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La comemorarea a 40 de ani de la moartea lui 
V. I. Lenin—
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în aceste zile tot mai multe co
lective (ie întreprinderi — combi
nate siderurgice, chimice și de in
dustrializare a lemnului, uzine con
structoare de mașini și electroteh
nice,, centrale electrice, mine, schele 
petroliere și șantiere, fabrici de bu
nuri de consum, unități socialiste 
din agricultură, hotărîte să în- 
tîmpine cea de-a XX-a aniversare a 
eliberării țării cu realizări cît mai 
însemnate în muncă, își iau însu
flețite .angajamente în întrecerea 
socialistă pentru îndeplinirea și de
pășirea sarcinilor de plan pe anul 
în curs. în cadrul acestor angaja
mente, muncitorii, tehnicienii și in
ginerii din întreprinderi își stabi
lesc obiective concrete pe care își 
propun să le realizeze pînă la 23 
August.

întemeiate pe o analiză temeini
că a posibilităților reale, pe nume
roasele propuneri gospodărești fă
cute cu prilejul dezbaterii cifrelor 
de plan în scopul valorificării mai 
largi a rezervelor interne — aceste 
angajamente, luate în lumina direc
tivelor C.C. al P.M.R. cu privire la 
criteriile principale ale întrecerii 
socialiste, îndreaptă eforturile, pri
ceperea și inițiativa colectivelor 
de muncă spre creșterea continuă a 
producției și productivității muncii, 
îmbunătățirea susținută a calității 
produselor, realizarea de economii 
și beneficii suplimentare cît mai 
însemnate, îndeplinirea la timp și în 
condiții optime a sarcinilor de co
operare și a prevederilor planului 
de investiții ș.a. Siderurgiștii Hu
nedoarei s-au angajat să dea 
peste plan 10 500 tone de oțel 
Martin și electric, 5 000 tone de ton
tă, 6*000 tone de blumuri și 5 000 
tone. de laminate finite, să obțină 
produse siderurgice cu caracteris
tic;! superioare, să reducă principa
le' e consumuri specifice și să obți- 
n_, în acest an, economii de 4 000 000 
de lei. Aceeași hotărîre de a 
pune la dispoziția economiei na
ționale cantități suplimentare de 
produse de care are 
a spori acumulările bănești ale 
statului se desprinde și din — 
gajamentele luate, în ac-1- 
de .metâlufgiștii- de Ia 
toareâ“ sau „î” 
chimiștii din Făgăraș și 
nești, de petroliștii Boldeștilor sau 
de forestierii din Frasin și Sighet, 
de lucrătorii gospodăriei de stat 
Pietroiu etc. Expresie grăitoare a 
unei înalte conștiințe cetățenești, 
aceste, angajamente au la bază con
vingerea îndreptățită a oamenilor 
muncii că fiecare succes în îndepli
nirea și depășirea prevederilor pla
nului de stat creează noi posibili
tăți de înflorire și prosperitate a 

. întregii țări. .
Pentru fiecare colectiv, pentru fie

care muncitor, tehnician și inginer 
în parte, pentru fiecare conducător 
de. întreprindere angajamentele lua
te în întrecerea socialistă constituie 
o chestiune de onoare, un cuvînt dat 
întregului popor și care trebuie 
respectat întocmai. Odată hotărîte, 
aceste angajamente, împreună cu 
cifrele înscrise în plan, constituie o 
bază trainică pentru activitatea 
noastră economică.

Este o caracteristică a angaja
mentelor pe care și le iau acum 
colectivele de întreprinderi faptul 
că ele sînt însoțite de măsuri teh
nice, organizatorice și politice con
crete. Multe măsuri au fost propu
se de muncitori, tehnicieni și ingi
neri cu prilejul adunărilor de dez
batere a cifrelor de plan — complë- 
tînd astfel și sporind eficiența pla
nurilor M.T.O. întocmite încă înain
tea. începerii anului. In esență, aces
te măsuri, elaborate în urma stu
dierii aprofundate a posibilităților 
concrete de la fiecare loc de 
muncă, urmăresc punerea în va
loare a unor noi rezerve de per
fecționare a producției, realizarea 
unei cit mai depline ritmicități în 
procesul de îndeplinire a planului, 
îmbunătățirea continuă a tehnolo
giei și folosirea la maximum a teh
nicii, ridicarea continuă a indicilor

nevoie, de

an- 
zile,aceste 

„Semănă- 
.Electroputere“, de -■ 0_

calitativi ai produselor, gospodări
rea mai eficientă și valorificarea la 
nivel superior a materiei prime și 
a materialelor, utilizarea rațională 
a combustibilului, a energiei elec
trice, creșterea în continuare a ca
lificării cadrelor etc.

întocmirea unui judicios plan de 
măsuri, care să asigure îndeplinirea 
sarcinilor planificate și a angaja
mentelor luate, este un lucru esen
țial ; dar, așa cum a arătat practica 
anilor trecuți, aceasta nu-i totul. 
Planul trebuie îndeplinit, pas cu 
pas, la termenele și cu efectele eco
nomice prevăzute. Socotind că pen
tru respectarea cu cinste a cuvln- 
tului dat fiecare zi este deosebit de 
prețioasă, multe colective de între
prinderi au trecut de îndată la apli
carea în practică a măsurilor teh
nice și organizatorice menite să 
chezășuiască îndeplinirea angaja
mentelor luate. Constructorii de uti
laj chimic și petrolier de la Uzinele 
„Vulcan“ din Capitală au luat recent 
măsuri pentru extinderea unor pro
cedee moderne de lucru prevăzute 
în planul M.T.O., pentru organizarea 
unui nou flux tehnologic la atelie
rele de cazangerie prin reamplasa- 
rea utilajelor în conformitate cu 
succesiunea operațiilor etc ; măsuri 
în sprijinul îndeplinirii angajamen
telor au luat și constructorii de pe 
marele șantier al hidrocentralei „16 
Februarie“-Argeș, siderurgiștii de la 
„Republica“, textiliștii de la F.R.B.

Soarta planului de producție, a 
angajamentelor luate se hotărăște 
— cum bine este știut — la locu
rile de muncă, la mașină, în atelie
rul sau secția de producție, la masa 
de lucru a tehnologului și proiec
tantului, în sculărie, în toate ve
rigile care asigură buna desfășura
re a activității întreprinderii res
pective. îndeplinirea, punct cu 
punct, a angajamentelor trebuie să 
se afle deci în permanență în aten
ția tuturor celor care muncesc în 
cadrul acestor secții, ateliere, servi
cii. Aceasta presupune eforturi sus
ținute pentru însușirea și aplicarea 
largă a metodelor moderne de lu
cru, pentru îmbogățirea continuă a 
cunoștmțelor tehnice, o organizare 
exemplară a procesului de produc
ție pe toate treptele. în mod deo
sebit este necesară urmărirea siste
matică a introducerii și extin
derii acelor măsuri, inițiative sau 
inovații care sînt menite să asigure 
indici înalți în folosirea tehnicii, a 
mașinilor și agregatelor în vederea 
creșterii susținute a productivității 
muncii — indicator de bază care 
condiționează într-o măsură hotărî- 
toare realizarea celorlalte prevederi.

Un rol important în dezvoltarea 
întrecerii socialiste pentru realizarea 
angajamentelor luate au sindicatele. 
Ca organizatoare nemijlocite ale în
trecerii, organele și organizațiile sin
dicale sînt chemate să sprijine con
ducerile întreprinderilor în asigura
rea condițiilor tehnico-materiale 
necesare realizării de către fiecare 
muncitor, echipă, secție a sarcinilor 
de plan și a angajamentelor luate. 
Numeroase comitete de sindicat din 
întreprinderi au dobîndit o bună ex
periență în organizarea întrecerii so
cialiste — experiență pe care au 
acum prilejul s-o valorifice larg.

Organizațiile de partid, îndru- 
mînd și sprijinind în permanență 
organizațiile sindicale în îmbunătă
țirea organizării întrecerii, în spori
rea continuă a eficienței ei, sînt 
chemate să urmărească sistematic 
felul cum se realizează practic an
gajamentele luate, să vegheze ca în 
întreprinderi să se asigure toate 
măsurile tehnice și organizatorice 
necesare în acest scop. Comuniștii 
trebuie să se afle în permanență în 
primele rînduri ale bătăliei de onoa
re a îndeplinirii angajamentelor.

Prin înfăptuirea exemplară a pla
nului și a angajamentelor asumate, 
oamenii muncii din fabricile și uzi
nele țării vor aduce o nouă contri
buție la înfăptuirea prevederilor 
planului șesenal, cinstind cu noi 
realizări marea sărbătoare a împli
nirii a două decenii de viață liberă.

Brigada de montatori condusă de Ion Precup din secția a IV-a a Uzinei de mașini electrice București s-a angajat 
să producă peste plan un număr important de demarori. In fotografie, de la stînga la dreapta : Constantin Marinescu, 

Mihai Iordache, Ion Precup, șeful brigăzii, Petre Gîjgă și Marin Pîrvu la bancul de montaj.

Cu performanțe
PREVE-
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a circulației trenurilor
în stațiile de cale ferată de la 

Suceava și Suceava-Nord s-au 
dat recent în exploatare instalații 
de telecomandă a circulației tre
nurilor. Cu ajutorul acestora, cir
culația și formarea trenurilor în 
cele două stații se efectuează 
printr-un sistem unic de cen
tralizare, comandat de un sin
gur om. în numai cîteva secunde, 
prin relee electromagnetice, se di
rijează și se controlează procesul 
tehnologic pe un traseu lung de 
cîțiva kilometri. Pe luminoschema

aflată în biroul său, impiegatul 
poate urmări atît mișcarea trenu
rilor în incinta gării, cît și pe 
liniile de intrare în complex. Prin 
darea în folosință a acestor in
stalații modeme, numărul trenu
rilor ce pot fi dirijate sporește 
considerabil, iar timpul de stațio
nare a vagoanelor se reduce. Tot
odată se realizează economii 
anuale de peste 1 500 000 lei.

Instalații de telecomandă 
montează în prezent 
centre feroviare.

se
și în alte

Expoziții Patinoare de cartier
La Muzeul de istorie din Bicaz 

s-au organizat patru expoziții cu 
temele „Reproduceri din arta 
plastică românească“, „Bicazul 
azi“, „Cercetări arheologice de 
suprafață în zona Ceahlăului“ și 
„Arta plastică contemporană", 
care au fost vizitate pînă acum 
de peste 50 000 de persoane. Secția 
de artă a Muzeului regional din 
Bacău, deschisă într-un local nou, 
a organizat 6 expoziții volante 
care au fost vizitate pînă în pre
zent de 60 000 de cetățeni.

Docul a

al Sfatului 
a luat mă- 
27 de pati-

Comitetul executiv 
popular al Capitalei 
suri să se amenajeze 
noare naturale de cartier în dife
rite puncte ale orașului. Ele vor 
funcționa în cartierele Traian, 
Rahovei, Dudești, Ferentari, Giu- 
lești ș.a. De amenajarea lor se 
ocupă secțiile de gospodărie co
munală ale sfaturilor populare 
raionale. Noile „baze" sportive 
sînt destinate în special copiilor.

tost salvat

Cu ocazia dezbaterii cifrelor de 
plan, analizînd posibilitățile care e- 
xistă în fiecare sector, secție și loc 
de muncă, muncitorii, inginerii și 
tehnicienii Uzinei de mașini electrice 
București au descoperit noi rezer
ve interne care să le permită să spo
rească în continuare producția și 
productivitatea muncii, să ridice 
performanțele tehnice ale mașinilor. 
Ei și-au luat, în înti'ecerea socialistă 
în cinstea celei de-a XX-a aniver
sări a eliberării patriei, următoarele 
angajamente pe anul 1964 :

— să depășească pianul pro
ducției globale cu 1 300 000 lei ;

— să depășească planul pro- 
- dueției marfă cu 1 200 000 ici ;

— să obțină economii peste 
plan prin reducerea prețului de 
cost în valoare de 1 000 000 lei ;

— să realizeze 800 000 lei bene
ficii peste plan.

PÎNĂ la 
REALIZEZE 
DERI :

— 1 000 000 
globală ;

— 700 000 
marfă ;

— 600 000
— 500 000

lei la

iei la

producția

producția

Pentru depășirea 
planului de transport

lei economii ; 
lei beneficii.

în sprijinul realizării sarcinilor de 
plan și a angajamentelor, colectivul 
uzinei a întocmit un plan de măsuri 
tehnico-organizatorice. Printre mă
surile mai importante se numără : 
amenajarea în linie tehnologică a 
asamblării colectorilor, extinderea 
sortării .mecan.jzaieJfa..țole]nr pentru.-•/•- 
rotori și statori, aplicarea’ dé noi 
procedee tehnologice menite să ducă 
la ridicarea nivelului calitativ al 
produselor fabricate, la sporirea pro
ducției, a productivității muncii și 
reducerea prețului de cost.

«te mai numeroase de mobilă
Colectivul Fabricii de. mobilă „23 

August“ din Tg. Mureș, dezbătînd 
sarcinile de plan pe anul 1964, și-a 
luat, în cinstea celei de-a XX-a ani
versări a eliberării patriei, .următoa
rele angajamente în întrecerea so
cialistă. pe acest an :

— depășirea planului produc
ției globale cu 2 500 000 lei ;

— depășirea planului produc
ției marfă cu 2 000 000 Iei ;

— realizarea de economii peste 
plan la prețul de cost în valoare 
de 450 000 lei ;

— realizarea de beneficii peste 
sarcina planificată în valoare de 
950 000 lei ;

— pentru îmbogățirea sorti
mentelor de mobilă se vor exe
cuta peste plan 3 tipuri de garni
turi și 26 piese diferite de mobi
lier (biblioteci, fotolii, canapele

— beneficii peste plan în va
loare de 620 000 lei.

Realizarea angajamentelor luate 
va fi asigurată prin aplicarea pla
nului de măsuri tehnico-organizato- 
rice completat cu propunerile făcu
te de muncitori, ingineri' și tehni
cieni cu ocazia dezbaterii sarcinilor 
.de .plan pe secții.

Dezbătînd cifrele de plan, colectivul 
întreprinderii regionale de transporturi 
auto Cluj și-a luat în cinstea celei de-a 
XX-a aniversări a eliberării patriei : ur
mătoarele angajamente :

—• să depășească planul de trans
port exprimat în tone kilometru 
convenționale cu 4 la sută, reali- 
zînd astfel o depășire valorică a 
planului de venituri la producția 
globală de 6 255 000 lei ;

— să depășească cu 5 Ia sută 
productivitatea planificată pe uni
tate de capacitate, prin îmbunătă
țirea indicilor tehnico-economici de 
utjlizare a parcului de .autocamioane-, 
și autobasculante ;

— să realizeze peste sarcina pla
nificată economii suplimentare la 
prețul de cost în valoare de 250 000 
lei și beneficii de 250 000 lei ;

— să economisească 200 000 litri 
benzină.

PÎNĂ LA 23 AUGUST SA REA
LIZEZE :

— depășirea planului de trans
port cu 3 130 000 tone kilometru ;

— 180 000 ‘ ‘ 
de cost ;

— 180 000 
plan ;

— 100 000 
sită prin reducerea consumului.

Pentru realizarea acestor angajamen
te, numeroși muncitori, ingineri și teh
nicieni au făcut propuneri prețioase.

lei economii la prețul

Iei beneficii peste

litri benzină economi-

de gospodari
Discuție despre întocmirea planurilor de producție

etc.).
PÎNĂ LA 23 AUGUST SÄ

REALIZEZE:
— la producția globală o depă

șire a planului de 1 700 000 lei ;
— la producția marfă o depă

șire a planului cu 1 400 000 lei ;
— economii suplimentare la 

prețul de cost în valoare de 
285 000 lei ;

CONSTANȚA (coresp. 
„Scînteii"). — Viscolise. 
Pe Dunăre treceau slo
iuri mari. Ici-colo, din 
cauza gerului puternic, 
ele se prindeau, for- 
mînd întinderi masive 
de gheață compactă. Se 
luminase de ziuă. De pe 
mal, barcagiul de la 
pod observă pe Dunăre 
un punct negru. I s-a 
părut ceva suspect, căci 
de cîteva zile nu mai 
trecuse nici o navă. Ur-

mărind 
punctul 
printre 
în el un doc plutitor. 
Barcagiul anunță tele
fonic căpitănia de la 
Cernavodă. Trebuia in
tervenit imediat, 
sloiurile puteau 
strîngă și să-l sfărî- 
me. Remorcherul „Zim
brul" porni în cău
tarea docului. Mai bine 
de două ore marinarii 
au avut de înfruntat 
blocurile de gheață pînă

cu
care 

sloiuri,

atenție 
aluneca 
desluși

altfel 
să-l

să descopere docul. 
Căutările fuseseră în
greunate de vizibilitatea 
redusă din cauza ceței 
care se lăsase. Docul a 
fost legat cu parîme de 
remorcher, iar căpitanul 
împreună cu pilotul au 
executat cu pricepere 
manevrele de salvare. 
După o oră de muncă 
încordată, docul a fost 
remorcat și adus în 
bună stare în portul 
Cernavodă.

Elevii din clasa a Vl-a a școlii de 8 ani din comuna Toporu, regiunea Bucu
rești, la o lecție practică de agricultură.
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în gospodăriile colective

Orașul Bacău văzut din avion.Orașul Bacău văzut din avion.

în aceste zile, în gospodăriile co
lective se-analizează munca* de anul 
trecut, se pregătesc condițiile unei 
activități și mai rodnice în anul.care .. .. ____ ___
abia a început. Una din aceste con- nă- pe suprafețe reduse etc. Planul 
diții este întocmirea chibzuită a pla
nurilor de . producție și urmărirea 
perseverentă a îndeplinirii lor. în le
gătură cu desfășurarea lucrărilor de au și fost făcute.

• întocmire, a „planurilor de.prpdu.cție, c......__ o-_ t---
redacția ziarului nostru a organizat față — a arătat tov. Oprea. Pe dea- 
recent o discuție la care au partici
pat președinți și specialiști din gos
podăriile colective Viile Dejului, 
Uriu, Cîțcău, Cășei, Reteag, Braniș
tea și reprezentanți ai Consiliului 
agricol raional Dej.

. Participanții la discuții au subli
niat că întocmirea unui plan de pro
ducție bun, care să țină seama de 
specificul și posibilitățile fiecărei 
gospodării, are o mare importanță 
pentru întărirea economică și'orga
nizatorică a gospodăriilor colective. 
Consiliul agricol raional a luat din 
vreme măsuri ca în acest an, în fie
care gospodărie colectivă planul de 
producție să constituie un program 
cuprinzător și amănunțit de sporire 
a producției, de creștere a venituri
lor gospodăriei și ale membrilor ei. 
La întocmirea proiectului de plan au 
fost antrenați brigadierii, șefii de 
echipă, numeroși colectiviști frun
tași. Membrii consiliului agricol ra
ional stau tot timpul pe teren, aju- 
tînd unitățile la aceste lucrări.

a doua. Inginerul agronom Ion Oprea 
a • arătat cauzele acestor diferențe : 
așezarea proastă a culturilor, îritîr- 
zierea semănatului, .ogoare de toam-

de, producție pe. 1964 prevede nu nu
mai -sporirea producției, ci , și lucră
rile care duc la fealizàreà ei. Unele 

în toamnă s-au 
executat arături pe ■ întreaga supra-

or-

Cum se pot obține 
recolte mari de cereale

Anul trecut au căzut puține preci
pitații. Așa cum a reieșit din discuții, 
acolo unde s-a aplicat întregul com
plex de măsuri agrotehnice s-au 
obținut recolte bune. La G.A.C. Că- 
șei, producția medie la grîu a fost 
de 1 876 kg la ha, iar la porumb de 
2 900 kg. în multe unități sînt însă 
diferențe mari de recoltă de la o 
brigadă la alta. La G.A.C. Viile De
jului, în aceleași condiții de climă 
și sol, între brigăzile întîia și a doua 
a existat o diferență de 800 de kg 
grîu la hectar, iar la sfecla de za
hăr, brigada a treia a obținut cu 
5 200 kg la ha mai mult decît brigada

luri, unde n-au putut intra tractoa
rele, s-a arat cu pluguri reverșibile 
cu-, tracțiune animală.

Pentru acest an s-a făcut o .așe
zare mai judicioasă a culturilor. In
ginerul, împreună cu brigadierii au 
identificat fiecare tarla ; au făcut și 
analiza, solului. Griul a fost semănat 
după leguminoase și porumb. Pe u- 
nele parcele, unde terenul era mai 
sărac, s-au administrat îngrășăminte 
chimice. Acum, 40 de sănii trans
portă la cîmp gunoi de grajd.

în cadrul discuțiilor au subliniat 
și alți președinți de gospodării și 
specialiști preocuparea lor de a spori 
producția agricolă. în anii trecuți — 
a spus ing. Filip Bobar de la G.A.C. 
Uriu — se semăna unde terenul era 
liber, fără să se țină seama de plan
tă, de . sol. Acum, cu ocazia întocmi
rii planului de producție, s-a chib
zuit mult. Am avut suprafețe cu 
trifoi, cartofi, sfeclă. Pe aceste te
renuri, unele bine îngrășate, am se
mănat grîu. La noi sînt condiții co
respunzătoare pentru porumb. Aces
tei culturi .i-am rezervat terenuri în 
lunca Someșului și valea Țibleșului.

Tov. Gavril Borodi, președintele 
G.A.C. Cășei, a arătat ce important 
este ca în planul de producție să 
fie prevăzute toate lucrările care duc 
la sporirea recoltei.

Noi terenuri agriculturii

tea nimic pe ele. Din inițiativa 
ganizației de partid, colectiviștii au 
săpat canale de scurgere în valea 
Dobricului. Pe aceste terenuri se vor 
cultiva cereale. Prin defrișarea mă- 
răcinișurilor, desființarea sau îngus
tarea unor drumuri dintre tarlale, 
suprafața arabilă a gospodăriei a 
crescut cu încă 10 ha. Colectiviștii 
au propus în planul pe 1964 planta
rea cu pomi a 27 de ha în „Dealul 
Viilor“, acoperit pînă acum cu spini 
și mărăcinișuri.

Și la G.A.C. Cîțcău — a arătat pre
ședintele Mauriciu Solomon — au 
stat nefolosite' ani de zile suprafețe 
însemnate de teren pe dealuri. Pe 
terenurile în pantă, neproductive, 
s-au plantat 72 de ha cu pomi. în 
planul de producție pe 1964 se pre
văd lucrări de térasare pentru valo
rificarea altor terenuri neproduc
tive.

mune, sînt renumite pentru livezile 
lor. Anul trecut, în urma valorifică
rii fructelor, gospodăria a realizat un 
venit de 2 400 000 lei. Sînt posibili
tăți ca venitul să se dubleze. Ingi
nera Maria Herlea a vorbit pe larg 
despre prevederile planului de pro
ducție de .dezvoltare a. pomiculturii. 
Livada va crește cu încă 62 de ha.

Furaje mai multe 
și mai bune

Una din principalele măsuri pen 
iru sporirea producției agricole care 
ii preocupă pe colectiviști la întoc
mirea planurilor de producție este 
folosirea rațională a pămîntului, ex
tinderea suprafeței arabile. Preșe
dintele G.A.C. Viile Dejului, tov. 
Dănilă György, a arătat că ani de 
zile circa 26 ha teren din satul 
Șomcut erau mlăștinoase și nu creș-

Dezvoltarea diferitelor 
ramuri de producție

în cadrul discuțiilor s-a insistat 
asupra problemelor legate de dez
voltarea legumiculturii, de creșterea 
animalelor etc. Gospodăria noastră 
— a arătat ing. Valeriu Mican de la 
G.A.C. Cășei — se află în apropie
rea orașului Dej. Avem condiții să 
sporim mult producția de cereale. 
Planul de producție pe 1964 prevede 
creșterea suprafeței cu porumb cu 
încă 32 de ha. Dar noi punem un 
accent deosebit și pe legumicultura 
și zootehnie și îndeosebi pe crește
rea vacilor cu lapte. Grădina ocupă 
o suprafață de 57 ha. Anul trecut 
ea a adus un venit de 637 000 lei, iar 
planul pe 1964 prevede 960 000 lei. 
Pentru realizarea celor propuse vom 
extinde culturile forțate, mai timpu
rii. In gospodărie s-a construit o 
seră-înmulțitor pentru producerea de 
răsaduri. în prezent se amenajează 
răsadnițe pe o suprafață de 1500 
metri pătrați. Cît privește sectorul 
zootehnic, 
vacilor de 
an cu 80.

Comuna
tul Cireșoaia aparținînd acestei co

se prevede ca numărul 
lapte să crească în acest

Braniștea, și mai ales sa-

Cele mai multe gospodării colec
tive și-au propus în planurile de pro
ducție creșterea numărului de ani
male și a productivității lor. Aceasta 
impune asigurarea unei puternice 
baze furajere. Din discuții a reieșit 
că există mari posibilități de a se 
obține furaje mai multe și de bună 
calitate. Gospodăriile colective au 
suprafețe întinse cu pășuni naturale, 
care constituie o mare rezervă de 
furaje dacă se iau măsuri corespun
zătoare pentru ridicarea productivi
tății lor. La G.A.C. Viile Dejului, 
planul de producție pe 1964 prevede 
cultivarea a 100 ha cu trifoi, 35 ha 
cu porumb siloz etc. Pentru pășunea 
care ocupă 657 ha s-a întocmit un 
plan tehnic de îmbunătățire. Pă
șunea va fi curățată și grăpată. Ju
mătate din ea va fi supraînsămîn- 
țată, iar 89 ha vor fi îngrășate.

Și la celelalte gospodării sînt pre
văzute măsuri pentru îmbunătățirea 
pășunilor și a fînețelor.

S-a discutat mult și despre plan
tele furajere. Cei care au luat cu- 
vîntul au subliniat importanța culti
vării unor plante care dau producții 
mari și au, totodată, o valoare nu
tritivă ridicată. în partea locului, le
guminoasele, îndeosebi lucerna și 
trifoiul, ocupă suprafețe însemnate. 
Din discuții a reieșit însă necesita
tea introducerii unor noi culturi fu
rajere, care valorifică bine terenu
rile sărace. G.A.C. Uriu a cultivat 
cu bune rezultate 50 ha de sparcetă. 
Procedînd asemenea unor adevărați 
gospodari, conducătorii gospodăriei 
din Cîțcău au asigurat producerea 
seminței de ghizdei.

★

Discuțiile purtate au fost rodnice. 
Ele au arătat preocuparea consiliilor 
de conducere și a specialiștilor din 
gospodăriile colective de a întocmi 
planuri de producție cît mai chib
zuite, de a descoperi și pune în va
loare toate resursele de sporire a 
producției agricole.

TEODOR MARIAN



— La comemorarea a 40 de ani de la moartea lui V. I. Lenin —

JLe ni n
Arătați-mi un munte
al cărui pisc să poată fi zărit
de pretutindeni, de la nord la sud
de la apus în răsărit

ca Omul-Munte Lenin.

Să-mi arătgți un fluviu 
fertilizînd pămînturi, mișcînd hidrocentrale 
mai multe — decît inimile care 
seva și energia își trag fără-ncetare 

din Omul-Fluviu Lenin.

Un cîntec arătați-mi 
cuprinzător și drag 
rostit la fel de cald în orice limbă, 
cutreierînd meleag după meleag 

ca Omul-Cîntec Lenin...

TIBERIU UTAN

A

„Lenin / și azi / mai viu decît cei 
vii/ ne-a fost și ni-i/ știință, for
ță / armă 1“ în înflăcăratele lui ver
suri, poetul revoluției, Maiakovski, 
a dat glas unui sentiment profund, 
încercat de sute de milioane de oa
meni. Astăzi, la împlinirea a 40 de 
ani de cînd a încetat să mai bată 
inima lui Vladirițir Ilici Lenin, titan 
al gîndirii și al acțiunii revoluțio
nare, învățătorul . și conducătorul 
genial al proletariatului internațio
nal, ideile leninismului, mereu vii, 
exercită o înrîurire tot mai puter
nică, insuflînd celor ce muncesc 
din lumea întreagă noi forțe în 
lupta revoluționară, încredere ne
mărginită în victoria cauzei, lot.

De unde această uriașă putere de 
atracție și neștirbită actualitate a 
marxism-leninismului ? Ele își au 
izvorul în faptul că este ; o în
vățătură profund științifică', sin
gura în măsură să dea răspuns ma
rilor întrebări pe care evoluția is
torică le pune în fata fiecărui po
por, să arate drumul izbăvirii oame
nilor de exploatare și războaie. în
șiși apologeți ai capitalismului recu
nosc forța vitală și influența cres- 
cîndă a ideilor leninismului. „Noi ne 
înfățișăm ca apărători ai „statu- 
quo-ului“, în timp ce comuniștii au 
acționat în rolul unei forțe înainta
te, care indică drumul spre o viață 
mai bună, mai. strălucitoare și mai 
curajoasă“, scria istoricul englez 
Toynbee. Iar autorii cărții „Ideologii 
politice contemporane“, apărută la 
New York, notează cu amărăciune : 
„Comunismul, inițial lozinca unei 
mici revoluții germane, a devenit 
un program mondial“.

Piatra de încercare a justeței ori
cărei teorii o constituie practica, iar 
practica socială confirmă întru, to
tul adevărul ideilor leniniste.

La scurt timp după Revoluția din 
Octombrie, Lenin scria: „Lichidarea 
capitalismului și a rămășițelor lui, 
punerea bazelor orînduirii comunis
te constituie conținutul noii epoci a 
istoriei universale care începe a- 
cum“. După cum a prevăzut Lenin, 
epoca noastră, al cărei conținut 
principal îl constituie trecerea de là 
capitalism la socialism, este epoca 
luptei celor două sisteme sociale o- 
puse, epoca revoluțiilor socialiste și 
a revoluțiilor de eliberare naționa
lă. epoca prăbușirii imperialismului, 
a lichidării sistemului colonial, e- 
poca trecerii pe calea socialismului 
a noi și noi popoare, a victoriei so
cialismului și comunismului pe sca
ră mondială. Principala forță motri
ce a progresului omenirii este clasa 
muncitoare internațională și vlăsta
rul ei. sistemul mondial socialist. 
Formarea și consolidarea sistemului 
socialist, transformarea lui în fac
torul hotărî tor al dezvoltării mondia
le constituie o strălucită întruchipa
re a marxism-léninismului.

Sub conducerea Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice, țara Ma
rii Revoluții Socialiste din Octom
brie a străbătut în numai cîte
va decenii calea de la baros și roa
bă, de la plugul de lemn' și opaiț, 
la marile furnale și oțelării, la gi- 
ganții hidroenergetici și navele cos
mice, devenind una din cele mai 
mari puteri economice ale lumii. în
suflețit de ideile leninismului, po
porul sovietic repurtează noi victo
rii în construirea desfășurată a co
munismului.

Și celelalte țări socialiste, dezvol- 
tînd legăturile de colaborare și în- 
tr-ajutnrare tovărășească, au obținui 
realizări remarcabile în construirea 
noii societăți. Acestea își găsesc ex
presie in creșterea volumului pro
ducției industriale pe ansamblul ță
rilor socialiste cu peste 70 la sută 
în interval de 5 ani, față de numai 
25 la sută în țările capitaliste ca și 
în alte rezultate remarcabile, al că
ror ecou confirmă justețea cuvinte
lor lui Lenin despre influența în 
lume a realizărilor țărilor socialiste.

Marxism-leninismul, măreața cau
ză a socialismului au învins și pe 
pămîntul1 țării noastre, transformîn- 
du-se dintr-un ideal într-o realitate 

vie. Este realitatea Romîniei noi, de
venită o țară înaintată, cu o indus
trie și o agricultură socialistă în 
continuă dezvoltare, realitatea vieții 
noi a maselor muncitoare, stăpîne 
ale tuturor resurselor țării și ale 
roadelor muncii lor. An de an se în
făptuiesc prevederile planului de 6 
ani, mărețul program adoptat de 
Congresul al Ill-lea al P.M.R. pen
tru desăvîrșirea construcției socia
liste.

Marile succese dobîndite de po
porul nostru sînt rodul politicii 
leniniste a Partidului Muncito
resc Romîn. După cum a arătat 
tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej, „în 
opera de făurire a noii orîn- 
duiri, partidul nostru se călăuzește 
neabătut după teoria marxist-leni- 
nistă, după învățătura lui Lenin pri
vind trecerea de la capitalism la so
cialism și construirea orînduirii so
cialiste. aplicîncl aceste adevăruri la 
condițiile specifice ale țării noastre“. 
Partidul nostru desfășoară o vastă 
activitate pentru educarea membri
lor de partid, a maselor largi ale 
oamenilor muncii în spiritul mar- 
xism-leninismului.

în zilele noastre, cînd de pe coas
tele Oceanului Indian pînă pe me
leagurile Africii, de la Atlantic pînă 
la Pacific circa 1 700 milioane de oa
meni și-au dobîndit independența 
națională, se înfăptuiește previziu
nea leninistă cu privire la prăbu
șirea sistemului colonial sub lovitu
rile mișcării de eliberare a popoare
lor. Țările socialiste își manifestă 
activ solidaritatea cu mișcarea de 
eliberare națională, luptînd alături 
de aceasta, de toate forțele progre
sului, pentru lichidarea deplină a 
colonialismului.

Uriașa forță a leninismului se 
manifestă în dezvoltarea mișcă
rii comuniste și muncitorești — de 
la singurul partid marxist-revolu- 
ționar existent în 1917, partidul 
făurit de Lenin, la cele aproape 
90 de partide de astăzi, care unesc 
în rîndurile lor 42,5 milioane de 
membri. Nici temnițele și teroarea 
dezlănțuită împotriva comuniștilor 
într-o serie de țări, nici anticomu
nismul furibund n-au putut și nu 
pot să stăvilească influența în con
tinuă creștere a ideilor marxim-le- 
ninismului. Prin activitatea lor teore
tică și practică, de conducători ai 
luptei maselor muncitoare, partidele 
comuniste dezvoltă necontenit învă
țătura marxist-leninistă, o sinteză 
a concluziilor vastei lor experiențe 
fiind istoricele Declarații ale Con
sfătuirilor de la Moscova din 1957 
și I960 — Charta mișcării comuniste 
internaționale. Unitatea țărilor so
cialiste, a partidelor comuniste și 
muncitorești este chezășia victoriei 
în lupta pentru pace și socialism.

Leninismul a ridicat cu hotărîre 
steagul păcii, deschizând pentru pri
ma oară perspectiva izbăvirii ome
nirii de războaie. Țările socialiste, 
partidele comuniste militează cu per
severență pentru statornicirea în re
lațiile internaționale a principiului 
coexistenței pașnice formulat de Le
nin. Acest principiu își demonstrează 
convingător rodnicia. în ultimul 
timp, s-a creat, un climat mai fa
vorabil destinderii. Nu există cerință 
mai imperioasă decît aceea ca aceste 
premize să fie fructificate, ast
fel ca prin eforturile tuturor statelor 
să se realizeze nod pași spre rezolva
rea problemelor internaționale ma
jore, spre înfăptuirea dezarmării ge
nerale, spre statornicirea unei păci 
trainice. Menținîndu-și trează vigi
lența față de acțiunile cercurilor 
agresive ale imperialismului ță
rile socialiste militează fără ră
gaz pentru atingerea acestor o- 
biective, însuflețite de convingerea 
că în condițiile actualului raport 
de forțe, războiul mondial poate fi 
preîntîmpinat, pacea consolidată.

Ideile lui Lenin trăiesc și înving 
prin lupta revoluționară a celor ce 
muncesc din lumea întreagă. Epoca 
noastră este epoca triumfului mar
xism-leninismului.

Cu ani în urmă, la șantierul unei 
mari construcții care se afla abia la 
începuturile ei, intrînd în cămăruța 
incomodă a secretarului comitetului 
de partid, am văzut că secretarul — 
proaspăt absolvent al unei școli de 
partid — instalase, în spațiul acela 
strimt, operele lui Lenin, toate vo
lumele cîte apăruseră pînă atunci.

A zîmbit și mi-a spus, parcă scu- 
zîndu-se :

— Mai tîrziu, cînd ne-om instala' 
într-un sediu mai încăpător, le voi 
pune în bibliotecă, mai la largul lor. 
Am vrut însă să le știu cu mitié, dé 
la primii pași ai șantierului: Volu
mele îți dau întotdeauna un fel de 
siguranță : sînt și ideile, dar e și me
canismul gîndirii, fulgerul din creie
rul lui Lenin ; îți pune gîndirea în 
mișcare.

★

Tiparul îți îngăduie să cunoști 
ideile lui Lenin, frazele sale, ca și 
cînd, viu, le-ar scrie sau le-ar rosti 
în fața ta. Sînt milioane de volume: 
Cele 5 737 000 exemplare — cuprin- 
zînd scrieri ale lui Lenin și apă
rute după 23 August în Editu
ra Politică — nu reprezintă nu
mai un vast efort editorial ; în 
învățămîntul de partid, de U.T.M., 
in școli, în toate formele de studiu, 
legate, într-un fel sau altul, de în
sușirea ideilor leniniste, volumele 
cuprinzînd scrieri ale lui Lenin sînt 
„baza materială“ a unui proces a- 
dînc, de însușire de către comuniști 
și masele populare a comorilor învă
țăturii leniniste, proces care repre
zintă o realizare a revoluției noastre 
culturale. Autorul acestei realizări 
este partidul : nu e vorba numai de 
numeroasele prilejuri cînd tine
retul, muncitorii, țăranii, oameni de 
cele mai diferite profesii s-au îritîl- 
nit, pe drumul vieții lor cu un vo
lum al lui Lenin, o lucrare, cîțeva 
pagini, un citat, un gînd. Realita

Pe măsură ce trec anii, persona
litatea lui Vladimir Ilici Lenin 
se reliefează tot mai viu în con
știința umanității. Lenin este auto
rul operelor cu cea mai mare răs- 
pîndire pe glob ; și fiecare rînd a- 
devărat despre Lenin trezește acel 
imens interes pe care-1 poate stîrni 
nu trecutul, ci viitorul ce bate la ușă.

In această lumină poate fi mai 
bine apreciată valoarea cărții „Le
nin și partidul“, culegere de articole 
și cuvîntări ale Nadejdei Konstan
tinovna Krupskaia, credincioasa to
varășă de luptă și de viață a lui 
Vladimir Ilici.

Timp de treizeci de ani a fost ea 
în nemijlocita apropiere a lui 
Lenin, cunoscîndu-i gîndurile, aspi
rațiile, sentimentele, văzînd cum 
fiecare zi, fiecare ceas de muncă al 
lui Lenin modela și perfecționa a- 
cest suprem produs al conștiinței de 
clasă a proletariatului, chezășia vic
toriei istorice a exploataților și opri- 
maților : partidul. în cartea Nadej
dei Krupskaia, întocmai ca și în 
istorie. Lenin și partidul sînt nedes- 
părțiți.

îl recunoaștem pe Lenin tînăr, 
contopit cu partidul din primul 
moment al apariției nucleului aces
tuia. Lenin — scrie Krupskaia 
— „a început să studieze opera 
lui Marx nu ca un cărturar, ci ca 
un om care caută răspunsuri 
la întrebări stăruitoare, chinui
toare. Și a găsit la el aceste răs
punsuri. înarmat cu ele, s-a dus 
în mijlocul muncitorilor“. 11 vedem 
în mijlocul' proletarilor înaintați 
din Petersburg, de tipul lui Ba- 
bușkin, explicîndu-le cu răbdare, 
accesibil, cu o uriașă forță de con
vingere, „Capitalul“ lui Marx. Ju
mătate din timpul prevăzut ședințe
lor cercului de studiu și-l consacră 
pregătirii ideologice a viitorilor pro
pagandiști ai partidului ; cealaltă 

tea noastră însăși, mersul înainte 
al construcției socialiste, felul crea
tor în care partidul a aplicat și 
aplică principiile leniniste — și le
ninismul este o știință, care se cere 
aplicată numai în acțiune, creator 
— toate acestea au făcut ca opera 
lui Lenin să devină un bun efectiv 
al muncii și vieții maselor popu
lare.

Nu volume de raft, ci călăuze ac
tive. 39 de volume de Opere în co
perta lor cafenie și 22 de volume 
pînă acum, ale noii ediții. în coperte 
albastre.... Tirajele cele mai mari s-au 
dovedit totuși insuficiente (așa îneît. 
de pildă, în 1964 vor fi reeditate vo
lumele 4 și 5 ale Operelor). în miile 
de apartamente noi, în noile săli de 
școală, în bibliotecile și pe pupitrele 
cercetătorilor științifici, la consiliile 
agricole care răspîndesc exemplul 
înaintat. în camera de lucru a scrii
torului sau lîngă cărțile tehnice ale 
inovatorului pasionat există și sînt 
consultate, pretutindeni în această 
țară, lucrările lui Lenin.

Cum é firesc, după Opere, cel mai 
mare tiraj îl au lucrările care vor
besc despre construcția socialistă. 
Ca niște consultanți activi în teme 
de specialitate stau alături de citi
torul romîn 17 culegeri întocmite pe 
probleme-: de la una care cuprinde 
tot ce ne-a rămas de la Lenin din 
cele scrise despre Romînia, pînă la o 
culegere despre industria, grea și 
electrificare, de la cele despre stat și 
despre religie, pînă la cea despre cul
tură și artă.

O realizare care concurează acest 
considerabil efort editorial este ati
tudinea cititorului romîn. interesul 
viu și ■ permanent pentru studierea 
scrierilor leniniste : tirajele cele mai 
mari sînt uneori întrecute de ce
rere. Și, în cele de mai sus, n-am pus 
la socoteală decît scrierile lui Lenin 
însuși; a cuprinde și toate acele lu

VEȘNIC VIU
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jumătate, documentării minuțioase 
— cu ajutorul lor — asupra vieții 
proletariatului, condițiilor lui de lu
cru, revendicărilor economice și po
litice.

Din cartea Nădejde! Konstanti
novna Krupskaia înțelegem mai 
profund complexitatea infinită a 
bătăliilor purtate de Lenin pentru 
a da partidului ideologia sa, pentru 
a-i căli rezistența, pentru a-1 
lega și mai deplin de popor. El 
este acela care dă răspunsurile isto
riei la întrebarea „Ce-i de făcut ?“ 
El este acela care inițiază, conduce 
practic și propagă primul ziar al 
social-democrației ruse, „Iskra“. El 
este principalul autor al programu
lui unui partid care avea să ridi
ce un popor de 150 000 000 la asal
tul Palatului de Iarnă. Krup
skaia ne evocă lupta cu adevărat 
dramatică dusă de conducătorul 
omenirii , muncitoare în anul 1903, la 
Congresul al II-lea al partidului, 
îl vedem apărînd cu intransigență 
principiul unui partid ferm și unit, 
combativ și disciplinat, respingînd 
formularea cețoasă, liberal-confuză 
a lui Martov la primul punct din 
statutul partidului. Deceniile uite-. 
rioare au demonstrat de mii de ori 
că, departe de a fi un adagiu oare
care, adoptarea formulării leniniste 
a dus la crearea acelei forțe mon
diale în stare să prăbușească pe veci 
orînduirea capitalistă și să conducă 
lupta maselor pentru înfăptuirea vi
sului de aur, comunismul. 

crări care comentează și popularizea
ză opera sa ar.fi o sarcină aproape 
imposibilă.

★

Din ramele tablourilor și repro
ducerilor cu chipul său, Lenin ne 
surîde, prezent alături de noi în e- 
poca modernă, în pașii înainte pe 
calea de desăvîrșire a construcției so
cialiste ; în liniștea bibliotecii ca și 
în noua hală automatizată au loc în 
fiecare an, în fapte, nenumărate în
tâlniri cu seînteile gîndirii leniniste ; 
pe drumul vieții fiecărui om care 
muncește ț și învață în această țară 
se află și o lucrare a lui Lenin.

★

O frază celebră a lui Marx, pe 
care Lenin o amintea întotdeauna 
cu plăcere și fierbinte pasiune, era 
aceea despre ideile care devin o for
ță de nebiruit atunci cînd cuprind 
masele.

Făcînd opera și ideile lui Lenin 
să devină un bun în acțiune, de zi 
cu zi, al maselor muncitoare, Parti
dul Muncitoresc Romîn nu numai 
că și-a îndeplinit datoria sa de 
partid leninist, dar alimentează toc
mai o asemenea forță de nebiruit.

SERGIU FARCĂȘAN

Pentru legătura vie și trainică a 
lui Lenin, conducătorul, cu realita
tea Țării Sovietice, cu masele mun
citoare. minunată este acea pagină 
evocatoare în careNadejda Konstan
tinovna povestește călătoria făcută 
împreună cu Vladimir Ilici în satele 
din județul Volokolamsk, în noiem
brie 1920. Lupta pentru electrifica
rea Rusiei începea să-și arate pri

ll E C E N Z I E

mele roade, modeste, dar însufleți- 
toare : centralele electrice sătești. în 
satul Kașino, unde avea loc inaugu
rarea unei astfel de centrale, ca și în 
Iaropoleț, unde funcționa una din 
anul precedent, Lenin, primit săr
bătorește de țărani, a luat cuvân
tul, s-a fotografiat alături de ei, cu 
copiii lor, s-a bucurat împreună cu 
satul. Dar urmările acestei călătorii 
aveau să fie mult mai profunde : 
„Ea și-a pus amprenta pe întreaga 
cuvîntare a lui Ilici la al VIII-lea 
Congres general al Sovietelor din 
Rusia, care a avut loc la 22-29 de
cembrie 1920" — își amintește
Krupskaia. Atunci a abordat Lenin 
problema trecerii întregii economii 
a țării, inclusiv agricultura, pe baza 
tehnică a marii producții moderne,

Din locuri 
cetăți

Itinerariile siberiene de altădată 
erau înfățișate ca un spațiu alb al 
zăpezilor și gerurilor, pămint al su
ferințelor și surghiunului. Pe dru
muri troienite se ivea doar ici-colo 
cite un sătuc sărăcăcios.

Cu mai bine de 65 de ani în urmă. 
Vladimir Ilici Lenin străbatea Si
beria în drum spre locul de sur
ghiun. La Sușenskoe pe Enisei, în 
fosta regiune Minusiisk, erau pe 
vremea aceea cîteva „derevianki" — 
case din lemn — un sătuc de vînă- 
tori și muncitori de la exploatările 
aurifere din împrejurimi. Aici a 
trăit Lenin timp de doi ani și ju
mătate ; aici a scris vestita lui lu
crare „Dezvoltarea capitalismului 
in Rusia“, aici a schițat el planul de 
creare a partidului marxist din Ru
sia. In iarna lui 1900, cînd Lenin a 
părăsit Sușenskoe, sătucul era ace
lași : cîteva case troienite în zăpadă.

Să ne aruncăm acum o privire 
pe itinerariile siberiene de astăzi. Din 
Urali spre Novosibirsk, iar de aci 
spre Irkutsk și Cita se întind noile 
orașe industriale ale Siberiei; ele pă
trund tot mai sus spre nord, spre 
zona ghețurilor veșnice.

Călătorul care se abate pe Anga
ra în sus, la 40 km de Irkutsk, va 
întîlni în cale un oraș cu case ară
toase, cu magazine moderne, cinema
tografe etc deservindu-i pe con
structorii hidrocentralei de la Bratsk. 
Pe un ger de minus 40—45 grade, ti
nerii comsomoliști veniți din toate 
colțurile Uniunii Sovietice au turnat 
primii stîlpi ai barajului, după 
metodă folosită pentru prima oară în 
tehnica construcției de hidrocentrale.

La Congresul al XXII-lea al 
P.C.U.S., in 1961, ascultam cum con
structorii de la Bratsk raportau 
partidului că primul agregat al hi
drocentralei a intrat în funcție. 
Acum, de numai cîteva zile, al 
16-lea și ultimul ei agregat 
lucrează din plin. Astfel, itinerarii
le siberiene au inclus definitiv, prin
tre transformările înnoitoare pe 
care le-au cunoscut, acest obiectiv 
care are o capacitate de 3 600 000 kW. 
Datele și cifrele cu privire la 
construcția hidrocentralei de la 
Bratsk sini semnificative. La această 
lucrare au participat peste 500 în
treprinderi industriale care au 
furnizat utilajele necesare, 70 de 
institute de proiectări și zeci de u- 
nități de cercetări științifice au co
laborat la crearea proiectelor insta
lațiilor și aparatajelor. Aici sînt 
amplasați generatori produși de u- 
zina „Elektrosila“ din Leningrad. 
Hidrocentrala de la Bratsk, 
care a fost conectată la sistemele e- 
nergetice Irkutsk, Krasnoïarsk, Ke
merovo, Novosibirsk, Tomsk, Omsk 
și Barnaul, este o bază pentru 

atunci a rostit el vestita lozincă : 
„Comunismul este Puterea Sovie
tică plus electrificarea întregii țări“.

în paginile acestei cărți, Lenin ne 
apare în ipostazele indisolubil le
gate de teoretician și conducător al 
luptei revoluționare a partidului. 
Toate lucrările sale teoretice, de 
actualitate neștirbită, au fost, în 
sensul cel mai propriu, izvorîte din 
problemele acute ale zilei, fiind 
călăuze în acțiuni practice. Lenin 
savantul este unul și același om cu 
Lenin agitatorul, vorbind clar și pa
sionat la întruniri, propunîndu-și 
cu modestie țelul accesibilității, ce- 
rînd sieși și altora o agitație prin 
fapte, prin muncă, prin exemplu...

11 cunoaștem mai bine, din pa
ginile cărții scrise de Krupskaia, pe 
Lenin vizionarul. Deși ne este cu
noscută, în principiu, capacitatea 
de previziune științifică a clasicilor 
marxism-leninismului, ' este de re
marcat faptul că Lenin a întrevă
zut fenomene verificabile în viață 
abia la cîteva decenii după aceea. 
Pentru a da numai un exemplu : 
Nadejda Krupskaia se referă în- 
tr-un pasaj la o discuție cu Lenin. 
la începutul anului 1918. cînd Vla
dimir Ilici. remareînd că tehnica 
modernă accentuează caracterul 
distrugător al războiului, prevedea 
că însăși dezvoltarea dialectică a a- 
cestei tehnici va face la un moment 
dat războiul cu neputință.

crearea sistemului energetic unificat 
din Siberia centrală.

...In primăvara anului trecut am 
poposit, împreună cu un grup de 
corespondenți de presă, pe malurile 
Eniseiului. De la aerodromul Kras
noïarsk mașina ne-a purtat pînă. la 
Divnogorsk, acolo unde se ridică 
hidrocentrala Krasnoiarsk. Era o 
duminică geroasă, dar pe malurile 
fluviului mii de oameni priveau con
centrați spre insula artificială din 
mijlocul Eniseiului, unde avea să se 
producă explozia, menită să schimbe 
cursul apelor. Lingă noi se afla bri
gadierul Smelko El a salutat eveni
mentul, aidoma celorlalte mii de 
constructori, fluturîndu-și îndelung 
căciula. „Harașo ' — a exclamat el. 
Dar probabil că Eniseiul va cunoaște 
zile și mai mari“.

Mi-am amintit mai tîrziu aceste 
cuvinte rostite, poate, chiar în cli
pele cînd în altă parte a țării, la 
Leningrad, un grup de proiectanți 
în frunte cu inginerul șef G. A. 
Pretro schițau proiectul noii hidro
centrale ce se va înălța la Saian- 
Șușenskoe, chiar lingă satul unde 
odinioară fusese exilat Lenin. Mi-am 
notat. în legătură cu aceasta, unele 
amănunte relatate. în presa sovietică. 
Astfel, cei ce au făcut prospecțiunile, 
aidoma pionierilor de la Bratsk, au 
executat primele forări săpînd in 
gheață. In dreptul satului Sușenskoe, 
Eniseiul pare gîtuit de malurile lui. 
Aici se va construi barajul — un arc 
de beton înalt de peste 230 metri. El

0 va trebui să facă față unei mari pre
siuni a apelor.

In spatele barajului, flupiul se 
va ridica la o înălțime de 199 metri. 
Spre turbine, apa se va îndrepta cu 
o viteză de 30 km pe oră. Cele 12 
agregate ale hidrocentralei vor asi
gura o capacitate totală de 6 360 000 
kW. Asta înseamnă cit 100 de hidl'^, 
centrale de nivelul celei de la V< $ 
hov. prima hidrocentrală a planului 
GOELRO.

...In 1900. cînd Lenin a. părăsit 
satul Sușenskoe, acolo erau cîteva 
case de lemn. Cine se abate acum 
pe acolo întîlnește un sat nou, cu 
case înconjurate de ■ grădini. cu ma
gazine, o școală, medie tehnică și o 
casă de cultură. Amintirea lui Vla
dimir Ilici se păstrează cu sfin
țenie ; căsuța în care a locuit el 
pe vremuri a devenit casa-muzeu 
„V. I. Lenin“. Noua hidrocentrală 
care se va ridica la Sușenskoe va 
purta numele marelui Ilici.

Din locuri de exil — cetăți ale lu
minii. Aceasta exprimă in mod 
plastic marea activitate creatoare pe 
care o desfășoară oamenii sovietici, 
constructori ai comunismului.

I
A. MUNTEANU

„Vorbea cu multă pasiune despre 
acest lucru. Se vedea cît de aprin
să îi era dorința ca războiul să 
devină imposibil“ — notează to
varășa sa de viață. Și prin această 
preocupare — ca și prin altele, mii 
— Lenin este contemporanul nostru, 
trăiește în deceniul 7 a) secolului 
al XX-lea, deși de la dispariția sa 
fizică au trecut 40 de ani.

Și încă ceva. Ceva ce nu-și merita 
locul de-abia ia urmă, pentru că, 
deși consemnat cu emoționantă re
ținere de. Krupskaia într-un' 'singur 
capitol, străbate de fapt totul : chi
pul uman al lui Lenin. învățătorul 
omenirii muncitoare a fost un pa
sionat iubitor de oameni, de natură, 
de cîntece și petreceri populare, de 
sport și recreare în aer liber. Sen
sibil la frumusețea vieții de un op
timism robust, afectuos și cald cu 
tovarășii, disprețuind și pulverizînd 
împrejurul său orice urmă de con
cepții stătute, mic-burgheze, de 
viață. Vladimir Ilici Lenin a întru
chipat major trăsăturile omului din 
viitorul comunist al omenirii. Lupta 
lui Lenin, a partidului creat de el 
au insuflat, maselor înalte idealuri 
eroice. Nu întîmplător, după , ce au 
întîmpinat împreună cu Lenin Anul 
Nou 1918. după ce l-au purtat pe 
brațe pe iubitul lor Vladimir Ilici, 
proletarii din Vîborg au plecat. în 
chiar aceeași noapte, cîntînd. pe 
frontul apărării Petrogradului. al 
apărării Revoluției Socialiste... E o 
altă pagină din cartea „Lenin și 
partidul“.

Trebuie să citim cartea Nadejdei 
Krupskaia. din ea învățăm multe. 
Mai mult decît. orice, ea ne dă im
bold să slujim cu abnegație cauza 
partidului clasei muncitoare din 
țara noastră.

ȘTEFAN IUREȘ
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Cercetătorii oceanului aerian
Spre cer țîșnește, ca o săgeată, 

radiosonda.. Oameni și aparate îi. ur
măresc zborul. Pe hîrtia din fața te
legrafistului se aștern, transmise 
prin radio, șiruri de semne. Sînt 
date științifice prețioase despre pre
siunea, temperatura și umezeala at
mosferei. In aceeași clipă, prin eter 
se întretaie unde care duc cu ele 
alte cifre și litere. Semnalele au o 
destinație precisă : localitatea care 
pe hărțile sinoptice e reprezentată de 
trei cifre — 420 — Bucureștiul. Aici 
se află Institutul meteorologic.

IZVOARELE... TIMPULUI 
PROBABIL

— Sînt VRW-4, YRW-4. Mă 
. auzi 2 Transmit meteorul...

Casa din care pornesc aceste cu
vinte a fost durată acolo unde vin- 
turile nu mai întîlnesc nici o opre
liște — pe vîrful Omul. Aici se află 
unul din izvoarele... timpului proba
bil. Asemenea „izvoare“ —. stații 
meteorologice cu specialiști și apa
ratură modernă — se mai pot întîlni 
în alte 130 de locuri din țară. Ele 
transmit date din oră în oră, zi și 

noapte, pe calea undelor, Institutului 
meteorologic din București. In aju
torul meteorologilor de la centru 
mai vin și observațiile trimise de 
cele 1 000 de posturi meteorologice 
din țară și de stațiile automate. A- 
ceste date, transpuse pe hărțile si
noptice, devin un factor prețios pen
tru alcătuirea prognozei timpului, 
ocrotirea navigației aeriene și ela
borarea unor studii de specialitate.

Ce este, de fapt, o hartă sinoptică ? 
Pe conturul abia vizibil al țărilor 
și continentelor se văd o serie de 
cifre și linii. Cifrele sînt denumi
rile țărilor și orașelor, liniile con
tinue unesc între ele punctele cu va
lori meteorologice egale etc. Zăpe
zile au aici culoarea verde, ceața 
— galben, ploaia — vernil... Aceasta 
e harta sinoptică de sol. Mai sînt 
însă cele de altitudine, hărțile ae- 
rologice — în care sînt trecute di
recțiile de deplasare ale maselor de 
aer — hărțile cu temperaturile ex
treme, cu cantitățile de precipitații 
căzute în anumite intervale de timp, 
hărți de nebulozitate ș.a. Elementele 
meteorologice arată modul de des
fășurare a vremii trecute și arată 
tendințele în privința viitorului.. O- 
chiul meteorologului privește, com
pară, cunoștințele și experiența lui 
îl îndreptățesc., să facă prognoza 
timpului probabil. Cine știe să „ci
tească“ mai bine în hărțile sinoptice 
dă o mai bună prevedere a timpului. 
Acesta e „Secretul“ meteorologului.

DOSARUL DE ZBOR
In irite de a porni în cursă, orice 

pilo, trece pe la serviciul meteoro
logic al aeroportului pentru a ridica

Se lansează o radiosonda.
Foto : M. CIOC 

dosarul de zbor, Acesta cuprinde a- 
mănunțit informațiile referitoare la 
starea atmosferei pe ruta de zor, o 
prevedere a desfășurării vremii, lo
cul și înălțimea norilor, vizibilita
tea pe orizontală, direcția și intensi
tatea vîntului etc. Pilotul găsește aici 
și prognoza timpului pentru fiecare

localitate mai importantă pe deasu
pra căreia va trece ori unde va a- 
teriza. O „piesă“ importantă a 
dosarului o constituie harta cu sec
țiuni verticale ale atmosferei, în 
care sînt date caracteristicile 
timpului la diferite altitudini. Pen
tru obținerea acestor „secțiuni“ se 
apelează la serviciile radiosondei.

Secția de aerologie și protecție a 
navigației aeriene, din cadrul in
stitutului, are la București, Cluj, 
Constanța și va avea în curîrid și 
la Timișoara, stații pentru lansa
rea radiosondelor, care pătrund 
în oceanul aerian pînă la 20—25 
de kilometri,

STUDII ȘI CERCETĂRI
Secția de fizica atmosferei din 

cadrul institutului are în studiu, 
printre alte probleme, și pe aceea a 
cunoașterii raportului dintre căldu
ra primită de sol și cea cedată atmo
sferei. Acest raport are o mare im
portanță pentru cunoașterea unor 
elemente ale climei.

Meteorologii de aici se ocupă și 
de cercetări care folosesc nemijlo
cit medicinei. Studierea proprietă
ților electrice ale atmosferei poate 
da indicații asupra proprietăților 
curative ale aerului în diferite re
giuni balneo-climaterice.

Se fac cercetări și pentru influen
țarea artificială a unor fenomene 
atmosferice, întreprinzîndu-se încer
cări de combatere a grindinei — prin 
„însămînțarea“ în nori a unor sub
stanțe care împiedică înghețarea pi
căturilor de apă — de împrăștiere a 
ceții de pe sol și altele. Sînt, desi
gur, experiențe de început.

Si agricultura are nevoie de ser
viciile meteorologiei. Enumerăm 
succint numai cîteva din studiile 
curente în această direcție : raportul 
dintre creșterea plantelor agricole și 
fenomenele meteorologice în condiții 
de teren irigat și neirigat, efectele 
condițiilor . agro-meteorologice asu
pra recoltelor, studiul fitoclimatic al 
diferitelor culturi, umezeala, solului 
și altele. Prognozele agro-meteorolo
gice sînt deosebit de prețioase, mai 
ales pentru stabilirea perioadelor op
time de însămînțări, pentru efectua
rea anumitor lucrări.

*
Din oră în oră, meteorologii trans

mit. Informațiile lor sînt cercetate 
și studiate continuu de specialiștii 
din institut. Toți la un loc, cîteva 
mii, muncesc cu pasiune pentru 
pătrunderea tainelor oceanului ae
rian.

VASILE TINCU

Sesiuni ale sfaturilor populare regionale
IAȘI (coresp. „Șcînteii“). — La 

Sfatul popular regional Iași a avut' 
loc a 11-a sesiune, în care 
s-a analizat modul cum s-a 
îndeplinit planul local și buge
tul pe anul 1963 și s-au discutat pla
nul și bugetul pe 1964. în darea de 
seamă s-a subliniat, printre altele, 
că în 1963 au fost realizate în re
giune cu fonduri bugetare 2 000 de 
apartamente. 57 săli de clasă,: a 
doua conductă de apă pentru ora
șul Iași din sursa Prut, s-au pavat 
și asfaltat 100 000 mp străzi și tro
tuar etc. în 1964, planul local pre
vede a se realiza în regiune, prin
tre altele, 2 266 de apartamente, 
extinderea rețelei de a|pă potabilă 
cu 12 km, de canalizare cu 11 km, 
modernizarea a 150 000 m p străzi, 
trotuare etc. Importante prevederi 
se referă și la dezvpltarea unități- 
lor agricole socialiste.

PLOIEȘTI (coresp. „Șcînteii“). — 
Și deputății Sfatului popular re
gional Ploiești au dezbătut execu
ția bugetară . și realizarea planului 
economic pe anul trecut și au apro
bat bugetul și planul economic lo
cal pe anul 1964. în cadrul lucrări
lor s-a arătat că în 1963 s-au obți
nut succese de seamă în dezvoltarea 
economică și social-culturală a re
giunii. în această perioadă au fost 
construite și date în folosință 
blocuri de locuințe cu 2 266 de apar
tamente, școli medii cu 16 săli de 
clasă la Moreni, Ploiești și Rm. Să
rat, s-au dat în funcțiune casele 
de cultură din Cîmpina și Vălenii 
de Munte și s-au efectuat alte lu
crări edilitare. Bugetul local pe a- 
nul 1964 prevede sume importante 
pentru construcții de locuințe și 
pentru ridicarea altor edificii.so- 
cial-culturale.

SUCEAVA (coresp. „Șcînteii“). — 
■La Suceava s-au desfășurat lucrările 
celei de-a 10-a sesiuni a sfatului 
popular regional. Și aici deputății și 
invitații participant la sesiune au 
discutat planul ' de stat local și 
bugetul pe 1963, precum și planul 
și bugetul pe anul 1964. Din darea 
de seamă și din cuvîntul participan- 
ților a reieșit că anul trecut s-au 
obținut realizări de seamă în îndepli
nirea sarcinilor de plan. In anul 1963, 
în regiune s-au dat în folosință 1 226 
apartamente, 40 de școli cu 167 săli 
de clasă, 10 cămine culturale, s-au e- 
lectrificat- 30 de noi localități rurale. 
Planul și bugetul local pe anul în 
curs prevăd folosirea eficientă a fon
durilor în vederea sporirii producției 
industriale și agricole, dezvoltării, 
construcțiilor de locuințe și altor o- 
biective social-culturale.

INFORMAȚII
NUMIREA NOULUI AMBASADOR 

AL R. P. ROMÎNE ÎN BELGIA

Printr-ün decret al Consiliului de 
Stat al Republicii Populare Romîne, 
tovarășul Ion Oancea a fost numit 
în calitatea de ambasador extraordi
nar și plenipotențiar al Republicii 
Populare Romîne în Belgia și în ca
litatea de trimis extraordinar și mi
nistru plenipotențiar al R. P. Romîne 
în Olanda și Luxemburg, cu reșe
dința la Bruxelles, în locul tovară
șului Pavel Babuci, care a primit o 
altă însărcinare.

SOSIREA UNEI DELEGAȚII 
CULTURALE DIN R. P. CHINEZĂ

Luni a sosit în București Ciang 
Ying-u, director în Comitetul pen
tru Relații Culturale cu Străinătatea 
al R. P. Chineze, împreună cu Liu 
Ciun-liu și Ien Cia-pan, membri ai 
delegației culturale a R. P. Chineze 
la semnarea Planului de aplicare a 
Acordului cultural pe anii 1964—1965. 
La aeroport delegația a fost întîm-

pinată de Nicolae Ghenea, directo
rul Direcției relațiilor culturale din 
M.A.E., precum și reprezentanți ai 
Comitetului de Stat pentru Cultură 
și Artă, ai Institutului de Relații 
Culturale cu Străinătatea, funcțio
nari din M.A.E. Au fost de față 
membri ai Ambasadei R. P. Chineze 
la București.

*
în Capitală a sosit André Miram- 

bel, profesor la Sorbona, director al 
Institutului de studii neoelenice din 
Paris, vicepreședinte al Asociației 
internaționale de studii sud-est euro
pene. Oaspetele va conferenția în 
ziua de 24 ianuarie, la ora 18,00, în 
sala mică a Palatului R. P. Romîne, 
despre poetul grec George Seferis, 
laureat al Premiului Nobel pentru li
teratură pe anul 1963.

A sosit în țara noastră Miriam 
Acevedo, artistă de teatru și cîntă- 
reață de muzică populară din Cuba.

(Agerpres)

General-colonel in
Argeșanu Cons

în ziua de 19 ianuarie 1964 s-a 
stins din viață, după o grea sufe
rință, generalul-colonel în rezervă 
Argeșanu Constantin;

Născut la 17 - septembrie 1892 în 
comuna Ștefănești, raionul Pitești, 

- tegiuneâ Argeș, după terminarea li
ceului urmează Școala militară, a- 
cordîridu-i-se în 1914 gradul de sub
locotenent.

In timpul primului război mondial 
a luat parte la luptele de la Mără- 
șești. Pătruns de un fierbinte pa
triotism, generalul colonel Argeșanu 
■Constantin și-a adus contribuția, 
după 23 August 1944, la războitul îm
potriva fascismului. El a îndeplinit 
funcția de comandant al regiunii a 
3-a aeriană. După terminarea răz-~ 
boiului a ocupat funcții de răspun-

dere în armată, bucurîndu-se de o 
înaltă apreciere pentru devotamen
tul și priceperea cu care și-a îndepli
nit sarcinile încredințate. In anul 
1945 a fost primit în rîndurile Par
tidului Comunist Romîn.

El a desfășurat o bogată și rod
nică activitate pe tărîm obștesc. A 
fost membru în prezidiul Comitetului 
Organizatoric al Veteranilor din Răz
boiul Antifascist și membru al 
Uniunii scriitorilor din R. P. Romînă.

în semn de prețuire a activității 
sale a fost distins cu ordine și me
dalii ale Republicii Populare Ro
mîne.

încetarea din viață a generalului- 
colonel în rezervă Argeșanu Con
stantin este regretată de toți cei 
care l-au cunoscut și apreciat.

MINISTERUL COMITETUL ORGANIZATORIC
FORȚELOR ARMATE ALE R.P.R. AL VETERANILOR

DIN RĂZBOIUL ANTIFASCIST
UNIUNEA SCRIITORILOR

DIN R.P.R.

★

Sicriul cu corpul neînsuflețit al 
generalului-colonel de rezervă Ar
geșanu Constantin se află depus în 
aula Academiei militare generale.

Publicul va avea acces în ziua de

★

21 ianuarie 1964. între orele 10—13 
și 17—20 și în ziua de 22 ianuarie 
între orele 10—12 ; în jurul 
orei 13, cortegiul funerar se va în
drepta spre cimitirul Ghencea, unde 
va avea loc înhumarea.

Clădirea modernă, recent construită, a oficiului P.T.T.R. din Reșița. Aici func
ționează și centrala telefonică automată din orașul siderurgiștilor.

i®®

Un nou proiect de lege 
rasist în R. S. A.

CAPETOWN 20 (Agerpres). — în 
Republica Sud-Africană are loc în 
prezent cea de-a treia sesiune par
lamentară. Din cuvîntul de deschi
dere rostit de președintele Republi
cii Sud-Africane, Charles Swart, 
reiese că, în ciuda presiunilor opi
niei publice și a rezoluțiilor adop
tate de O.N.U., guvernul sud-afri- 
can nu intenționează să renunțe, ci, 
dimpotrivă, va in
tensifica politica 
de discriminare 
rasială. La această 
sesiune va fi pre
zentat un ansam
blu de legi cu caracter rasist. în le
gătură cu aceasta, ziarul vest-german 
„Frankfurter Rundschau“ a publi
cat sub titlul „Republica Sud-Afri
cană făurește ultimul cui pentru 
sicriul său“, următoarea corespon
dență din Johannesburg :

„«Sîntem de părere că avem sufi
ciente legi de acest fel sau, mai bine 
zis, numărul lor este chiar prea 
mare». Această frază este cuprinsă 
într-un comentariu publicat de coti
dianul „Die Bürger“ din Capetown. 
Comentariul ia poziție față de inten
ția unor cercuri din cadrul partidu
lui național (numele partidului de 
guvernămînt n.r) de a înlătura, cu 
ajutorul așa-zisei „Legi în vederea 
apărării relațiilor dintre rase—1964", 
ultimele contacte care mai există 
încă între locuitorii albi și negri din 
Republica Sud-Africană.

Proiectul complet al legii cu titlul 
de mai sus a fost publicat de săptă- 
mînalul „Dagbreek“, la care primul 
ministru Verwoerd deține func
ția de „director“. Este clar că re
dactorul șef al acestei publicații,

Răsfoind presa străină

Willem van Heerden, are posibilita
tea să se informeze la surse compe
tente în ce privește intențiile guver
nului. Acest proiect, a anunțat săp- 
tămînalul, va fi supus parlamen
tului.

Cele 5 paragrafe ale textului de 
lege precizează că între rase sînt in
terzise contactele la manifestațiile 
sportive, culturale și în general de. 

orice fel. Pedepse 
pînă la șase luni 
închisoare sau a- 
menzi în bani pînă 
la 1000 de rând 
(11 200 de mărci — 

recalculat în valută vest-germană — 
n.r.) așteaptă pe acel african sau 
metis care va fi găsit în rîndurile 
publicului spectator.

Opinia publică a reacționat la a- 
ceste planuri cu o vehemență care 
de mult n-a mai fost înregistrată. 
Reginald Honey, reprezentantul aso
ciațiilor sportive sud-africane în Co
mitetul Olimpic Internațional, a de
clarat, presei că dacă va fi adoptată 
o asémenea lege, se va ajunge «la 
ruperea definitiyă a tuturor relații
lor sportive cu străinătatea».

In același sens s-au exprimat pur
tătorii de cuvînt ai organizațiilor 
culturale, asociațiilor metișilor. îm
potriva acestui proiect de lege s-a 
ridicat în modul cel mai vehement rc’ 
ziarul „Die Bürger“.

Corespondentul care relatează
cele de mai sus anunță că, față de 
acestea, ministrul de interne al 
R.S.A., de Klerk, datorită căruia mă- ‘ 
șurile preconizate au „devenit prea 
devreme cunoscute“, ar fi dezmințit 
că guvernul ar avea intenția să le 
adopte.

Ipoteză științifică interesantă
MOSCOVA 20 (Ager

pres). — Nikolai Ciudi
nov, inginer la Combi
natul de potasiu din 
Berezniki, ■ a făcut în 
cadrul Institutului de 
Microbiologie al Acade
miei de Științe a U.R.S.S. 
o comunicare privind o 
descoperire remarcabilă.

Acum cîtva timp ing. 
Ciudinov lăsase din în- 
tîmplare în laboratorul 
său o eprubetă în care 
se găsea soluția unor 
Săruri potasice. Reve
nind în laborator după 
două săptămîni, ingine
rul a constatat o modi
ficare a aspectului solu

ției. La microscop el a 
putut vedea distinct 
bacterii vii, colonii de 
ciuperci filiforme.

Nikolai Ciudinov a e- 
fectuat sute de expe
riențe, respectînd cu 
strictețe cerințele steri
lității. De fiecare dată 
el a obținut același re
zultat : viața reapărea 
mereu în soluție. Cerce
tătorul a formulat o 
ipoteză interesantă : 
microorganismele iden
tificate în sărurile po
tasice au aceeași vîrstă 
ca și sărurile potasice 
în care erau conținute. 
Această vîrstă este a- 
preciată la peste 200 mi

lioane de ani. Microbii 
și algele populau ocea-, 
nul din vechime și se 
depuneau pe fundul lui 
o dată cu sărurile pota
sice.

După cum arată mi- 
crobiologii, ipoteza in
ginerului Ciudinov este 
doar un prim pas in 
domeniul soluționării 
problemei ivite, fiind 
necesare cercetări te
meinice pentru a se tra
ge concluzii definitive. 
In orice caz, în fața oa
menilor de știință se 
află un domeniu de cer
cetări deosebit de inte
resant.

DE PRETUTINDENI
»f

lift-

La sfîrșîtul lunii 
vor avea loc cam
pionatele republi
cane de patinaj ar
tistic. în rîndul par- 
ticipanților vor fi 
numeroși tineri. în 
fotografia din stin
gă : perechea Lilia
na Georgescu și 
Dan Săvescu (Dina- 

mo-București).

Spurtivi romîni in „Cupa campionilor europeni“
.TENIS DE MASĂ. — Astăzi la 

Dresda, în semifinalele „Cupei cam
pionilor europeni“, echipa feminină 

. Voința. București. întîlnește forma
ția Einheit, campioana R. D. Ger
mane. în echipa romînă vor juca 
Maria Alexandru, Ella Constanti- 
nescu și Geta Pitică. Echipa învin
gătoare va juca în finală cu Voros 
Meteor-Budapesta, care este alcă
tuită de Koczian, Kerekes și He- 
gheduș.

BASCHET. — în sferturile de fi
nală ale „Cupei campionilor euro
peni“, baschetbaliștii de la Steaua 
vor juca cu echipa Spartak Brno, 
campioana R. S. Cehoslovace. Pri
mul meci se va disputa la București.,

în celelalte partide, Simmenthal 
Milano sau Anvers va juca cu Hel
sinki, iar Legia Varșovia va întîlni 
pe Real Madrid.

★

Cu prilejul unei ședințe a comi
tetului de organizare a „Cupei cam
pionilor europeni“, care a avut loc 
duminică la München, s-a stabilit 
ca meciul dintre o selecționată eu
ropeană și Real Madrid să se dis
pute la 17 mai la Madrid. în ve
derea acestui meci, comisia de orga
nizare a federației internaționale de 
baschet a stabilit lotul echipei eu
ropene. Printre selecționabili se 
află și doi jucători romîni : Mihai 
Nedef și Horia Demian.

Ședință plenară 
de comunicări științifice
La Facultatea de matematică-me- 

canică din cadrul Universității Bucu
rești a avut loc luni după-amiază șe
dința plenară de comunicări științi
fice a Institutului de matematică de 
pe lîngă Academia R. P. Romîne.

Cu acest prilej, prof. univ. Gh. 
Marinescu, membru corespondent al 
Academiei R.P.R., a prezentat refera
tul „Asupra reprezentării proceselor 
stochastice generalizate“, iar conf. 
univ. R. Cristescu a vorbit despre 
„Funcțiile sumă ale lui Onicescu ca 
elemente ale unui spațiu ordonat“.

FESTIVALUL FILMULUI 
PENTRU TELEVIZIUNE 

DE LA MONTE CARLO
Marți se deschide la Monte Carlo 

ce] de-al IV-lea Festival internațional 
al filmelor pentru televiziune. La 
actualul festival participă 22 de țări 
printre care Anglia, Austria, Cana
da, Cehoslovacia, Franța, Iugosla
via, Polonia, R.A.U., S.U.A., Unga
ria, U.R.S.S. și altele. Romînia pre
zintă două programe de televiziune. 
Din juriul festivalului face parte și 
Constantin Prisnea, vicepreședinte 
al Comitetului de radiodifuziune și 
televiziune din R.P.R. Proiecțiile 
vor începe la 22 ianuarie și vor 
dura nouă zile, timp în care țările 
participante vor prezenta aproape 
100 de filme destinate televiziunii. 
Decernarea celui mai mare premiu 
al festivalului „Nimfele de aur", va 
avea loc la 31 ianuarie și el va răs
plăti filmul care servește cel mai 
bine ideea înțelegerii între popoare.

ORAȘUL VINCI

Orașul Vinci din Italia, unde s-a 
născut celebrul Leonardo, va fi nu
mit „Capitala lumii pentru desen“. 
Acest titlu i se va atribui cu ocazia 
manifestărilor comemorative dedi
cate marelui artist, manifestări care 
vor începe la 15 aprilie.

CICLONUL „DANIELLE"
După cum se anunță din Port 

Louis, ciclonul „Danielle“, care a 
răscolit în ultimele zile apele Ocea

nului Atlantic, s-a abătut în noap
tea de duminică asupra coastelor de 
vest ale insulei Mauritius. Potrivit 
agenției France Presse, vîntul sufla 
cu o viteză de peste 160 kilometri 
pe oră. Pînă în prezent nu se cunosc 
pagubele provocate de acest ciclon.

ZBORUL LILIECILOR

După cum scrie ziarul „Hambur
ger Echo", cîțiva lilieci au parcurs 
aproape 600 km de la München 
pînă la Skocjanska-Jama (Iu
goslavia). Ei au fost luați vara 
trecută de turiști și duși la Mün
chen. Aici au fost marcați și puși 
în libertate. Cu toate că oamenii de 
știință cunosc neobișnuitul simț de 
orientare al liliecilor, ei încă nu pot 
să explice cum a fost posibil ca a- 
cești locuitori ai peșterilor să stră
bată, neabătuți, uimitoarea distanță 
de 600 km.

RAVAGII PROVOCATE 
DE CUTREMUR ÎN TAIVAN

în urma unui violent cutremur de 
pămînt care a zguduit timp de 
două minute insula Taivan în noap
tea de sîmbătă spre duminică, 
și-au pierduit viața 104 persoane. 
Alte 103 au fost grav rănite iar 
3 498 persoane au suferit răni mai 
ușoare. De asemenea, au fost com
plet distruse 1 758 case. Numărul 
celor rămași fără adăpost este ri
dicat.

Printre micii 
înotători

Duminică, la bazi
nul Floreasca din Ca
pitală a avut loc cel 
o, fi doilea concurs 
de clasificare pentru 
copii. Și de această 
dată au atras atenția 
o serie de mici, dar 
talentați înotători : 
Anca Izbășoiu, Mugur 
Tomescu, Liliana 
Gruia, Viorica Fetcu, 
Crăița Lupu, Daniela 
Popescu, Vladimir Be
lea etc.

500 de copii bucu- 
reșteni s-au înscris 
pe lista de concurs. 
Pină acum este lău
dabilă munca secții
lor de natație și a 
antrenorilor de la șco
lile sportive nr. 1 și 
nr. 2, clubul sportiv 
școlar, clubul Steaua.

în fotografia din 
dreapta : micii înotă
tori se întrec într-o 
probă de „spate".

Foto : GH. VINȚILĂ

In cîteva rînduri
® Echipa masculină de handbal a 

U.R.S.S.' s-a calificat pentru turneul final 
al campionatului mondial din R. S. Ceho
slovacă (6—15, martie), în urma celor două 
victorii realizate în preliminarii în întîlni- 
rile cu echipa Finlandei. Handbaliștii sovie
tici au cîștigat cu 26—19 primul joc și cu 
25—14 cel de-al doilea, disputat duminică 
la Helsinki. Echipa U.R.S.S. va juca în 
grupa D (Ia Pardubice) alături de echipele 
R. P. Romîne, campioană mondială, Norve-. 
giei și Japoniei.

O Peste 80 000 de spectatori au urmărit 
la Rio de Janeiro finala „Cupei Braziliei” 
la fotbal, care a opus echipele F. C. Santos 
si Gremio Porto Alegrense. Fotbaliștii de 
là’Santos și-au păstrat trofeul, obținînd vic
toria cu scorid de 4—3. în ultimele mi
nute ale jocului, cînd scorul era de 4—3 
pentru Santos, Gilmar, portarul echipei, a 
fost eliminat de pe teren. în locul său a 
apărat celebrul înaintaș Pele. Punctul vic
torios în acest meci a fost înscris de Pele 
care, atît ca înaintaș cît și ca portar, s-a 
comportat strălucit.

O Trofeul „Martini” la floretă-masculin, 
disputat la Paris, a fost cîștigat de france
zul Magnan care, în finală, l-a învins cu 
10—7 pe polonezul Parulski.

© în turneul internațional de fotbal de 
la Mexico City, echipa orașului Moscova a 
debutat cu o categorică victorie, întrecînd 
cu 5—0 (2—0) echipa America, vicecam- 
pioană a Mexicului. Echipa F. C. Austria

a jucat în orașul La Paz (Bolivia) cu for
mația Bolivar, de care a dispus cu scorul 
de 3—2 (2—2).

• Au luat sfîrșit campionatele interna
ționale de tenis de masă ale R. S. Ceho
slovace. Proba de simplu masculin a reve
nit iugoslavului Vecko, care în finală a dis
pus cu 3—2 de cehoslovacul Miko. Luzova 
(R. S. Cehoslovacă) și-a adjudecat titlul fe
minin întrecînd-o cu 3—0 pe Diana Rowe 
(Anglia).

• Echipele olimpice de hochei pe gheață 
ale U.R.S.S. și R. S. Cehoslovace au obți
nut noi victorii la scor în meciurile de ve
rificare. La Moscova, hocheiștii sovietici au 
dispus cu 11—2 (4—0; 4—1 ; 3—1) de o 
selecționată a S.U.A., alcătuită din jucători 
ai primei ligi care nu participă la J.O. Pe 
patinoarul de la Zimny Stadion din Praga, 
echipa R. S. Cehoslovace a întrecut cu 
6—0 (2—0 ; 2—0 ; 2—0) echipa Canadei.

e Stațiunea elvețiană Brassus a găzduit 
un concurs preolimpic de sărituri de la 
trambulina mare. A cîștigat John Balfanz 
(S.U.A.) cu 229 puncte (săriturile sale au 
măsurat 84 și 85 m). Schmidt (Elveția) cu 
226,1 puncte și Nicolai Kiselev (U.R.S.S.) 
cu 223,8 puncte s-au clasat pe locurile ur
mătoare. La acest concurs au participat 35 
de concurent! din 10 țări. întrecerile s-au 
disputat pe un timp însorit dar friguros, 
fiind urmărite de peste 20 000 de specta
tori.

(Agerpres)

TLATRE •
TEATRE : Teatrul de Operă și Balet 

al R. P. Romîne : Trubadurul — (orele
19.30) ' ; Teatrul de stat de operetă : An
ton Pann sau Povestea vorbii — (orele
19.30) ,- Teatrul Național „I. L. C'aragiale“ 
(Sala Comedia) : Maria Stuart — (orele
19.30) ; (Sala Studio) : Adam și Eva — 
(orele 19 30) ; Teatr.ul ,,C. I. Nottara" 
(Sala Magheru) : Richard al Ill-lea — 
(orele 19,30) ;. (Sala Studio) : Băieții ve
seli — (orele 20) ; Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra“ (Sala din bd. Schitu 
Măgureanu nr. 1) : Cezar și Cleopatra — 
(orele 19,30) ; (Sala Studio, din str. 
Alex. Sahia nr. 76 A) ; Comedia erori
lor — (orele 19,30) , Teatrul pentru tine
ret și copii (Sala C. Miile) : Acuzarea 
apăra — (orele 20) ; Teatrul evreiesc de 
stat : Firul de aur — (orele 20) ; Teatrul 
satiric-muzical ,,C. Tănase“ (Sala Savoy): 
Revista de altădată — (orele 20) ; (Sala 
din Calea Victoriei nr. 174) : Stelele es
tradei — (orele 20) ; Ansamblul de cîn- 
tece și dansuri al C.C.S. : Cîntă țara 
mea — (orele 20) ; Teatrul Țăndărică 
(Sala Academiei) : Cartea cu Apolodor 
— (orele 16) ; Circul de stat : Surprize 
berlineze — (orele 19.30).

CINEMATOGRAFE : Placido: Sala Pa
latului R. P. Romîne (orele 19,30, seria 
de bilete nr. 969), Capitol (10; 12; 14; 
16,15; 18,30; 20,30), Feroviar (9,45; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21), Floreasca (16; 18,15; 20,30). 
Privește înapoi cu mînie : rulează la 
cinematografele : Patria (9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 21) București (9,30; 11,45; 14; 
16,15; 18,30; 20,45), înfrățirea între po
poare (11,15; 14,45; 17,15; 19,45). Grivița 
(10; 12,30; 16; 18,30; 21), Melodia (9,45; 12; 
14,30; 16,45; 19; 21,15). Qivitoq : Republica 
(9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), Festival 
(9,45; 12; 14,15; 16,30: 18,45: 21). Excelsior 
(10; 12; 14,30; 16,30; 18,45; 21). Pisica de 
mare: Victoria (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30),

CII^IEMA • IELLVIJIIJME
Bucegl (10; 12; 14; 16; 18; 20), Miorița (10; 
12; 15; 17; 19; 21). Magazin film : Car- 
pați (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). Medica
mentul care ucide (ambele serii) : Cen
trai (9,30; 13, 16,30; 20), Aurora (9 45; 
13,15; 16,45; 20,15), Modern (9,30; 13: 16^30; 
20). Elena din Troia — cinemascop : Lu
mina (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45: 21).
Moby Dick: Union (15,45; 18; 20,15). Pro
gram de filme pentru copii ; Doina 
(orele 10). Tudor — cinemascop (ambele 
serii) ; Doina (11,30; 16,15; 19,30) Progre
sul (15,30; 19) împărăția oglinzilor strîm- 
be : crîngași (16; 18; 20), Timpuri Noi 
(de la orele 10 la orele 21 rulează în 
continuare). Jurnalul Annei Frank — 
cinemascop : Giuleștl (9,30; 12,15; 15;
17,45; 20,30), Dacia (9,30; 12; 15; 17,45;
20.30) , Tomis (9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,30). 
A dispărut o navă : Cultural (16; 18,15;
20.30) . Nu-i loc pentru al treilea : Bu-
zești (15; 17,45; 20,30). Cu toții acasă : 
Unirea (15,30; 18; 20,30), Vitan (15,30; 18; 
20,30). Minna von Barnhelm : Flacăra 
(16; 18; 20). Gol printre lupi _ cinema
scop : Munca (16; 18,15; 20,30). Cavalerul 
Pardaillan — cinemascop : Popular 
(10,30; 16; 18,15; 20,30), Drumul Sării (11; 
14,15, 16,30; 18,45; 21). Agatha, lasă-te de 
crime ! : Arta (16; 18,15; 20,30). Arhiva 
secretă de pe Elba : Moșilor (10; 18,15; 
20,30). Ah, acest tineret i ; Cosmos (16; 
18; 20), Cotroceni (15; 17, 19: 21). Uciga
șul și fata : Viitorul (16; 18,15; 20,30), 
Pacea (16; 18; 20). Tinerii '— cinemascop: 
Colentina (14, 16; 18; 20). Misterele Pa
risului — cinemascop ; volga (10; 12; 14: 
16; 18,15; 20,30) A treia repriză — cine
mascop : Luceafărul (16; 18,15; 20,30).
Parașutiștii : Flamura (10; 12,30; 15,30; 
18; 20,30), Lira (15; 17; 19; 20,45), Feren
tari (15,45: 18: 20,15).

TELEVIZIUNE ; Orele 18,30 — Univer
sitatea tehnică la televiziune : Finisarea

pereților, de Ing. Mircea Angeleses. 
19,00 — Jurnalul televiziunii. 19,10 — Știți 
să desenați, copii ? : „Băiatul Și secre
tul", povestire de Octav Pancu-Iași 
19,35 — Apassionata — Din viața lui 
V. I. Lenin. 20,20 - Emisiune de știință: 
Informația — elementul cibernetic în 
structura materiei vii, de acad. Eugen 
MacovskL 20,30 — Emisiune de teatru : 
t,Cum vă place", de Shakespeare (în 
interpretarea unul colectiv al Institutu
lui de artă teatrală și cinematografică 
„I. L. Caragiale“).

CUM E VREMEA
Ieri în țară : Vremea a fost în general 

frumoasă, dar rece mai ales în Banat. 
Cerul a fost mai mult senin în sudul 
țării și temporar noros în rest. Au căzut 
ninsori locale în Transilvania și Mol
dova Vîntul a suflat slab cu intensifi
cări trecătoare în Dobrogea din sectorul 
nord-veșt. Temperatura aerului la ora 
14 înregistra valori cuprinse între minus 
16 grade la Arad și Gheorghieni și plus 
2 grade la Rm. Vîlcea. In București : 
vremea a fost în general frumoasă. Ce
rul a fost senin, vînt slab și tempera
tura maximă minus 1 grad. Timpul pro
babil pentru următoarele trei zile : 22 
23 și 24 I. 1964. : Vreme rece, cu cerul 
noros în nordul Moldovei, Banat, Olte
nia. In rest cerul va fi variabil. Local 
va ninge slab. Vînt potrivit din sectorul 
estic. Temperatura ușor variabilă. Mi
nimele vor fi cuprinse între minus 8 și 
18 grade, local mai coborîte. iar maxi
mele între plus 1 și minus 9 grade. 
Ceață locală. In București : Vreme rece 
cu cerul variabil. Vînt potrivit din est. 
Temperatura ușor variabilă, Ceață di
mineața și seara.
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s-au
Conflictul a fost reglementat — anunță președintele Nyerere

DAR-ES-SALAAM 20 (Agerpres). 
*— Agențiile de presă relatează că, în 
noaptea de duminică spre luni, uni
tăți ale batalionului I de pușcași ai 
.armatei Tanganicăi s-au răsculat. 
Pcupînd poziții în punctele strategice 
ale capitalei. Răsculații au arestat 
un număr de 30 de ofițeri britanici 
care exercitau comanda în aceste 
unități. (în armata Tanganicăi au 
ifost menținuți după cucerirea inde
pendenței cîteva zeci de ofițeri bri
tanici pentru a suplini lipsa 
rară a unui număr suficient 
teri indigeni).

Potrivit știrilor sosite din 
Inica, răsculații au cerut mărirea sol
delor, și îndepărtarea ofițerilor bri
tanici. în ultima ediție a ziarului 
y,East African Standard“ din Kenya 
se arată că revolta din Tanganica 
nu a căpătat un caracter politic. 
Conducătorii răsculaților au decla
rat că acțiunile lor nu sînt îndrep
tate împotriva guvernului țării.

în cursul după-amiezii de luni 
(postul de radio Dar-Es-Salaam a

transmis declarația ministrului de 
externe al Tanganicăi, Kambona, în 
care se spune că soldații răsculați 
s-au reîntors în cazărmile lor. în de
clarație se arată că armata și forțele 
de politie au rămas credincioase gu
vernului. Subliniind că răscoala a 
fost provocată de o neînțelegere în
tre militarii africani și cei britanici, 
ministrul Kambona a făcut apel la 
populație să păstreze calmul. El a 
cerut tuturor funcționarilor să-și reia 
lucrul, în special la serviciile de poș
tă, la căile ferate, porturi, spitale, la 
stațiile de radio și la toate serviciile 
de bază.

Același post de radio a transmis 
ulterior o declarație a președintelui 
Tanganicăi, Julius Nyerere, în care 
se spune că, în urma intervenției 
sale, conflictul a fost reglementat. 
Potrivit relatărilor agenției Reuter, 
guvernul a satisfăcut revendicările 
militarilor răsculați. Ofițerii britanici 
ai batalionului au fost transportați 
pe calea aerului de la Dar-Es-Salaam 
la Nairobi. în legătură cu evenimen
tele din Tanganica, fregata britanică 
„Rhyl“ pe bordul căreia se află tru
pe britanice, a fost trimisă în largul 
coastei acestei țări.

tempo- 
de ofi-

Tanga-

Conferința Comisiei economice O.N.U
pentru America Latină

BRASILIA 20 (Agerpres). — Luni 
s-a deschis la Brasilia conferința 
Comisiei economice O.N.U. pentru 
America Latină (C.E.P.A.L.). Confe
rința are drept scop unificarea 
punctelor de vedere pe care țările 
latino-americane le vor susține la 
Conferința mpndială pentru comerț 
și dezvoltare convocată în martie la 
Geneva sub auspiciile O.N.U.

Luînd cuvîntul în ședința de des-

chidere a conferinței, ministrul afa
cerilor externe al Braziliei, Joao 
Augusto de Araujo Castro, a adresat 
un apel tuturor țărilor latino-ameri- 
cane de, a se uni în apărarea prețu
rilor produselor pe care le . exportă, 
prețuri care sînt în continuă scă
dere.

La lucrările conferinței participă 
150 de delegați din toate țările lati- 
no-americane.

Devalorizarea monedei 
în Venezuela

CARACAS 20 (Agerpres). — Con
siliul de Miniștri venezuelean a hotă- 
rît devalorizarea monedei naționale, 
bolivarul. Cursul monedei venezue- 
lene a fost fixat la 4,40 bolivari pen
tru un dolar, față de 3,3 bolivari cît 
era pînă acum. Guvernul a hotărît, 
de asemenea, să suprime cursul de 
3,09 bolivari pentru un dolar aplicat 
beneficiilor companiilor petroliere.

SAN JOSE 20 (Agerpres). — Zia
rul „Libertad" din Costa Rica se 
pronunță pentru stabilirea de relații 
comerciale cu țările socialiste.

„Libertad“ arată în același timp 
că în întreaga Americă Latină creș
te interesul pentru stabilirea de re
lații comerciale cu țările socialiste 
și subliniază că ele vor contribui la- 
consolidarea păcii în lume.

WASHINGTON 20 (Agerpres). — 
In cadrul unui interviu radiodifuzat, 
senatorul Wayne Morse a declarat, 
după cum transmite agenția U.P.I.. 
că este timpul ca aliații occidentali, 
inclusiv Germania occidentală, să în
ceapă tratative cu R. D.. Germană și 
cu celelalte țări socialiste pentru re
zolvarea problemei germane și a 
Berlinului occidental. „Problema 
germană, a spus el, nu se va solu
ționa pînă cînd nu va exista o do
rință în acest sens din partea aliați- 
lor, adică de a duce tratative cu par
tea comunistă a lumii“.

BERLINUL OCCIDENTAL 20 (A- 
gerpres). — W. Borm, președintele or
ganizației din Berlinul occidental a 
partidului liber-democrat, a acordat 
ziarului vest-berlinez „Spandauer 
Volksblatt“ un intérviu în care a 
cerut oamenilor politici din R. F. 
Germană să depună eforturi în scopul 
reglementării pașnice a problemei 
germane și.a Berlinului occidental.

Convorbirile în problema Ciprului

esia de no

Statul Panama revendică un nou träföjl 
asupra zonei canalului

Un interviu al reprezentantului panamez la O. N. U.

NEW YORK 20 (Agerpres). — In
tr-un interviu acordat presei, în le
gătură cu conflictul americano-pana- 
mez, Aquilino Boyd, reprezentantul 
statului Panama la O.N.U., a declarat 
că Panama va cere anularea^clauzei 
tratatului din 1903 care acordă S.U.A. 
un drept perpetuu de control asu
pra zonei canalului și care „nu mai 
corespunde normélor moderne ale 
dreptului internațional“.

Noul tratat, care va trebui să fie 
încheiat între S.U.A. și Panama, a 
spus Boyd, va trebui să cuprindă o 
dată de expirare la care canalul să

★

fie transferat statului panamez. Pa
nama cere de asemenea o parte mai 
echitabilă din veniturile canalului și 
încetarea oricărei discriminări între 
panamezi și americani în ce privește 
distribuirea locurilor de muncă și 
funcțiunilor în administrația cana
lului.

Boyd a adăugat că în cazul cînd 
actualul impas va continua, Panama 
se va strădui să obțină elaborarea 
unui nou tratat prin intermediul Or
ganizației statelor americane și dacă 
„această încercare va eșua, va cere 
din nou intervenția Consiliului de 
Securitate“.

*

LUSAKA 20 (Agerpres). — Luni au 
început în Rhodesia de nord alege
rile generale în vederea desemnării 
unei noi Adunări legislative. întru
nirea noii adunări și formarea gu
vernului african vor marca cucerirea 
autonomiei interne de către acest te
ritoriu. Alegerile vor continua și 
marți.

Partidul unit al independenței na
ționale, condus de Kenneth Kaunda, 
și-a prezentat candidați în toate cir-

electorale. Luînd cu- 
miting organizat la 19

cumscripțiile 
vîntul’la un 
ianuarie, Kenneth kaunda a declarat 
că. în cazul în care partidul său va 
dobîndi victoria în alegeri, el va duce 
tratative cu guvernul englez pen
tru acordarea independenței Rhode- 
siei de nord, chiar în cursul acestui 
an, la 24 octombrie. El a arătat, de 
asemenea, că după proclamarea in
dependenței Rhodesia de nord va de
veni republică.

LONDRA 20 (Agerpres). — La 20 rămînă neclintiți pe pozițiile lor. Po- 
ianuarie au continuat la Londra tra
tativele separate între ministrul de 
stat ' pentru -problemele Common- 
weâlthului și pentru colonii, Duncan 
Sandys, și reprezentanții celor două 
comunități din Cipru. Agenția France 
Presse relatează că la cererea lui 
Spyros Kyprianou,' ministrul aface
rilor externe al Ciprului, Duncan 
Sandys a avut luni cu acesta o série 
de discuții pe marginea impasului în 
care se află problema Ciprului.

Referindu-se la întrevederile care 
au avut loc pînă acum la Londra în 
problema Ciprului, agenția France 
Presse arată că, deși aceste tratative 
se desfășoară în secret, s-a aflat că 
ciprioții greci și turci continuă să

trivit agenției, la Ministerul britanic 
pentru relațiile cu Commonwealthul 
și pentru colonii s-a declarat că „di
vergențele dintre cele două comuni
tăți ' cipriote continuă să fie pro
funde“.

Pe de altă parte France Presse 
arată că în timpul tratativelor duse 
pînă acum Duncan Sandys ar fi ridi
cat problema eventualei înlocuiri a 
garanțiilor tripartite conținute în a- 
cordurile de la Zürich și Londra prin 
garanții internaționale. Cu' toate a- 
cestea, se pare că delegația cipriotă 
turcă continuă să ceară. în orice caz. 
prezența în insulă a unui contingent 
militar din Turcia.

WASHINGTON 20 (Agerpres). — 
După cum relatează agenția Asso
ciated Press, în cadrul unui program 
radiotelevizat mai mul ți senatori a- 
merioani au abordat chestiunea con
flictului americano-panamez și a 
construirii unui nou canal interna
țional care să lege Oceanul Atlantic 
de Oceanul Pacific.

■ Participanții la discuții s-au de
clarat de , acord că trebuie făcute 
„unele concesii“ revendicărilor pa
nameze,. dar au, cerut restabilirea 
relațiilor diplomatice ca o condiție 
pentru începerea negocierilor.

Senatorul Wayne Morse-, președin
tele subcomitetului senatorial pentru

relațiile externe, a propus ca con
struirea noului canal să fie finanțată 
și efectuată de Organizația statelor 
americane.

Morse a spus că în chestiunea pa- 
nameză „S.U.A. trebuie să- înlăture 
orice politică colonială“ și a criticat 
în legătură cu aceasta atitudinea 
unui; număr de americani din zona 
canalului Panama.

Senatorul republican Jacob Javits 
a spus că Statele -Unite trebuie să 
facă concesii pentru a se ajunge la 
o-reglementare pașnică a crizei pa
nameze.

Campania electorală din Grecia

în Zanzibar, în timpul recentei răscoale.

KUALA .LUMPUR 20 (Agerpres). 
Prințul Norodom Sianuk, șeful sta
tului cambodgian, a sosit luni la 
Kuala Lumpur.pentru a discuta cu 
oficialitățile malayeze conflictul pro
vocat de constitüirea Federației Ma
layeze.

în aceeași zi el a avut o întreve
dere cü primul ’ ministru malayez 
Tunku Abdul Rahman. Potrivit de
clarației ambasadorului Filipinelor 
la Pnom Penh, Modesto Farolan, care 
îl însoțește pe Sianuk în vizita sa.

primul' ministru malayez a acceptat 
invitația șefului statului cambodgian 
de a se întîlni luna viitoare la Pnom 
Penh cu președintele Filipinelor, Ma
capagal.

Ambasadorul fllipinez a subliniat 
că viitoarea conferință de la Pnom 
Penh ar putea constitui primul pas 
spre convocarea unei conferințe tri
partite cu participarea Filipinelor, 
Federației Malayeze și Indoneziei 
pentru soluționarea crizei provocate 
dé crearea Federației Malayeze.

ATENA 20. — Corespondentul
Agerpres, Al. Gheorghiu, transmite : 
în cele patru săptămîni care au 
mai rămas pînă la alegerile parla
mentare din Grecia au loc numeroa
se mitinguri electorale. Duminică s-a 
desfășurat la Salonic primul miting 
electoral al partidului E.R.E. la care 
a luat, cuvîntul liderul partidului, 
Kanelopoulos. Ziarul de centru 
„Ethnos“ califică acest miting ca o 
„prezență săracă“, arătînd că la el 
au participat numai jumătate din 
cîți au -participat la mitingul inau
gural al E.R.E. de la alegerile din 
toamna trecută. „Athinaiki“ carac
terizează mitingul E.R.E. drept un 
„eșec tragic“, iar ziarul „Ta Nea" 
menționează faptul că E.R.E. și-a 
inaugurat turneul electoral fără ca 
listele de candidați ale acestui 
partid să fi fost încheiate. Ziarele 
de centru atribuie acest lucru refu
zului diferitelor personalități de a 
figura pe listéle E.R.E.

Uniunea- de centru a dat publici
tății ultimele liste de candidați. Ea

prezintă liste în toate cele ,55 de 
circumscripții electorale din țară. 
Liderul partidului, Papandreu, va 
ține primul său miting electoral la 
Salonic, în ziua de 26 ianuarie,

Ziarul „Avghi“ a publicat duminică 
programul electoral al partidului 
E.D.A. In program, E.D.A., cere demo
cratizarea aparatului de stat, îmbu
nătățirea condițiilor de muncă și de 
viață ale oamenilor muncii, restabi
lirea libertăților sindicale, soluțio
narea problemei deținuților politici 
prin amnistie generală, precum și 
legalizarea partidului comunist.

Se cere, de asemenea, transforma
rea Balcanilor într-o zonă a păcii. 
„O politică externă de inițiative 
pozitive — se spune în program — 
va ridica prestigiul Greciei, va • în
tări securitatea țării, va duce la în
depărtarea bazelor străine d» ja
chete și a celorlalte baze mi' ^":e. 
precum și a primejdiei pe care'ele 
o reprezintă, va aduce avantaje 
imediate economiei prin reducerea 
cheltuielilor militare neproductive".

„0 breșă adîncă in drepturile cetățenești“
După conferința de la Cairo

CAIRO 20 (Agerpres). — Postul 
de radio Cairo anunță că generalul 
Aii Amer, care a fost desemnat 
pentru funcția de șef al comanda
mentului militar ihterarab pentru 
Palestina, va vizita o serie de țări 
arabe pentru a studia împreună cu

autoritățile respective posibilitățile 
de participare a acestor țări la rea
lizarea hotărîrilor în domeniul mili
tar, adoptate de recenta conferință 
arabă de la Cairo.

Comitetul do la Sene va 
pentru dezarmare își roia lucrările.-. 
Pe malurile lacului Léman dom- ; privire la dezarmarea generală și to- rile occidentale să folosească pri

Cererea laburiștilor 
englezi

mește din nou febra marilor pregă
tiri în vederea numeroaselor con
ferințe, întîlniri, discuții, congrese 
pe care Geneva le va găzdui de-a 
lungul anului. Organizatorii acestor 
întîlniri și conferințe și gazdele ge- 
neveze și-au unit forțele pentru 
o cît mai bună desfășurare a aces
tora.

Prima în ordine este conferința 
Comitetului celor 18 state pentru 
dezarmare, care își reia lucrările la 
21 ianuarie, după o întrerupere de 
aproape 5 luni.

Părerea multor observatori este 
că lucrările comitetului reîncep sub 
auspicii mai bune decît în trecut. 
Unul dintre ei, corespondentul unui 
mare ziar parizian, sublinia recent 
că „impulsul spre destindere“ dat 
relațiilor internaționale de Tratatul 
cu privire la interzicerea experien
țelor nucleare în trei medii nu s-a 
pierdut, ci, dimpotrivă, creează 
premize pentru noi eforturi îndrep
tate spre realizarea de progrese în 
principala problemă a epocii noas
tre, problema dezarmării, pentru 
transformarea comitetului într-un 
organ eficace de negociere.

Opinia publică de pretutindeni 
cere cu hotărîre guvernelor tuturor 
țărilor să depună în continuare ase
menea eforturi. O dată cu intensifi
carea acțiunilor de masă în favoarea 
dezarmării crește numărul oamenilor 
politici, reprezentanților unor or
ganizații obștești, savanților etc. 
care subliniază necesitatea de a se 
realiza fără întîrziere progrese în 
soluționarea problemei dezarmării. 
Cursa înarmărilor cu cheltuielile ei 
este nu numai o povară tot mai a- 
păsătoare pentru popoare, ci și una 
din sursele de menținere a încordă
rii, de alimentare a suspiciunii între 
state. înfăptuirea dezarmării genera
le și totale, mijlocul radical de ex
cludere a posibilităților de război, a 
devenit un imperativ al zilelor 
noastre.

Conștiente de. răspunderea față de 
destinele păcii și securității popoa
relor. ferm convinse că stă în pu
terea forțelor păcii să impună dezar
marea. țările socialiste militează 
neobosit pentru realizarea acestui 
măreț țel al omenirii. Propune
rile pentru încheierea unui tratat cu

tală sub un strict control internațio
nal, prezentate de Uniunea Sovietică 
și susținute de celelalte țări socia
liste sînt larg apreciate de opinia pu
blică mondială ca un program con
cret, și realist pentru atingerea aces
tui obiectiv. Desfășurînd o activitate 
complexă,, caracterizată prin spirit 
de inițiativă și elasticitate, delegațiile 
țărilor socialiste au depus totodată 
eforturi susținute pentru găsirea 
unor noi căi de apropiere a pozițiilor.

Militînd pentru înfăptuirea de
zarmării generale și totale, țările 
socialiste se pronunță în același timp

Corespondentă telefonică

în favoarea unor măsuri colaterale 
menite să favorizeze destinderea in
ternațională, să promoveze încrede
rea între state și să netezească dru
mul spre dezarmarea generală. Prin
tre aceste măsuri se numără înche
ierea unui tratat de neagresiune în-, 
tre statele participante la Tratatul 
de la Varșovia și țările membre ale 
N.A.T.O., reducerea bugetelor mili
tare sau ca măsură inițială „înghe
țarea" lor. crearea de zone denuclea- 
rizate etc. Asemenea propuneri se 
bucură de un larg sprijin din partea 
opiniei publice.

Corespondenții de presă de aici 
sînt în general de acord asupra fap
tului că țările socialiste, care și-au 
manifestat în permanență atașamen
tul față de ideea dezarmării, vor face 
și de astă dată tot ce depinde de ele 
pentru a se obține progrese în cursul 
tratativelor. Se manifestă de aseme
nea convingerea că delegațiile țărilor 
neangajate vor aduce un aport pozi
tiv la desfășurarea actualelor trata
tive.

Pentru perspectivele sub care în
cep lucrările Comitetului celor 18 
este semnificativ și faptul că în re
centele declarații ale conducătorilor 
unor state occidentale s-a făcut re
flectată cerința opiniej publice de a 
se face pași concreți spre dezarma
re. Reținînd nota pozitivă a declara
țiilor amintite, opinia publică iubi
toare de pace așteaptă ca ță-

lejul tratativelor de la Geneva pen
tru a traduce în fapt intențiile ex
primate și a contribui 'la găsirea 
unor soluții reciproc acceptabile, 
în această privință, unii observatori 
de aci apreciază că nu a fost deloc 
încurajatoare pentru reluarea lu
crărilor Comitetului explozia nu
cleară subterană care a avut loc zi
lele trecute în deșertul Nevada din 
S.U.A. După cum vin în contradic
ție cu declarațiile menționate și dis
cuțiile din cadrul N.A.T.O. în legă
tură cu proiectul așa-numitelor forțe 
nucleare multilaterale ale N.A.T.O., 
care include primejdia răspîndirii 
armelor de distrugere în masă.

în cursul ultimelor zile, la Geneva 
au sosit delegațiile țărilor partici
pante la tratative, printre care și 
delegația R. P. Romîne.-Ca și în tre-. 
cut, delegația țării noastre este în
suflețită de dorința de a acționa 
neobosit pe linia politicii consecven
te a guvernului țării noastre de pro
movare a măsurilor de natură să 
ducă spre înfăptuirea dezarmării.

Luni dimineața a avut loc, la re
ședința delegației sovietice, o între
vedere între cei doi copreședinți ai 
Conferinței Comitetului celor 18 sta
te pentru dezarmare — S. K. Țarap- 
kin, șeful delegației sovietice, și Wi
liam C. Foster, șeful delegației ame
ricane. In. timpul întrevederii au fost, 
discutate unele probleme de proce
dură în legătură cu reluarea lucră
rilor conferinței. După întrevederea 
cu Țarapkin, Foster a declarat ziariș
tilor că a avut tin „schimb de păreri 
folositor“. El a arătat că cei doi co
președinți au căzut de acord ca lu
crările conferinței să se deschidă 
marți la orele 16 (ora Bucureștiului). 
In această săptămînă se vor ține de 
asemenea ședințe joi și vineri.

Aci predomină convingerea că 
există condiții pentru ca noua etapă 
a tratativelor de dezarmare, care 
începe azi, să înregistreze progrese 
spre țelul propus Desfășurarea lu
crărilor va arăta în ce măsură sînt' 
folosite aceste condiții. — ținînd sea
ma că realizarea Unor progrese în 
tratativele de. dezarmare depinde, de 
eforturile tuturor țărilor participan
te la ele.

T. VORNICU

LONDRA 20 (Agerpres). — Re
prezentanții opoziției laburiste în 
Camera Comunelor - au -cerut guver
nului ca la lucrările Comitetului ce
lor 18 pentru dezarmare, guvernul 
englez să prezinte o propunere de 

■ compromis care să ' cuprindă ele
mente din planul sovietic și ameri
can de dezarmare asupra cărora 
s-a căzut de acord.

Răspiinzînd. la interpelările labu
riste, Butler a evitat, să dea lip răs
puns concret, limîtîndu-se doar să ■ 
declare că guvernul . englez nu se 
consideră!dinainte legat de propu- - 
nerile americane.

O inițiativă britanică la conferin
ța pentru dezarmare-nu este deloc 
cu neputință, a declarat Butler. A- 
ceasta va depinde, însă, de evoluția 
evenimentelor.

IERUSALIM 20 (Agerpres). — 
Duminică a avut loc o ședință a 
guvernului Izraelului, în cadrul 
căreia a fost discutat raportul mi
nistrului- de externe, Golda Meir, cu 
privire la recenta conferință arabă 
la nivel înalt de la Cairo. După ce 
a fost aprobat în unanimitate de 

■guvern, primul ministru Eșkol a 
prezentat, o declarație pe această 
temă în parlament. „Izraelul, a spus 
Eșkol, este hotărît să-și pună în 
aplicare proiectul de deviere a ape
lor Iordanului, în scopul irigării 
deșertului Neghev și nu va rehurița 
la. el“. , F.'.’

WASHINGTON 20 (Agerpres). — 
Luînd cuvîntul în fața studenților dé 
la Universitatea „John Hopkins“, se
natorul democrat Hubert Humphrey 
s-a referit la situația populației de 
culoare din S.U.A.

„Trebuie să reparăm ceea ce în 
țara noastră s-a transformat într-o 
breșă adîncă în drepturile cetățe
nești : dezacordul dintre promisiuni 
și aplicarea practică a constituției și 
legii privind drepturile“.

Senatorul a arătat că această breșă

nu se manifestă doar în fșptul ca 
negrii nu sînt considerați drept ce
tățeni cu drepturi politice égale cu 
albii, dar și prin aceea că venitul 
anual mediu al unei familii de culoa
re este considerabil mai redus decît 
venitul familiei americanului alb. 
Această inegalitate economică conti
nuă să crească. Senatorul a citat ci
fre care demonstrează că din anul 
1939 și pînă în prezent această dife
rență între venituri a Cresci .pde 
peste trei ori.

• r,
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HANOI 20 — De la trimisul' spe
cial Agerpres, Șt. . Constantinescu : 
Ansamblul „Perinița" al Sfatului
popular al Capitalei și-a încheiat ■ 
cu succes turneul întreprins în R. D. 
Vietnam printr-un spectacol care a 
avut loc la Teatrul Popular din 
Hanoi.

Artiștii romîni au dat opt specta
cole într-o șerie de orașe din R. D. 
Vietnam, majoritatea în aer liber. 
Peste 54 000 de spectatori au aplau
dat cu entuziasm evoluția ansam
blului. Multe din cîntecele și dansu
rile prezentate au fost bisate.

La 20 ianuarie, în Sala Congre
selor din Hanoi, a avut loc solem
nitatea decorării ansamblului' „Pe- 
riniță“ cu Ordinul Muncii clasa I al 
R. D. Vietnam, pentru contribuția 
adusă la întărirea prieteniei dintre, 
cele două • popoare. Distincția ■ a fost . 
înmînată deHoangh Minh Giam; 
ministrul culturii, care a felicitat pe 

. artiștii romîni pentru succesul re
marcabil obținut în R D Vietnam 
La solemnitate a asistat ambasado
rul R. P Romîne în R.D. Vietnam,-' 
Vasile Pogăceanu, și personalități 
culturale din . R. D Vietnam,.; .

Artiștii romîni au părăsii orașul 
Hanoi, îndreptîndu-se spre R. P. 
Mongolă.

Supraviețuitorii de
PARIS 20 (Agerpres). — Duminică 

a avut loc la Paris o întîlnire a su
praviețuitorilor din lagărul nazist de 
la Auschwitz. Agenția France Presse 
anunță că la sfîrșitul.reuniunii a fost 
dat publicității un comunicat în care 
se amintește că în acest lagăr au 
fost asasinați în mod'bestial de că
tre naziști circa 4 milioane de oa- 

> meni' dintre care 100 000 deportați

la Auschwitz acuză
din Franța. Participanții la întîlnire 
acuză de exterminarea în masă a 
deținuților pe cei 22 SS-iști care sînt 
judecați la Frankfurt pe Main și care 
se pretind nevinovați.

în încheierea comunicatului se a- 
rată că vocea acuzatoare a supra
viețuitorilor masacrelor de la Ausch
witz trebuie să se facă auzită la tri
bunalul din Frankfurt pe Main.

SCURTE ȘTIRI
YORK. Reprezentantul per- ■ 
al Pakistanului la O.N.U., 
Khan, a anunțat luni în ca-

NEW
•manent

' Zafrulla
drul unei conferințe de. presă că
Pakistanul a cerut convocarea Con
siliului de Securitate pentru discu
tarea problemei Kașmirului.

PARIS. La Paris, a fost dat publi
cității un decret guvernamental prin 
care forțele aeriene strategice france
ze sînt puse sub controlul direct a) 
președintelui Franței.

BONN. La 20 ianuarie a sosit la 
Bonn ministrul afacerilor externe 
al Turciei, F. C. Erkin. Agenția 
France Presse relatează că, în cursul 

____  __ _______ dimineții de luni, Erkin a fost pri- 
după crearea comandamentului unit mit de președintele R.F.G., Hein

rich Lübke, și de vicepreședintele 
Erich Mende. în timpul acestor în
trevederi a avut loc un schimb de 
păreri asupra unor probleme ale 
actualei situații internaționale.

DALLAS. In fața unui tribunal 
din Dallas a început luni reexami
narea ceierii lui Jack Ruby, asasinul 
Jui Lee Oswald, de a fi pus în li- 

‘ Este a doua

ma femeie cosmonaut din lume, 
care face o vizită, în Republica 
Ghana, la. invitația președintelui 
Kwame Nkrumah.

COPENHAGA. Plenara Comite
tului Central al Partidului Comunist 
din Danemarca a adoptat o rezolu
ție în care, se arată că participareapadic r- î-j j- L ție in cars, se arata ca participareaPARIS. Candidați! din partea danemarcei la N.A.T.O. a devenit

Partidului Comunist Francez au deosebit de periculoasă, mai ales
obținut victoria în alegerile comu
nale parțiale din localitatea Bag- 
neux (departamentul Seine), obți-
nînd în primul tur de scrutin 54 la
sută din numărul voturilor.

danezo-vest-german. în declarație 
se subliniază că comuniștii danezi 
cer promovarea unei politici în
dreptate spre transformarea țării în
tr-o zonă denuclearizată, neutră, 
spre crearea unei zone a păcii în 
Europa de nord.

LONDRA. In localitatea Ayles
bury din Anglia s-a deschis luni pro
cesul celor 20 de acuzați implicați

TRIPOLI. Ziarul libian „Al-Ba- 
lag“ relatează că în orașul Bengazi 
a avut loc o violentă ciocnire în
tre un grup de studenți care mani
festau în favoarea unității arabe și 
poliție. Poliția a deschis focul uci- în atacul comis la 8 august 1963 îm- 
gînd doi demonstranți și rănind 
peste 200. Studenții indignați au 
organizat o mare demonstrație . de 
protest. Cîteva automobile aparți- 
nînd unor companii petroliere străi
ne au fost incendiate.

LONDRA. La Birmingham a a- 
vut loc duminică un miting la care 
a luat .cuvîntul Harold Wilson, li
der al Partidului laburist din Ma
rea Britanie. Observatorii politici 
din' Anglia apreciază cuvîntarea 
rostită de Wilson drept începutul 
campaniei electorale . a partidului 
laburist.

ACCRA. Luni a sosit la Accra 
Valentina Nikolaeva Tereșkova, pri-

potriva unui tren poștal de pe linia 
Glasgow-Londra, din care au fost 
jefuite 2,6 milioane lire sterline. 
După cum anunță agenția France 
Presse, în timpul procesului vor fi 
audiați peste 200 de martori. Jefui
rea trenului este apreciată drept 
unul dintre cele mai mari furturi 
de bani din istoria criminalității 
britanice.

CALCUTTA. Citînd un raport a) 
primului ministru al Bengalului de 
vest, P. Sen, agenția Reuter trans
mite că numărul victimelor înregis
trate în timpul incidentelor din 
cursul săptămînii trecute, de la 
Calcutta, dintre hinduși și musul
mani, se ridică la 104 morți și 562 
răniți. - • ' ' • '~

bertate pe cauțiune 
procedură de acest fel deschisă de 
apărătorii lui Rubv. după ce, la 23 
decembrie anul trecut, iudècâtonil ■ 
foe Brown a respins o cerere pre
zentată tribunalului în același sens. 
După depoziția martorului dr. Roy 
Schafer, care a pretins că Rubv 
„suferă de tulburări mintale", șe
dința a fost suspendată. Procesul 
lui Ruby urmează să înceapă la 3 
februarie, tot la Dallas.

WASHINGTON. Un purtător de 
cuvînt al aviației americane a anun
țat că la 19 ianuarie a fost lansat 
de la baza aeriană Vandenberg din 
California un satelit artificial cu 
ajutorul unei rachete de tip „Thor- 
Agena". Purtătorul de cuvînt nu a 
dat alte amănunte.
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