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Pregătiri pentru lucrările agricole

de primăvară
p
É Asigurarea

de legume
In scopul unei bune aprovizionări a popu

lației sînt necesare cantități însemnate de le
gume, care să fie obținute eșalonat în tot 
cursul anului. Experiența a dovedit că succe-cursui anului. Experiența a dovedit că 
sul obținerii unor producții timpurii și eșalo
nate de legume este hotărît de asigurarea 
unor răsaduri de bună calitate și folosirea 
cît mai rațională a răsadnițelor. în acest an, 
în gospodăriile colective se vor amenaja 200 
ha de răsadnițe noi, pe lîngă celé 650 ha pen
tru care există materialul asigurat din anul 
trecut. Tocmai în aceste zile, în gospodăriile 
colective și de stat se desfășoară lucrările de 
amenajare a răsadnițelor. Buna desfășurare 
a acestor lucrări trebuie să preocupe îndea- 

gospodăriile cultivatoare de legume, precum 
și consiliile agricole raionale și regionale.

în numeroase gospodării colective, o dată cu înscrie
rea în planurile de producție a cifrelor privind canti
tățile de legume care urmează să se realizeze și eșa
lonarea obținerii lor. au și fost luate măsurile pregă
titoare. Astfel, s-a trecut la amenajarea răsadnițelor, 
procurarea materialelor necesare, a semințelor și re
pararea utilajului de irigat. La G.A.C. „Timpuri Noi“- 
București au fost amenajate 15 300 mp de răsadnițe 
pentru producerea de legume timpurii pentru răsad. 
Succese însemnate au fost obținute și în gospodăriile 
de stat Bragadiru și Popești — sere de lîngă Capitală. 
Amenajarea răsadnițelor a început în multe gospodării 
colective și de stat cultivatoare de legume din regiu
nile Dobrogea, Maramureș etc. Această acțiune este 
ab’ . la început în regiunile Oltenia, Iași, Bacău.

In zilele care urmează va trebui să se treacă cu 
toate forțele la amenajarea răsadnițelor, asigurîndu-se 
în acest scop materialele necesare : prefabricate din 
beton, cherestea, geamuri și mai’ ales gunoiul de 
grajd pentru încălzit. în gospodăriile care cultivă le
gume pe mari suprafețe de teren și îndeosebi acolo 
unde se urmărește obținerea unor producții mari, sec
torul de răsadnițe are un caracter complex, cuprin- 
zînd înmulțitoare, răsadnițe pentru semănat și repicat, 
construcții anexe etc Toate acestea vor trebui organi
zate și amplasate rațional, ținînd seama de recoman
dările Institutului de cercetări hortiviticole.
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La G.A.C. Otopeni din apropierea Capitalei a început re- 
picatul la salata verde de pe suprafața de 200 mp de 

răsadnițe.

Tractoriștii iii întrecere
kJ

Oțel peste plan, 
calitate superioară

Dezbătînd cifrele de plan pe anul 
1964, oțelarii- și laminatorii de la 
UZINELE „OȚELUL ROȘU“ și-au 
luat, în cinstea celei de-a XX-a ani
versări a eliberării patriei, următoa
rele angajamente în întrecerea socia
listă pe acest an :

Să producă peste planul a- 
nual :

— 5 000 tone oțel Martin ;
— 3 000 tone platine ;
— 605 tone de laminate

ușoare ;
— 60 tone laminate la rece;
— 600 tone tablă subțire.
— Să depășească sarcinile 

anuale de plan cu :
— 8 000 000 lei la producția 

globală.
— 14 000 000 lei la producția 

marfă.

în acest an iau o mare extindere răsadnițele din 
prefabricate de beton. Din cele 200 ha răsadnițe noi 
care se amenajează în gospodăriile colective, cca 100 
ha vor fi făcute din prefabricate de beton. Acestea 
sînt mai rezistente, mai ieftine și duc la economisirea 
materialului lemnos. Este necesar ca întreprinderile 
producătoare să grăbească livrarea acestor materiale 
astfel ca amenajarea răsadnițelor să se poată face fără 
întîrziere. De asemenea, cu sprijinul consiliilor agri
cole, gospodăriile colective vor trebui să se preocupe 
și de procurarea altor materiale necesare amenajării 
de răsadnițe.

Pentru obținerea unor recolte mari de legume și eșa
lonarea producerii acestora este necesar să se dea cea 
mai mare atenție folosirii intensive a răsadnițelor. în 
acest scop, este indicat ca în fiecare gospodărie să 
existe un plan de lucru în care să se prevadă amă
nunțit folosirea răsadnițelor în cea mai mare parte a 
anului, pentru a obține răsad și culturi forțate.

Pregătindu-se din vreme pentru amenajarea răsad
nițelor, gospodăriile producătoare vor putea spori pro
ducția de legume contribuind astfel la buna aprovizio
nare a populației.

Scrisoare din
In aceste zile de iarnă, 

mecanizatorii de la S.M.T. 
Făurei, regiunea Galați, 
organizați în echipe pe 
ansamble de mașini, se în
trec pentru executarea lu
crărilor de revizuire și re
parații la tractoare și ma
șini agricole.

Sintern în hala mare a 
atelierului mecanic. Fieca
re post de lucru este con
dus de un mecanic sau un 
șef de brigadă dintre cei 
mai pregătiți. La montajul 

—tractoarelor — unul din 
locurile cele mai impor
tante — lucrează șeful de 
brigadă Costică Drăguț 
împreună cu doi tracto
riști : Panait Duțu și Sta
na, Drăguț. Toate tractoa
rele brigăzii au fost repa
rate, iar în prezent ei îi 
ajută pe ceilalți mecaniza
tori. Alături i-am găsit pe 
mecanicul Petre Mihai și 
pe tractoristul Marin Ba
boi. Lucrau la motorașe și 
chiulase — două ansamble 
principale.

Cum este și firesc, aten
ția principală a fost în
dreptată însă asupra trac
toarelor. Datorită bunei 
organizări a muncii, me
canizatorii din această 
stațiune au reparat, pînă 
la 10 ianuarie, aproape 90 
de tractoare din cele 113 
planificate. Din discuția

S.M.T. Făurei
avută cu tov. Ștefan Luca, 
directorul stațiunii, am a- 
flat că aceste tractoare au 
și plecat la gospodăriile 
colective. La Filipești, De- 
dulești, Mircea Vodă și în 
alte comune, tractoarele 
stau parcate, gata Pricind 
de lucru. Se lucrează in
tens și în remize la repa
rarea semănătorilor de 
cereale și porumb, a plu
gurilor de tractor, a re
morcilor de transport și a 
celorlalte agregate.

In stațiune există o pre
ocupare deosebită și pen
tru îmbogățirea cunoștin
țelor tractoriștilor și me
canicilor. S-a organizat un 
curs cu durata de un an, 
la care participă absol
venții școlilor profesiona
le și trei cercuri de stu
diu cu durata de 3 ani. 
Lecțiile predate de către 
ing. Isidor Negrea sînt le
gate de practică și pun un 
accent deosebit pe calita
tea lucrărilor pe care tre
buie să le execute meca
nizatorii în scopul obține
rii unor producții tot mai 
mari de cereale. Tracto
riștii își însușesc noile cu
noștințe. Priceperea lor o 
vor demonstra pe ogoarele 
pe care vor munci în pri
măvară.

GH. BALTA 
coresp. „Scînteii“

— Să realizeze pe întregul an 
700 000 Iei economii peste plan 
la prețul dc cost.

— Să obțină beneficii anuale 
peste plan în valoare de 700 000 
lei.

PÎNĂ LA 23 AUGUST SĂ 
REALIZEZE :

— 3 000 tone oțel Martin, 
2 000 tone platine, 400 tone 
laminate ușoare, 40 tone lami
nate la rece și 400 tone tablă 
subțire peste plan ;

— depășirea planului pro
ducției globale cu 6 000 000 lei;

— depășirea planului pro
ducției marfă cu 10 000 000 lei;

— economii peste plan la 
prețul de cost în valoare de 
475 000 lei ;

— beneficii peste plan în va
loare de 475 000 lei.

Pentru realizarea acestor angaja
mente s-a stabilit un plan de mă
suri tehnico-organizatorice care pre
vede printre altele : modificarea 
camerelor de zgură la cuptorul nr. 
3, mecanizarea unor operații la 
laminorul de platine, montarea unui 
recuperator la unul din cuptoare, a 
unui diapozitiv de fixare a foarfece
lor ghilotine la laminorul de tablă 
și altele care vor permite creșterea 
producției și îmbunătățirea calității 
oțelului.

f!

ÎNDELETNICIRI RENTABILE
Ochiul gospodarului găsește mereu 

noi resurse demne de folosit 
acolo unde nu le văd alții. Impor
tantele efecte economice, abia schi
țate la început în perspectivă, se 
conturează din ce în ce mai lim
pede atunci cînd se trece la fapte. 
Există în fauna și flora țării noastre 
specii care, pînă nu demult, erau prea 
puțin s-au chiar deloc valorificate, 
îndreptate însă spre industria prelu
crătoare, ele au fost transformate în 
produse care au căutare atît .în con
sumul intern cît și pentru export.

Despre ce este vorba ?

Plecmd de la o zicală
Lac să fie, că broaște sînt destule — 

spune cunoscuta zicală. Și raci la 
fel — s-ar putea adăuga. Aceste vie
țuitoare populează din belșug lacu
rile și bălțile. Hrana de predilecție 
a orăcăitoarelor : icrele și puietul de 
pește. Cît despre raci, ei strică pla
sele pescărești cu cleștii. Folo- 

( sindu-se metode ingenioase, în 
1963 s-au pescuit și valorificat circa 
400 tone de broaște, care s-au livrat 
atît vii, cît și sub formă de pulpe 
congelate. De asemenea s-au achizi
ționat circa 242 de tone de raci, ex- 
pediati vii și în „brichete“ de cozi 
congelate ori în saramură — în bu
toiașe căptușite cu saci de material 
plastic. Prelucrarea acestor produ
se — la întreprinderea de indus
trializare și desfacere a peștelui 
Tulcea și de către Centrocoop 
— se face în condiții optime din 
punct de vedere sanitar-veterinar, 
ceea ce le asigură o calitate supe
rioară și o mare căutare în multe 
țări. Anul trecut, valorificarea aces
tor produse a adus I.I.D.P. Tulcea 
și cooperației de consum un venit 
de circa 4 milioane lei.

Pentru ritmicitatea livrărilor, pre
țul stimulator de achiziție nu este 
de ajuns. în acest scop s-au luat 
și o serie de măsuri organizatorice : 
asigurarea instrumentelor necesare 
acestui „pescuit" aparte — pentru

broaște năvoade mici, prostovoale, 
turbuce etc., iar pentru raci vintire, 
năvoade etc. ; de asemenea s-au a- 
menajat rezervații pentru broaște. 
Așa se face, de pildă, că acum se pot 
livra broaște în tot timpul anului. 
Cît este de rentabilă această îndelet- 
nicire- se poate vedea fie și numai 
din sumele plătite în 1963 pentru a- 
chizitia de broaște de către coopera
tiva din comuna Vlădeni, raionul 
Iași. Ea a achiziționat 5 500 kg de 
broaște pentru care „pescarii“ res
pectivi au primit peste 30 mii de lei.

De același succes de ordin... 
gastronomic-culinar se bucură în 
unele țări și o altă vietate. Numele 
ei latinesc este sonor — Helix Po- 
matia — dar nu este vorba decît de 
obișnuitul melc de pădure și vie, 
proverbial pentru încetineala lui. Ei 
bine, melcul poate merge și repede ! 
în 1963, 230 de tone de Helix au 
călătorit — vii — cu cele mai rapide 
mijloace de locomoție spre țări unde 
carnea lor albă este mult gustată. 
Achiziționarea lor nu este o proble
mă : după ploaie, ei pot fi culeși 
(chiar de către copii) în cantități 
mari. Nu se cere decît ca diametrul 
cochiliei să fie de cel puțin 28—38 
mm, ceea ce se controlează cu un șa
blon din cele mai simple. Desigur că 
amenajarea unor rezervații pentru 
creșterea supravegheată a melcilor, 
ar da posibilitatea de a se valorifica 
mai mari cantități.

Strămoșul stiloului
Pana de gîscă nu se mai folosește 

de secole la scris. Ea și-a.păstrat 
însă, peste ani, alte întrebuințări și 
de aceea este bine cotată la ex
port. în 1963 s-au exportat circa 1 000 
tone de pene, care au adus producă
torilor venituri în valoare de circa 
40 milioane de lei.

Cantitățile de pene și puf obținute 
din sectorul avicol al gospodăriilor 
agricole de stat și al celor colective, 
ca și de la păsările crescute de co
lectiviști, sporesc an de an. Ju

mulite pe viu de 3—4 ori pe vară, 
penele se valorifică la maximum în 
gospodăriile de stat și colective din 
regiuni ca Banat și Crișana. Pentru 
cele 516 kg de pene superioare re
zultate prin jumulit pe viu și pre
date în 1963, G.A.C. „Steaua Roșie" 
din Mădăras, regiunea Crișana, de 
pildă, a obținut suma de 41280 lei 
(trebuie să se țină seama că din sep
tembrie anul trecut prețul de achi
ziție e mai mare). Acolo unde nu 
li se apreciază valoarea, cantități 
însemnate de pene se pierd. Or, se 
știe că strîngerea în mod rațional a 
penelor și valorificarea lor prezintă 
importante avantaje pentru produ
cător, deoarece prețul obținut prin 
vînzarea lor către achizitori acoperă 
în bună parte costul furajelor 
necesare păsărilor respective. Iată 
un calcul concludent : de la 1 000 de 
gîște albe ( la trei jumuliri pe viu) 
se obțin circa 300 kg pene de cali
tate superioară, înmulțiți cu 110 lei 
— costul unui kilogram — și veți 
obține suma de 33 000 lei. La tăierea 
celor 1 000 de gîște se mai obțin 
circa 150 kg de pene—a 70 de lei ki
logramul — deci 10 500 lei. Adău
gind cei 33 000 obținuți anterior se 
obține suma de 43 50.0 lei, adică 43,5 
lei la fiecare gîscă. Iată o socoteală 
gospodărească, din care reiese că a- 
proape tot ce se cheltuiește pentru 
creșterea și întreținerea unei gîște 
se acoperă cu ceea ce aduce valori
ficarea penelor ei. Aceasta, bineînțe
les, în afara valorii cărnii și a fica
tului de gîscă îndopată, care se plă
tește producătorilor, de asemenea, cu 
prețuri foarte convenabile.

Frunze și flori
în trecut, țara noastră importa 

de peste hotare numeroase plante 
medicinale care creșteau și la noi. 
Astăzi, producția și valorificarea a- 
cestor plante se bucură de o mare 
atenție. Ele sînt studiate sistematic, 
se dezvoltă cultura lor.

Combinatul de industrializare a lemnului din Tg. Jiu Foto : GH. VINȚILA
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Angajamentele 
altor colective

© UZINELE „ELECTROPUTERE" 
CRAIOVA

© GOSPODĂRIA AGRICOLĂ DE 
STAT VALEA LUI MIHAI, 
REGIUNEA CRIȘANA

© FABRICA DE MASE PLASTICE 
BUCUREȘTI

© FABRICA DE ULEI „UNIREA" 
IAȘI

Pentru valorificarea superioară 
a masei lemnoase

Cu prilejul dezba
terii cifrelor de plan, 
muncitorii, inginerii și 
tehnicienii de la COM
BINATUL DE INDUS

TRIALIZARE A LEM
NULUI DIN TG. JIU 
au scos la iveală noi 
rezerve interne pen
tru valorificarea su

perioară a masei lem
noase. Pe această ba
ză, ei și-au luat urmă
toarele angajamente 
în întrecerea socia
listă pe anul 1964 :— să producă peste planul a- ' nual :■2 000 mc cherestea de fag ;

6 000 scaune curbate ;
2 000 mp dale de parchete ;

200 mc placaj de fag ;
2 000 garnituri lăzi-ambalaj ;— să depășească planul producției globale cu 2 300 000 lei 
și planul producției marfă cu 
2 800 000 lei ;

■ — să sporească productivita- 

în vederea respec
tării angajamentelor, 
s-a întocmit un plan 
de măsuri tehnico-or
ganizatorice, care pre
vede, printre altele : 
frezarea în flux con-

tinuu a furnirelor 
pentru placaj ; utili
zarea de ferăstraie 
circulare placate cu 
metale dure în forma- 
tizarea plăcilor aglo
merate ; organizarea

tea muncii cu 0,5 la sută față 
de sarcina de plan ;
— să reducă prețul de cost 
peste prevederi cu 400 000 lei 
și să obțină beneficii suplimen
tare de 400 000 lei.

PÎNĂ LA 23 AUGUST SÄ 
REALIZEZE :
— 1 400 mc cherestea de fag j
— 4 000 de scaune curbate ;
— 1 300 mp dale de parchet j
— 120 mc placaj de fag.

producției centraliza
te pentru executarea 
ambalajelor ; genera
lizarea acționării pne
umatice a dispozitive
lor în procesul de fa
bricare a scaunelor.

Anul international al soarelui calm“
Anul acesta, în planul de cercetare al 

secției de astrofizica de la Observatorul 
Astronomic al Academiei R. P. Romîne fi
gurează problema colaborării țării noastre 
la programul „Anului internațional al soa
relui calm". în decursul unei perioade de 
aproximativ 11 ani — perioadă care repre
zintă un ciclu — activitatea soarelui este 
uneori mai intensă, alteori mai puțin in
tensă. Activitatea mai intensă se referă la 
pete, grupuri de pete, protuberante, erupții 
care se observă pe suprafața soarelui și în 
păturile apropiate de aceasta. Observatorul 
Astronomic din București a colaborat la 
anul geofizic internațional (A.G.I.) în pe
rioada 1 iulio 1957—31 decembrie 1958, efec- 
tuînd lucrări de fizică solară bazate pe ob
servații asupra activității solare, care a- 
tunci se prezentau la o intensitate maximă, 
în anii 1964—1965 soarele va trece într-o 
perioadă scurtă de activitate minimă (mai 
puține pete, protuberante și erupții). Acest 
lucru înlesnește efectuarea unui studiu mai

Aplicînd măsurile agrotehnice 
specifice acestora, numeroase uni
tăți ale agriculturii socialiste reali
zează producții mereu mai mari la 
ha, obținînd și venituri însemnate. 
Să luăm drept exemplu una dintre 
ele — gospodăria agricolă colectivă 
din comuna Cioranii de jos, raionul 
Mizil, care în 1963 a cultivat plante 
medicinale și aromatice pe o su
prafață de 86 ha (dintre care 30 pe 
terenuri pînă atunci neproductive 
și care au fost redate astfel agri
culturii). Cîștigul obținut pe recol
ta de frunze de '
mentă, flori de gălbenele, flori și 
fructe de nalbă de cultură, fructe 
de coriandru etc., a fost anul tre
cut de aproximativ 700 mii de lei. 
Crește an de an sortimentul, iar 
calitatea plantelor noastre medici
nale și aromatice a devenit cunos
cută peste hotare. Produsele res
pective sînt apreciate și cerute a- 
cum în 37 de țări. Se bucură de 
mare căutare astăzi plante care ză
ceau nefolosite pe cîmpuri, prin pă
duri, pe malurile rîurilor : florile de 
tei, frunzele de urzică, mușchii de 
piatră, conurile de molid, fructele 
de măceș și de cătină albă, iarba de 
saschiu și multe altele. întreprinde
rile de plante medicinale ale coope
rației de consum produc 22 de 
sortimente de uleiuri eterice — de 
coriandru, chimion, mentă, ienupăr, 
maghiran, cimbru, jepi ș.a.

★
Centrocoopul, Ministerul Industriei 

Alimentare și Prodexport desfășoa
ră o largă activitate pentru valori
ficarea produselor de care am vor
bit mai sus. Incontestabil, se mai 
pot face multe în acest domeniu. 
Este nevoie de o cît mai largă popu
larizare a condițiilor de achiziție 
stimulative, a avantajelor materiale 
evidente pe care le aduc aceste ocu
pații. Valorificarea acestor produse 
constituie o sursă principală de ve
nituri suplimentare pentru colecti
viști ca și pentru membrii coopera
ției de consum. Resursele sînt nu
meroase, ele trebuie găsite și folo
site cu chibzuință, deoarece efortu
rile, după cum se vede de pe acum, 
sînt răsplătite din plin.

EM. MIHÄILESCU

anghinarie, de

!

complex asupra fenomenelor solare. La cer
cetările ce se fac în această perioadă de 
minimă activitate solară în cadrul unui vast 
program denumit „Anul internațional al 
soarelui calm“, colaborează și cercetătorii 
Observatorului Astronomic al Academiei 
R. P. Romîne. Cercetătorii noștri vor con
tribui mai ales la studiul fotosferei și al 
fenomenelor ce se petrec în cromosferă. Re
zultatele observațiilor vor fi transmise cen
trelor solare mondiale — Moscova, Kislo
vodsk, Zürich, Boulder-Colorado și altele 
fiind totodată prelucrate de cercetătorii 
secției de astrofizica a Observatorului din 
București.

Artiștii amatori 
în concurs

GALAȚI (coresp. „Scînteii“). în re
giunea Galați se desfășoară în aceste 
zile faza intercomunală din cadrul eta
pei a Il-a a celui de-al 7-lea concurs al 
artiștilor amatori. La această întrecere 
participă 1 352 de formații — brigăzi 
de agitație, coruri, tarafuri, echipe de 
dansuri, soliști etc. în perioada de 
pregătire pentru această etapă, ele au 
prezentat la căminele culturale 4 225 
de spectacole care au fost vizionate de 
peste 1 600 000 de colectiviști.

Primii oaspeți la odihnă
In stațiunile balneo-climaterice 

din țară își petrec concediul de o- 
dihnă din acest an primele serii de 
oameni ai muncii. Printre ei se află 
petroliști din Moldova și Oltenia, 
siderurgiști de la Hunedoara și Re
șița, mineri din Valea Jiului, meta- 
lurgiști, muncitori forestieri, oameni 
ai muncii din Capitală și alte centre

industriale din țară. In stațiunile 
de pe Valea Prahovei se odihnesc 
în prezent peste 2 600 de oameni ai 
muncii. Stațiunile Păltiniș, Predeal, 
Bazna, Pirîul Rece, Timiș și Ocna 
Sibiului găzduiesc peste 3 OOO de 
oaspeți. De cîteva zile au sosit oas
peți noi și la băile Herculane și Bu- 
ziaș.

Pentru aprovizionarea 
autovehiculelor cu com
bustibil, în Capitală 
funcționează în prezent 
peste 50 de stații 
PECO. Paralel cu dez
voltarea parcului auto, 
numărul acestora crește 
de la an la an. In 1963, 
de exemplu, a fost con
struită o astfel de sta
ție pe șoseaua Bucu
rești—Constanța, la ie
șirea din Capitală. La 
sfîrșitul anului trecut a

mai fost construită o 
stație modernă de ben
zină pe șoseatia Bucu
rești—Ploiești (prin Mo- 
goșoaia) în apropierea 
Palatului Mogoșoaia. 
Tot în 1963, stațiile de 
benzină de la ieșirea 
din Capitală au fost 
modernizate — asigu
rând o mai rapidă de
servire a
lor. Anul acesta se 
construi o 
la ieșirea din Capi-

consumatori- 
va 

nouă stație

șoseaua Chitilei. Aceas
ta va avea 7 pompe au
tomate, instalații de apă, 
aer și va desface toate 
sortimentele de benzină. 
De asemenea la stațiile 
de pe arterele de ieșire 
din București vor fi 
mărite capacitățile de 
depozitare și desfacere 
a combustibililor. Tot 
în acest an vă spori și 
numărul stațiilor PECO 
care vor desface și 
unele piese accesorii

Foto : M. CIOC

în fotografie : stația PECO construită pe șoseaua București—Constanța la 
ieșirea din Capitală

INSTANTANEE

POLITEȚE ?
Cetățeanul care aștepta în 

fața mea părea să fie, după toa
te semnele, un om respectabil, 
cap de familie. Purta ochelari, 
palton trei sferturi, avea gesturi 
măsurate, era bine crescut. In
trase la „Delta Dunării" să cum
pere portocale.

— Două mai mărișoare — ceru 
el politicos. Pentru nepoți...

Vînzătorul alese portocalele 
din grămadă, le cîntări, și-i spu
se prețul.

— Nu s-ar putea ca una să 
fie mai mare ? — se interesă ce
tățeanul cu aceeași impecabilă 
politețe. Vn nepot e mai măricel. 
Știți, ca să nu fie la fel...

Se putea. Vînzătorul alese alta, 
o cîntări, îi spuse cît avea de 
plătit.

Cetățeanul medită puțin. Era 
vizibil încurcat. Iși luă totuși i- 
nima în dinți :

— Nu s-ar putea ceva, ceva 
mai mică ? — se consultă el, cu 
aceeași cuceritoare politețe, cu 
vînzătorul.

Se putea. Vînzătorul alese alta, 
o cîntări, și spuse prețul.

Un zîmbet de satisfacție lumi
nă de astă dată fața cetățeanu
lui. Găsise tocmai ceea ce .îi tre
buia. Nici prea-prea, nici foar- 
te-foarte. E o măsură în toate. 
Un zîmbet lumina și fața vînză- 
torului. Totul e bine cînd se ter
mină cu bine. Dar, cînd să zică 
hop...

— Nu s-ar putea și o bucățică 
de hîrtie ? — se interesă cetă
țeanul cu irezistibila lui politețe.

Se putea. Cetățeanul a scos un 
creion. Și-a potrivit ochelarii, a 
netezit hîrtia. Și s-a pus să facă 
o socoteală. Tacticos, fără grabă. 
Aștepta vînzătorul, bateau step 
ceilalți cumpărători. Omul nu se 
lăsa deranjat însă de atîta lu
cru. Și atunci ne-am dumirit. 
Făcea parte dintre acei cetățeni 
care aveau timp de pierdut și 
dintr-al lor, și dintr-al altora. 
Ei abuzează de faptul că, efectiv, 
există mai multă politețe în ma
gazine. Dar, oricît ar fi vînză
torul la dispoziția lor — și așa 
ar trebui să fie în toate maga
zinele — nu socotesc că li se 
cere și lor, acestui tip de cum
părători, să respecte anumite 
norme de conduită care țin, în 
definitiv, de raporturile normale 
de conviețuire între cetățeni ?

După verificare, cetățeanul a 
declarat satisfăcut :

— E bine.
A plătit, a privit cu duioșie 

portocalele, le-a pus în plasă. Și 
dus a fost.

Mărturisim, cetățene, c-am 
fost decepționați. Ne-am fi aș
teptat să fi luat o portocală, s-o 
fi împărțit celorlalți cumpără
tori.

Meritau. N-au trecut cu bine 
examenul desăvîrșitei dumnea- 
voastre politeți ?

V. SEBASTIAN
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In localitățile raionului Beiuș se desfășoară variate activități cultural-artistice, care atrag paiticipanți din toate generațiile. Pe lingă aite cercuri, la casa de 
cultură din orașul Dr. Petru Groza s-a deschis recent un curs de pian. Parti cipă 25 de copii între 5 și 14 ani,, în majoritate fii de mineri (fotografia din 

stânga). Cele 9 000 de volume ale bibliotecii căminului cultural din Vașcău soKicită zilnic numeroși cititori (fotografia din dreapta)

PE ECRÂNELE CBNEMAT©«AEIEIL©!&

Invățind din experiența anulai trecut
'Am vizitat în aceste zile secțiile 

Fabricii de ciment din Fieni. La mo
rile de pastă și de ciment, la cup
toare am întâlnit o atmosferă de lu- 
eru intens ; oamenii urmăresc ca a- 
gregatele să funcționeze cu randa
ment sporit, să nu existe nici un fel 
de Opriri în timpul de muncă. încă de 
la începutul anului s-au luat măsuri 
în vederea perfecționării proceselor 
tehnologice, îmbunătățirii organiză
rii muncii, aprovizionării mai bune 
cu materii prime și materiale. Pe 
graficul zilnic al producției, săgea
ta realizărilor cunoaște la acest în
ceput de an o traiectorie ascendentă.

Știind că bilanțul pe 1963 n-a fost 
prea bogat — în această perioadă 
sarcinile? de plan la producția globa
lă și marfă și pe sortimente nu au 
fost îndeplinite — ne-am adresat 
tov. iag.uDumitru Pogaci, directorul 
întreprinderii, pentru a ne relata cî
teva dinnacțiunile întreprinse în ve- 
derea?iînlăturării deficiențelor din 
trecut «șiisc- realizării în bune con
diții ar planului pe 1964, la toți in- 
dicator&Ism

— Spre deosebire de anul pe care 
l-am încheiat recent — ne-a relatat 
interlocutorul — noul an ne-a găsit 
mult mai bine pregătiți. Cunoaște
rea cu cîteva luni mai devreme a 
sarcinilor de plan ne-a dat posibili
tate să facem o judicioasă aprovi
zionare cu materii prime și mate
riale, să punem în valoare nu
meroase alte rezerve interne ale 
producției. Experiența din iarna 
trecută ne-a servit, de altfel, o ade
vărată lecție. Din cauză că nu asi- 
'gurasem cele mai bune condiții de 
lucru pentru timpul friguros, în tri
mestrul I 1963 s-a lucrat doar cu o 
parte din capacitate.

Cu totul alta este situația azi. în 
fabrică au fost create stocuri nor
male de materii prime — calcar, 
marnă, gips etc — care asigură 
funcționarea neîntreruptă a secțiilor 
de fabricație, în caz de înză>pezire, 
pe cel puțin 20 de zile. Agregatele 
și utilajele au fost revizuite și re
parate din vreme.

— Ar fi interesant de cunoscut 
tîteva din măsurile luate pentru 
creșterea indicilor de utilizare a 
agregatelor.

— La noua linie tehnologică de 
fabricare a cimentului am căutat, în

Fabrica de ciment Fieni — cuptoarele de clincher.
Foto : AGERPRES

De vorbă cu tov. D. Pogaci, 
directorul Fabricii de ciment 

Fieni

primul rînd, să punem la punct' 
aparatura de măsură și control și să. 
deprindem oamenii cu mînuirea ei 
corectă. în urma unor studii întoc
mite de tehnicienii noștri, am adus 
și unele perfecționări constructive 
utilajelor. La cuptorul de clincher 
au fost aduse îmbunătățiri zonei de 
lanțuri, lucru ce contribuie la ali
mentarea uniformă cu materie pri
mă și la reducerea consumului de 
combustibil. Prin executarea de re
parații de bună calitate am înlătu
rat pe cît posibil opririle accidentale, 
provocate îndeosebi de griparea la
gărelor, de defectarea transportoa
relor și a altor instalații anexe.

Eficacitatea acestor măsuri? Ma
joritatea agregatelor din noua linie 
au atins și chiar depășit capacitatea 
proiectată. La noul cuptor, noi rea
lizăm în unele perioade 810—820 
tone clincher în 24 de ore, față de 
800 tone cît prevăd proiectele. în 
viitor aceste cifre vor fi și mai mari.

— Ce măsuri ați prevăzut pentru 
perioada următoare?

— O bună parte din cele aproape 
50 de prevederi ale planului de mă
suri tehnico-organizatbrice pe anul 
în curs se referă la folosirea mai 
bună a utilajelor și a capacităților 
de producție. Cu prilejul reparații
lor capitale, ce vor fi executate în 
perioada următoare, la cuptoarele 
nr. 1 și 5 se vor monta capete 
de răcitoare noi, prevăzute cu blin
daj refractar, care vor prelungi du
rata de funcționare între două repa
rații, precum și diferite aparate de 
control. Măsuri asemănătoare se 
vor lua și la celelalte instalații 
tehnologice.

Avem totuși unele greutăți. în 
prezent morile brute și morile de ci
ment de la noua linie tehnologică 
nu funcționează cu întreaga lor ca
pacitate din pricina reductoarelor 
de turație, cu o construcție subdi
mensionată. Am dori ca uzinele 
„Progresul“-Brăila, unde au fost co
mandate noi reductoare, să țină 

seama de dorința' noastră și să ne 
livreze aceste reductoare la terme
nele prevăzute în contracte.

— Anul trecut colectivul între
prinderii nu șil-a realizat sar
cina d® creștere a productivității 
muncii. Ce măsuri luați anul acesta 
ca situația să nu se mai repete ?

— Rezerve de creștere a producti
vității muncii există în fiecare 
Rector de. activitate al întreprinderii. 
Din inițiativa comiitetului de partid 
conducerea tehnicoadministrativă a 
prevăzut măsuri importante pentru 
punèrea în valoare a acestor re
zerve. O parte din ele prevăd me
canizarea lucrărilor grele și a celor 
care necesdtă un volum mare de 
muncă. în ultimul timp noi am exe
cutat lucrări pentru mecanizarea 
muncii la stația de funicular de la 
punctul „Unghi“. Pe baza experien
ței cîșțigate aici trecem acum și la 
mecanizarea stațieă de funicular din 
cariera de calcar Lespezi. La această 
carieră punem în funcțiune și un 
concasor de mare putere. Cu ajuto
rul lui vom putea sfărîma calcarul 
de dimânsiuni mari, la spargerea 
căruia se consumă acum un volum 
mare de (muncă. La rampa de ci
ment a fabricii vom monta benzi 
telescopice pentru mecanizarea com
plexă a lucrărilor de transport și 
manipulare a produsului finit.

Tot în vederea creșterii producti
vității muncii vom acorda o atenție 
sporită extinderii metodelor avan
sate de lucru, organizării superioare 
a producției, îmbogățirii nivelului 
de cunoștințe profesionale ale mun
citorilor. Pentru ridicarea calificării 
oamenilor au fost organizate cursuri 
de pregătire, care sînt urmate de 
peste 500 cocători morari, lăcătuși și 
electricieni. Conducerea administra
tivă și comitetul sindicatului se în
grijesc ca lecțiile să se țină la timp 
și la un nivel corespunzător, organi
zează demonstrații practice și schim
buri de experiență.

— Cum se va reduce prețul de cost 
al produselor ?

— Și aici acțiunile întreprinse 
privesc mai multe direcții. Dat fiind 
specificul fabricilor de ciment unde 
combustibilul și energia electrică 
reprezintă aproape o treime din 
cheltuielile de producție, vom acor
da o mare atenție gospodăririi lor 
raționale Vom căuta să reducem 
cheltuielile legate de întreținerea și 
funcționarea utilajelor, precum și 
cheltuielile generale și neproductive.

Colectivul fabricii noastre este 
hotărît să muncească cu întreaga sa 
pricepere, pentru îndeplinirea și de
pășirea tuturor indicatorilor planu
lui pe 1964.

N. PANTILIE 
coresp. „Scînteii"

Materia! didactic pentru predarea 
I lecțiilor de „Agricultură

Socotesc binevenită publicarea în 
„Scînteia“, cu cîtva timp în urmă, a 
articolului „Tineretului școlar de la 
sate temeinice cunoștințe agricole“, 
precum și a altor articole pe aceas
tă temă. Pentru noi, profesorii care 
ne aflăm în al doilea an de predare 
a obiectului „Agricultura“, cunoaș
terea experienței bune ne este, de 
un real folos, cu atît mai mult cu 
cît încă n-a fost elaborată o meto
dică pèntru desfășurarea lecțiilor 
și lucrărilor practice. în rîndurile 
ce urmează doresc să-mi spun pă
rerea în legătură cu pregătirea și 
folosirea materialului didactic la 
lecțiile de „Agricultură“.

Este bine cunoscut faptul că folo
sirea materialului didactic în pre
darea lecțiilor are o importanță deo
sebită pentru înțelegerea și însușirea 
temeinică de către elevi a noțiunilor 
prezentate de profesori. în ce pri
vește obiectul „Agricultura“, aproa
pe nu există capitol și lecție în 
care să nu se poată folosi materia) 
intuitiv natural sau conservat, planșe 
și schițe, machete etc. De aceea so
cotesc că profesorul, colectivul di
dactic în care lucrează este necesar 
să pregătească din timp întreaga 
gamă de materiale necesare ilustră
rii noțiunilor științifice pe care ur
mează să le transmită tineretului 
școlar.

Și în școala noastră ne-am octtpat 
de amenajarea unui laborator agri
col, pe care ne străduim să-l îmbo
gățim. Astfel, am alcătuit colecții cu 
diferite tipuri de sol ; acestea mi-au

Ne scriu cititorii

Cine strică, 
să repare !

Locuim 18 familii într-un imobil 
de pe str. Hagiului nr. 3 din Capi
tală. Cu cîțiva ani în urmă, I.A.L. 
din raionul Tudor Vladimirescu a 
făcut aici unele reparații și a pavat 
curtea. Nu a reparat însă instalația 
de apă și canalul de scurgere. Acum, 
din cauza spargerii tubului, apa 
inundă parterele, pivnițele, șubre
zind temelia clădirii.

în curtea imobilului se află ma
gazia centrală a cooperativei „Car- 
tonajul“. Cînd lucrătorii cooperati
vei descarcă baloturi de peste 100 
kg, aruncîndu-le din camioane se 
deteriorează pavajul și canalul. 
Ne-am adresat conducerii coope
rativei, cerîndu-i să repare strică
ciunile și să ia măsuri pentru pre
venirea lor în viitor. Ni s-a promis, 
într-adevăr, s-a înlocuit o porțiune 
de canal, dar calitatea lucrării s-a 
dovedit necorespunzătoare. Apa 
continuă să degradeze clădirea. 
Sînt aruncate în continuare și ba
loturile, tulburînd liniștea locata
rilor. Credem că și I.A.L. din ra
ionul Tudor Vladimirescu trebuie 
să intervină în această problemă.
Comitetul de bloc al imobilului 

din str. Hagiului nr. 3
A w*»

Ce ne trebuie 
și ce ne trimit
Pînzele de gater folosite în fa

brica noastră sînt produse de între
prinderea de reparații utilaje și me
canisme din Sibiu. Așa cum le pri
mim, ele nu se potrivesc la gatere 
și de aceea trebuie să demontăm 
plăcuțele de la un capăt pentru a 
le aduce la dimensiunile cuvenite. 
Este o muncă în plus, metal irosit, 
pierdere de timp. De multă vreme 
s-a făcut propunerea ca pînzele de 
gater să fie trimise cu plăcuțele 
montate doar la un capăt, urmînd 
ca la celălalt capăt să le montăm 
noi, după măsura gaterelor. în fe
lul acesta, plăcuțele și niturile nu 
s-ar mai distruge Ia demontare.

Astă-primăvară ni s-au trimis 
pînze de gater așa cum le-am cerut 
In decembrie, însă, nu se știe din 
ce cauză, I.R.U.M. Sibiu a început 
să ne trimită din nou pînze cu plă
cuțele montate la ambele capete. 
Este oare atît de greu ca I.R.U.M. 
Sibiu să ne trimită pînzele de gater 
așa cum le-am solicitat ?

ION A. DUMITRU 
Fabrica de cherestea — 

Tarcău

folosit la exemplificarea lecțiilor de 
agrotehnică, pentru demonstrarea 
structurii solului și a diferitelor 
sale caracteristici. în timpul verii, 
de pe lotul școlar și din gospo
dăria agricolă colectivă am adunat 
un bogat material natural. Cu ajuto
rul elevilor am făcut colecții de se
mințe, pe care le-am pus în borcane 
de sticlă etichetate și apoi le-am 
aranjat pe grupe de plante : cereale, 
leguminoase, plante tehnice, arbuști 
și pomi fructiferi. De asemenea, am 
alcătuit colecții de știuleți de po
rumb, de plante naturale cu toate 
părțile componente — pentru lecțiile 
de fitotehnie, material săditor din 
diferite specii de pomi fructiferi, vită 
de vie etc. Am mai făcut colecții de 
îngrășăminte, substanțe folosite în 
combaterea bolilor și dăunătorilor 
plantelor agricole, un ierbar fitopa- 
tologic și un insectar cu principalii 
dăunători.

în laboratorul agricol al școlii 
noastre a fost instalat și un aparat 
de proiecție pentru filme documen
tare și științifice de specialitate — 
material didactic deosebit de folosi
tor atît la lecțiile curente cît și la 
lecțiile de recapitulare și sinteză. 
Aici a fost amenajat și un colț spe
cial, cu cîteva aparate de laborator 
necesare unor experiențe și demons
trații practice.

Dat fiind specificul producției a- 
gricöle — mă refer la faptul că cele 
mai multe materiale didactice natu
rale pot fi strînse mai ales în peri

aven- 
factură 

noua 
a stu- 
„Bucu-

Film de 
turi, de 
polițistă, 
producție 
dioului 
rești“ (regizor : Gheorghe Turcu) 
se încadrează într-un gen cine
matografic foarte popular, care 
exercită atracție asupra unei cate
gorii largi de spectatori, îndeosebi 
asupra tineretului. Atracție pe de
plin explicabilă prin faptul că reali
zările izbutite ale genului aduc pe 
ecran chipuri de oameni curajoși, 
apărători neînfricați ai binelui, ai 
dreptății, ale căror însușiri se relevă 
în desfășurarea unor întâmplări pal
pitante, adesea pline de neprevăzut. 
Astfel de eroi există și în 
„Pisica de mare". Povesti
rea imaginată de autorii 
scenariului (Petre Luscalov 
și Vladimir Popescu) redă 
aspecte ale luptei lucrători
lor din organele de securi
tate pentru lichidarea unei 
bande de spioni, prilejuind 
conturarea cîtorva reușite 
personaje pozitive ce cuce
resc, de la început, adeziu
nea publicului.

Filmul aduce în prim 
plan chipul simpatic al că
pitanului Cernea (interpre
tat de actorul Victor Re- 
b englue). El primește mi
siunea de a-l descoperi pe 
spionul poreclit „pisica de 
mare". O misiune primej
dioasă, a cărei îndeplinire 
cere îndrăzneală și abilita
te : ofițerul va trebui să se 
substituie „pescărușului" — un agent 
de legătură sosit fraudulos în țară 
pentru a obține de la „pisica de 
mare“ fotografiile unor planuri se
crete sustrase din casa de fier a 
„Centralei miniere". Acesta e punc
tul de pornire a acțiunii. Și merită 
arătat că fără a se ridica la nivelul 
unor realizări anterioare, (bunăoară 
„Secretul cifrului"), filmul este văzut 
cu interes, iar succesul de public 
este în bună măsură justificat.

Sînt multe secvențe care captează 
atenția, episoade dramatice ori de 
„atmosferă“ ce răspund cerințelor 
genului. Amintim, de pildă, momen
tul „verificării“ lui Cernea de către

Programul de jj »dec“7S Jrro^ram de scurt-metraje 
popularizată de 
la cinematogra
ful „Timpuri noi" 
oferă un spectacol 
interesant. și instructiv. El reprezin
tă cîteva aspecte ale muncii cineaș
tilor noștri în anul care a .trecut. 
Documentariștii se/ dovedesc a fi .

grafică. „Pasiune" e un mic poem 
dedicat unui om simplu, țăran au
todidact dintr-un sat bănățean, Ni- 

............ colae Dragotă, care nu se împacă
cronicari .pasionați,,,, ai epocii, capar,. deloc cu lucruri înveșnicite în 
bili.,șă..înșc.îM,, pe,.peliculă chipuri,. timp: cu pământul sărac al satului 
peisaje și ântîmplări cu un remarca- său, cu plantele-pitice; cu arborii 
bil simț reportericesc. Ei par.- curss.uscați, proiectînd, 'forme bizare pe 
prinși de dorința^vie. de a dinamiza^ cer. Dragotă, -urmărit de obiectivul 
mijloacele de exprimare foloșite,;i<țe s cinematografic în diferite momente, 
a cerceta cu- ochi, totdeauna proa,șpăț, 
viața și -din- : -.efervescența 
lor — consacrată :și de cî
teva distincții internațio
nale de prestigiu — rezultă 
multe filme utile, de valoa
re atît documentară cît și 
artistică.

Din programul proiectat 
la „Timpuri noi" se deta
șează cele două filme do
cumentare semnate de că
tre regizorul Pavel Con- 
stantinescu și anume „Fapt 
divers" și „Pasiune". în- 
tîiul captează încă de la 
început atenția spectatoru
lui, solicitîndu-i pe parcurs 
„participarea" la un act de 
eroism cotidian : salvarea 
unui vas sub pavilion tur
cesc — eșuat lîngă țărmul 
țării noastre — de către un 
grup de mecanici și piloți de 
la Navrom. Operatorul Gh. Her
schdorfer a filmat din helicop
ter pămîntul cu ierburi învolburate 
de furtună al Dobrogei, țărmul pus
tiu și marea de plumb, mereu os
tilă, amenințînd din clipă în clipă 
viețile marinarilor de pe „Abdul
lah“. Salvarea echipajului turcesc 
se face în condiții cu totul potriv
nice, și imaginile filmate, egal re
petate, au totuși o creștere emo
țională impresionantă. Comentariul 
e sobru și însoțește cu discreție a- 
ceastă scurtă narațiune cinemato- 

oadele de vegetație a plantelor — 
cred că materialul didactic trebuie 
pregătit cu mult timp înaintea datei 
la care au fost planificate lecțiile 
respective, chiar mai înainte de în
ceperea anului școlar. Numeroase 
capitole despre cultura plantelor se 
predau iarna, cînd ogoarele sînt a- 
coperite de zăpadă și nu se pot găsi 
ușor plantele sau organele de plan
te necesare demonstrațiilor „pe 
viu“. Consider însă că, pe lîngă ma
terialul didactic pe care și-1 poate 
procura fiecare profesor de agricul
tură cu ajutorul specialiștilor din 
unitățile agricole, ar fi de dorit ca 
și Ministerul învățămîntului, între
prinderea de material didactic să 
dea mai multă atenție confecționării 
unor mulaje, planșe, aparate speci
fice pentru laboratoarele agricole, 
cum sînt : balanțe tehnice și anali
tice, etuve, germinatoare etc.

Firește, tot ce am realizat în școa
la noastră pînă acum este numai un 
început. Ne vom strădui și de acum 
înainte să asigurăm toate condițiile 
necesare pentru ca lecțiile de ..Agri
cultură“ să fie cît. mai interesante 
și accesibile, să asigure viitorilor 
colectiviști cunoștințe științifice te
meinice. să le dezvolte interesul si 
dragostea pentru munca în agricul
tura socialistă.

Prof. AUGUSTIN MUREȘAN 
Școala de opt ani din Reteag 

raionul Dej 

oamenii „pisicii de mare" (întruchi
pați de Toma Dumitriu și Haralam- 
bie Boroș) moment bine interpretat 
și bine realizat din punct de vede
re regizoral. Este interesant rolul pe 
care-l dobîndește în acțiune tînăra 
ingineră Livia Gregorian (Leopoldi
na Bălănuță) încredințată că aduce 
un serviciu organelor de stat dar 
făcînd fără voia ei, pînă spre final, 
jocul bandiților ; raporturile dintre 
Livia și Cernea, falsul „pescăruș", 
sînt redate uneori cu subtilitate.

Leopoldina Bălănuță și N. Sireteanu în „Pisica de mare“

Este meritorie preocuparea regiei de 
a nu face concesii formulelor fa
cile, diferitelor rețete menite să-ți 
taie cu orice preț răsuflarea și să 
„garanteze" astfel succesul. Credem 
însă că, în același timp, realizatorii 
au subapreciat unele cerințe pro
prii acestui gen cinematografic care 
implică > ö ăcțiuhe dinamică, o mo
tivare logică, convingătoare a dez
nodământului.

Scenariul a .. 
răsturnări de situații, momente in
teresante cum 
rușului“ sau demascarea 
mare": Filmul ar fi cîștigat însă dacă 
spectatorii ar fi putut descoperi, în 

prevăzut ingenioase

sînt arestarea „pescă-
„pisicii de

romînești

pe parcursul unui an întreg,-.citește 

Imagine din filmul „Pasiune“

cărți de agrotehnică, învață limbi 
străine, corespondează cu mari in
stituții de cercetări din străinătate, 
face schimb de semințe și contribuie 
la un început de miracol : deprinde
rea cu pămîntul satului a fabulosu
lui porumb-gigant mexican. Și aici, 
imaginile au o curgere amplă, 
convingătoare și — căpătînd pe a- 
locuri virtuți de film artistic — 
„Pasiune" se înscrie printre certele 
izbînzi ale documentarului romînesc.

TEATRE :
Balet al
— (orele 
operetă • 
Teatrul Național „I. L.
(Sala Comedia) : Avarul — (orele 19,30) : 
(Sala Studio) : Nora — (orele 19,30). Tea
trul „C. ' I. Nottaj-a" (Sàlà Mâghérü) : 
Richard al III-lea —. (orele 19,30) : (Sala 
Studio) : Scandaloasa legătură dintre 
domnul Kettle și doamnă Moon — (ore
le 20). Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra“ 
(Sala din bd. Schitu Mfigureanu nr. 1) : 
Cezar și Cleopatra — (orele 19.30) ; (Sala 
Studio, din str. Alex, Sahla nr. 76 A) : 
Comedia erorilor - (orele 19,30). Teatrul 
de Comedie : Casa inimilor sfărîmate — 
(orele 19,30). Teatrul Muncitoresc C.F.R.- 
Giuleștl : Băiat bun. dar., cu lipsuri — 
(orele 19,30). Teatrul pentru tineret și 
copii (Sala din str. C. Miile) : Oceanul
— (orele 20). Studioul de teatru al Insti
tutului de artă teatrală și cinematogra
fică „I. L. Caragiale“ : Steaua fără 
nume — (orele 20). Teatrul evreiesc de 
stat : Opera de trei parale — (orele 20). 
Teatrul satiric muzical „C. Tănase” 
(Sala Savoy) : Revista de altădată — (o- 
rele 20) ; (Sala din Calea Victoriei nr. 
174) : Stelele revistei — (orele 20). An
samblul de cîntece și dansuri al C.C.S. : 
Cîntă țara mea — (orele 20). Teatrul 
Țăndărică (Sala Academiei) : Năz’oîtiile 
lui Țăndărică - (orele 18) Circul de 
stat : Surprize berlineze — (orele 19,30).

Teatrul de Operă șl 
R. P Romine : Travlata 
19,30). Teatrul de stat de 
Paganini — (orele 19,30). 

Național „1. L. Caragiale"

CINEMATOGRAFE :
Palatului
19,30, cu ____ __
Republica (9,45: 12: 14,15. ___ . .......
Festival (9.45; 12: 14,15: 16,30; 18.45; 21). 
Privește înapoi cu mînie : rulează 
la cinematograful Patria (9: 11,15:
13,30; 16; 18,30; 21), București (9,30:
11.45; 14; 16,15; 18,30; 20.45), ~ ..............
12,15: 14.30; 16,45: 19; ", ..
Annel Frank — cinemascop : ______
(9,45; 12.30; 15,15; 18: 20.45). Aurora (9,30: 
12,15; 15;,17,45; 20.30), Modern (9.30: 12,15: 
15; 17,45; 20,30). Pisica de mare : Melodia 
(10: 12: 15: 11; 19: 21). A treia repriză - 
cinemascop; Carpați (10: 12; 14: 16) 
Flamura (10: 12,15; 16: 18,15; 20,30). Seara 
prietenilor filmului : Carpați (ora 19). 
Parașutiștil : Giulești (10.30; 12,45: 15: 
17,30: 20). Miorița; (10: 12; 14: 16; 18,15; 
20,30). Tudor — cinemascop (ambele se
rii) : Central (9,30: 13: 16,30: 20). Buzeștl 
13,30; 17; 20.30),' Viitorul (16;- 19;30) Co- 
lentina (15,30: 19). Placido: Capitol (9; 
11; 13: 15: 17: 19: 21). Luna de miere fără 
bărbat : Lumină (de Iâ orele 10 la orele 
14 în continuare ; 16; 18,15: 20,30). Ah. 
acest tineret ! : -Union (14,30; 16,30; 18,30;

R p. 
seria de

Qivitoq : Sala 
Romîne (orele 
bilete nr 979), 

: 16,45: 19; 21,15).
cu mînie :

Patria (9: 
București

Grlvlța (10: 
21,15). Jurnalul 

Victoria

acțiune, diferite
66 premize ale aceș

ti (§L tor adevărate „lo
vituri de teatru“ 
și ar fi participat 

astfel, din fotoliile lor, la mersul an
chetei, în loc să ia doar cunoștință 
de rezultatele unor cercetări între
prinse în bună măsură în afara ecra
nului. Aceasta ar fi făcut să nu mai 
existe actualele puncte neclare ale 
intrigii. Decupajul regizoral ni s-a 
părut inegal, cu momente precipitate 
și de un efect căutat (tentativa lui 
Radu de a o asasina pe Livia), cu o 
notă de 
final.

artificialitate îndeosebi in

In general, interpretarea 
actoricească constituie o la
tură pozitivă a filmului, in
clusiv în ce privește reali
zarea unor personaje episo
dice cum este, de exemplu, 
colonelul Dragomir (Colea 
Răutu), care rămîne în me
morie. S-ar putea însă re
proșa regiei că nu s-a ocu
pat cu suficientă atenție de 
evitarea unor accente tea
trale în jocul Leopoldinei 
Bălănuță, accente explica
bile dealtminteri la un ac
tor care-și face debutul în 
cinematografie ; la fel, cre
dem că ar fi fost necesară 
o grijă mai mare în direc
ția dezvăluirii mai nuanțate 
a duplicității personajului 
Radu, cu atît mai mult 

cu cît acest rol este diferit ca fac
tură de cele deținute în alte filme 
de către Iurie Darie, imaginea, 
semnată , de operatorul Jean Pierre 
Lazar, cu cadre compuse îngrijit, 
contribuie la succesul acestui film.

Pentru că, după cum spuneam, „Pi
sica de mare" se bucură de o bună 
primire din partea publicului. Este 
o invitație adresată cineaștilor de 
a crea noi filme de ' aventuri, pe 
care să le realizeze la un nivel ar
tistic mereu mai înalt.

D. COSTIN

„Delta necunos
cută“, film de 
știință, populari
zată realizat de 
Ion Bostan, e o 
feerie coloristică, 
mănunchi de raze 

detașînd din întuneric imagini ine
dite, cîntînd vibrant frumusețile bă- 
trînei Delte. Evitînd retorismul, Ion 
Bostan realizează de cele mai mu, z 
ori secvențe pline de poezie.

De o rară precizie științifică, 
„Păianjeni .în . fața ' ' gbiéçjiiy'ului“ 
(scenariul : Ion Fuhn. șiJfW-^ Ott; 
regia și imaginea : W.. Qțt)r„ des
chide ferestre spre v hi.me minia

turală. Valoarea pedagogi
că a filmului e sporită de 
comentariul pe care l-am 
fi dorit totuși ceva mai co
lorat. „Energia nucleară în 
medicină) (regia : Ladislau 
Karda) are de asemenea 
meritul de a-i oferi spec
tatorului un cumul de date 
științifice într-o formă a- 
tractivă.

Reportajul despre ediția 
1963 a Campionatelor in
ternaționale de atletism 
(regia : Ion Visu) ni se pare 
nereușit. E o peliculă obo
sitoare, cu unghiuri de fil
mare prea la îndemină șl, 

’•n ciuda faptului că vorbeș
te despre sport (lucru care 
ar fi presupus ritm antre
nant și vervă) nu e decît 

consemnarea banală a. unor episoade 
urmărite distant, fără entuziasm.

Poate mai bine echilibrat, progra
mul de la „Timpuri noi“ ar fi atras 
și mai. mulți spectatori. Oricum, a- 
ceastă scurtă, retrospectiva a unor 
producții din 1963, oferită de stu
dioul „Alexandru Sahia“, e îmbucu
rătoare.

GHEORGHE TOMOZEI

20,30) Program special pentru copii : 
Doina (orele 10). Agatha, lasă-te de cri
me ! Doina (11.3U; 13.45; 18; 18.15: . 20.30), 
Pacea (16; 18; 20) Un ciclu de filme do
cumentare : Timpuri Noi (de la orele 
10 la orele 21 în continuare) Cavalerul 
Pardaillan — cinemascop : Unirea (11 15; 
16.15: 18.45; 21) înfrățirea între popoare 
(10; 15; 17,30; 20). Pompierul atomic : 
Cultural (15; 17: 19; 21). Medicamentul 
care ucide (ambele serii) : Feroviar (9; 
12.30; 16,15; 20). Tomis (9.30; 13; 16.30: 20), 
Floreasca (16,30; 20). Gol printre lupi — 
cinemascop : Dacia (9,15; 11,30: 13,45; 
16.15; 18,45; 21). Contele de Monte Cristo 
(ambele serii) : Crîngași (10: 19,30). Nu-i 
loc pentru al treilea : Bucegi (9.30; 12,15; 
15; 17.45, 20.30) Legea e lege : Flacăra ' 
(14,30; 16,30; 18,30. 20,30). Taxiul morții : 
Vitan (15; 17; 19; 20.45). Valsul nemuri
tor ; Munca (15; 17; 19; 21). Ucigașul și 
fata : Popular (15; 17; 19; 21). Misterele 
larisului — cinemascop: Moșilor (15;

19: 21>. Cu toții acasă : Arta (16: 
18.15; 20,30) Cotroceni (15,30; 18: 20,30), 
Lira (15.30; 18; 20,30). Ei cuceresc cerul : 
Cosmos (16: 18; 20). La vîrsta dragostei : 
Volga (10: 12; 16; 18,15: 20,30). Elena din 
rroia - cinemascop : Luceafărul (15.30; 
18: 20.30).

TELEVIZIUNE : Orele 18,30 — U-
mversitatea tehnică la televiziune : 
Funcționarea trlodei ca amplifica
tor, de lng. Nicolae Luncescu 19.00
— Jurnalul televiziunii. 19.10 —
Pentru pionieri și școlari : încercați să
dezlegați ! 19.30 - Filmul de păpuși 
„Diogene“. 19,40 — Emisiune, de artă
plastică : Grafica lui Tonitza 20.00 — E- 
mismnea „Săptărrtlna" 21.00 _ Filmul 
documentar : Lacuri glaciale. 21,10 — Ti
nere talente : Arii și scene din opere. 
In încheiere : Buletin de știri și buletin 
meteorologic.

CUM VA FI VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 18, 19 

Și 20 ianuarie In țară : vremea se va 
mențme rece, cu nopți geroase, mal ales 
in nordul și răsăritul tării. Cerul va fi 
variabil' : ninsoare locală mai frecventă 
in Moldova și Cimpia Dunării, vînt po
trivit. temporar pînă la tare din nord- 
est. Temperatura în scădere ușoară la 
început, apoi staționară. Minimele vor 
fi cuprinse între minus 12 grade și mi
nus 22 grade, iar maximele între Zero 
și minus 10 grade In Ardeal ceață lo
cală In București : Vreme rece. cu 
nopți geroase. Cerul variabil, temporar 
noros. vînt potrivit, temporar tare din 
n_ord-est. Temperatura se menține cöbo- nta.
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HWUSÏÏ ANGAJAMENTE ÎS ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ
Utilaje la un nivel 

tehnic înalt
Cu prilejul dezbaterii cifrelor de 

plan pe anul 1964 colectivul uzinei 
„ELECTROPUTERE“ din Craiova 
și-a exprimat hotărîrea să îndepli
nească și să depășească planul anual 
și să execute produse la nivelul celor 
mai noi realizări ale tehnicii. în în
tâmpinarea celei de-a XX-a aniver
sări a eliberării patriei, analizînd te_ 
meinic posibilitățile care le au, 
muncitorii, inginerii "și tehnicienii 
uzinei și-au luat următoarele anga
jamente în întrecerea socialistă pe 
anul 1964 :

— SĂ REALIZEZE PESTE 
PLANUL ANUAL :

'■— două generatoare electrice 
de curent continuu pentru loco
motivele Diesel electrice ;

— 100 separatoare de inte
rior de 1—35 kV ;

— 10 motoare electrice de 
curent alternativ ;

— 1000 transformatoare de 
măsură de 500 volti :

de

din

peste planul 
la producția 
valoare de

— 30 întrerupători automați 
în ulei de 6 kîlovolți

— 10 celule prefabricate
10 kV ;

— 100 tone piese turnate 
fontă :

— să realizeze 
anual economii 
comparabilă în 
1 000 000 lei.

Pentru îndeplinirea angajamente
lor, colectivul uzinei a întocmit un 
plan de măsuri tehnico-organizato
rice. S-a prevăzut, printre altele, 
organizarea unor linii pentru apli
carea tehnologiei de grup, extinde
rea turnării sub presiune, a sudurii 
automate și semiautomate etc., se 
vor pune în funcțiune utilaje noi de 
mare randament care vor contribui 
la îmbunătățirea continuă a calită
ții produselor. Se prevede, de ase
menea, utilizarea pe scară mai lar
gă a maselor plastice în construcția 
de mașini si aparate electrice.

O secție a Fabricii de ulei „Unirea“ din Iași

Mai multe produse 
din mase plastice

Cu ocazia dezbaterii cifrelor de 
plan pe anul 1964, colectivul FABRI
CII DE MASE PLASTICE „BUCU
REȘTI“ s-a angajat ca în întîrhpi- 
narea celei de-a XX-a aniversari a 
eliberării patriei să obțină însem
nate rezultate în întrecerea socia
listă pe acest an :

— să depășească planul Ța pro
ducția globală cu 3 200 000 lei;

— să depășească planul la pro
ducția marfă cu 2 000 000 lei ;

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

— să realizeze economii supli
mentare la prețul de cost în va
loare de 1 500 000 lei.

PÎNĂ LA DATA DE 23 AU
GUST ;

— să depășească planul produc
ției globale cu 2 000 000 lei;

— să depășească planul'la prô- 
ducția-marfă cu 1 300 000 lei ;

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

— să obțină economii peste plan 
la prețul de cost în valoare de 
1 000 000 lei.

în vederea îndeplinirii angaja
mentelor s-au luat și sînt în 
curs de aplicare o serie de măsuri 
tehnico-organizatorice, printre care : 
perfecționarea sistemului de răcire 
la extruderea foliilor suflate, auto
matizarea mașinilor de sudat poli- 
clorură de vinii, realizarea și darea 
în exploatare a dispozitivului de do
zare cu plastifiant a amestecurilor de 
policlorură de vinii la malaxare, mă
suri care vor duce la îmbunătățirea 
calității produselor și creșterea pro
ductivității muncii.

Prin aplicarea complexului 
de măsuri agrozootehnice

Cercetări în Laboratorul central pentru lacuri și cerneluri

lumea eu fini lot

■ ' i-'' -Vv1'

peru: Acțiunile țărănești iau amploare
LIMA 16 (Agerpres). — Agenția 

Prensa Latina relatează că poliția 
peruviană, făcînd uz de gaze lacri
mogene și arme de foc a început să 
evacueze miile de țărani care la 13 amploare și în alte regiuni ca urmare 
ianuarie au ocupat terenuri însă- 
mînțate cu bumbac aparținînd unor 
latifundiari din nordul țării. Unii din toare la reforma agrară.

„Saptâmina gindirii 
marxiste" la Paris

PARIS 16 (Agerpres). — în sala 
„Mutualité“, una dintre cele mai mari 
din Paris, s-a deschis 
gindirii 
dezbateri 
știință și 
dintre cei 
marxiste,
fi dezbătută în cadrul 
gindirii marxiste“ 
va fi „Materialismul".

„Săptămîna 
marxiste“ la ale cărei 
vor participa oameni de 
Specialiști marxiști, cit și 
care nu împărtășesc ideile 
Tema principală, care va 

„Săptămînii
din anul acesta 
t «

ce,- evacuați s-au înapoiat ulterior 
reocupînd terenurile.

Prensa Latina arată că ocuparea 
pămînturilor de către țărani a luat

a faptului că guvernul nu a pus pînă 
acum în aplicare planurile privi-

Viața iui Pedro Saad . 
este sn pericol

BUENOS AIRES 16 (Agerpres). —■ 
Ziarul „Nuestra Palabra“ denunță 
torturile și maltratările la care este , 
supus Pedro Saad, secretarul, general 
al Partidului Comunist din Ecuador, 
aruncat în închisoare de mai multe 
luni din ordinul juntei militare.-

Ziarul arată că Saad. care este 
grav bolnav și epuizat de- pe urma- 
torturilor, este ținut într-o celulă- 
rece și umedă, lipsită în întregime, 
de lumină, unde nici nu se poate sta ț 
în picioare.

nr*'-1 ’ I • ■ '

9790 .$&£ 
moo? ' 

ftlßioilo JiMIKOJ 13 B1SOI.B
Deabătînd-sarcinileȚle'plăn.' pe. anul 

1964.1șiâanalizîad9posibilitătile siere- 
zerve±e/,interne>->existente, colectivul 
FABRÏGH DE ULEI „UNIREA“ din 
Iași s-a angajat, în cinstea cele; de-a 
XX-a aniversări a eliberării patriei 
noastre, să realizeze în întrecerea 
socialistă din acest an următoarele :

— depășirea planului la produc
ția globală cu 594 000 lei, iar la 
producția-marfă cu 1513 000 lei ;

— 181 tone ulei comestibil peste 
plan ;

— depășirea productivității 
muncii planificate cu 0,3 la sută ;

la 
de

- M
/ojfenl

Experimentat cu succes în cîteva 
săli de spectacole, lacul de parchet 
poliuretanic s-a dovedit un produs 
cu calități deosebite. Parchetul aco
perit cu acest lac nu mai necesită 
efectuarea operațiilor anevoioase de 
curățire — rașchetare și lustruire. 
Acesta se poate ține într-o perfectă 
stare de curățenie și cu un luciu 
frumos numai prin simpla ștergere 
a lui cu o cîrpă umedă. Tot în ca
drul laboratorului au fost realizate 
tipuri noi de lacuri și vopsele desti
nate protejării acelei porțiuni a na
velor care stă și în apă și la aer — 
în fimeție de încărcătura vasului și 
de valuri — deci o vopsea rezistentă 
la razele solare, la acțiunea de co
roziune a apei sărate. Vopselele 
epoxidice pentru punțile navelor, 
cernelurile cu luciu pentru căr
țile poștale ilustrate, cele pentru ce
lofan și folii metalice folosite la 
confecționarea ambalajelor, altele 
pentru marcarea pieselor de radio, 
produsele reflectante pentru vopsi
rea plăcilor indicatoare de pe șosele 
sînt alte produse născute în acest 
laborator.

Anul 1964 va continua să îmbogă
țească lista articolelor realizate aici. 
De pe acum au fost definitivate re
țetele de fabricație a emailurilor 
pentru înnobilarea P.F.L.-ului, lacuri 
pentru ușile și ferestrele noilor cons
trucții,, de locuințe, grunduri anti- 
corozive pentru vopsirea radiatoare
lor .çjç calorifer, și alte produse care 
vor.,proteja obiectele ce ne încon
joară locuințele noastre, le vor face 
mai .fruțnpase.

GH. PETRESCU

Un interesant calcul ne arată că 
în întreaga lume se pierde anual 
cantitatea de 127 mii tone de metal 
din cauza coroziunii. Pentru a redu
ce și evita aceste pierderi se vop
sesc toate mașinile unelte, mijloace
le de transport, mașinile agricole, 
produsele industriei electrotehnice 
etc. Lemnul, zidăria și alte materia
le, de asemenea, se cer protejate 
împotriva coroziunii, a umezelii, 
prafului etc.

în anul 1953 a luat ființă Labora
torul central de cercetări pentru 
lacuri și cerneluri din București. în 
fața colectivului de cercetători ai 
laboratorului stăteau sarcini multi
ple și îndeosebi introducerea în pro
ducție a tipurilor de lacuri și vop
sele cu calități superioare. în pre
zent, catalogul laboratorului cuprinde 
645 de produse pe care le fabrică in
dustria noastră de lacuri, vopsele și 
cerneluri în întreprinderile „Color" 
și „Aurora“-București, „Vela"-Ti
mișoara, „Transilvania“-Oradea, „Po- 
licolor" - Galați. Vinaromul, de 
exemplu, o vopsea fabricată pe bază 
de rășini sintetice, poate fi întîlnit 
pe fațadele blocurilor dîndu-le 
nuanțe de culori pastelate. Prezintă 
multiple avantaje : se întreține ușor 
—. prin simpla spălare cu apă — nu 
se ia pe haine, este poroasă — per
mite zidului să respire — și este 
■foarte1 rezistentă. Lacurile poliesteri- 
ce nesaturate pentru industria dè 
mobilă; aplicate prin turnare, se 
transformă într-o peliculă care con
feră mobilei un luciu puternic, o 
traiisparență plăcută, rezistență la 
lovire, la pătare și chiar la ardere.

UTIWBEM
O IMPORTANTĂ CAPTURĂ

O IE FREI
PROCEDEU NOU

ÎN CARDIOLOGIE

Un roentgenolog american a ela
borat un procedeu nou cu ajutorul 
căruia se poate constata dacă un 
om este amenințat de un atac de 
cord. Pacientul este supus unei ra
diografii în așa mod îneît arterele 
coronariene care aprovizionează ini
ma cu sînge devin vizibile. Imagi
nea este apoi imprimată, cu ajuto
rul unui dispozitiv special, pe o pe
liculă, mult mărită. Un specialist 
poate constata dacă arterele coro
nariene sînt sclerozate și cît de îna
intată este scleroza. Cîteva mii de 
pacienți au și fost examinați după 
noul procedeu.

O FARSĂ CU URMĂRI 

NEPREVĂZUTE

în cadrul unei emisiuni științifi- 
co-fantastice, posturile de radio din 
Danemarca au anunțat că o navă 
spațială venind dinspre Lună ur
mează să aterizeze într-o insulă din 
Oceanul..Indian. Emisiunea a stîmit 
panică printre ascultători. La stu
diourile de radio s-au primit nume
roase telefoane pentru „amănunte’’ 
despre presupusa invazie. Unii as
cultători oare au deschis aparatele 
după începutul emisiunii și au pier
dut partea introductivă în care se 
spunea că totul a fost născocit cu 
ocazia anului nou, întrebau neli
niștiți dacă să se refugieze imediat 
sau să aștepte să fie evacuați.

MAFIA ÎN AUSTRALIA

în orașul australian Melbourne a 
fost asasinat italianul Vincente Mu- 
ratore. Poliția bănuiește că asasinul, 
rămas necunoscut, face parte din or
ganizația teroristă Mafia. Muratore 
este al treilea italian din Melbour
ne asasinat în aceleași „condiții 
misterioase", în ultimele nouă luni.

Poliția internațională — Interpol 
— a informat poliția australiană în 
cursul anului trecut că 17 membri 
cunoscuți ai Mafiei au părăsit Ita
lia stabilindu-se, după toate proba
bilitățile; în Australia. Pînă în pre
zent, nici unul dintre ei nu a putut 
fi prins de autorități.

Poliția judiciară din Berlinul oc
cidental a dat de unul din cele mai 
importante stocuri de stupefiante 
descoperite de la sfirșitul războiu
lui : 4 560 grame de hașiș. Poliția 
l-a arestat pe „proprietar", un cetă
țean irakian, în vîrstă de 25 de ani.

Atenția poliției fusese atrasa asu
pra acestei afaceri de unele infor
mații confidențiale. Ea a exersat- o 
supraveghere discretă și l-a surprins , 
pe Akram Muran în flagrant delict 
atunci cînd încerca să vîndă 10 
grame din acest drog. Mai tîrziu, 
poliția a descoperit în bagajele ira
kianului 4 saci conțihînd hașiș as
cuns în conserve și alți 3 saci cu 
droguri ascunse în pachete cu 
curmale. 11AC

GOSPODĂRIA AGRICOLĂ DE 
STAT VALEA LUI MIHAI a ocupat 
în repetate rînduri locui de unitate 
fruntașă în regiunea Crișana prin 
rezultatele obținute în sporirea pro
ducției vegetale și animale. Hotărît 
să dezvolte succesele obținute pînă 
acum, colectivul gospodăriei și-a 
luat’ Următoarele Angajamente în 
cinstea celei de-a XX-a aniversări'a 
eliberării : i. . /,.■ ■ .

' SĂ OBȚINĂ PESTE PLAN 
320 TONE DEriGRÎU, 1:370 TONE 
DE PORUMB ȘI 100 TONE, TO
MATE ;

— SĂ ’REALIZEZE PESTE 
PREVEDERILE PLANULUI 560 

-M^^TEiSt 150

O curiozitate a anotimpului : aspec
tul unei cascade după îngheț în 

Elveția

— la producția globală o depă
șire a planului pu 430 000 lei ;

— la proâucția marfă o depăși-: 
re a planului cu 1 100 000 lei ;

— economii suplimentare Ia 
prețul de cosi de 1160 000 lei ;

. — beneficii peste plan de 
1290 000 lei.

Pentru înfăptuirea acestor angaja
mente au fost stabilite o serie de . 
măsuri tehnico-organizatorice cum 
sînt perfecționarea reglării instala
ției, d.e decojire a. semințelor de floa- 
rea-soarelui, completarea instalației 
de extragere a uleiului din pămînturi 
décolorante, îmbunătățirea rețetelor 
de fabricație în scopul ridicării cali
tății uleiurilor comestibile și a mar
garinei, pe baza studiului întreprins 
în colaborare cu Institutul de cerce- 

alimentare, organizarea de

— ccohomii suplimentare 
prețul de cost în valoare 
1 593 000 lei ;

— beneficii peste plan
1 769 000 lei ;

PÎNĂ LA 23 AUGUST, COLEC- . cursuri de ridicare a calificării pen- 
TIVUL FABRICII S-A ANGAJAT tru toți muncitorii direct productivi 
SĂ REALIZEZE :.... etc. .................

de
țări

Corespondență din Austria

îa așteptam „Olimpiadei albe“
La Innsbruck, in orașul Olimpia

dei albe, pistele, de gheață, pîrtiile 
de schi și bob, patinoarele și tram
bulinele, pe care în curînd se vor 
întrece așii sporturilor de iarnă, sînt 
pregătite în așteptarea marelui eve
niment. La Bergisel, în jurul tram
bulinei, unde va avea loc festivi
tatea de. deschidere a Jocurilor, au 
fost montați 40 de stîlpi zvelți, pe 
care, la 29 ianuarie, vor flutura dra
pelele țărilor participante la această 
larga întrecere sportivă prietenească. 
Satul olimpic, cum este numit după 
tradiție locul unde vor fi cazați 
sportivii, esté și el gata și își aș
teaptă oaspeții: aceștia vor fi găz- 
duiți în opt blocuri care cu
prind 1 974 de camere. Stațiunea 
Seefeld, situată ia 22 km de Inns
bruck,. a. cunoscut deja freamătul 
primelor întreceri preolimpice. Aici, 
pe o zăpadă proaspătă, s-au întrecut 
într-un concurs de verificare biatlo- 
niștii romîni și austrieci. In această 
probă, care cuprinde o cursă de schi 
pe distanța de 20 km și tragere la 
țintă, sportivii romîni s-au clasat pe 
primele locuri. Platoul de la Seefeld 
va găzdui probele de schi-fond. 
combinată nordică și biatlon. Ultima 
zăpadă căzută la Innsbruck a risipit 
temerile că întrecerile olimpice vor 
fi amenințate, ca și altădată, de lip
sa acestui oaspete așteptat.

Pregătirile în vederea Olimpiadei 
de iarnă au necesitat, in afară de 
fonduri (apreciate la aproximativ 
900 de milioane de șilingi), și 
mult spirit de organizare. Țara gaz
dă se străduiește să ofere pârtiei- 
punților, ca și publicului spectator 
cele mai bune condiții.

în invitația adresată participant^ 
lor la Jocurile olimpice de iarnă, 

dr. Adolf 
lumii es ti

treacă zile fericite la Innsbruck ! 
Fie-ca a IX-a ediție a Jocurilor o- 
limpice de iarnă să contribuie 
sportivii din țările participante să 
devină buni prieteni !"

La Jocurile olimpice de iarnă vor 
lua parte aproximativ 1 800 de spor
tivi din 40 de țări. în momentele de 
răgaz, ei vor putea participa la va
riate manifestări artistice. Intre al
tele, vor putea audia concerte ale 
Filarmonicii din Viena, sub bagheta 
dirijorului Karl Bohm. Pentru a se 
crea sportivilor clipe plăcute, mo
mente necesare de destindere-, încă 
din perioada antrenamentelor a fost 
organizat un program distractiv ' în 
sala de spectacole din satul olimpic.

La Innsbruck au început să so
sească primii sportivi. în curînd va 
ajunge aici și flacăra olimpică care 
va fi aprinsă pe ruinele Olimpiei, în 
Grecia, țara unde s-a născut tradiția 
acestor jocuri. Ea va fi adusă cu a- 
vionul la 23 ianuarie la Viena. Apoi, 
va fi purtată de ștafete pînă la 
Innsbruck.

ca

ST. DEJU
VIENA. 16 (prin telefon).

noua

președintele Austriei, 
Schärf, a spus : „Tineretul 
chemat să-și măsoare în întrecere 
pașnică forțele și talentul la 
ediție a Jocurilor olimpice de iarnă.
Cu mare bucurie invit, în numele 
Austriei, pe tinerii tuturor popoare
lor să participe la Olimpiada de 
iarnă de la Innsbruck, capitala lan
dului Tirol. Fie ca tineretul să pe

chectoliț;
-T©NE DE <

— SĂ OBȚINĂ ECONOMII LA 
■PREȚUL DE .COST ÎN. VALOARE 
DE .1. 000 000 LEI ȘI BENEFICII 
PESTE' PLAN DE 1 500 000 LEI.

PÎNĂ LA 23 AUGUST :
— SĂ LIVREZE SUPLIMEN

TAR 400- HL LAPTE ;
— SĂ OBȚINĂ ECONOMII DE 

700 000 LEI ȘI BENEFICII DE 
700 000 LEI PESTE PLAN.

în vederea realizării acestor anga
jamente, ' colectivul gospodăriei de 
stat a luat și urmează să ia măsuri 
tehnico-organizatorice pentru aplica
rea diferențiată a complexului de 
măsuri agrozootehnice în vederea 

. creșterii producției la hectar, a pro-' 
ductivității pășunilor, în vederea a- 
sigurării unei furajări raționale a a- 
nimalelor, etc.

De La I. T. B.
Din cauza umor lucrări de traver

sare a unor conducte pe Calea Gri- 
viței, începînd din ziua de 17 Ianua
rie a.c. ora 8 și pînă în 19 ianuarie 
inclusiv autobuzele liniilor 32, 33 și 
38 vor circula deviate în ambele 
sensuri în zona Gării de Nord după 
cum urmează : autobuzele 32 și 38 de 
la Gara de Nord vor circula prin 
străzile Gării, Cameliei, Piața Ilie 
Pintilie de unde intră în traseu nor
mal. Autobuzele 33 de la Gara de 
Nord, prin bd. I. G. Duca, străzile 
Al. I. Cuza, Buzești, Piața Buzești 
apoi pe traseul normal.

Mio m
Concursuri

« Sportivi ■ din U.R.S.S., S.U.A. 
Suedia și Norvegia- au participat pe 
patinoarul din orașul norvegian Ha- 
nerfoss la un concurs preolimpic de 
patinaj viteză. lit- proba de 500 m 
sovieticul Evgheni Grișin a realizat 
timpul de 41”2/10. In urma lui s-au 
clasat Haugen (Norvegia) — 42’’2/10 
și Disney (S.U.A.) — 42”3/10. Grișin, 
care are acum 32 de ani, se află :îri- 
tr-o formă excelentă, anunțîndu-se 
pentru Innsbruck din nou principal 
favorit al probei de 500 m. Cursa de 
1 500 m a fost cîștigată de norve
gianul Aness în 2’14”7/10. Locul doi 
a fost ocupat d'e Grișin, la o zecime 
de secundă. în proba de 3 000 m, pe 
primul loc s-a. clasat concurentul 
sovietic Oleg Șabarov, cronometrat 
cu timpul de 4'43’’8/10.

• A început concursul internațio
nal de schi alpin de la Badgaștein 
(Austria). Proba feminină de cobo
rîre a fost cîștigată de austriaca 
Christi Haas, care a realizat, pe o 
pîrtie în lungime de 2 800 m, timpul 
de 2’56”43/100. Pe locurile urmă
toare s-au clasat Traudl Hecher 
(Austria) — 3'01”57/100, Marielle

satul olimpic de la Innsbruck

preolimpic-e
Goitschel1 (Franța) — 3’03”32/100, 
Heidi Biebl (R.F.G.) — 3’03”84/100, 
De, remarcat că este prima oară în 
acest sezon cînd sé desfășoară o 
probă de cobofîre. Pînă în prezent 
nu s-a putut programa o probă de 
coborîre din cauza lipsei de zăpadă."

In cîteva tinduri
Joi, în turneul zonal, de șah de la Kec- 

sekmet (R. P. Ungară). au continuat parti
dele întrerupte; Deși avea un pion mai pu
țin în partida cu elvețianul Bhend, șahisțul 
romîn Florin Gheorghiu, printr-o apărare 
precisă, a obținut remiza. Alto rezultate : 
Hort-Bednarski 1—0 ; Damianovict—Hecht 
remiză ; Langeweg—Prameshuber remiză.

★
Disputată joi pe o pîrtie de 1 300 de me

tri, proba de bob (două persoane) pentnl 
trofeul „Cortina“ a revenit echipajului ita
lian Zardini-Bonagura cu timpul de 2’06” 
15/100. Alte două echipaje italiene s-au 
clasat pe locurile imediat următoare. Con
curență romîni Panțuru — Maftei au ocupat 
locul 14 cu timpul de 2’12” 59/100. Astăzi 
încep coborîrile la boburile de patru per
soane.

★
La Grenoble, unde se desfășoară campio

natele europene de patinaj artistic, prima 
medalie de aur a fost atribuită tinerilor 
sportivi cehoslovaci Eva Romanova și Paul 
Roman învingători în proba de dansuri. 
Soră și frate, Eva și Paul Roman au cîști- 
gat în anul 1962 titlul mondial în această 
probă.

★
Jucătorii noștri de tenis vor participa 

între 7 și 12 februarie la competiția orga
nizată de clubul sportiv Steaua pe terenul 
acoperit din calea Plevnei 114. în progra
mul concursului figurează probele de sim
plu masculin și feminin.

*
Primul record mondial de haltere al a- 

nului 1964 a fost stabilit la Habarovsk Jg 
sportivul sovietic Viktor Kurențov, care a 
„împins" în limitele categoriei semimijlocii, 
o greutate de 175 kg. Recordul mondial 
oficial este dé 173,5 kg și aparține haltero
filului cehoslovac Hans Zdrazila.

' ★
în cadrul preliminariilor turneului olim

pic de fotbal (grupa africană), la Cairo 
s-a disputat meciul dintre echipele R.A.U. 
și Ugandci. Fotbaliștii echipei gazde au ter
minat învingători cu scorul de 3—1 (3—0).

Baritonul italian Aldo Protti 
în „Rigoletto“

Jbi seara, în Sala Palatului R. P. 
Romîrie, iubitorii de operă bucureș- 
teni au reîntîlnit pe cunoscutul ba
riton italian Aldo Protti de la Scala 
din Milano, care a interpretat rolul 
titular din „Rigoletto". Din distribu
ție au mai făcut parte Ion Piso, 
Magda Ianculescu-Muscel, Viorel 
Ban, Dorothea Palade-Melimte. Pu
blicul a răsplătit cu aplauze căl
duroase arta interpretativă a oaspe
telui și a cîntăreților romîni. în con
tinuarea turneului, artistul italian 
va mai- cînta în „Othello“ pe scena 
Teatrului de Operă și Balet al R. P. 
Romîne, iar la Cluj, în operele „Ri
goletto“, „Othello“, „Don Carlos“ și 
„Bal Mascat“.

★
Joi a sosit în Capitală violonistul 

grec Tatsis Apostolidis care va fi so
listul unor concerte ale orchestrelor 
simfonice din Timișoara și Arad.

(Agerpres)

u /unmm mm noaîxo-Bim
S-au împlinit 16 ani de la sem

narea Tratatului de prietenie, co
laborare și asistență mutuală între 
Republica Populară Română și 
Repnbli.ca Populară Bulgaria.

Încheierea acestui tratat a re
flectat etapa nouă în dezvoltarea 
prieteniei tradiționale și a colabo
rării dintre popoarele noastre în
suflețite de aceleași țeluri — con
struirea socialismului și comunis
mului — de aceeași năzuință în 
lupta pentru pace. Consacrîndu-se 
cu însuflețire muncii pașnice, 
creatoare, popoarele romîn și bul
gar au obținut importante reali
zări' în dezvoltarea industriei și 
agriculturii, în progresul întregii 
economii. între țările noastre se 
dezvoltă continuu legăturile de 
colaborare economică, bazate pe 
întrajutorare1 tovărășească și a- 
vantaj reciproc, pe principiile in
ternaționalismului proletar. Se 
lărgesc an de an schimburile cul
turale romîno-bulgar.e. R. P. Ro
mînă și R. P. Bulgaria, împreună 
cu celelalte țări socialiste frățești, 
promovează 0 politică externă de 
pace și coexistență pașnică, mili
tează pentru crearea unui climat 
de bună vecinătate și înțelegere 
între țările din Balcani, pentru 
dezvoltarea colaborării internațio
nale. ’

Cu prilejul acestei aniversări, 
poporul nostru urează poporului 
frate bulgar noi succese în desă
vârșirea construcției socialiste în 
R. P. Bulgaria, în lupta pentru 
cauza păcii.

Popas la Pernik
Călătorul sosit în centrul minier 

Pernik, situat la circa 30 km de So
fia, capătă chiar de la sosire o ima
gine de ansamblu a caracterului 
orașului. Cîteva străzi sînt traver
sate dé linii de cale ferată pe care 
circulă intens vagoane și vagonete 
pline cu cărbune ; în centru există 
chiar un tunel pentru intrarea în 
subteran la o mină ; peste tot stă
ruie mirosul de cărbune, iar clădi
rile au prins culoarea fumului.

Aflăm din capul locului că loca
litatea în care am 
poposit și care 
este cel mai însem
nat centru carbo
nifer al Bulgariei, 
e totodată și cel 
mai vechi, primele mine construite 
aci aflîndu-Se în al 72-lea an de ex
ploatare. La Pernik au avut loc pri
mele mișcări greviste din Bulgaria, 
de la începutul acestui secol, o se
rie de grevé fiind conduse personal 
de Gheorghi Dimitrov.

Acüm, là Pernik minerii muncesc 
cu însuflețire/ pentru â da patriei 
tot mai mult cărbune — îmi spune 
minerul Stoine Alexov Sotirov, 
Erou al Muncii Socialiste. Mai bine 
de 27 de ani, din cei 49 cîți are, a 
lucrat în subteran. È1 povestește 
multe despre Viața muncitorilor din 
trecut, despre concedieri și șomaj, 
despre condițiile neomenești de 
muncă și de trai. Azi. realitatea e 
cu totul alta. Relatîndu-mi amănun
te din viața sa nouă, interlocutorul 
meu amintește printre altele de co
piii sal, dintre care un fiu este in
giner la mină, iar o fiică e laboran
tă la o uzină.

înnoirile înfăptuite sînt deosebit 
de vizibile în însăși înfățișarea ora

Corespondentă din Sofia

șului. Am vizitat, printre altele, 
cartierul „Dimiter Polianov“ — car-, 
tierul minerilor, cu locuințe noi și,- 
sănătoase ; în centrul orașului se-, 
văd blocuri moderne cu magazine 
la parter. Anul trecut, numai între-, 
prinderile de construcții au dat în 
folosință aproape 200 de apartamen
te. La Pernik funcționează cîteVa 
școli medii de cultură generală și- 
școli medii tehnice, ■ preventorii,:-un 
teatru, cinematografe, o bibliotecă, 
etc. în cadrul Palatului d.e, cultură 

construit . acum' 
cîțiva ani' își des
fășoară activitatea 
numeroase echipe 
de artiști amatori. 
Orașul a fdăi'; în

conjurat de o centură de verdeață' 
de 500 de ha, la amerțajaijea catèi'a. 
au participat și locuitori din împré- 
jurimi. ?'•

într-o discuție la casa de dițlțură' 
tehnică a minerilor , am aflat dé. i.a 
inginerul șef Vasil . SankoVricaȚfâță; 
de 1940, cînd se extrăgea ti'îîî;'-acest 
bazin numai 2 mili.ogne töne dè'.çâr- 
bune. anul acesta minele din Pernik 
vor da 8 milioane tone ; s-au extins 
minele vechi și s-au descoperit altele 
„lăzi“.

Am părăsit acest centru carboni
fer seara tîrziu. cînd vitrinele ma
gazinelor și interiorul locuințelor 
erau viu luminate, iar un șujer. lUng 
de locomotivă semnaliza că: diri ;fe’Ă 
nik încă un tren cu • cărbuni-, - luă' 
drumul către o întreprindere. îndțlș- 
trială sau un oraș din iÉuïgaçià. 
Prin munca lor de zi cu zi, minerii 
din Pernik își aduc o contribuție de 
seamă la construcția' socialismului 
în patria lor. . .),•

C. LINTE
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După convorbirile interoccidentale
Primele ședințe ale Conferinței 

in problema Ciprului

do- 
de- 
iar 
au

LONDRA 16 (Agerpres). — La 16 
ianuarie au continuat la Londra lu
crările Conferinței în problema Ci
prului. Agențiile de presă relevă că 
dezbaterile de miercuri n-au dus la 
nici un rezultat concret. Atît dele
gații comunității grecești cit și ai 
celei turcești au continuat să-și a- 
pere fiecare pozițiile de pînă acum.

Ciprioții greci au declarat că 
rința lor este ca Ciprul să fie 
barasat de orice tutelă străină, 
reprezentanții comunității turce 
cerut noi garanții suplimentare pen
tru minoritatea turcă. Ședințele de 
joi au fost consacrate discursurilor 
șefilor delegațiilor participante la 
conferință. Primul vorbitor a fost 
ministrul afacerilor externe al 
Turciei, F. C. Erkin, urmat de mi
nistrul afacerilor externe al Gre
ciei, X. Palamas. Au rostit, de ase
menea, cuvîntări Rauf Denktash, 
președintele Camerei Comunității 
turce din Cipru, și Glafkos Cleridis, 
președintele Camerei reprezentanți
lor — în numele comunităților ci
priote respective — precum și mi
nistrul afacerilor externe al Repu
blicii Cipru, Spiros Kyprianu.

S-a anunțat că participanții 
dezbateri au căzut de acord să se 
formeze un comitet de lucru, com
pus din reprezentanți ai celor două 
comunități din Cipru, prezidat de 
reprezentantul britanic la tratative, 
Duhcan Sandys, ministrul de stat 
pentru problemele Commonweal-

la

CAIRO : înainte 
de publicarea 

comunicatului oficial
CAIRO 16 (Agerpres). — Conferin

ța arabă la nivel înalt s-a apropiat 
joi seara de sfîrșit. Comitetul Poli
tic, compus din miniștri de externe 
ai celor 13 țări arabe, s-a întrunit a- 
tît în cursul dimineții cît și după- 
amiază pentru a pune la punct co
municatul oficial care va fi dat pu
blicității după terminarea conferin
ței. De asemenea. Comitetul finan
ciar. care grupează pe miniștri de 
finanțe s-a întrunit în cursul după- 
amiezii pentru a rezolva aspectele fi
nanciare ale hotărîrilor confetinței. 
In sfîrșit, Comitetul militar perma
nent a ținut o ședință care s-a pre
lungit în tot cursul dimineții. Ședin
ța plenară a conferinței a început la 
ora 21,45. In cazul în care va fi ne
voie, șefii de state se vor întruni din 
nou vineri dimineață. Unii partici
pant la conferință și-au și anunțat 
plecarea pentru vineri după-amiază.

Surse apropiate conferinței au a- 
firmat că participanții au căzut de 
acord în principiu asupra unui plan 

, de măsuri pentru împiedicarea în
făptuirii proiectelor izraeliene de de
viere a apelor Iordanului. ’ Potrivit 
ziarului egiptean „Al Ahram“ s-a 
luat hotărîrea de a constitui un co
mandament unificat al forțelor ar
mate sub conducerea unui ofițer e- 
giptean. Constituirea acestui coman
dament și precizarea atribuțiilor sale 

I ar urma să aibă loc în decurs de o 
lună de la terminarea conferinței.

„Este necesar un al doilea examen 
al probelor“

Declarațiile avocatului care va susține apărarea lui Oswald

exemplu, cum a putut fi atins fostul 
președinte Kennedy „de un glonț 
care l-a lovit la gît prin față, în timp 
ce Oswald se afla în spatele lui“. 

Mark Lane a declarat, de aseme
nea, că numeroși martori oculari ai 
dramei din Dallas sînt gata să afir
me că focurile de armă păreau să se 
audă nu de la clădirea „Texas Book 
Depository“ unde se afla Oswald, ci 
de pe marginea superioară a tune
lului în care urma să pătrundă cor
tegiul prezidențial. „Este important 
ca toate probele să fie trecute prin- 
tr-un al doilea examen critic“, a 
spus Lane.

După cum relatează agenția France 
Presse Mark Lane, avocatul care a 
acceptat să susțină apărarea lui Lee 
Harvey Oswald în fața comisiei fe
derale, însărcinată cu anchetarea 
asasinării fostului președinte Ken
nedy, a declarat presei că a hotărît 
acest lucru întrucît „poporul ameri
can are dreptul să ceară răspun
suri la numeroasele probleme“ în 
legătură cu acest asasinat. „în ce 
mă privește, a spus el, am dubii se
rioase în legătură cu rolul jucat de 

, Oswald în acest asasinat, dacă se 
poate spune că el a jucat vreun rol“.

El a arătat că ar vrea să afle, de 

Demonstrație a minerilor bolivieni din regiunea Catavi

thului și pentru colonii. Potrivit a- 
genției France Presse, noul comitet 

' de lucru urmează să examineze pro
bleme care stau în fața celor două 
comunități și să găsească o soluție 
pentru rezolvarea dificultăților actu
ale. Comitetul va informa conferin
ța asupra rezultatelor sale.

Viitoarea ședință plenară va avea 
loc la mijlocul săptămînii viitoare. 
Pînă la reluarea conferinței, repre
zentanții celor două comunități din 
Cipru vor avea întrevederi separate 
cu primul ministru britanic, Home, 
la reședința particulară a acestuia, 
la care va participa D. Sandys.

*
NEW YORK 16 (Agerpres). — La 

O.N.U. s-a dat publicității scrisoarea 
adresată la 13 ianuarie de reprezen
tantul permanent al Ciprului la 
O.N.U., Rossides, secretarului ge
neral al O.N.U., U Thant. în scrisoa
re se reafirmă cererea guvernului 
cipriot de a se trimite neîntîrziat 
în această insulă un reprezentant 
permanent al secretarului general al 
O.N.U.

Secretarul general al O.N.U., U 
Thant, a anunțat că la 16 ianuarie 
a plecat spre Londra Jose Rolz Be- 
nett, adjunctul șefului său de cabi
net, pentru a avea consultări cu par
ticipanții la Conferința asupra Ci
prului, în legătură cu desemnarea 
unui reprezentant personal al secre
tarului general al O.N.U. în această 
insulă.

Situația din Panama
• S.U.A. se pronunță împotriva negocierilor pentru revizuirea 

tratatului americano-panamez • în țară continuă 
demonstrațiile

La Washington, purtătorul de cu
vînt al Casei Albe, Pierre Salinger, 
a declarat că guvernul S.U.A. este 
gata și dispus să discute cu guver- 
rul Panamei toate problemele care 
afectează în prezent relațiile dintre 
cele două țări. Pentru rest, poziția 
Statelor Unite rămîne neschimbată. 
Potrivit relatărilor agenției France 
Presse, în cercurile informate de la 
Casa Albă s-a indicat că Statele 
Unite nu vor accepta „nici o condi
ție prealabilă convorbirilor cu Pa
nama“.

Joi, Pentagonul a anunțat că au
toritățile militare din zona Canalu
lui Panama au predat autorităților 
civile controlul deținut de ele în ul
timele zile, iar legea marțială a fost 
ridicată.

WASHINGTON 16 (Agerpres). — 
La 15 ianuarie, un purtător de cu- 
vînt al Departamentului de Stat a 
declarat că Statele Unite sînt gata 
să. înceapă discuțiile cu Panama în 
chestiunea tratatului care reglemen
tează situația canalului. Purtătorul 
de cuvînt a precizat că S.U.A. sînt 
gata să discute și nți să negocieze, și 
că „există o mare deosebire între cei 
doi termeni“.

★
CIUDAD DE PANAMA 16 (Ager

pres). — în seara zilei de miercuri, 
la Ciudad de Panama a avut loc o 
demonstrație de protest a studenți
lor. Coloana demonstranților s-a în
dreptat spre palatul prezidențial, 
unde a luat cuvîntul președintele 
Panamei, Roberto Chiari. După cum 
transmite agenția U.P.I., președin
tele a declarat că „guvernul Pana
mei nu va restabili relațiile diplo
matice cu Statele Unite pînă ce gu
vernul american nu va da asigurări 
că va începe tratative pentru înche
ierea unui nou tratat privitor la Ca
nalul Panama, în locul tratatului 
actual".

Agenția Prensa Latina a anunțat 
că toate instituțiile de învățămînt 
din Panama au fost închise ca ur
mare a grevei declarate de studenți 
și elevi în semn de protest împotriva 
menținerii trupelor americane 
zona Canalului Panama.

în

MOSCOVA 16 (Agerpres). — TASS 
transmite : Fidel Castro, primul mi
nistru al guvernului revoluționar al 
Republicii Cuba, și persoanele care 
îl însoțesc se află de cîteva zile în 
împrejurimile Moscovei, în cadrul 
vizitei pe care o fac în U.R.S.S. la 
invitația lui N. S. Hrușciov.

în acest timp, N. S. Hrușciov și 
Fidel Castro au avut convorbiri sin
cere, prietenești, în care au proce
dat la un schimb de păreri asupra 
unei largi sfere de probleme, pre- 
zentînd interes reciproc. La aceste 
convorbiri au participat Anastas 
Mikoian și ambasadorul U.R.S.S. în 
Republica Cuba, Alexandr Alexeev.

• • •
ZANZIBAR : Manifestații 

în sprijinul noului guvern
ZANZIBAR 16 (Agerpres). — 

Postul de radio Zanzibar a anun
țat că au fost luate măsuri pentru 
asigurarea unei aprovizionări cores
punzătoare a populației cu alimen
te. Restricțiile de circulație au fost 
anulate ; nu s-au mai înregistrat 
tulburări.

Agenția Reuter relatează că pre
ședintele Republicii, Abeid Karume, 
și ministrul de externe, Abdul Rah
man Mohammed Babu, au plecat 
joi în Tanganica pentru a avea con
vorbiri cu conducătorii acestei țări.

Aceeași agenție relevă că în capi
tală au loc manifestații spontane 
ale populației în sprijinul noului 
guvern. Aceste manifestații, conti
nuă agenția, dovedesc în mod ’ clar 
că răscoala de duminică s-a bucurat 
de sprijin popular.

La 16 ianuarie a sosit în portul 
Zanzibar o navă britanică care ur
mează să evacueze vineri circa 130 
cetățeni englezi din această țară.

CÎND SE SCHIMBĂ NUMAI FIRMA.
France Presse a semna- 
noi manifestări ale ne- 

maselor populare din

doi 
cum 
sta- 
„re- 
re- 

un regim de „libertăți 
S-a văzut însă în cu- 

promisiuni răsu-

Agenția 
lat recent 
mulțumirii 
Coreea de sud față de politica ac
tualului regim. Aproximativ 130 000 
de muncitori feroviari, mineri și 
din alte ramuri ale economiei au 
organizat numeroase demonstrații 
cerînd majorarea salariilor și îm
bunătățirea condițiilor de muncă. 
Paralel cu acestea, în diferite re
giuni ale țării s-au desfășurat ac
țiuni revendicative ale țăranilor. 
Printre cauzele nemulțumirilor a- 
genția citată menționează aplicarea 
de către autoritățile sud-coreene a 
așa-numitului „program de stabili
zare financiară“, care aruncă noi 
poveri pe umerii oamenilor muncii.

Preluînd puterea după lovitura 
de stat din mai 1961, junta mili
tară condusă de generalul Pak Ci- 
jan Hi declara că intenționează să 
rămînă la conducere timp de 
ani, pentru a efectua — așa 
spunea acesta — o „reformă a 
tului“, a pune temeliile unei 
construcții economice“ și a se 
veni la 
politice“, 
rînd că aceste 
nătoare au fost doar o încercare 
de înșelare a celor creduli. Noii 
guvernanți n-au întreprins nimic 
pentru realizarea făgăduielilor. 
După cum remarca ziarul vest-ger- 
man „Die Welt“, moștenirea pre
luată de noul guvern sud-coreean 
a rămas intactă. E vorba mai ales 
de problemele acute ale șomajului 
(numărul șomerilor se cifrează la 
trei milioane), inflației, de situația 
extrem de grea a țăranilor etc., di
ficultăți agravate de prezența tru
pelor americane.

Această stare de lucruri generea
ză de mult o puternică nemulțumire 
în rîndurile celor mai diferite pă
turi ale populației, iar perpetuarea 
ei pune la grea încercare răbdarea 
maselor. Manevra regizată de liderii 
militari, denumită, de aceștia „trece
re la o formă de conducere civilă“, 
țintea spre două obiective : slăbirea 
acțiunilor de protest care atin
seseră un punct critic, și men
ținerea în continuare la pu
tere a vechiului regim învesmîntat 
în straie civile. Pregătirea „a- 
legerilor generale“ a arătat și 
ea caracterul „schimbării" preco- : 
nizațe. în cadrul „pregătirilor“ pen
tru alegeri — scria corespondentul

i,

WASHINGTON 16 (Agerpres). — 
în urma încheierii convorbirilor din
tre președintele Italiei, Antonio 
Segni, și președintele S.U.A., Lyndon 
Johnson, la care au participat, de a- 
semenea, secretarul de stat al S.U.A., 
Dean Rusk, și ministrul italian al 
afacerilor externe, Giuseppe Sara- 
gat, Casa Albă a dat publicității, la 
15 ianuarie, un comunicat comun.

După cum se arată în comu
nicat, în timpul convorbirilor cei doi 
președinți au procedat la un schimb 
de păreri asupra forțelor multilate
rale N.A.T.O., dezvoltării relațiilor 
Est-Vest, tratativelor privind dezar
marea. Ei au menționat importanța 
unor eforturi în direcția îmbunătă
țirii relațiilor dintre Est și Vest și 
au căzut de acord asupra faptului 
ca la apropiatele tratative de la Ge
neva privind dezarmarea să se pre
zinte noi propuneri pentru a se în
cerca obținerea unor rezultate po
zitive.

Abordînd problemele apropiatelor 
tratative comerciale, cei doi preșe
dinți s-au referit la necesitatea des
fășurării lor energice „în vederea 
stimulării unui comerț internațional 
mai liber“.

După încheierea tratativelor, pre
ședintele Italiei, Segni, și președin
tele S.U.A., Johnson, au făcut de
clarații ziariștilor.

în declarația sa, președintele Seg
ni a spus că cele două state „vor 
conlucra în deplină solidaritate în 
cadrul Alianței atlantice“. La rîndul 
său, Lyndon Johnson a calificat tra
tativele ca fiind fructuoase și a afir
mat că „relațiile dintre S. U. A. și 
Italia sînt mai strînse ca oricînd“.

★
LONDRA 16 (Agerpres). — în 

comunicatul comun cu privire la în-

întrevederi ale președintelui 
Johnson

WASHINGTON 16 (Agerpres). — 
Agenția Associated Press transmite 
că joi a avut loc la Casa Albă o în
trevedere între președintele Johnson 
și șeful delegației S.U.A. la tratati
vele pentru dezarmare de la Geneva, 
William C. Foster. într-o declarație 
dată publicității, se spune printre al
tele: „președintele și-a exprimat ho- 
tărîrea ca Statele Unite să folosească 
orice prilej pentru a găsi noi dome
nii de înțelegere“.

Răspunzînd la întrebările repre
zentanților presei după terminarea 
întrevederii, Foster a anunțat că Sta
tele Unite vor prezenta noi propu
neri la conferința care se va des
chide la 21 ianuarie, dar a refuzat 
să facă vreo precizare asupra natu
rii acestora. El a adăugat că Statele 
Unite „nu vor prezenta un plan-pa- 
chet în prima zi a conferinței. Mul
te din aceste propuneri vor fi făcute 
cunoscute în cursul lucrărilor ei“.

V

in
din Seul al agenției Associated Press 
— autoritățile sud-coreene au operat 
sute de arestări sub pretextul „încăl
cării legilor electorale“. Printre per
soanele arestate se aflau lideri ai 
partidelor de opoziție, candidați 
alegeri și alți politicieni.

Cu toată atmosfera de teroare în 
care a decurs campania electorală, 
Pak Cijan Hi a fost ales președinte 
doar cu o majoritate relativă (mai 
puțin de jumătate din numărul vo
turilor), iar la alegerile pentru Adu
narea Națională care 
partidul „democrat ______
(condus de fostul șef al serviciului 
secret Kim Chong Pil, cumnat al 
președintelui) a întrunit numai 33 
la sută din voturi. Potrivit preve
derilor constituției, acest partid a ob
ținut 110 din cele 175 de locuri ale 

Componența 
edificatoare :

au urmat, 
republican“

Adunării Naționale, 
noului guvern este 
6 miniștri, dintre care patru foști 
generali, au făcut parte din vechiul 
cabinet al juntei, iar alți zece au 
deținut funcții similare sub regimul 
lui Li Sîn Man.

Dacă clasele dominante sud-co
reene și exponenții lor din sfera 
politică profită de pe urma unui 
asemenea gen de „schimbări", po
porul duce și sub actualii cîrmuitori 
o viață de mizerie. După date ofi
ciale, șomajul și inflația sînt în 
continuă creștere. Numai în ultimii 
doi ani costul vieții a sporit cu 40 la 
sută. Potrivit ziarului „Seul Sinmun“, 
pînă în octombrie 1963 rezervele de 
devize scăzuseră cu 41 la sută, în 
timp ce emiterea de bancnote a 
crescut cu 63 la sută. în afară de 
aceasta impozitele au continuat să 
crească. în timp ce, ca o expresie a 
situației economice grele a țării, 
„bugetul pe anul 1964 — după, cum 
arată corespondentul din Coreea de 
sud al agenției D.P.A., — este cu 
10 la sută mai redus față de cel 
al anului financiar anterior“, chel
tuielile militare și pentru întreți
nerea aparatului polițienesc au 
crescut cu aproape 5 la sută.

Manifestările de nemulțumire 
față de actualul regim din Coreea 
de sud devin tot mai pronunțate. 
Masele populare cer cu fermitate 
instaurarea unui regim care-să prbr 
moveze o politică de dezvoltare a 
țării.pe calea progresului economic, 
a unificării pașnice și democratice.

A. CONSTANTIN

obiectivul lor comun“, 
„importanța continuării

trevederile dintre cancelarul vest- 
german Ludwig Erhard și primul 
ministru britanic Douglas-Home, se 
precizează că cei doi prim-miniștri 
au căzut de acord asupra faptului 
că „alianța occidentală va trebui să 
continue căutarea metodelor în ve
derea slăbirii încordării internațio
nale și a încheierii de noi acorduri 
între Est și Vest". în același timp 
comunicatul preconizează soluții 
care împiedică rezolvarea problemei 
germane și a Berlinului occidental.

în problema relațiilor Angliei cu 
Piața comună, comunicatul mențio
nează că cei doi șefi de guverne „au 
avut un schimb de păreri asupra 
acestui subiect și au convenit că uni
tatea (vest) europeană pe o bază lar
gă rămîne 
subliniind 
contactelor dintre Piața comună și 
Anglia în ' ‘

Comunicatul arată că „s-a căzut de 
acord ca guvernele vest-german și 
britanic să facă tot posibilul pentru 
a asigura reușita „rundei Kennedy“, 
căreia îi acordă cea mai mare im
portanță".

Subliniind că N.A.T.O. trebuie să 
rămînă „piatra unghiulară“ a struc
turii militare a Occidentului, în co
municat se arată că șefii de guver
ne au avut un schimb de vederi în 
legătură cu discuțiile actuale pri
vind proiectul american de creare a 
forței nucleare multilaterale. Nu se 
face însă nici o precizare în legătu
ră cu rezultatul acestui schimb de 

. vederi.

cadrul U.E.O.“.

*
PARIS 16 (Agerpres). — La 16 ia

nuarie la Palatul Elysee au conti
nuat tratativele asupra relațiilor 
franco-canadiene. Din partea france
ză au luat parte : președintele Fran
ței, de Gaulle, primul ministru 
Pompidou și ministrul afacerilor 
externe, Couve de Murville, iar din 
partea canadiană : primul ministru, 
Pearson, și ministrul afacerilor ex
terne, Paul Martin.

La sfîrșitul întrevederilor a fost 
dat publicității un comunicat în 
care se arată, printre altele, că între 
cele două guverne s-a ajuns la un 
acord care prevede ca la anumite 
intervale de timp să aibă loc îhtîl- 
niri la nivel ministerial pentru a lua 
în discuție problemele comune fran- 
co-canadierie.

O chestiune
Starea de spirit a fabricanților de 

automobile din Europa occidentală 
nu a fost prea bună la început de 
an — anunță presa de specialitate 
din țările respective. Motivul ? In 
1963, din fiecare cinci automobile 
care au ieșit pe porțile uzinelor eu
ropene, unul a fost produs în în
treprinderi aparținînd companiilor 
americane. Se apreciază că în anii 
următori proporția aceasta va con
tinua să crească întrucît, după cum 
scrie revista italiană „Rinascita“, 
„investițiile făcute în Europa de 
mastodonții industriei americane de 
automobile în ultimii doi ani de
pășesc toate investițiile de capital 
din industria vest-germană, france
ză și italiană, luate laolaltă“.

„Anul acesta constructorii ameri
cani de automobile își vor accentua 
presiunea pe piața europeană“ — re
latează și ziarul cercurilor de afa
ceri franceze „Les Echos“, care pre
cizează: „General Motors“ și „Ford“ 
continuă să zdrobească literalmente 
pe concurența lor mondiali“. „Gene
ral Motors“ posedă filialele „Opel“ 
(în R.F.G.), „Vauxhall“ (în Anglia) și 
a deschis recent o uzină de asambla
re în Portugalia. „Ford“ are filiale la 
Köln (R.F.G.) și Dagenham (Anglia). 
„Chrysler“ — cea de-a treia mare 
firmă americană — la începutul a- 
nului trecut a intrat în posesia a 63 
la sută din acțiunile companiei fran
ceze „Simca“. Toate acestea au con
secințe directe asupra constructorilor 
europeni de automobile: „principala 
victimă este „Volkswagen“ (R.F.G.)“
— scrie „Les Echos“.

„Amenințarea aceasta, care anul 
trecut a luat proporții considerabile
— continuă ziarul francez — nu se 
va micșora desigur în viitor. Dimpo
trivă, putem prevedea că filialele a- 
mericane își vor înmulți modelele 
pentru a-i obliga pe europeni să-i 
urmeze pe această cale și să-și piar
dă suflul. La drept vorbind, lupta 
este inegală — conchide ziarul — 
întrucît constructorii europeni de au-

seu
TOKIO. Robert Kennedy, minis

trul justiției al S.U.A., a sosit la 
16 ianuarie la Tokio. După cum a 
subliniat în declarația făcută cu a- 
cest prilej, el se va întîlni cu pre
ședintele Sukarno pentru a discuta 
„noua situație care s-a creat în pre
zent în relațiile dintre Indonezia și 
Federația Malayeză“. R. Kennedy 
va discuta, de asemenea, cu Sukarno 
unele probleme privind relațiile din
tre cele două țări. Prima sa întîlnire 
cu președintele Sukarno urmează să 
aibă loc în cursul zilei de vineri.

SCFIA. Joi seara, la Teatrul Ti
neretului din Sofia s-a prezentat al 
30-lea spectacol din actuala stagi
une cu piesa „Ziariștii“ de Al. Mi- 

■ rodan.

BERLIN. La Teatrul german din 
Berlin a avut loc premiera piesei 
„Fébre" de Horia Lovinescu. Spec
tacolul s-a bucurat de mult succes.

R. D. G. a propus R. F. G
renunțarea totală la arma nucleară

BERLIN 16 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția A.D.N., Walter 
Ulbricht, președintele Consiliului de 
Stat al R.D.G., a adresat cancelaru
lui vest-german, Ludwig Erhard, o 
scrisoare și un proiect de acord între 
R.D.G. și R.F.G. cu privire la renun
țarea totală la arma nucleară. In șe
dința Consiliului de Stat al R.D.G. 
din 15 ianuarie s-a anunțat hotărî- 
rea de a se da publicității aceste do
cumente.

în scrisoare se arată că „pentru 
națiunea germană evitarea unui 
război nuclear a devenit o problemă 
vitală. Un guvern german nu poate 
face considerații despre numărul 
supraviețuitorilor care ar mai rămî- 
ne după un asemenea infern", deoa
rece acesta „ar amenința nemijlocit 
existența fizică a națiunii germane“.

W. Ulbricht adresează cancelaru
lui un apel stăruitor „de a lăsa la o 
parte tot ceea ce pe dv. și pe mine 
ne desparte pe planul concepțiilor 
politice și de a întreprinde împreu
nă pași pentru înlăturarea primej
diei unui război nuclear“. El își ex
primă speranța că, în interesul secu
rității germanilor din Est și Vest, al 
vieții și sănătății viitoarelor genera
ții, cancelarul L. Erhard va recu
noaște necesitatea realizării neîntîr- 
ziate a unei înțelegeri asupra renun
țării totale la armele nucleare. „Tre
buie împiedicată stocarea mai de
parte a explozibilului unui război 
nuclear la punctul de contact al celor 
două mari alianțe militare din lume". 
Teritoriile germane — se arată în 
continuare în scrisoare — ar avea 
cea mai bună garanție de securitate 
dacă ar fi scutite de posesia armelor 
nucleare și dacă s-ar putea obține 
din partea statelor membre ale 
N.A.T.O. și ale Tratatului de la Var
șovia, ca și din partea O.N.U., ga
ranția că armele nucleare ale unor 
terțe state nu vor fi folosite nici
odată împotriva acestor teritorii. „In 
cazul în care ați dori să evitați o 
prejudiciere a relațiilor statale din-

Vizita premierului Ciu En-lai 
în Republica Mali

BAMAKO 16 (Agerpres). — Ciu 
En-lai, premierul Consiliului de Stat 
al R. P. Chineze, însoțit de Cen I, 
vicepremier al Consiliului de Stat și 
ministru al afacerilor externe, a sosit 
joi la Bamako, venind de la Accra 
(Ghana). El va face o vizită oficială 
de cinci zile în Republica Mali, la in
vitația președintelui republicii, Mo
dibo Keita.

tomobile n-au posibilitatea să con
tinue într-un astfel de ritm“.

Presa occidentală de specialitate a 
subliniat că deocamdată „europenii“ 
n-au izbutit să opună loviturilor date 
de concurența americani o politică 
comună coerentă. Dar, după cum 
relatează revista citată mai sus, „în 
prezent ei caută febril în paragrafe
le acordurilor internaționale preve
deri care să le permită a-și apăra 
interesele, aproximativ prin aceleași 
metode care au fost folosite în «răz
boiul puilor de găină»“. Să justifice 
aceasta pronosticurile unor ziare cu 
privire la un „mic război" economic 
și în ramura automobilelor ?

VERWOERD : Degeaba ! Nu pot vedea... negru pe 
alb !...

T £ Ș T I R I
PARIS. Ziarul „L’Humanité" a 

publicat proiectul de statut al Parti
dului Comunist Francez, aprobat 
de Plenara C.C. al P.C.F. care a 
avut loc recent. Proiectul va fi pre
zentat spre discutare celui de-al 
XVII-lea Congres ordinar al parti
dului. Proiectul va fi discutat în 
organizațiile locale de partid.

DAKAR. Adunarea Națională a 
Senegalului a aprobat în unanimi
tate proiectul de lege care prevede 
aderarea țării la Tratatul de la Mos
cova cu privire Ia interzicerea par
țială a experiențelor cu arma nu
cleară.

NEW YORK. Primul cosmonaut 
american, John Glenn, și-a dat de
misia, care a fost acceptată de di
rectorul Centrului de antrenament al 
cosmonauților americani din Hous
ton. Agenția Associated Press men- 

tre Republica Federală Germană și 
Republica Democrată Germană — 
scrie W. Ulbricht — sînt gata, în in
teresul acestei cauze, să mă declar 
de acord cu o reglementare care ar 
ține seama de acest punct de vede
re. In problema războiului și păcii 
nu trebuie să ne lăsăm călăuziți de 
interese de prestigiu și nici de pro
bleme ale recunoașterii reciproce ; 
toate acțiunile noastre trebuie să fie 
determinate de interesele vitale ale 
națiunii germane".

în textul proiectului de acord se 
preconizează ca cele două state ger
mane să nu producă arme nucleare, 
singure sau cu ajutorul străin, nici 
pe propriul teritoriu, nici pe terito
riul altor state ; să nu achiziționeze 
sau să accepte asemenea arme sau 
instalațiile respective pentru fabri
carea sau cercetarea lor ; să nu ur
mărească obținerea dreptului de a 
dispune de arme nucleare, în nici o 
formă, direct sau indirect, prin in
termediul unor terțe state sau gru
pări de puteri, singure sau în alianță 
cu alte state ; să nu participe în 
nici un fel la experiențele cu arma 
nucleară ; să nu depoziteze arme 
nucleare de nici un fel pe propriul 
teritoriu, să nu admită staționarea 
lor prin intermediul unor terțe sta
te sau grupări de puteri ; să nu fo
losească niciodată astfel de arme, 
fie singure, fie prin intermediul 
unor terțe state sau grupări de pu
teri.

Proiectul propune ca cele două 
state să se declare gata de a su
pune respectarea acordului unui 
strict control internațional, exerci
tat de o comisie alcătuită pe bază 
paritară, din reprezentanți ai sta
telor membre ale N.A.T.O. și 
statelor membre ale Tratatului 
la Varșovia.

Acestui acord — se prevede 
proiect — i se poate alătura Berli
nul occidental.

ai 
deîn

C.E.C.O. A CERUT PIEȚEI CONUNE
SÄ MODIFICE TAXE DE IMPORT
LUXEMBURG 16 (Agerpres). -t 

După cum anunță agenția D.P.A., 
înalta autoritate a Comunității eu
ropene a cărbunelui și oțelului 
(C.E.C.O.) a cerut miercuri membri
lor Pieței comune, care fac parte și 
din acest organism, ca pînă la 15 
februarie să ridice taxele de imp ■'rt 
la produsele de fier și oțel la ni\ .- 
Iul tarifelor de import italiene, în 
medie cu 3 la sută. Această cerere 
a fost formulată într-o recomanda
re oficială a înaltei oficialități 
C.E.C.O. adresată guvernelor mem
bre ale C.È.E. în aceeași zi ä fost 
adresată o a 
care se cere 
taxe speciale 
reuri de fier.

doua recomandare în 
introducerea Unei noi 
la importul de mine-

Inițiativă, in lupta 
pentru pace

HELSINKI 16 (Agerpres). — Zi
lele acestea a avut loc la Oulu o 
adunare a reprezentanților organi
zațiilor sindicale din Finlanda con
sacrată luptei pentru pace. Rezolu
ția adresează chemarea de a face din 
anul 1964 un an al păcii subliniind 
însemnătatea Tratatului de la Mos
cova pentru întărirea coexistenței 
pașnice.

(desen de V. TIMOC)

LEOPOLDVILLE 
16 (Agerpres). — 
Johannes Mambo 
refugiat împreună 
cu alte cinci per
soane din Repu
blica Sud-Africa- 
nă a declarat 
presei că au fost 
nevoiți să pără
sească țara, în- 
trucît întregul 
grup era pus sub 
urmărirea poliției 
pe motiv că face 
parte din partidul 
Congresul pan- 
african din R.S.A. 
Se știe că acest 
partid, care se o- 
pune politicii ra
siste a guvernului 
Verwoerd, este 
pus în afara legii. 
Ei au trecut gra
nița în Bechua- 
naland, de unde 
au plecat în Rho
desia de sud, apoi 
în Rhodesia de 
nord și de aici în 
Congo.

ționează că Glenn intenționează 
să-și pună candidatura din partea 
partidului democrat la alegerile 
pentru Senatul S.U.A., în statul său 
natal, Ohio.

WASHINGTON. Comisia pentru 
energie atomică a S.U.A. a anunțat 
să Statele Unite au efectuat joi o 
explozie nucleară subterană la poli
gonul de experiențe din Nevada.

MOGADISCIO. Ministerul de 
Externe al Somaliei a adresat Etio
piei o notă de protest în care afir
mă că trei avioane etiopiene au mi
traliat posturi de poliție somaleze. 
Un purtător de cuvînt al Ministe
rului de Externe al Etiopiei a afir
mat că unități somaleze au făcut în 
cursul săptămînii trecute două 
incursiuni în teritoriul etiopian, în 
urma cărora, au fost ucise 58 de 
f>ersoane, iar aviața somaleză a vio- 
at spațiul aerian al Etiopiei.
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