. tivele .dezarmării, ca- 
este unul din condu- peți impresia că dacă 

ne-am- lua după ei; 
ar trebui să înlocuim 
vulturul 
merican 
național 
ciupercă 
monede
să imprimăm cuvintele 
«înarmare nucleară 
veșnică»...

Cît despre cuvinte
le „străduințele don- 
quijotești, în căutarea 
unor < ~ ' 
care nu 
trebuie 
că ele 
Oare a 
pace ț 
înseamnă 
tism ? „Ce 
ment stă la baza a- 
cestui atac ? Este lip
sa de inteligență sau 
lipsa de omenie ce se 
vădește în aceste fra
ze răsucite, dar avînd 
o încărcătură pericu
loasă ? Nu știu a- 
ceasta".

Activitatea i 
a profesorului 
man, publicarea 
tocritică" 
ziarul 
Post“ a 
protest împotriva ca
lomnierii sale arată 
tocmai că lupta pen
tru pace și dezarma- 

' re reflectă năzuințe 
ale unor largi cercuri 
ale opiniei publice a- 
mericane. Iar artico
lele pline de furie ale 
unor ziariști ca E- 
vans și Novak sînt, în 
felul lor, o dovadă că 
activitatea partizani
lor păcii nimerește la 
țintă, contribuie la 
izolarea adversarilor 
acesteia.

L. SORESCU

pentru o politică nu
cleară rațională (de 
regulă denumit SANE), 
cea mai cunoscută or
ganizație din S.U.A. 
de luptă pentru inter
zicerea armelor nu
cleare. In ultimii ani, 
profesorul Melman a 
fost programat ca vor
bitor la toate marile 
mitinguri pentru pace 
care s-au desfășurat 
de la un capăt la altul 
al S.U.A". Iar în con
cluzie, cei doi ziariști, 
ironizînd „străduințele 
don-quijotești, în cău
tarea unor obiective 
vagi, ce nu pot fi a- 
tinse“, se erijau în 
sfătuitori ai mișcărilor 
de luptă pentru drep
turile civile ale per
soanelor de culoare, 
îndemnîndu-le să nu-și 
unească eforturile cu ' 
cele depuse de parti
zanii dezarmării.

Scrisoarea de pro
test arată însă că 
ideile profesorului 
Melman „se bucură 
de sprijin din partea 
păturilor celor 
bine informate“ 
societății 
subliniind 
nuare că 
cu grijă 
faze de reducere trep
tată a producției de 
armamente, precum 
și folosirea acestor re
surse pentru a dez
volta programele de 
construcții civice ale 
națiunii nu sînt „o- 
biective vagi". „Citind 
cuvintele pline de dis
preț — arată el mai 
departe — pe care 
le au Evans și No
vak față de obiec-

mai 
ale 

americane, 
în conti- 
elaborarea 

a unor

național a- 
cu un nor 

în formă de 
și să batem 
noi pe care

obiective vagi, 
i pot fi atinse", 

să recunosc 
mă uluiesc, 

activa pentru 
și dezarmare 

don-quijo- 
raționa-

intensă
Mei-
„au- 

cătrede 
„Washington 
scrisorii de

Scurte șiiri
AMMAN. Guvernul Iordaniei a 

hotărît amnistierea a trei foști ofi
țeri în aviația iordaniană condam
nați la moarte după ce, în luna no
iembrie a anului 1962, s-au refugiat 
cu avioanele pe teritoriul Republi
cii Arabe Unite. Guvernul iorda
nian, subliniază agenția Reuter, a 
luat această hotărîre pe baza unei 
telegrame primite din partea rege
lui Hussein aflat în prezent la 
Cairo la Conferința arabă la nivel 
înalt.

TOKIO. In regiunea bazei milita
re aeriene „Mito’’ din Japonia, unde 
au loc manevre ale avioanelor ame
ricane de vînătoare-bombardament 
„F-105’’, a fost creat un consiliu al 
reprezentanților autorităților locale 
în vederea intensificării luptei pen
tru retrocedarea imediată a terito
riului acestei baze. Consiliul a ho
tărît să convoace o sesiune extra-- 
ordinară a adunării prefecturii 
care să protesteze împotriva folosi
rii poligonului „Mito” de către a- 
vioanele „F-105” avînd la bord 
arma nucleară.

PARIS Publicația economică fran
ceză „Agefi“, relatează că în S.U.A. 
au intrat în vigoare noile tarife va
male majorate la o serie de produse 
industriale și alimentare importate 
din țările Pieței comune, ca răspuns 
la conflictul declanșat prin majora
rea tarifelor vamale de către Piața 
comună la importul de carne de pa
săre din S.U.A.

BUDAPESTA. Cîntăreții romîni 
Dan Iordăchescu și Zenaida Palii 
au dat miercuri după-amiază un re
cital de canto. Au fost de față — ca 
invitați ai tov. Mihail Roșianu, am
basadorul R. P. Romîne — Lajos 
Cseterki, membru supleant în Biroul 
Politic al C.C. al P.M.S.U., Frigyes 
Puja, șeful secției Relații Externe a 
C.C. al P.M.S.U., Karoly Erdelyi, 
locțiitor al ministrului afacerilor ex
terne, ș. a.

YORK. în orașul BostonNEW
urmează să fie înființată Bibliote
ca memorială Kennedy, unde vor 
fi adunate documentele și lucrările 
fostului președinte al S.U.A.

ANKARA. La 15 ianuarie, Adu
narea Națională a Turciei a ratifi
cat Tratatul de asociere a Turciei la 
Piața comună, semnat la 12 septem
brie la Ankara.
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