
La stațiunea centrală de selecție și însămînțări artificiale de la Săftica-București se fac numeroase lucrări în 
sprijinul îmbunătățirii raselor de animale. Foto : M. CIOC
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Folosirea rațională a reproducătorilor

0 MARHÎÎZERVĂ f MME
Creșterea efectivelor de animale 

și îmbunătățirea raselor, care de 
fapt înseamnă sporirea capacității 
lor de producție, constituie sarcini 
de cea mai mare însemnătate în 
zootehnie. De aceea, este necesar ca 
în toate regiunile și raioanele țării, 
îr fiecare gospodărie agricolă socia- 
1 tă, măsurile pentru creșterea efec
tivelor de animale să fie însoțite de 
acțiuni pentru ameliorarea lor con
tinuă. Una din căile principale pen
tru atingerea acestui scop, alături de 
îmbunătățirea furajării, este selec
ționarea și folosirea rațională a re
producătorilor.

în ultimii ani, în țara noastră 
au fost obținute o sérié de realizări 
care, odată cu sporirea efectivelor 
de ataimale ale unităților agricole 
socialiste, au marcat trecerea de la 
creșterea unor animale din rase 
comune neameliorate, la rase 
și metiși cu o capacitate de pro
ducție sporită. De mai mulți ani, 
gospodăriile de stat Andrășești, re
giunea București, Sibiu și Hălchiu, 
regiunea Brașov, Peștera, regiunea 
Dobrogea, și altele obțin în medie 
de la fiecare vacă cîte 4 000—4 500 
litri lapte, la un preț de cost redus. 
Rezultate remarcabile au și o se
rie de gospodării colective, printre 
care se numără cele din Anadalchioi, 
regiunea Dobrogea, Pechea și Ro- 
manu, regiunea Galați, Șandra, re
giunea Banat, și altele.

De asemenea, paralel cu crește
rea efectivelor de animale s-au ex
tins mult o serie de acțiuni de îm
bunătățire a raselor. Au fost în
ființate 25 centre de selecție care 
își desfășoară activitatea în peste 
350 de gospodării de stat, gospodării 
colective și stațiuni experimentale. 
Fiind organe independente față de 
crescători și beneficiari, centrele de 
selecție certifică valoarea anima
lelor de prăsilă, le înscriu pe cele 
cu însușiri superioare în Registrul 
genealogic de stat. în urma aces
tor lucrări, au fost depistate mii de 
animale din care o bună parte s-au 
încadrat în clasele „record“ și „e- 
lită“.

De peste zece ori 
mai mulți produși

Pentru punerea în valoare a în
sușirilor productive ale reproducă
torilor selecționați, în fiecare re
giune au fost organizate centre și 
subcentre de însămînțare artificia
lă. însemnătatea economică deose
bită a organizării însămînțărilor ar
tificiale constă în faptul că prin a- 
cestea, de la un număr mic de re
producători cu'însușiri productive 
superioare, se pot obține de peste 
10 ori mai mulți produși decît prin 
monta naturală. Organizînd bine a- 
ceastă acțiune, centrele de însămîn
țări artificiale Tr. Severin, Boto
șani, Brăila și altele au depășit pla
nul pe anul trecut. în cadrul punc
telor de însămînțare din raza de ac
tivitate a centrului Brăila s-a obți
nut un procent de fecunditate de 
peste 92 la sută. Anul trecut numai 
prin rețeaua sfaturilor populare au 
fost însămînțate artificial 750 000 de 
vaci.

Bine a fost organizată folosirea 
reproducătorilor de mare valoare 
zootehnică în cadrul centrului de 
însămînțări artificiale al Trustului 
Gostat Constanța. De la numai 5 
tauri, care provin din vaci care au 
dat peste 7 000—8 000 1 lapte, în ul
timii 2 ani s-au obținut 10 130 de 
produși. Este important faptul că 
acești produși au o viteză mai 
mare de creștere, astfel că la 12 
luni aveau o greutate medie mai 
mare cu 45 kg față de alți viței 
de aceeași vîrstă, iar la 2 ani cîn- 
tăreau cu 58 kg mai mult. De ase

menea, vacile provenite de la, acești 
tauri și intrate în producție la 
G.A.S. Peștera, Mangalia, Moșneni 
au dat în medie peste 3 300 litri 
lapte încă de la prima fătajre, cu 
un procent de 4 la sută grăsime. 
Atît producția de lapte, cît și con
ținutul în grăsime sînt mai mari 
decît cele realizate de la celelalte 
vaci din aceleași gospodării.

Dar, cu toate că prin însămînță- 
rile artificiale se pot obține mai 
mulți produși, în unele gospodării, 
unde sînt condiții să se folosească 
această metodă, se mai utilizează 
încă tauri de mare valoare la mon
tă naturală. Numai în gospodăriile 
de stat din cadrul Trustului Gostat 
Bacău sînt peste 30 de tauri 
de valoare care ' s-au folosit la 
monta naturală. Situații asemă
nătoare există și în alte regiuni. 
Oare nu este păgubitor faptul că la 
G.A.S. Țigmandru, din cadrul Trus
tului Gostat Sibiu, s-au obținut a- 
nul trecut numai 30 de produși de 
la taurul „Gustel“ care costă mari 
sume da bani ? Poate ar fi util 
ca pînă la definitivarea formei de 
organizare a rețelei de însămînțare 
artificială, toți • reproducătorii de 
mare valoare zootehnică insuficient 
folosiți să fie dați centrelor de în
sămînțare artificială existente, care 
să deservească, în primul rînd. gos
podăriile din care provin taurii res
pectivi.

Efective mai mari de oi 
cu lînă fină și semifină
Anul trecut gospodăriile de stat din 

cadrul trustului Maramureș aiu ob
ținut o producție medie de 6,12 kg 
lînă fină de la un efectiv de 28 740 
oi, iar cele din cadrul Trustului 
Crișana au realizat în medie 5,86 
kg lînă de la un efectiv de 46 000 
oi din rasa merinos transilvănean. 
La G.A.S. Chereușa și Carei din 
cadrul Trustului Maramureș s-au 
obținut în medie cîte 8,60 kg lînă 
fină, iar la G.A.S. Valea lui Mihai 
din cadrul Trustului Crișana s-au 
obținut cîte 9,6 kg. Producții ase
mănătoare au obținut și gospodăriile 
de stat Săcueni, Ioșia, regiunea Cri
șana, Cobadin, regiunea Dobrogea.

Cum s-a ajuns la asemenea rezul
tate în aceste gospodării în care, cu 
ani în urmă, producția de lînă nu 
reprezenta nici jumătate față de cea 
de acum ? în primul rînd, în aceste 
gospodării s-au organizat lucrări mi
nuțioase de selecție, care au permis 
cunoașterea însușirilor fiecărui ani
mal. Ca urmare, anul trecut la cen
trul de însămînțări artificiale pentru 
oi al Trustului Gostat Crișana s-au 
folosit numai berbeci cu producții 
foarte mari de lînă. De exemplu, de 
la berbecul cu nr. matricol H 958 
s-au obținut 25,3 kg lînă fină, de ca
litate superioară, iar cel cu nr. H 
9 109 a dat 18,3 kg. Pentru folosirea 
intensă a berbecilor selecționați 
s-a organizat transportul materia
lului de însămînțare cu avioanele 
utilitare. Astfel, dozele de însă
mînțare, bine ambalate, au fost lan
sate de la mică înălțime, pe simple 
platforme de paie marcate de un 
steguleț alb. Acțiunea fiind bine or
ganizată, transportul se făcea re
pede, pînă la cele mai îndepărtate 
puncte.

Cele 12 avioane utilitare folosite în 
perioada însămînțărilor artificiale la 
oi au deservit și numeroase gospo
dării colective, ceea ce arată că prin- 
tr-o coordonare judicioasă, această 
acțiune poate fi mult extinsă.

De asemenea s-au obținut bune re
zultate prin folosirea avioanelor uti
litare de către centrele de însămîn
țări artificiale ale sfaturilor popu
lare din regiunea Banat care au în- 
sămînțat 186 000 de oi din gospodă
riile colective.

ing. C. BORDEIANU

(Continuare în pag. IlI-a)

Din toată țara
Cu ajutorul 

izotopilor radioactivi
Izotopii radioactivi produși în 

țara noastră sînt folosiți în tot mai 
mare măsură în industrie. La uzina 
de fire și fibre sintetice de la Săvi- 
nești, de exemplu, a fost montată 
recent o instalație cu izotopi pentru 
reglarea și semnalizarea nivelului 
de umplere cu diferite substanțe a 
instalațiilor chimice. Tot pentru ne
cesitățile producției s-au construit 
și montat numeroase aparate de 
măsură și reglaj cu radioizotopi la 
cuptoarele de geamuri ale întreprin
derilor din Azuga și Scăieni și la 
cubilourile de fontă de la uzinele 
de tractoare din Brașov.

în unitățile mari constructoare de 
mașini a fost introdusă metoda de- 
fectoscopiei cu izotopi, cu care se 
urmăresc diferite aspecte ale pro
ceselor tehnologice.

Aniversarea unui valoros 
colectiv artistic

Cu ocazia sărbătoririi a 15 ani de 
la înființare, Opera Maghiară de 
Stat din Cluj a prezentat un spec
tacol festiv la care au asistat cadre 
cu munci de conducere în aparatul 
de partid și de stat din Cluj, oa
meni de știință și cultură, precum 
și numeroși oameni ai muncii din 
întreprinderile orașului. Spectaco
lul s-a bucurat de un deosebit suc
ces.

Cu prilejul împlinirii a 15 ani de 
activitate, colectivul Operei Ma
ghiare de Stat din Cluj a trimis o 
telegramă C.C. al P.M.R.

De-a lungul unui deceniu și ju
mătate, Opera Maghiară de Stat din 
Cluj a adus o contribuție însemnată 
la ridicarea nivelului cultural și ar
tistic al maselor. în această perioa
dă colectivul său a prezentat 66 de 
premiere, sute de spectacole, la se
diu și în turnee. Numai în ultimii 
5 ani au fost prezentate aproape 
1 500 de spectacole, dintre care 684 
în turnee și deplasări. (Agerpres)

30 200 ha livezi
In. ultimii ani, în țara noastră se 

desfășoară o muncă intensă pentru 
lărgirea suprafețelor plantate cu 
pomi fructiferi și înlocuirea goluri
lor din livezile bătrîne. Numai anul 
trecut au fost plantate peste 42 000 
ha. Regiunile care au plantat cele 
mai întinse suprafețe sînt : Oltenia 
— 7 265 ha, Argeș — aproape 6 000 
ha, Banat și Cluj cîte 4 000 ha și 
altele. In acest an este prevăzut a 
se planta încă 30 200 ha din care 
peste 4 000 ha în Oltenia, 3 357 ha în 
regiunea Cluj și aproape 2 500 în re
giunea Argeș. Pentru această acțiu
ne, materialul săditor din soiuri su
perioare este asigurat de cele peste 
lOo pepiniere pomicole. In vederea 
plantărilor care vor fi făcute în pri
măvara acestui an, au și fost efec
tuate gropile pe o mare suprafață.

în Bucegi și Făgăraș
BRAȘOV (coresp. „Scînteii"). — în 

munții regiunii Brașov s-au ridicat noi 
cabane și s-au amenajat cele existente. 
S-au construit cabanele Valea Oltului, 
Turnuri și Negoiul. Datorită noilor 
construcții și amenajări, capacitatea 
de cazare a cabanelor din munții Făgă
rașului și masivul Bucegi a crescut la 
aproape 3 200 locuri. Cabanele au fost 
dotate, între altele, cu aparate de ra
dio și televizoare.

în prezent se lucrează la finisarea 
a noi cabane cum sînt Rențea și Chei- 
șoara, caro vor fi date în folosință în 
cursul primului trimestru al acestui an.

• Gh. Ivan — Pregătirea ca
drelor pentru uzina noastră nouă 
(pag. 2-a).

• O hotărîre a Consiliului de 
Miniștri privind acordarea avan
surilor pentru contractările de 
produse agricole (pag. 3-a).

• N. Mocanu — Telesondorul 
(pag. 3-a).

• Sport (pag. 3-a).

Ședința Consiliului de Stat 
al R. P. Romine

Marți 21 ianuarie a avut loc la Pa
latul Republicii ședința Consiliului 
de Stat al R. P. Romîne.

Ședința a fost prezidată de tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Au luat parte tovarășii : Ion 
Gheorghe Maurer, Ștefan Voitec și 
Avram Bunaciu, vicepreședinți ai 
Consiliului de Stat, Grigore Geamă- 
nu, secretarul Consiliului de Stat,

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

ANGAJAMENTE ÎNSUF1EȚIIE, 
MĂSURI CONCRETE

Cantități sporite de laminate
Cu prilejul dezbaterii cifrelor de 

plan pe anul 1964, muncitorii, ingine
rii și tehnicienii de la Laminorul de 
tablă din Galați și-au luat următoa
rele angajamente în întrecerea so
cialistă pe acest an :

— să depășească producția glo
bală cu 2 600 000 lei ;

—• să depășească producția mar
fă cu 4 700 000 lei ;

— să producă peste plan 1 300 
tone laminate ;

— să dea peste plan economii 
la prețul de cost în valoare de 
2 000 000 lei ;

— să obțină beneficii supli
mentare în sumă totală de 2 000 000
lei ;

— să sporească productivitatea 
muncii cu 0,2 la sută peste indi
cele prevăzut.

PÎNĂ LA 23 AUGUST SA REA
LIZEZE :

Materia primă valorificată superior
Colectivul Uzinelor textile Cisnă- 

die și-a luat următoarele angajamen
te în întrecerea socialistă din a- 
cest an :

• să depășească cu 2 300 000 
lei planul producției globale ;

» să producă peste plan 20 000 
mp țesături finite din care : 2 500 
mp covoare plușate, 5 000 mp co
voare „Moldova" și altele ;

o să sporească productivitatea 
muncii cu 0,2 la sută peste sar
cina planificată ;

® să depășească planul de ca
litate cu 10 000 mp țesături „ex
tra“ ;

Craiova este împînzită azi de șan
tiere. De la înălțimea unui bloc cu 
10 etaje, clădirile noi și cele încon
jurate de brațele macaralelor deli
mitează o fîșie lungă de aproape 
4 km, puțin șerpuită. Este traseul 
viitoarei magistrale a orașului. Am 
străbătut-o de la un capăt la altul 
însoțit de un arhitect.

...Ne aflăm la intrarea în oraș, pe 
Calea București. In această zonă a 
magistralei a fost proiectat un an
samblu de locuințe cuprinzînd ini
țial 5 270 apartamente. In mai 
mult de jumătate din acestea s-au 
și mutat locatarii. Numărul aparta
mentelor va spori în următorii doi 
ani cu încă 1 900. Majoritatea blocu
rilor au parter și 4 etaje. Pe măsură 
ce înaintăm spre centrul orașului 
vedem, în diferite faze de lucru, și 
blocuri cu parter și 10 etaje.

Lucrările au fost începute simul
tan și într-o altă zonă a magistra
lei — pe Calea Unirii. Aci, lingă gră

Noi blocuri de locuințe construite pe Calea Unirii din Craiova

® La Geneva : Comitetul celor 
18 state pentru dezarmare și-a 
reluat lucrările (pag. 4-a),

® John Adams — Statistici 
grăitoare — Pe marginea unor do
cumente ale Comisiei Economice 
O.N.U. pentru America Latină 
(pag. 4-a).

» Relatări despre evenimentele 
din Zanzibar — Un articol de Idris 
Cox (pag. 4-a).

Anton Breitenhofer, Petre Constan- 
tinescu-Iași, Ion Creangă, Constan
tin Daicoviciu, Dumitru Diaconescu, 
Athanase Joja, Roman Moldovan, 
Mihail Ralea, Ludovic Takacs, Iacob 
Teclu și Vasile Vîlcu, membri ai 
Consiliului de Stat.

Consiliul a rezolvat probleme cu
rente.

— depășirea producției globale 
cu 2 000 000 lei ;

— depășirea producției marfă 
cu 3 600 000 lei ;

— realizarea peste plan a 1 000 
tone laminate ;

— 1 300 000 lei economii supli
mentare la prețul de cost ;

— 1 300 000 lei beneficii peste 
plan.

în vederea îndeplinirii angajamen
telor luate, laminoriștii gălățen, au 
făcut numeroase propuneri de mă
suri tehnico-organizatorice printre 
care : extinderea folosirii foarfe
celor cu discuri la toate laminoare- 
le, mecanizarea operației de stivui- 
re a tablei la linia de dresare-poli- 
sare, experimentarea procedeelor 
de zincare uscată și cu baie de 
plumb, în scopul îmbunătățirii cali
tății tablei zincate și al reducerii 
consumului de zinc.

• să economisească 700 000 de 
lei la prețul de cost peste preve
derile. de plan ;

9 să obțină 700 000 lei benefi
cii suplimentare.

PINÄ LA 23 AUGUST SA 
REALIZEZE PESTE PLAN:

9 1 200 mp covoare plușate ;
• 3 000 mp covoare „Moldova“;
• 300 000 lei economii ;
® 250 000 lei beneficii.

în vederea realizării angajamen
telor s-au luat o serie de măsuri 
tehnico-organizatorice.

dina botanică, se construiește un 
cartier modern, care cuprinde peste 
2 500 apartamente. In 1 700 de apar
tamente s-au mutat locatarii, iar al
tele sînt acum în construcție. Pei
sajul urbanistic este predominat de 
silueta zveltă a mai multor blocuri 
turn, placate cu cărămidă aparentă. 
In același timp au fost construite 
aici și date în folosință două școli cu 
cîte 16 săli de clasă fiecare,- com
plexe comerciale etc.

Pe traseul magistralei se vor des
chide noi șantiere. In Valea Vlăici, 
de exemplu, se propune crearea 
unei piețe largi, străjuită de un an
samblu arhitectonic modern. Din a- 
cesta vor face parte mai multe 
blocuri de locuințe, clădiri ad
ministrative pentru diferite între
prinderi și instituții, un hotel pen
tru turiști, unități de deservire.

O dată cu construcția de locuințe, 
se propune și realizarea unui impor
tant volum de lucrări de sistemati

De aici, de la Fabrica de ciment din Medgidia, iau în fiecare zi drumul șan
tierelor de construcții sute de tone de ciment.

Ciment — pentru marile șantiere

— Colectivul fabricii de ciment din Medgidia s-a angajat să 
producă peste planul anual :

— 25 000 tone ciment ;
— 25 000 tone clincher ;
— 63 000 tone calcar concasat ;
— 60 000 tone pastă ;
Să realizeze pe întregul an economii suplimentare la prețul 

de cost în valoare de 1500 000 lei și beneficii peste plan de 
2 000 000 iei.

PÎNĂ LA 23 AUGUST :
— să realizeze peste plan :
— 15 000 tone ciment ;
— 15 000 tone clincher ;
— 37 800 tone calcar concasat ;
— 36 000 tone pastă ;
— să dea peste plan economii la prețul de cost în valoare de 

900 000 lei și 1 200 000 lei beneficii.

Cuptoarele Fabricii de ciment din 
Medgidia merg zi și noap.te. Cu fie
care an a sporit producția de ciment. 
'Anul trecut a intrat în funcțiune o 
nouă linie tehnologică pe baza că
reia capacitatea de producție a fa
bricii a crescut cu 50 la sută.

In toate secțiile fabricii domneș
te, în aceste zile, o activitate însu
flețită. Cimentiștii din Medgidia au 
început noùl an cu ftotărîreă ‘de ä 
spori rezultatele bune .obținute a- 
nul trecut. Graficele înregistrează, 
de la o săptămînă la alta, noi 
succese.

Aceasta .este atmosfera în care 
colectivul fabricii a dezbătut cifre
le de plan pe anul 1964 și și-a hiat 
angajamente în cinstea celei de-a 
XX-a aniversări a eliberării patriei. 
Propunerile făcute cu acest prilej 
s-au concretizat în zeci de măsuri 
menite să asigure sporirea produc
ției de ciment și clincher, îmbună
tățirea calității, economii suplimen
tare la prețul de cost.

Am stat de vorbă cu mai mulți 
muncitori și tehnicieni din fabrică.

— Peste cîteva zile — ne spunea 
ing. Valentin Coșciug, șeful servi

zare a străzilor, de amenajare a te
renului din jurul noilor construc
ții etc.

...Privim macheta viitoarei magi
strale a orașului. Amplasarea blocu
rilor, linia lor modernă vor da ma
gistralei un aspect deosebit. In spa
țiul larg din fața blocurilor se vor 
amenaja peluze de flori și arbuști 
ornamentali ; pentru circulația 
autovehiculelor se vor construi 
două fîșii largi carosabile despărțite 
de o zonă verde. Prin construcția 
magistralei se va face o legătură 
mai bună între Uzinele „Electropu- 
tere", Combinatul chimic, diferite 
cartiere periferice și centrul orașu
lui. Constructorii craioveni tran
sformă în realitate, într-un ritm ra
pid, fantezia creatoare a arhitecților 
și proiectanților.

RADU APOSTOL 
coresp. „Scînteii“ 

ciului tehnic al fabricii — vom tre
ce la aplicarea unor măsuri prevă
zute pe acest an. Aș vrea să amin
tesc, printre altele, modificările ce 
le vom face la cuptoarele și morile 
de pastă și ciment. La mori vom fo
losi un nou sistem de bile, prin care 
se va obține o măcinare mai bună a 
clincherului, iar la cuptoare se va 
asigura o mai bună dozare a pastei. 
Toate acestea vor face ca, pe Ungă 
sporirea producției, să obținem o 
calitate mult îmbunătățită a ci
mentului.

Ing. Victor Holban, șeful serviciu
lui carieră, ne-a relatat :

— Știm că producția depinde, in 
mare măsură, de felul cum este a- 
sigurată materia primă — calcarul. 
De aceea, la fronturile de lucru au 
fost asigurate condiții mai bune 
de încărcare. Au fost reparate și re
vizuite forezele, excavatoarele și 
calea ferată. Aceasta va permite ca 
și pe timpul iernii să se lucreze nor
mal, să avem asigurată o producție 
ritmică de^calcar.

Dumitru Iatan, șeful echipei de 
lăcătuși de întreținere, a propus, cu 
prilejul dezbaterii cifrelor de plan, 
să se realizeze la toate punctele de 
lucru dispozitive pentru ridicarea 
agregatelor în timpul reparațiilor, 
ceea ce va face să se reducă timpul 
de imobilizare pentru reparații. La 
morile de ciment de la noua linie 
tehnologică se poate îmbunătăți 
funcționarea, schimbîndu-se acționa
rea morilor cu lanț prin acționarea 
cu angrenaje. Aceste măsuri vor duce 
la creșterea indicilor intensivi ai a- 
gregatelor.

Ing. Dumitru Cilibia a. propus 
unele măsuri privind dimensionarea 
motoarelor la sarcina corespunză
toare, controlul permanent al mo- 
toarelor electrice, pentru ca acestea 
să funcționeze tot timpul în sarci
nă, fără, a se crea goluri. In acest 
fel,. consumul de energie electrică 
se poate reduce cu 0,2 kW pe tona 
de ciment.

Toți vorbitorii care și-au spus pă
rerea în cadrul adunării de dezba
tere a cifrelor de plan au exprimat 
hotărîrea unanimă, a colectivului de 
a îndeplini exemplar angajamentele 
luate.

V. MIHAI 
coresp. „Scînteii“

r
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Pregătirea cadrelor
pentru uzina noastră nouă

Majoritatea cadrelor din secțiile 
de bază ale Combinatului de îngră
șăminte azotoase din Piatra Neamț 
sînt venite direct de pe băncile șco
lilor profesionale, tehnice sau in
stitutelor de învățămînt superior.

îmbogățirea, în continuare, a cu
noștințelor lor tehnico-profesionale a 
constituit una din preocupările de 
seamă ale conducerii administrative 
și comitetului sindicatului. S-a ur
mărit ca o dată cu ridicarea între
prinderii și pregătirea ei pentru in
trarea în funcțiune, să fie asigurate 
cadrele tehnico-muncitorești nece
sare.

Organizarea pregătirii profesio
nale a cadrelor s-a făcut corespun
zător fiecăreia dintre etapele par
curse pînă la punerea în funcțiune 
și aducerea tuturor instalațiilor la 
capacitățile din proiect. Astfel, deși 
în perioada lucrărilor de montaj s-a 
pus un accent deosebit pe antrena
rea întregului personal de exploatare 
la executarea lucrărilor, alături de 
echipele de constructori, în același 
timp se desfășurau și cursurile de 
pregătire teoretică precum și in
structajele de exploatare. Multi 
muncitori, maiștri și ingineri au fost 
trimiși să lucreze pe anumite pe
rioade la alte unități industriale din 
țară cu profil asemănător.

La cursurile de calificare, organi
zate în etapa punerii în funcțiune a 
instalațiilor, au fost expuse în mod 
sistematic diferite probleme izvorîte 
din mersul producției. O mare aten
ție s-a acordat în această etapă ri
dicării pregătirii profesionale a 
maiștrilor și inginerilor printr-un 
curs de automatizare industrială.

Sub îndrumarea comitetului de 
partid, organizațiile U.T.M., organi
zațiile sindicale și conducerile sec
țiilor au acționat cu perseverență pe 
linia respectării cu strictețe a disci-

plinei tehnologice 
Au fost folosite în 
variate de instruire, 
principal a fost pus pe demonstrarea 
tehnologiei, întrajutorarea în mun
că, organizarea de discuții profesio
nale și schimburi de experiență.

Etapa punerii în funcțiune a in
stalațiilor a constituit pentru între
gul colectiv primul, dar și cel mai 
însemnat examen în activitatea de 
pregătire profesională. încadrarea 
definitivă pe posturi și repartizarea 
muncitorilor pe operații complexe 
s-a făcut în raport cu nivelul de 
pregătire dovedit de fiecare munci
tor și maistru. Promovarea în pos
turi de răspundere a cadrelor tinere 
a dat rezultate pozitive și putem a- 
firma că am reușit să închegăm 
lective bine pregătite, capabile 
conducă instalații moderne, de 
înalt nivel tehnic. Muncitori ca
Ciobanu, V. Chipăruș, I. Savin, S. 
Neagu, I. Sandu sînt doar cîțiva 
dintre sutele de tineri, care au reușit 
în scurt timp să-și însușească teh
nologia avansată. Numeroși tineri 
urmează în prezent cursurile de ri
dicare a calificării.

în timpul verii au . început să 
funcționeze cursurile de speciali
zare. Lecțiile se predau de 
ori 
de 
cu 
de
toare 
tehnic 
cîte un responsabil de cursuri a- 
les dintre cei
ai sectorului respectiv, 
claselor s-a 
muncitorilor din aceleași schimburi 
pe meserii, după nivelul lor de cali
ficare. Maiștrii tehnologi urmează 
cursul „Probleme noi în industria 
azotului“, iar maiștrii mecanici — 
„Probleme privind întreținerea, re
pararea și montarea utilajului chi-

și de producție, 
acest scop forme 

dar accentul

co- 
să 
un
C.

două 
pe săptămînă, în afara orelor 
producție. Pentru muncitorii 

înaltă calificare s-au format 20 
clase, organizate pe trei sec- 

chimic, mecanic, electro- 
- fiecare sector avînd

mai buni ingineri 
Formarea 

făcut prin gruparea

Sala compresoarelor a Combinatului de îngrășăminte azotoase-Piatra Neamț
Foto : GH. VINȚILĂ

CITITORII PROPUN
Rezerve pentru serviciile

de masă
Am cumpărat un serviciu de 

masă din porțelan și un altul de 
cafea. Din neatenție, am spart 
două farfurioare. Am căutat să 
înlocuiesc piesele, dar n-am reu
șit. La magazine se vînd 
servicii complete. Propun 
vîndă și piese de rezervă. (De la 
Ioana Gheorghe, casnică).

Aceasta pentru că sînt mun
citori care lucrează în trei 
schimburi și, în prezent, unii 
dintre ei sînt nevoiți să plece 
sau să vină de la serviciu pe jos, 
cale destul de lungă. (De la Sorin 
Vernescu, proiectant).

numai 
să se Paravane din material

plastic

Telegrame telefonice
Dacă expediezi o telegramă 

într-o localitate care nu dispune 
încă de oficiu poștal, ea ajunge 
la destinație peste 2—3 zile — ca 
și o carte poștală oarecare. Pro
pun ca in asemenea localități te
legramele de mare importanță 
să fie primite telefonic la sfatul 
popular comunal. (De la loan 
Leonte, colectivist).

Paravanele sînt destul de sim
plu de executat și deosebit de 
practice în locuințe. Dar nu se 
găsesc de vînzare în comerț. 
Propun să se confecționeze și să 
se vîndă prin magazine aseme
nea lucruri. Ar fi bine ca ele să 
fie executate din material plas
tic, care este rezistent și estetic. 
(De la Pavel Popa, tehnician).

Punct farmaceutic

Prelungirea orarului
autobuzelor

In ultimii ani, în orașul Bacău 
s-au construit numeroase între
prinderi. Ar fi bine ca autobuzele 
din localitate să circule de la ora 
5 dimineața pînă la ora 24.

Cartierul Cetățuia, din orașul 
Rm. Vîlcea, se află la o distanță 
mare de centrul orașului. Ca să 
cumperi un medicament sau să 
dai un telefon trebuie să te de
plasezi pînă-n oraș. Pentru re
medierea acestei situații, propu
nem să se deschidă în cartierul 
nostru un punct farmaceutic și să 
se instaleze un telefon public. 
(De la Marin Voinea, muncitor).

mic“. Lectorii sînt ingineri din com
binat.

Desfășurarea cursurilor de specia
lizare are loc, în prezent, în perioa
da cînd eforturile colectivelor din 
secțiile și serviciile combinatului 
sînt îndreptate spre obținerea la 
toate instalațiile a indicatorilor teh- 
nico-economici la nivelele prevăzute 
în proiect. Majoritatea lectorilor 
s-au îngrijit ca lecțiile să trateze 
problemele instalațiilor pe 
deservesc cursanții.

Din păcate nu peste tot 
asemenea orientare. Mă

care le

o 
Ia 

predarea obiectelor pregătitoare ca: 
fizica tehnică, mecanica și electro
tehnica, chimia. Unii dintre lectori 
uitînd că rostul acestor cursuri este 
de a pregăti pe cursanți în vederea 
unei mai bune înțelegeri a tehnolo
giei concrete cu care lucrează sau 
vor lucra, fac expuneri teoretice ge
nerale, greoaie și de o slabă efica
citate.

La sfîrșitul anului trecut s-au în
cheiat cursurile de specializare cu, 
maiștrii și inginerii, iar actuala serie 
a claselor pentru muncitori își va 
continua activitatea pînă în aprilie.

Cu ajutorul muncitorilor cu expe
riență, prin cursurile organizate și 
formele folosite pentru ridicarea ca
lificării, s-a format în combinat un 
colectiv puternic, care rezolvă cu 
competență probleme importante ale 
producției, asigură buna funcționa
re a instalațiilor și realizează pro
duse de calitate superioară. în acest 
an vom da o atenție sporită per
fecționării cunoștințelor profesionale 
ale cadrelor din combinat pentru a 
obține realizări tot mai însemnate 
în producție.

există 
refer

GHEORGHE IVAN
șeful serviciului personal-învățămînt 

Combinatul de îngrășăminte 
azotoase P. Neamț

Complexe de deservire

Pentru o mai bună deservire a 
populației, în ultimii trei ani au 
fost construite și date în. folosință 
138 de complexe meșteșugărești 
în numeroase centre industriale, 
centre de raion și stațiuni balneo
climaterice din țară.

în proiectarea complexelor s-a 
urmărit ca acestea să dispună de 
spații interioare mari și luminoase, 
să ofere posibilități bune de orga
nizare a muncii cooperatorilor și de 
desfășurare a prestărilor de servi
cii.

în acest an se vor construi alte 
44 de complexe : la București (car
tierul Floreasca), Craiova, Brăila, 
Mangalia, Călărași, Tr. Măgurele, 
Sibiu, Arad, Lugoj, Bicaz, Comănești, 
Cîmpulung, Govora etc. S-a trecut 
și la construirea unor complexe mai 
mici în cartierele mărginașe ale 
orașelor Cluj, Iași, Tg. Mureș, în 
unele localități balneare.

De la C. E. C.
Casa de Economii și Consemnațiuni 

face cunoscut că la 25 ianuarie ă.c. va 
avea loc în Capitală tragerea la sorți 
a libretelor de economii cu dobîndă și 
cîștiguri în autoturisme pentru trimestrul 
IV 1963. La această tragere la sorți se 
vor acorda 40 cîștiguri în autoturisme 
de diferite mărci.

Depunerile sau completările de sume 
necesare participării la tragerea la sorți 
pentru trimestrul II 1964 se pot efectua 
pînă la 31 martie a.c.

RI TV
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literaturii
volumul

î N

0 La Editura pentru literatură u- 
niversală au văzut lumina tiparului 
în ultima vreme :

„Nicolae

Diderot :
.Nepotul lui

„RO- 
„Că- 

Rameau",

— „OPERE ALESE" — volumul 
I de N. A. Dobroliubov, conținînd 
studii și articole de critică și istorie 
literară ale cunoscutului democrat-re- 
voluționar rus.

— Un volum care reunește 
MANELE" lui Denis 
lugărița", 
„Jacques Fatalistul".

curind, în colecția „Maeștrii artei romînești" aDe , . .
Grigorescu" cuprinzînd un amplu studiu al 
consacrat vieții și operei marelui nostru pictor, o 

meroase reproduceri, alb-negru și color, din

MIHAI NEGULESCU:

B

INELE

R
VELE ȘI POVESTIRI" al prozatoru
lui ucrainean Mihail Koțiubinski.

— Din literatura sud-americană 
editura a tipărit romanul „ÎMPĂRĂ
ȚIA LUMII ACESTEIA“ 
Caipentier și volumul de 
„ANACONDA" de Horacio

de Alejo 
povestiri 
Quiroga.

albumul
George Oprescu 

precum și nu- 
artistului

— în colecția „Clasicii 
universale" au apărut : 
„TEATRU" cuprinzînd piesele lui M. 
I. Lermontov : „Spaniolii“, „Men
schen und Leidenschaften“, „Un om 
ciudat", ’„Mascarada", „Doi frați" ; 
„CARTEA SNOBILOR" de William 
Thackeray ; un volum de „SCRIERI 
ALESE" cuprinzînd pagini de proză 
și poezie din opera scriitorului ita
lian G. Carducci și volumul de „NU-

SERGIU FĂRCĂȘAN:

„Rapsodie în Oaș
ță mai amănunțită prin interme
diul unor fișe-portret înserate în 
cadrul relatării : tînărul inginer 
agronom Savatti, inițiator al intro
ducerii unor metode agrotehnice 
avansate, medicul Vasile Pop, di
rector de spital la 28 de ani, fiu de 
țărani din satul Trip, colectivistul 
Grigor Marița, brigadier fruntaș, 
profesorul Isidor Rîpă, vechi strîn- 
gător de folclor și mulți alți pio
nieri ai înnoirilor în Oaș, activiști 
de partid etc. Sînt oameni pasio
nați de misiunea lor constructivă, 
îndrăgostiți de frumusețile Oașu
lui, de tradițiile sale populare, dor
nici să aducă o contribuție cît mai 
mare la înflorirea acestor locuri.

O atenție pe drept cuvînt justi
ficată acordă cartea lui Mihai Ne
gulescu valorificării creației Șolclo 
rice din Oaș, cîntecelor, baladelor 
și jocurilor, strigăturilor („țîpuri- 
turi“, cum li se spune acolo), mul
te dintre ele de o unică frumu
sețe și originalitate. Reporterul a 

marile izvoare de energie creatoa- ■ știut să fructifice cu gust și pri- 
---- + ~ cepere acest material tocmai în 

sensul sublinierii ideilor majore 
ale cărții sale. Poate că mai multă 
inventivitate în maniera de rela
tare, mai multă culoare în prezen
tarea portretelor ar fi imprimat 
expunerii- un ritm și mai antre
nant, și mai dinamic. Și așa aceste 
reportaje despre țara Oașului se 
citesc cu interes, invitîndu-te să 
cunoști îndeaproape umil din Cele 
mai pitorești ținuturi ale patriei, 
aflat în plină dezvoltare socialistă. 
Bună ilustrația fotografică — bo
gată și expresivă.

G. DIMISIANU

Rod al însemnărilor de repor
ter, această carte apărută în „Edi
tura tineretului“, în cadrul co
lecției „Patria noastră“, 
cititorului posibilitatea să 
noască procesul unor 
transformări ecopomice și 
tuale, petrecute în viața unui ți
nut considerat, altădată, printre 
cele mai refractare înnoirilor. In
tr-adevăr, exploatarea burghezo- 
moșierească, la care se adăugau 
condițiile de relativă izolare geo
grafică, crease locuitorilor din Oaș 
o mentalitate aparte, o aprinsă în- 
crîncenare în manifestări, o aspri
me deosebită în relațiile umane. 
Era un mod specific de a reac
ționa în fața vremurilor vitrege, a 
lipsurilor de tot felul, a sărăciei și 
bolilor sociale. Numai o epocă re
voluționară putea să îndrepte pe 
alte făgașuri viața oamenilor din 
Oaș, numai revoluția putea să în
depărteze stratul greu al ignoran
ței și superstițiilor, să desferece

oferă 
cu- 

radicale 
spiri-

re ale oșenilor, să le scoată la lu
mină comorile de înțelepciune șl 
sensibilitate poetică.

Reportajele lui Mihai Negulescu 
își propun ca obiectiv principal să 
aducă o imagine cuprinzătoare, a 
modului în care ținutul Oașului a 
intrat în circuitul socialist al vieții 
din țara noastră, să descopere sem
nele noului în variatele manifestări 
ale oamenilor, în felul lor de a trăi, 
de a munci și de a gîndi astăzi. 
Relatarea nu urmează planul unei 
reconstituiri monografice riguroa
se, cartea organizîndu-se mai de
grabă ca o suită de impresii, in
stantanee luate la fața locului, în 
jurul cărora reporterul dezvoltă 
comentarii, 
mai veche 
ciații de ordin sociologic sau lite
rar, reflecții asupra fizionomiei 
morale a oamenilor care constru
iesc viața socialistă în Oaș. Cu cî
țiva dintre aceștia facem cunoștin-

referiri la istoria 
a ținutului, aso-

Prin câteva unități din Capiteiă
Sîțitem la merceria de pe strada Lip

scani nr. 82. Rafturile sînt pline de 
mărfuri, aranjate ordonat pe grupe. Aici 
cumpărătorul își poate lesne alege ceea 
ce îi este necesar. Lucrătorii magazinu
lui țin o legătură permanentă cu depo
zitul, înlocuiesc mereu produsele epui
zate. Aceeași situație există și la alte 
unități de acest fel. La merceria, de pe 
Bulevardul 1 Mai nr. 107, cumpărăto
rii nu găsesc însă întotdeauna articolele 
de care au nevoie și de multe ori nici 
amabilitatea vînzătoarei de a le oferi 
produse similare în locul celor care 
lipsesc din magazin sau de a-i informa 
cînd se vor aduce mărfurile respective.

Am stat de vorbă, în diferite maga
zine, cu numeroși cumpărători. Ei ne-au 
relatat că uneori trebuie să-și piardă 
mult timp pentru procurarea unor mă
runțișuri cum sînt : rîasturi, panglici, 
unele sortimente de dantele și ațe, 
capse patent etc. Sînt, de pildă, pe
rioade cînd în unele unități nu se gă
sesc fermoare, îndeosebi negre și în 
culori închise de 12—14 cm — cel mai 
des întrebuințate. Acum, în perioada de 
iarnă, mult solicitați sînt și burleții, un 
produs specific sezonului, dar aprovi
zionarea depozitelor și magazinelor cu 
acest produs nu are continuitate.

Pe drept cuvînt, la contractările pen
tru primul semestru 1964, reprezentanții 
Direcției generale textile-încălțăminte 
din Ministerul Comerțului Interior au 
cerut completarea colecțiilor : mai multe 
sortimente de elastic, de panglici, re- 
jansă, bandă de tivit pleduri etc. 
La cererea comerțului, colecțiile ur
mează să fie întregite.
trebuie făcut în cel mai scurt timp, îna
intea contractărilor pentru semestrul II.

Este, de asemenea, necesară o mai 
mare exigență în ce privește calitatea 
unor articole, cum ar fi accesoriile me
talice de marochinărie, bufonii, acele 
cu gămălie, cataramele pentru cordoa
ne etc.

o pon- 
planul

maga-

Acest lucru

în ultimul timp în Capitală s-a lăr
git rețeaua unităților de mercerie, au 
fost create raioane de acest gen în ca
drul unor magazine mixte sau univer
sale. Pentru cît mai buna deservire a 
cetățenilor, se impune luarea în conti
nuare a unor măsuri, ținînd seama de 
faptul că multe mercerii sînt plasate 
în spații prea mici pentru actualele ce
rințe. Mobilierul lor este în parte ne
adecvat, nepermițînd decît în mică mă
sură expunerea deschisă a mărfurilor.

îmbunătățirea activității în acest sec
tor ridică și o altă problemă privind 
magazinele care au raioane de merce
rie : conducătorii unor asemenea ma
gazine neglijează buna aproviziona
re a acestor raioane, pornind de la fap
tul că articolele de mercerie au 
dere valorică relativ scăzută în 
de desfacere al magazinului.

La raionul de mercerie al
zinului „Așcliiuță" de pe Calea Gri- 
viței, de exemplu, din cele 3 fe
luri de navete aflate în depozit, clientul 
găsește unul singur ; din cele 21 sorti
mente de nasturi pentru îmbrăcăminte 
bărbătească, raionul s-a aprovizionat 
doar cu... 5. Este necesar ca în apro
vizionarea raioanelor de mercerie con
ducătorii de magazine să țină seama 
de varietatea sortimentelor existente în 
depozite, de mărimi și culori și, în pri
mul rind, de obligația. de a asigura o 
bună deservire a publicului.

îmbunătățirea deservirii populației cu 
articole de mercerie cere din partea 
Direcției comerciale a Capitalei și a ce
lor din cadrul sfaturilor populare regio
nale să aibă în vedere modernizarea 
acestui sector, să întreprindă permanent 
investigații în legătură cu cererile cum
părătorilor, să ia operativ măsurile 
necesare pentru satisfacerea lor în con
diții cît mai bune.

EVA SZABO

a apărutEditura Meridiane
GRAFICII“ de Andrei Gon-

Volumul este ilustrat cu nu-

0 în
„ARTA 
cearov.
meroase reproduceri.

0 Aceeași editură a tipărit cartea 
lui Ion Barna „DINCOLO DE E- 
CRAN", care urmărește să-1 inițieze 
pe cititor în arta cinematografică.

Id colecția „Patria noastră* Editura 
tineretului a publicat volumul de re
portaje „EXPRES’65" de Romulus 
Rusan, consacrat muncii ceferiștilor.

„America la ea
Cartea de călătorie este 

de obicei un bun prilej 
pentru autor de a compa
ra cunoștințele anterioare 
cu cele dobîndite „la fața 
locului“, de a oferi citi
torului rezultatele uneori 
surprinzătoare — ale des
coperirilor sale. Neastîm- 
părul gazetăresc l-a pur
tat pe S. Fărcășan în cele 
mai diverse locuri, de la 
„centrul financiar al lumii 
occidentale“ care este 
Wall Street-ul, la proprie
tatea cunoscutului fer
mier Garst, de la teatrele 
de pe Broadway pe stră
zile Brooklynului. Autorul 
a notat cu vervă cele vă
zute și auzite pe străzi sau 
în instituții, în magazine 
sau trenuri, a confruntat 
propriile observații cu de
clarații ale presei și ale 
cercurilor politice sau fi
nanciare americane, a sur
prins un element esențial 
pentru o carte de repor
taj : viața cotidiană a po
porului, în ceea ce are 
ea caracteristic. S. Fărcă
șan comentează cu spirit 
realitățile, încercînd să a- 
nalizeze esența lucrurilor, 
dezvăluind contraste neaș
teptate și biografii reve
latorii. Paginile cu adevă
rat remarcabile ale volu
mului sînt cele în care 
observația jurnalistică și

generalizarea literară au 
„conlucrat“ armonios, ob- 
ținîndu-se o sinteză artis
tică de I 
„Povestea 
Mulzac“, 
american", 
mai amară“.

Din datele împrăștiate 
' cu o voită lipsă de siste

matizare în cele aproape 
450 de pagini ale cărții, 
sugerînd adeseori trans
crierea brută, „pe viu'' 
faptelor, 
iește un 
al vieții 
mîntată 
ridicînd 
în calea 
nu se mulțumește cu sim
ple impresii turistice. Ia- 
tă-1, bunăoară, vădit inte
resat de tehnica reclamei 
capitaliste (căreia, de alt
fel, îi consacră două amu
zante și instructive capi
tole), subliniind în repe
tate rînduri aspectele po
zitive ale spiritului prac
tic american, dar refuzînd 
menținerea la suprafața 
lucrurilor și dezvăluind, 
în pagini convingător ilus
trate cu fapte, fețele di
ferite, atrăgătoare ori gro
tești, ale reclamei ame
ricane.

Meritul autorului este 
de a fi ocolit modul di
dactic de prezentare a u-

calitate, ca în 
căpitanului 

„Se naște un 
, „Pîinea cea

l<‘ a
autorul alcătu- 
tablou dinamic 

americane, fră- 
de contradicții, 
destule obstacole 
unui călător care

SZÂSZ 1ÂNOS:

„Primii și ultimii
cînd în-

cri- 
care fusese tîrîtă și a în- 
armelor împotriva ade- 
ei dușmani, cotropitorii

Szâsz Iănos re
memorează cîteva 
episoade revelato
rii, petrecute în- 

' tr-un orășel arde
lean începînd din 
acea noapte de neuitat
treaga țară afla vestea fericită a 
ieșirii Romîniei din războiul 
minai în 
toarcerii 
văraților 
hitleriști.

Modalitatea folosită de prozator 
este aceea a secvenței cinemato
grafice, realitatea părînd investi
gată cu aparatul de filmat, minuit 
nervos și făcînd să țîșnească brusc, 
în fascicolul de lumină, imagini 
aparent disparate, dar care, pînă 
la urmă, se înlănțuiesc într-un tot 
unitar.

Cu această febrilitate, Szâsz Iâ- 
nos surprinde atmosfera încărcată 
care domnește în orașul cîteva zile 
izolat și aflat sub amenințarea o-

cupării de către hoardele hitleriste 
în retragere și derută. El redă 
plastic reacția burgheziei trădătoa
re — și , în același timp, într-o 
simbolică paralelă, subliniază uni
tatea de clasă a muncitorilor din 
oraș, strîns uniți sub conducerea 
organizației locale a partidului co
munist, care ia inițiativa apă
rării orașului împotriva hitleriști- 

lor.
Din paginile cărții se impun în

deosebi, prin firescul și emoția pe 
care le degajă, chipurile lui Tu
dor Simion, secretarul comitetului 
regional al P.C.R., 
patriot Filip, al 
Hausl, vechi militant 
șoferului Munteanu.

al ofițerului 
muncitorului 
antifascist, al 
Reține aten-

acasă “
nor probleme ideologice, 
politice și economice, di- 
zolvînd ariditatea unor ci
tate, altminteri semnifica
tive, într-un comentariu 
vioi și suculent. Dincolo 
de contradicțiile acute ale 
vieții americane, dincolo 
de strălucirea amețitoare a 
reclamelor și de cuvîntă- 
rile agresive ale unor poli
ticieni ultrareacționari, 
cartea lui S. Fărcășan re
levă spiritul pașnic al cl
inului de rind, dorința 
majorității americanilor și 
a celor mai înaintați r*V 
prezentanți l. _  —
trăi în pace și prietenie cu 
toate popoarele.

Sînt deosebit de semni
ficative 
ginile 
chinate 
rate la 
grotehnic în cadrul fer
mei lui Garst, bine cunos
cută vizitatorilor străini.

Volumul lui S. Fărcă
șan conține pe alocuri și 
unele lungimi.

Cartea se înscrie prin
tre lucrările 
care contribuie 
derea sferei de 
a cititorilor din 
tră privind viata contem
porană a altor națiuni. (

ai lor de

în acest sens pa- 
convingătoare in
activității desfășu- 
un înalt nivel a-

valoroase 
la extin- 

cunoștințe 
tara noas-

D. SOLOMON

ția, în povestire, 
chipul lui Kovâcs 
Adam, a cărui e- 
voluție e menită 
să schițeze drumul 
unui tînăr cinstit, 

în focul luptei cu duș-călirea lui 
mânui de clasă.

Formula secvențelor de factură 
cinematografică nu este totdeauna 
bine stăpînită de scriitor. Uneori 
povestirea rămîne la nivelul rela
tării simple, fără să aibă adîncime. 
episoadele respective sînt doar 
schițate.

în general, povestirea se impune 
prin omenescul ei, prin autentici
tatea celor mai multe dintre situa
țiile și faptele pe care le cuprinde, 
venind să sublinieze convingător 
unitatea poziției de clasă a popu
lației muncitorești dintr-un orășel 
ardelean, care se ridică sub stea
gul partidului la luptă pentru eli
berarea patriei.

DINU SARARU

r Mă a
TEATRE : Teatrul 

al R.P.R. ; Călărețul
19.30) ; Teatrul de
Mam-zelle Nitouclie 
Teatru) Național „I. 
Comedia) : Avarul — (orele 19,30) 
Studio) : Nora '
„C. I. Nottara“ (Sala Magheru) : 
Gynt _ (orele '.’ț . '
Casa cu două intrări — (orele 20) ; Tea
trul „Lucia Sturdza Bulandra" (Sala din 
bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : Război și 
pace — (orele 19,30) ; (Sala Studio, din 
str. Alex. Sahia nr. 76 A) : Omul care 
aduce ploaie — (orele 19,30) , Teatrul de 
Comedie ; Umbra — (orele 19,30) ; Tea
trul muncitoresc C.F.R.-Giuleștl : Băiat 
bun dar... cu lipsuri — (orele 19,30) ; 
Teatrul pentru tineret și copii (Sala C. 
Miile) : Logodnicul de profesie se în
soară — (orele 20); (Sala din str. Eremia 
Grigorescu, fost cinema „V. Alecsan- 
dri“) ; Dcscoperiți-1 pe „N“ _ (orele
9.30) ; Teatrul evreiesc de stat : Opera 
de trei parale — (orele 20) , Teatrul sa- 
tiric-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 șl dansuri al C.C.S, : Cîntă țara 
mea — (orele 20) : Teatrul Țăndărică 
(Sala Academiei) : Povestea porcului — 
(orele 16) ; Circul de stat : Surprize ber- 
lineze — (orele 19.30).

CINEMATOGRAFE : Placido : 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 mî- 
nie ; 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) înfrăți
rea între popoare (11,15; 14,45; 17,15;

de Operă
de aramă 
stat de

— (orele 19,30) ,
L. Caragialer

(orele 19,30)
19,30) ; (Sala

șl Balet 
— (orele 
operetă :

(Sala 
(Sala 

Teatrul
Peer 

Studio) :

19,45), Grlvlța (10; 12,30;
lodia (9,45; 12; 14,30; ____ ... ____
Qivitoq : Republica (9,45; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21) Festival (9,45 " " -----
18,45; 21). Excelsior (10;
20,30). Pisica de mare : Victoria (10; 
14; 16; 18,15; 20,30), Bucegl (10; 12; 14; 
18; 20) Miorița (10; 12; 15; 17; 19; 
Magazin film : Carpațl (10; 12; 14; 
Seara prietenilor filmului : Carpațl 
rele 19). Medicamentul care ucide (am
bele serii) ; Central (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 — ci
nemascop : Lumina (9,45; 12; 1415; 16,30; 
18,45; 21). Moby Dick : Union (15,45; 18; 
10,15). Program de filme pentru copii : 
Doina (orele ‘‘ 
(ambele serii) : Doina 
Progresul (15.30; 19). 1
lor strîmbe : Crîngașl 
puri Noi (de la orele : 
loază în continuare).
Frank — cinemascop ;
12,15; 15; 17.45; 20,30), Dacia (9,30;
” " 20,30), Tomis (9,30; 12,15; 15; 17.45;

' o navă : Cultural (16; 
loc pentru ai treilea :
20.30) Cu toții acasă :
20.30) , Vitan (15,30; 18; 
Barnhelm: Flacăra (16;

— cinemascop : 
Cavalerul Par- 
Popular (10.30;

Sării (11; 14 15; 
lasă-te de cri-

16; 18,30; 21), Me- 
16,45; 19; 21,15).

12; 14,15; 16,30: 
12,15; 15,30

; 
18; 
12; 
iß; 

21). 
16). 
lo

10). Tudor — cinemascop 
“ ‘ (11.30, 16,15; 19,30).

împărăția oglinzi- 
(16; 18; 20), Tlm- 

10 la orele 
Jurnalul

: Giuleștl
21 ru- 
Annel 

(9.30; 
12; 15;

17,45;
20,30). A dispărut 
18,15; 20,30), Nu-i 
Buzești (15; 17.45: 
Unirea (15,30; 18; 
20,30). Minna von 
18; 20). Gol printre lupi 
Munca (16; 18,15; 20,30). 
daillan — cinemascop : 
16; 18.15: 20,30), Drumu] 
16,30; 18,45; 21). Agatha, 
me ! : Arta (16; 18,15: 20,30). Arhiva se
cretă de pe Elba : Moșilor (16; 18,15; 
20,30). Ah, acest tineret ! : Cosmos (16; 
18; 20), Cotrocenl (16; 18,15; 20,30) Uci
gașul și fata : Viitorul (16; 18,15; 20,30), 
Pacea (16; 18; 20). Tinerii _ cinemascop: 
Colentlna (14; 16; 18; 20). Misterele Fa

Tisului — 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),

CUM E VREMEA
Ierl în țară ; Vremea a fost în general 

rece, cu deosebire în vest, unde ceața 
a fost mai persistentă. Cerul a fost va
riabil, cu înnorărl mai accentuate în 
estul țării, unde 
slab, iar ceața a 
Vîntul a suflat 
predominînd din 
peratura aerului 
valori cuprinse ..... .. ....... „ o.„,
Tîrgovtște, Pîrscov, Tîrgu Ocna și 
Gheorghe-Deltă și ___ _ „
Sînnicolau Mare șl Săcuieni. In Bucu
rești : Vremea a fost umedă, cu cerul 
mal mult acoperit. Vîntul a suflat în 
general slab. în cursul dimineții ceață. 
Temperatura maximă a aerului a fost 
de minus două grade.

Timpul probabil pentru zilele de 23, 24 
și 25 ianuarie. In țară : Vreme rece, cu 
cerul variabil. Ninsori locale în nordul 
șl răsăritul țării. Vînt slab pînă la po
trivit. Temperatura ușor variabilă, mi
nimele vor fi cuprinse între minus 6 șl 
minus 16 grade, local mal coborîtă, iar 
maximele între pluș 2 și minus 8 grade. 
Ceață locală. In București : Vreme rece, 
cu cer variabil. Vînt slab. Temperatura 
în general staționară. Seara și dimineața 
ceață.

cu totul Izolat a nins 
avut un caracter local, 
slab pînă Ia potrivit 
sectorul vestic. Tem- 

la orele 14 înregistra 
între plus 3 grade la 
—,1 St 
minus 15 grade la
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O hotărîre a Consiliului de Miniștri privind

Acordarea avansurilor pentru 

contractările de produse agricole

INFORMAȚII
VIZITE ALE AMBASADORULUI R. P. CHINEZE

De la un an la altul statul nostru 
democrat-popular face investiții tot 
mai mari pentru dezvoltarea agri
culturii. Anul acesta agricultura va 
primi încă 10 000 tractoare, 3 000 
combine. 4 000 semănători și un mare 
număr de alte mașini agricole. Sume 
importante sînt investite pentru 
construcția unor mari fabrici de în
grășăminte chimice, pentru lucrări de 
hidroameliorații și altele.

Un ajutor important în sporirea 
producției agricole îl primesc gos
podăriile colective prin acordarea 
avansurilor bănești pentru contrac
tările de produse agricole. în vede
rea cointeresării continue a gospodă
riilor colective, a membrilor acestor 
gospodării, precum și a celorlalți 
producători în sporirea producției 
agricole și în participarea lor cu can
tități . tot mai mari de produse ve
getale și animale la fondul central al 
statului, Consiliul de Miniștri al R. P. 
Romîne a dat o nouă hotărîre pri
vind modul de acordare a avansuri
lor pentru contractările de produse 
agricole. în hotărîre se arată că gos
podăriile colective care contractează 
cu organizațiile socialiste livrarea de 
produse agricole primesc prin Banca 
de Stat avansuri pentru contractări, 
fără dobîndă. Aceste avansuri se a- 
cordă astfel : pînă la 35 la sută din 
valoarea producției contractate pen
tru cereale și leguminoase boabe ; 
pînă la 40 la sută din valoarea pro-
ducției contractate pentru plante tora și ceilalți producători agricoli
tehnice, oleaginoase, cartofi, legume, 
fructe, struguri și alte produse ; pînă 
la 45 la sută din valoarea producției

TELESON DORUL
Pe o coastă a dealului Lucăcioaia, 

în zona unui vast cîmp de sonde în 
producție, a apărut vara trecută o 
mică construcție din beton și sticlă. 
Ea- adăpostește postul de comandă al 
instalației de automatizare a proce
sului de extracție, sau cum obișnu
iesc să-i spună petroliștii — teleson- 
dorul. Aici se urmărește și se înre
gistrează în fiecare moment pulsul 
a 60 de sonde în pompaj.

Intrăm într-o încăpere luminoasă, 
odihnitoare, cu doi pereți din sticlă, 
prin care se vede o bună parte a 
timpului de sonde. Un pupitru de 
Corn,undă, încărcat cu zeci de butoa
ne și beculețe, domină mijlocul ca
merei. Dispecerul de serviciu urmă
rește la osciloscop — un aparat cu 
un ecran mic și rotund — funcționa
rea celor 60 de sonde. Diagramele 
trasate de o dîră luminoasă pe ecra
nul tubului catodic indică, cu o pre
cizie matematică, dacă sonda contro
lată lucrează în condiții normale, ni
velul țițeiului la gura sondei, diferite 
defecte de pompare. In mai puțin de 
două minute, pe ecran se perindă 
diagramele întregului grup de sonde.

Instalația de automatizare are 
două părți • un punct de comandă 
sau punctul dispecer, cel în care ne 
aflăm, și cîte un punct de execuție 
la fiecare sondă. Postul de comandă 
este alcătuit dintr-un generator de 
frecvență, comandat printr-un buton 
pentru fiecare sondă și un mic creier 
electronic, care controlează sondele, 
dînd informații precise asupra func
ționării lor. Postul de execuție este 
format dintr-un sistem de automati
că locală și un sistem de telemeca- 
nică. în caz de avarie, unitatea de 
pompaj este oprită și faptul sem
nalizat postului dispecer. 

contractate pentru animale, păsări și 
produse animale. Utilizarea sumelor 
se va face de G.A.C. pe măsura ne
voilor pentru efectuarea cheltuieli
lor prevăzute în planurile de pro
ducție și financiare. Pentru plata în 
bani a zilelor-muncă, gospodăria co
lectivă va putea folosi pînă la 50 
la sută din avansul ce i se cuvine.

Acordînd o mare atenție sprijinirii 
gospodăriilor colective cu realizări 
mai mici, hotărîrea prevede că, în 
cazul cînd o gospodărie nu-și poate 
acoperi cheltuielile prevăzute în pla
nul de producție din avansurile ce 1 
se cuvin și nici nu are posibilitatea 
de a contracta noi cantități de pro
duse, unitățile Băncii de Stat vor pu
tea majora limitele de avans pînă 
la 45 la sută la produsele vegetale 
și pînă la 50 la sută la animalele, 
păsările și produsele animale con
tractate. în primul an de aplicare a 
acestei hotărîri. Banca de Stat va 
putea acorda și credite de producție 
pe termen scurt.

Avansuri pînă la 35, 40 și 45 la 
sută din valoarea produselor vege
tale și animale contractate primesc 
și membrii G.A.C., ai întovărășirilor 
agricole și producătorii individuali. 
Pentru contractele încheiate cu orga
nizațiile cooperatiste, avansurile se 
acordă direct de aceste unități.

Din avansurile pentru contractări, 
gospodăriile colective, membrii a.ces- 

vor achita. în momentul cumpărării, 
valoarea materialelor de înmulțire, a 
îngrășămintelor și altor materiale.

In timp ce urmăream indicațiile 
aparaturii și explicațiile dispeceru
lui, acesta ne atrage atenția :

— Vedeți ! Sonda 778 nu lucrea
ză. Are o defecțiune la echipamen
tul de fund.

Nu vedem mai nimic, sonda e la 
sute de metri depărtare, dar dispe
cerul descifrează rapid indicațiile 
aparatelor. Este anunțată imediat 
brigada de intervenție.

— Acesta este unul din marile a- 
vantaje ale automatizării. După me
toda clasică, depistarea unei defecți
uni la sondă durează patru, cinci 
ore, uneori chiar mai mult, timp în 
care sonda respectivă nu produce. 
Supravegherea și controlul sondelor 
se asigură de către sondori prin de
plasare la fiecare sondă din parc. 
Detectarea unei defecțiuni se face în 
acest caz greu și anevoios. Deseori, 
cînd aceasta apare în adîncime, cum 
a fost cazul sondei 778, sondorul nu 
are cum s-o depisteze pe loc, deoa
rece partea superioară — sistemul 
de pompaj — este în funcțiune. Nu 
„trage" însă țiței. Ca să fie găsită 
defecțiunea, trebuie controlată fie
care sondă din parcul respectiv. în 
felul acesta se pierde timp prețios. 
Deosebit de grea și anevoioasă este 
această verificare iarna, mai ales 
noaptea, cînd uneori zăpada acope
ră căile de acces și chiar o parte din 
instalațiile ce trebuie controlate.

Azi. orice defecțiune, fie la supra
față, fie la mare adîncime, de la în
tregul grup de sonde este semnali
zată direct la pupitrul dispecerului. 
Ba mai mult. La osciloscop se des
coperă în multe cazuri chiar primele 
semne ale unei defecțiuni, ceea ce 
permite luarea unor măsuri de pre-

Marți 21 ianuarie, tovarășul 
Chivu Stoica, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al P.M.R.. 
a primit în audiență pe ambasado
rul extraordinar și plenipotențiar 
al R. P. Chineze la- București, Siu 
Gien-Guo, în legătură cu plecarea 
sa definitivă din R. P. Romînă. La 
primire a participat și tovarășa

ȘEDINȚA COMITETULUI
PENTRU STUDII SUD-EST EUROPENE DIN R. P. ROMÎNĂ
Marți după-amiază a avut loc la 

Casa oamenilor de știință prima șe
dință a Comitetului pentru studii 
sud-est europene din R. P. Romînă. 
Au participat academicieni, profesori 
universitari, cercetători în domeniul 
studiilor sud-est europene și alți oa
meni de știință din București, Cluj 
și Iași — membri ai comitetului. A 
luat parte și André Mirambel, profe
sor la Sorbona, director al Institutu
lui de studii neoelenice din Paris, 
vicepreședinte al Asociației interna
tionale de studii sud-est europene, 
care ne vizitează țara.

Dm setâvâfetsa Comitetului național de pregătire 
a participării RM la Conferința O.N.U. 

pentru comerț și dezvoltare
La 21 ianuarie 1964, sub președin

ția tovarășului Gogu Rădulescu, vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, s-au desfășurat lucrările șe
dinței Comitetului național de pre
gătire a participării R.P.R. la Con
ferința O.N.U. pentru comerț și dez
voltare, care va începe la 23 mar
tie, la Geneva.

Cu acest prilej, comitetul a exami
nat unele aspecte ale lucrărilor celei 
de-a XVIII-a sesiuni a O.N.U. re
feritoare la comerțul internațional și 
hotărîrile adoptate de Adunarea Ge
nerală cu privire la Conferința pen
tru comerț.

S-a subliniat, în cadrul discuțiilor, 
interesul deosebit cu care au fost în- 
tîmpinate pe plan internațional pro
punerile guvernului R.P.R. prezen- 

întîmpinare a ei. Dispecerul poa
te opri sau porni de la postul 
de comandă orice sondă. înainte, în 
cazul unei întreruperi de curent e- 
lectric, sondele trebuiau repuse în 
funcțiune de către sondorul de ser
viciu, prin deplasarea la fiecare din 
ele. Se pierdea mult timp și, bineîn
țeles, mult țiței. In timpul scurt de 
la punerea în funcțiune a instalației, 
micul colectiv care o deservește a 
obținut importante rezultate în cu
noașterea și exploatarea rațională a 
instalației, în scopul obținerii unei 
eficacități economice cît mai ridicate.

Printre problemele rezolvate în ul
tima vreme se numără și stabilirea 
mai judicioasă a timpului de schim
bare a pompelor. înainte, înlocuirea 
pompelor uzate nu se putea .face pe 
o bază reală. Pompele se schimbau 
fie mai devreme, fie mai tîrziu, ceea 
ce ducea în ambele cazuri la scăde
rea coeficientului de exploatare a 
sondelor. In prezent, stația dispecer 
indică momentul schimbării pompe
lor. O problemă în curs de re
zolvare, cu ajutorul instalației de 
automatizare, este stabilirea pauzelor 
optime la sondele cu debite mai 
mici de țiței. In felul acesta se vor 
reduce consumul de energie electri
că și uzura utilajelor.

Automatizarea procesului de ex
tracție la cele 60 de sonde reprezintă 
doar începutul introducerii automa
tizării în schelele de extracție ale 
Moldovei. în aceeași zonă se mai 
automatizează alte 120 de sonde. Clă
direa celui de-al 2-lea post de co
mandă este gata, iar ansamblul lu
crărilor va fi terminat în primul se
mestru al acestui an. <

N. MOCANU 
coresp. „Scînteii"

Ghizela Vass, șef de secție la C.C. 
al P.M.R.

★

Cu același prilej, președintele Ma
rii Adunări Naționale a R. P. Ro- 
mîne, Ștefan Voitec, a primit în a- 
udiență pe ambasadorul Siu Gien- 
Guo.

Ședința a fost condusă de acad. 
E. Condurachi, vicepreședinte al Co
mitetului pentru studii sud-est euro
pene. Pe ordinea de zi a ședinței au 
figurat discutarea și aprobarea pla
nului de activitate pe 1964 și formele 
de colaborare a comitetului cu Aso
ciația internațională de studii sud- 
est europene.

★
In aceeași zi, Asociația internațio

nală de studii sud-est europene a 
oferit un cocteil în cinstea domnului 
André Mirambel.

(Agerpres)

täte secretarului general al Națiuni
lor Unite, spre a fi discutate în ca
drul Conferinței pentru comerț.

După cum se știe, aceste propuneri 
cuprind: elaborarea principiilor fun
damentale ale acordurilor economice 
și comerciale, importanța și efica
citatea acordurilor comerciale de 
lungă durată pentru stabilitatea și 
dezvoltarea schimburilor internațio
nale, importanța livrărilor pe credit 
de bunuri de echipament destinate 
construcției de unități industriale, li
vrări ce sînt rambursabile prin cote 
părți din producția acestor unități 
industriale, importanța resurselor li
berate de dezarmare pentru dezvol
tarea în scopuri pașnice.

Comitetul a înregistrat cu satisfac
ție adoptarea în unanimitate, de că
tre Adunarea Generală a O.N.U., a 
rezoluției inițiate de R.P.R. împreu
nă cu alte 12 state, cu privire la ne
cesitatea accelerării elaborării unei 
Declarații asupra cooperării econo
mice internaționale, care să ghideze 
statele în relațiile economice inter
naționale.

Comitetul a notat interesul deose
bit pe care toate statele îl acordă 
lucrărilor viitoarei conferințe, con
siderată una din cele mai însemnate 
reuniuni economice internaționale în 
perioada postbelică.

Comitetul a analizat activitatea 
desfășurată pînă în prezent în legă
tură cu participarea R.P.R. la con
ferință.

Conferința ar urma să discute 
probleme legate de comerțul inter
național și importanța sa pentru 
dezvoltarea economică, lărgirea co
merțului țărilor în curs de dezvolta
re, cu referire specială la comerțul 
cu produse de bază, manufacturate 
și semifinite, problemele comerțu
lui Est-Vest, incidențele grupărilor 
regionale asupra relațiilor comercia
le internaționale, măsuri care ar 
urma să fie luate pentru crearea ca
drului care s-ar ocupa în viitor de 
problemele comerțului internațional.

Comitetul a examinat ordinea de 
zi a celei de-a IlI-a sesiuni a Co
mitetului pregătitor al Conferinței 
O.N.U. pentru comerț și dezvoltare, 
care se întrunește la New-York, în 
luna februarie, în scopul elaborării 
recomandărilor finale pentru con
ferință.

Comitetul național a făcut unele 
recomandări cu privire la activi
tatea de definitivare a pregătirii 
participării R.P.R. la Conferința 
O.N.U. pentru comerț și dezvoltare.

(Agerpres)

CONFLICTUL BIN ZONA CANALULUI PANAMA EXAMINAT
DE REPREZENTANȚI LAT1N0-AMERICANI LA O.N. U.

NEW YORK 21 (Agerpres). — Re
prezentanții permanenți la O.N.U. ai 
20 de țări latino-americane s-au în
trunit într-o ședință închisă în cursul 
căfeia a fost examinat conflictul din
tre S.U.A. și Panama în legătură cu 
zona Canalului Panama. După cum 
transmite agenția Associated Press, 
reprezentantul Republicii Panama la 
O.N.U., Aquilino Boyd, a declarat cu 
acest prilej că dacă S.U.A. nu vor 
consimți să revizuiască tratatul din 
1903, care stipulează drepturile lor 
asupra zonei Canalului Panama, gu
vernul său va cere Consiliului de 
Securitate „să adopte măsuri mai e- 
nergice“. Boyd a afirmat, de aseme
nea, că s-ar putea ca Panama să 
ceară convocarea unei sesiuni spe

Proiect de convocare a unei conferințe internationale

Pentru garantarea neutralității (amöodgiei
MOSCOVA 21 (Agerpres).— Agen

ția TASS anunță că Ministerul Afa
cerilor Externe al U.R.S.S. a remis 
marți ambasadorului Marii Britanii 
la Moscova, Humphrey Trevelyan, 
proiectul unui mesaj comun al co
președinților Conferinței de la Gene
va din 1954 pentru Indochina în care 
se propune convocarea în aprilie a.c. 
la Geneva a unei Conferințe inter
naționale pentru garantarea neutra
lității Cambodgiei.

După cum se știe, guvernul cam
bodgian a cerut guvernelor sovietic 
și britanic — copreședinți ai Confe
rinței de la Geneva — să convoace

In Valea Ulcioarelor

Convorbirile dintre 
Suvanna Fumma 
și Sufanuvong

VIENTIANE (Agerpres). — La 20 
ianuarie au luat sfîrșit la Sam Neua, 
în Valea Ulcioarelor, convorbirile 
dintre prințul Suvanna Fumma, pri
mul ministru al guvernului provi
zoriu de coaliție din Laos, și prințul 
Sufanuvong, vicepremier, președin
tele Comitetului Central al partidu
lui Neo Lao Haksat. Convorbirile au 
fost consacrate examinării situației 
din Laos, a măsurilor necesare pen
tru normalizarea ei, aplicarea stric
tă a acordurilor de la Geneva și a 
celor încheiate între cele trei gru
pări din Laos.

La sfîrșitul convorbirilor, prințul 
Suvanna Fumma a declarat că „este 
necesar ca guvernul în întregime să 
fie transferat în mod provizoriu la 
Luang Prabang, după neutralizarea 
acestui oraș, în conformitate cu co
municatul semnat la 20 decembrie 
anul trecut în Valea Ulcioarelor“. 
Primul ministru a adăugat că va 
discuta această problemă cu Fumi 
Nossavan, conducătorul grupării de 
dreapta, la întoarcerea sa la Vien
tiane. El și-a exprimat părerea că ar 
fi necesară organizarea unei întîl- 
niri a conducătorilor celor trei gru
pări pentru a lua hotărîrile privi
toare la transferul guvernului și 
neutralizarea orașului Luang Pra
bang.

La rîndul său, prințul Sufanuvong 
a relevat unitatea de vederi dintre 
el și Suvanna Fumma asupra a nu
meroase probleme importante și, în 
special, asupra neutralizării și demi
litarizării orașelor Vientiane și 
Luang Prabang, potrivit acordului 
încheiat. 

mm '

ciale a Adunării Generale O.N.U. 
Răspunzînd la întrebările puse de 
ziariști după terminarea ședinței, re
prezentantul panamez a declarat că 
poziția guvernului său se bucură de 
sprijinul unor țări latino-americane.

Intre timp, potrivit relatărilor a- 
genției U.P.I., un purtător de cuvînt 
al Departamentului de Stat a decla
rat că guvernul S.U.A. examinează 
măsurile pe care ar putea să le ia 
în ce privește ajutorul economic a- 
cordat Republicii Panama, ca urma
re a ruperii relațiilor diplomatice cu 
această țară. El a precizat că lucră
rile aflate în curs în Panama, în 
cadrul acestui ajutor, au fost sus
pendate.

o asemenea conferință în legătură cu 
elaborarea unor măsuri de garanta
re a neutralității Cambodgien

Proiectul de mesaj solicită guver
nele interesate să anunțe dacă sînt 
de acord să participe la conferința 
propusă și să-și expună punctul de 
vedere cu privire la locul și data 
convocării ei.

Mesajul urmează să fie transmis 
guvernelor țărilor participante la 
Conferința de la Geneva din 1954 
pentru Indochina și la Conferința de 
la Geneva din 1961—1962 pentru 
Laos.

Cercetări, descoperiri 
în domeniul științei

Apariția urnii grup de pete 
solare

Pe Soare a apărut un grup de pete. 
El se deplasează de la marginea ră
săriteană spre centru. Observatoa
rele solare din întreaga lume sînt 
avertizate că au datoria de a ur
mări neîncetat evoluția acestui 
grup de pete, care 'trebuie să atingă 
centrul discului solar în următoare
le șapte zile.

La 28 și 29 ianuarie pot fi aștep
tate o furtună magnetică și o furtu
nă ionosferică pe planeta noastră. 
Specialiștii trebuie să stabilească Cu 
precizie efectele acestui grup de 
pete, care denotă că în Soare inter
vin procese violente.

Un corespondent al agenției TASS 
a aflat la Institutul pentru magne
tismul terestru, ionosferă și propa
gare a undelor de radio al Acade
miei de Științe a U.R.S.S. că supra
fața grupului de pete este destul 
de mare pentru actuala perioadă a 
Soarelui calm.

Proiectul unui uriaș telescop
La Bologna se construiește cel 

mai mare telescop din Italia și al 
doilea ca mărime în Europa. Partea 
optică a aparatului se va realiza în 
Anglia. Telescopul va fi inaugurat 
pe platoul Asiago, în prezența unor 
oameni de știință din întreaga lume, 
în cadrul Congresului internațional 
de cosmologie care se va ține în 
septembrie la Padova.

Telescopul a fost comandat de 
Universitatea din Padova în vede-

Primele magazine 
de sfaf la Alger

ALGER 21 (Agerpres).— La Alger 
au fost deschise în mod festiv pri
mele magazine de stat care au pus 
în vînzare mărfuri de larg consum 
la prețuri fixe. La festivitatea de 
deschidere au l.uat parte președin
tele Ben Bella, ministrul economiei 
naționale al Algeriei, Boumaza, și 
alți membri ai guvernului.

înființarea primelor magazine ex
perimentale, al căror număr va con
tinua să crească în viitor, a decla
rat ministrul economiei naționale 
Boumaza, constituie primul pas în 
procesul de reorganizare a sistemu
lui comercial al Algeriei.

Protestul Argentinei 
împotriva politicii 

protecționiste a C.E.E.
BUENOS AIRES 21 (Agerpres). — 

Ministerul Afacerilor Externe al Ar
gentinei a dat publicității un comu
nicat în care protestează împotriva 
politicii protecționiste a Comunității 
Economice Europene, avertizînd tot
odată „despre noile pericole care a- 
menință Piața comună în cazul in
tensificării acestei tendințe“. „Politi
ca protecționistă, se arată în comu
nicat, a exercitat adesea o influen
ță nefastă asupra Argentinei ca țară 
exportatoare“. în comunicat se sub
liniază că guvernul argentinean in
sistă asupra respectării intereselor 
țărilor terțe care nu fac parte din 
C.E.E.

rea sărbătoririi a 400 de ani de la 
nașterea lui Galileo Galilei.

Aparat electronic... olfactiv
Cercetătorii științifici din S.U.A. 

au construit un aparat electronic 
care sesizează 110 000 mirosuri. Noul 
aparat își va găsi aplicarea în de
terminarea calității florilor, în gas
tronomie și în industria chimică. 
Totodată, se presupune că el va fi 
aplicat și în domeniul cercetărilor 
cosmice.

în cadrul unei expoziții franceze a fost 
prezentată o capsulă spațială care a fost 
lansată în păturile superioare ale atmo

sferei cu o pisică la bord.

mare rezerva în
(Urmare din pag. I-a)

Pentru a obține rezultate tot mai 
bune este necesar ca în fiecare gos
podărie să se facă din vreme pregă
tirile necesare, să se organizeze cu 
spirit de răspundere lucrările de se
lecție pe baza unor evidențe clare, 
ținute la zi. Asemenea lucrări nu se 
bucură peste tot de atenția cuveni
tă. La G.A.S. Holod, regiunea Cri- 
șana, unde nici selecția și nici fura
jarea oilor merinos nu sînt la nive
lul cerințelor, s-au obținut în medie 
numai cîte 3,99 kg lînă la fiecare 
oaie, adică nici jumătate din canti
tatea realizată în gospodăriile frun
tașe din cadrul aceluiași trust Gos
tat.

Selecția după descendent!
Unul dintre cele mai eficace și mai 

sigure mijloace pentru îmbunătățirea 
raselor de animale este stabilirea 
gradului în care reproducătorii 
transmit la urmași însușirile lor 
valoroase. Imaginați-vă că tăura- 
șii proveniți de la vaca „Zana“ de la 
stațiunea zootehnică Bonțida-Cluj, 
care a dat 12 815 1 de lapte într-o 
lactație, cu un procent de 4,09 la sută 
grăsime, ar transmite această însușire 
la urmași. Chiar dacă „fiicele“ ar da 
numai o treime din această produc
ție, numărul lor mare ne-ar face să 
calculăm valoarea unui singur taur 
la multe zeci de mii de lei. Dar nu 
totdeauna însușirile care intere
sează din punct de vedere economic 
se transmit la urmași. Același tău- 
raș, dacă nu transmite însușiri su
perioare, nu prețuiește mai mult de- 
cît valoarea cărnii.

Există însă posibilitatea de a sta
bili cu certitudine valoarea taurilor, 
după producția pe care o dau des- 
cendenții lor. Centrele de selecție au 
ales 77 de tauri a căror valoare va 

fi verificată după descendent!. Cînd 
produșii rezultați vor intra în pro
ducție se va compara cantitatea de 
lapte și procentul de grăsime cu cel 
de la animalele ținute în aceleași 
condiții, dar provenite de la alți 
tauri. Această acțiune, care are o 
mare însemnătate economică, se află 
abia la început. Faptul că de la un 
singur taur se pot obține cel puțin 
1 000 de produși anual arată că se
lecția după descendent merită o deo
sebită atenție din partea conducerilor 
G.A.S, G.A.C. și a specialiștilor din 
stațiunile experimentale. Iată de ce 
este necesar ca Institutul de cercetări 
zootehnice, stațiunile experimentale, 
care au unele realizări im'portante, 
să acorde un sprijin mai substanțial 
acestei acțiuni.

Specialiștii consideră că s-ar putea 
obține rezultate bune prin organiza
rea unui număr de gospodării de stat 
de selecție care să aibă ca principa
lă sarcină livrarea de animale de 
prăsilă de mare valoare zootehnică. 
Foarte importantă este organizarea 
stațiunilor pentru controlul îngrășă- 
rii porcilor, acțiune care necesită 
sprijinul direct al specialiștilor de la 
stațiunile experimentale și centrele 
de selecție.

Să evităm 
consangvinitatea

Există cazuri cînd apar animale 
debile, cu o slabă rezistență, datorită 
consangvinității, adică împerecheri
lor înrudite. Pentru a evita aceasta, 
în cadrul centrelor și subcentrelor 
de însămînțare artificială, taurii și 
berbecii se utilizează pe grupe de 
gospodării care se schimbă în fiecare 
an. Așa se procedează în cadrul cen
trelor de însămînțare artificială din 
Dobrogea, București, Banat și altele.

Problema evitării consangvinității

zootehnie
trebuie să preocupe consiliile agri
cole, îndeosebi din zonele unde se 
practică monta naturală. Existența 
numărului mare de reproducători 
dispersați în diferite comune și sate 
necesită analizarea folosirii lor de 
către fiecare consiliu agricol raional. 
Acest lucru nu s-a făcut în raionul 
Orăștie și în alte raioane, unde o se
rie de reproducători sînt folosiți în 
aceleași localități de mai mulți ani. 
De exemplu, în satul Romoșel, raio
nul Orăștie, același taur e folosit de 
6 ani, în loc să fie schimbat și dus 
în altă localitate. De asemenea, în 
comuna Almaș, din același raion, 
sînt folosiți încă din 1959 vieri înru
diți. Nici nu e de mirare că în aces
te localități se obțin rezultate slabe.

De asemenea, este necesar ca cei 
mai buni specialiști din consiliile a- 
gricole, centrele de selecție și din 
alte unități să alcătuiască planuri de 
ameliorare pentru fiecare specie și 
rasă de animale și pe diferite zone 
de creștere a acestora, să studieze 
economicitatea creșterii fiecărei rase 
înlăturîndu-se unele acțiuni întîm- 
plătoare, care adesea se soldează cu 
cheltuieli inutile. De pildă, taurii din 
rasa Ostfriză existenți într-un nu
măr redus au fost difuzați în aproa
pe toate regiunile țării fără să se 
stabilească de către specialiști unde 
și în ce scop să fie folosiți.

Organizarea selecției animalelor, 
care dă putința să fie depistați re
producătorii de mare valoare zooteh
nică, utilizarea lor la maximum prin 
însămînțările artificiale, organizarea 
acțiunii de reproducție în toate uni
tățile pe baza unui plan întocmit 
de specialiști, alături de măsurile 
pentru asigurarea furajelor, vor 
face ca, o dată cu sporirea efective
lor de animale, să se realizeze și 
îmbunătățirea acestora, să crească 
producția de lapte, carne și lînă.

Din

80 000 de concnrenți
Mai sînt cîteva zile pînă la în

cheierea primei etape a actualei edi
ții a Spartachiadei de iarnă a tine
retului. Multe asociații sportive din 
Dobrogea au terminat mai devreme 
concursurile din această etapă, de- 
semnîndu-și cîștigătorii care vor par
ticipa la viitoarele întreceri. Printre 
aceștia se numără Gheorghe Buzatu 
de la asociația sportivă „Biruința“ 
din comuna Niculițel și Dumitru 
Holban de la gospodăria agricolă co
lectivă din comuna Ciobanu (la trîn- 
tă), Zamfir Mircea de la asociația 
„Pescărușul" din Tulcea (la șah.), Zia 
Șerif de la asociația „Progresul“ din 
Hîrșova (la tenis de masă), Vasile 
Covaci de la asociația „Avîntul" din 
comuna Cerna (la patinaj) și alții

La Baia, Babadag, Cogealac și în

Medul Einheit - Voința 
va avea loc astăzi

în cadrul semifinalelor „Cupei cam
pionilor europeni“ la tenis de masă, 
echipa feminină Voința București întîl- 
nește la Dresda formația Einheit 
Dresda, campioana R. D. Germane. La 
cererea organizatorilor, meciul, care 
urma să se joace marți, a fost amînat 
pentru astăzi. Din echipa gazdă fac 
parte Kunz, Stiebner și Lantsch 
(Schmidt). Jucătoarele noastre Maria 
Alexandru, Ella Constantinescu și Geta 
Pitică au sosit la Dresda unde au efec
tuat și primele antrenamente.

După acest meci, cele trei jucătoare 
romîne vor participa între 24 și 26 ia
nuarie la campionatele internaționale 
ale R. D. Germane, programate la 
Leipzig.

agenda Spartachiadei de iarnă

în regiunea Dabrsgea
alte localități au fost organizate si
multane de șah susținute de cei mai 
buni șahiști din raionul Istria, iar la 
Cobadin, Topraisar, Scărișoreanu și 
în alte localități — duminici sporti
ve. Pentru mai buna desfășurare a 
întrecerilor, asociațiile sportive și-au 
procurat noi mese și mingi de tenis, 
patine, garnituri de șah etc.

Ca urmare a popularizării spar
tachiadei și a creării unor condiții 
materiale bune, foile de concurs ale 
Spartachiadei de iarnă a tineretului 
cuprind pînă acrim numele a aproa
pe 80 000 de tineri și tinere din re
giunea Dobrogea care au luat parte 
la diferitele întreceri.

Una din cele mai mici cărți din Iunie este cea tipărită de curînd în Austria 
cu prilejul Jocurilor olimpice de la Innsbruck. Această carte — pe care o 
vedeți în fotografie — cuprinde textul, în opt limbi, al jurămîntului olimpic 

și are dimensiunile de 4X4 mm.

CARNET
O Numeroși sportivi sosiți în Austria 

pentru a participa la Olimpiada Albă de 
la Innsbruck și-au stabilit pentru un 
moment „tabăra de pregătire“ în sta
țiunea Seefeld, la 20 km de orașul Olim
piadei, unde își continuă antrenamen
tele. Pe trambulina de sărituri a avut 
loc un concurs cîștigat de Dieter Neuen
dorf (R. D. Germană). Schiorii fondiști 
din U.R.S.S. și Finlanda au participat 
la cîteva antrenamente. La Seefeld a 
fost deschisă și pîrtia de bob.

® De-a lungul traseelor diferitelor 
probe olimpice se află un cablu subte
ran prin care se vor transmite date refe
ritoare ..la temperatura zăpezii, desfășu
rarea alergărilor, rezultatele preliminare. 
Aceste date vor fi folosite atît de comi
siile de arbitraj, cît și de coresponden
ții presei și radioteleviziunii.

OLIMPIC
o De la Innsbruck se anunță că în 

„satul olimpic“ au fost găzduite primele 
delegații sportive care vor participa la 
Olimpiada Albă. Au sosit sportivi din 
Austria, Uniunea Sovietică, Cehoslova
cia, Elveția, Japonia, R.P.D. Coreeană, 
Spania. De altfel, în cursul acestei săp- 
tămîni urmează să sosească toate cele
lalte 28 de delegații olimpice care și-au 
anunțat participarea în mod oficial.

Ha câteva
La Londra a avut loc tragerea la sorți 

a noii ediții a competiției de tenis „Cupa 
Davis”. Echipa R. P. Romîne va juca în 
primul tur cu echipa R. S. Cehoslovace. 
Iată celelalte meciuri din zona europeană : 
Anglia-Austria ; Irlanda-Elvcția ; lugosla- 
via-Luxemburg ; Turcia-Argentina ; Africa 
do sud-R. P. Polonă ; Portugalia-Norvegia; 
Franța-R. P. Bulgaria ; Olanda-R. P. Un
gară ; Maroc-U.R.S.S. ; Belgia-R. F. Ger
mană ; Danemarca-Finlanda ; Brazilia-Spa- 
nia ; Izrael-Rhodcsia ; R.A.U.-Italia ; Gre- 
cia-Sucdia. Primul tur urmează să se dis
pute înainte de Ö mai 1964. Cîștigătoarea 
zonei europene, care va fi cunoscută la 26 
iulie, va întîlni pe cea a zonei asiatice în 
semifinalele intcr-zonale.

*
Campionatele republicane de baschet 

continuă sîmbătă și duminică în sala Flo- 
reasca cu o serie de întîlniri care se a- 
nunță atractive. Programul de sîmbătă este 
următorul : Mătasea Dudești-Olimpia Bucu
rești ; I.C.F.-S.S.E. Constanța (feminin). 
Primul meci începe la orele 17. Duminică, 
de la orele 8,30, au Ioc partidele : Unirea- 
Voința București ; Rapid-Șliința București 
(feminin) ; Dinamo-Știința București și Ra- 
pid-Steaua (masculin).

★

Sîmbătă. amatorii de box din Capitală 
vor putea urmări cu începere de la orele 
19 în sala Dinamo meciul dintre echipele 
bucureștene Dinamo și Metalul. în fruntea 
programului se situează partida „semiușo- 
rilor” Stan Bîrsu (Dinamo) și D. Minea 
(Metalul).
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Relatări despre evenimentele
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La Geneva

Comitetul celor 18 state pentru dezarmare 
si-a rehat lucrările

GENEVA 21 — Trimisul special 
Agerpres, C. Benga, transmite : 
După o întrerupere de aproape cinci 
luni, Comitetul celor 18 state pen
tru dezarmare și-a reluat marți lu
crările la Palatul Națiunilor din Ge
neva.

Cîteva sute de ziariști, fotorepor
teri, reporteri cinematografici aș
teptau cu nerăbdare sosirea delega
țiilor. Kind pe rînd își fac apariția 
reprezentanții țărilor membre ale 
Comitetului, printre care și delega
ția R. P. Romîne. Ca și pînă acum, 
însă, numărul delegațiilor partici
pante la lucrările comitetului se 
menține la 17 întrucît Franța con
tinuă să nu-și ocupe locul la masa 
tratativelor.

Ședința plenară de marți a comi
tetului, cea de-a 157-a, a fost pre
zidată de generalul Burns, repre
zentantul Canadei. Dragoslav Pro- 
tici, adjunct al secretarului general, 
al O.N.U., reprezentantul perma
nent al lui U Thant la lucrările co
mitetului, a transmis delegaților 
urările de succes ale acestuia.

Vorbind în numele secretarului 
general al O.N.U., Protici a arătat 
că .pașii întreprinși anul trecut în 
problema dezarmării- îndreptățesc 
speranța că Comitetul celor 18 va 
obține noi progrese în direcția solu
ționării celei mai importante pro
bleme a timpului nostru — realiza
rea dezarmării, a păcii și securită
ții internaționale juste și trainice.

Apoi a luat cuvîntul William Fos
ter, reprezentantul Statelor Unite. 
El a dat citire mesajului adresat de 
președintele Johnson Comitetului ce
lor 18. în mesaj sînt formulate un

Apropiata vizită 
a hi U îhant în Africa
NEW YORK 21 (Agerpres). — 

După cum s-a mai anunțat, la sfîr- 
șitul acestei luni secretarul general 
al O.N.U., U Thant, va începe un 
turneu în mai multe țări din Africa, 
prima sa vizită pe acest continent.

Itinerarul nu a fost încă defini
tivat. După cu n se relatează din 
surse ale O.N.U., el va vizita Ma
rocul, Algeria, Tunisia și Libia în 
Africa de nord, apoi va pleca în 
Ghana, Guineea, Nigeria și eventual 
Sierra Leone, iar mai tîrziu în Etio
pia, unde se află sediul Comisiei 
Economice O.N.U. pentru Africa.

în cursul vizitei sale, U Thant va 
primi un raport din partea subse
cretarului O.N.U. pentru chestiunile 
de tutelă, Godfrey Amachree, asu
pra situației din Africa de sud. 
Amachree face în prezent o vizită 
în Rhodesia de sud, Africa de sud 
și teritoriile Bechuanaland, Basuto
land și Swaziland.

Conferința 
în problema Ciprului
LONDRA 21 (Agerpres). — După 

cinci zile de la deschiderea confe
rinței de la Londra în problema Ci
prului — relatează agenția France 
Presse — nu s-a putut ajunge la nici 
un acord. Luni seara, la sfîrșitul 
noilor întrevederi separate pe care 
Duncan Sandys, ministrul britanic 
pentru relațiile cu Commonwealthul 
și pentru colonii, le-a avut cu re
prezentanții ciprioților greci și turci, 
problemele discutate au rămas în a- 
celași stadiu. Potrivit agenției Asso
ciated Press, guvernul Ciprului in
tenționează să ridice problema insu
lei Cipru la O.N.U., imediat ce va 
constata că actuala conferință de la 
Londra nu rezolvă cererile sale.

Marți, tratativele au fost în
trerupte prin plecarea la Nicosia a 
lui Halit Riza, membru al delega
ției ciprioților turci, pentru a primi 
noi instrucțiuni din partea vicepre
ședintelui Ciprului, Kuciuk.

Corcea de sud. Măsurile de așa-zisă „stabilizare financiară“ a țării Iuato do 
guvernul lui Pak Cijan Hi au efecte tragice asupra situației maselor munci
toare. In fotografie : muncitori șomeri așteaptă un prilej pentru a găsi de lucru

șir de propuneri care, după părerea 
președintelui Johnson, ar putea con
tribui la întărirea păcii și securității.

Luînd cuvîntul, reprezentantul 
Uniunii Sovietice, S. K. Țarapkin a 
subliniat că Comitetul celor 18 își 
reia activitatea în atmosfera 
unei anumite atenuări a încor
dării internaționale. Principala pro
blemă în activitatea Comitetului ce
lor 18, a spus el, rămîne, ca și 
înainte, punerea de acord a proiec
tului de tratat cu privire la dezar
marea generală și totală.

în cadrul ședinței au mai luat cu
vîntul reprezentanții Angliei, Italiei, 
Braziliei.

*
WASHINGTON 21 (Agerpres). — 

După cum transmite agenția U.P.I. 
senatorul Harrison A. Williams jr. 
a declarat marți, cu prilejul reluă
rii lucrărilor Comitetului celor 18 
pentru dezarmare de la Geneva că 
va introduce o rezoluție în Senatul 
S.U.A., recomandînd încheierea unui 
tratat privitor la interzicerea totală 
a experiențelor nucleare, pe baza 
unei inspecții adecvate.

In sprijinul dezarmăm 
nucleare

BONN 21 (Agerpres). — Prezidiul 
partidului Uniunea germană a pă
cii (R.F. Germană) a dat publicită
ții o declarație în care sprijină pro
punerea ca cele două state germane 
să renunțe la arma nucleară. Reali
zarea unui asemenea acord, se arată 
în declarație, ar aduce o contribuție 
esențială la eforturile îndreptate 
spre realizarea dezarmării generale, 
ar ușura rezolvarea pe cale pașnică 
a tuturor problemelor litigioase.

Mesaje cu privire Ia situația 
economică și bugetu! S. U. A. 
adresate de președintele Johnson Congresului

WASHINGTON 21 (Agei'pres). — 
Președintele Lyndon Johnson a a- 
dresat la 20 ianuarie Congresului 
S.U.A. mesajul asupra situației e- 
conomice și la 21 ianuarie — me
sajul cu privire la buget.

în mesajul economic se arată că 
în ultimii trei ani producția indus
trială a înregistrat creșteri. în ace
lași timp, au sporit profiturile cor
porațiilor. Comparația se face cu in
dicii economici de la începutul anu
lui 1961 (cînd economia americană 
trecea prin cea de-a treia depresiu
ne din anii de după război).

Mesajul exprimă neliniștea în le
gătură cu faptul că și în prezent 
posibilitățile economiei americane 
nu sînt folosite în întregime. El 
menționează existența unui procent 
ridicat al șomajului, menținerea 
deficitului balanței de plăți.

Arătînd că guvernul a dus o po
litică fiscală îndreptată spre „pro
movarea refacerii, accelerarea dez
voltării și încurajarea încrederii 
oamenilor de afaceri și consumato
rilor“, președintele S.U.A. a subli
niat că „punctul atins nu este însă 
satisfăcător“.

Președintele leagă perspectivele 
economice ale S.U.A. de adoptarea 
proiectului de lege cu privire la re
ducerea impozitelor, aceasta urmînd, 
după părerea guvernului S.U.A., să 
ducă la sporirea cererii solvabile a 
populației, la creșterea investițiilor 
de capital, la ridicarea gradului de 
folosire a forței de muncă.

Mesajul subliniază necesitatea de 
a se duce „un război necondiționat 
împotriva sărăciei în America“. „Să
răcia merge mînă în mînă cu igno
ranța și analfabetismul, oamenii să
raci și copiii lor au sănătatea șu
brezită, nu au calificare profesio
nală“ — spune L. Johnson. Numă
rul americanilor care trăiesc în să
răcie e apreciat la 30—35 milioane.

în al doilea mesaj — cel cu pri-

Semnarea unui acord 
comercial sovieto-cuban

MOSCOVA 21 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția TASS, la 21 
ianuarie Nikita Hrușciov, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., și Fidel Castro, prim-minis- 
tru al guvernului revoluționar al 
Republicii Cuba, au semnat în Pa
latul Mare al Kremlinului un acord 
comercial sovieto-cuban pe termen 
lung.

Comitetul Central al P.C.U.S. și 
Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. au 
oferit apoi o recepție în cinstea lui 
Fidel Castro. N. S. Hrușciov și Fi
del Castro au rostit cuvîntări.

Șeful guvernului sovietic a subli
niat în cuvîntarea sa că în timpul 
vizitei lui Fidel Castro au avut loc 
numeroase convorbiri folositoare, au 
fost discutate probleme importante 
ale colaborării politice și economice 
continue între ambele țări. „Rezulta
tele convorbirilor noastre au fost ex
puse în Comunicatul comun sovieto- 
cuban care va fi dat publicității“.

Nikita Hrușciov a făcut cunoscut 
că guvernul sovietic și guvernul Cu
bei au ajuns la o înțelegere cu pri
vire la încheierea unui acord co
mercial pe termen lung.

„Acest acord, a spus el, asigură în 
mod trainic economia Cubei împotri
va urmărilor nefavorabile ale osci
lațiilor de conjunctură a prețurilor 
la zahăr pe piața mondială, împotri
va diversiunilor ecpn ornice din par
tea monopolurilor S.U.A., lărgește 
posibilitatea pentru. planificarea pe 
termen lung a dezvoltării economiei 
naționale a Republicii Cuba, pentru 
ridicarea continuă a bunăstării ma
teriale a poporului cuban“.

In cuvîntarea sa, Fidel Castro a 
subliniat că delegația cubană este 
foarte mulțumită de rezultatele tra
tativelor și vizitei sale în Uniunea 
Sovietică. El a arătat că în urma a- 
cestei noi vizite în Uniunea Sovie
tică „prietenia dintre ambele noas
tre popoare va fi mai trainică, se 
va consolida și mai mult“.

în seara zilei de 21 ianuarie, Fidel 
Castro, Nikita Hrușciov și Nikolai 
Podgornîi au plecat la Kiev.

vire la buget — președintele a a- 
preciat viitorul buget ca „auster“ 
și bazat pe economii. El urmărește 
reducerea deficitului bugetar la ju
mătate față de anul precedent. Bu
getul prevede la capitolul cheltuieli 
97 miliarde dolari și la capitolul 
venituri 93 miliarde dolari.

Președintele a declarat că „chel
tuielile pentru apărare vor rămîne 
ridicate, ele însumînd în noul bu
get 55,2 miliarde dolari (față de 56 
miliarde înscrise în cel precedent), 
în mesaj se acordă atenție progra
mului de ajutor destinat străinătă
ții, cercetărilor și tehnicii spațiale, 
îmbunătățirii actualei balanțe de 
plăți a S.U.A.

Statistici grăitoare
Pe marginea unor documente ale Comisiei Economice O.N.U. 

pentru America Latină
Luni s-a deschis în capitala Bra

ziliei conferința Comisiei Economice 
O.N.U. pentru America Latină 
(C.E.P.A.L.). Această nouă sesiune a 
C.E.P.Ä.L. dezbate probleme ale co
merțului internațional și este menită 
să stabilească punctele de vedere ale 
țărilor latino-americane la Conferin
ța mondială pentru comerț și dez
voltare, care va avea loc în martie 
la Geneva.

Documentele sesiunilor C.E.P.A.L. 
oferă, de obicei materiale interesan
te asupra problemelor economice ce 
frămîntă țările latino-americane. în 
această corespondență mă voi re
feri la cîteva date și cifre semnifi
cative din aceste documente, printre 
care unul intitulat „Finanțarea ex
ternă a Americii Latine“, apărut 
anul trecut la New York, la O.N.U.

Acest document se ocupă îndeo
sebi de problema investițiilor de 
capital străin în economia țărilor 
latino-americane, făcînd o prezen
tare amănunțită a volumului, struc
turii, originii și efectelor capi
talurilor străine care au intrat 
în țările latino-americane în pe
rioada 1951—1961. Potrivit date
lor din acest document, S.U.A. au 
fost în ultimul deceniu principalul 
investitor, deținînd peste 70 la sută 
din împrumuturile acordate republi
cilor latino-americane. Două treimi 
din exporturile de capital pe termen 
lung au provenit din partea societă
ților americane particulare, iar o 
treime din partea diverselor agenții 
guvernamentale.

De regulă, capitalurile americane 
se îndreaptă în cea mai mare parte 
spre investițiile directe, care le per
mit obținerea celor mai ridicate be
neficii. (aproximativ 20 la sută pro
fituri nete anual din suma investită). 
Există însă unele sectoare, cum ar 
fi extracția petrolului, unde profi
turile se ridică la aproape un sfert 
din investiții. Aceasta înseamnă că 
o firmă care și-a investit capitalu
rile, de pildă în industria petrolului, 
își acoperă investițiile în timp de 
numai patru ani.

Tocmai de aceea, o mare parte din 
investițiile străine se îndreaptă în 
industria petrolieră. Venezuelei, 
principala exportatoare de petrol din 
lumea capitalistă, i-au revenit a-' 
proape 2 miliarde de dolari din in
vestițiile directe. Totodată, iese în e- 
vidență faptul că investițiile merg în

Răspunsul lui 
la mesajul lui
HELSINKI 21 (Agerpres). — In 

mesajul de răspuns la mesajul adre
sat de N. S. Hrușciov șefilor de state 
și guverne, președintele Finlandei, 
U. Kekkonen, arată că împărtășește 
întru totul părerea că ar fi util ca, 
„desfășurînd neobosit lupta în fa
voarea dezarmării generale și totale, 
să ne înmulțim totodată eforturile 
pentru înlăturarea cauzelor unor 
fricțiuni acute și ale încordării în re
lațiile dintre state“. „Fără îndoială 
că litigiile teritoriale și de frontieră 
fac parte din categoria problemelor 
arzătoare din viața internațională și, 
după părerea mea, ideile cuprinse în 
mesajul dv. merită cea mai mare a- 
tenție“.

Kekkonen subliniază că frontiera 
dintre Finlanda și Uniunea Sovietică 
s-a transformat într-o frontieră a

Declarațiile făcute de 
cu prilejul vizitei

BELGRAD 21 (Agerpres). — In 
cursul vizitei în Iugoslavia a delega
ției Partidului Comunist Italian, 
Palmiro Togliatti, secretar general 
al P.C.I., a rostit o cuvîntare la mi
tingul de la întreprinderea „Indus
tria mecanică de precizie“ din Bel
grad.

După ce a evocat lupta eroică pe 
care poporul iugoslav a dus-o timp 
de secole pentru libertatea sa națio
nală și a subliniat că cei mai buni fii 
ai Italiei au fost întotdeauna solidari 
cu această luptă, Togliatti a spus : 
„Și atunci cînd între noi — între cele 
două partide ale noastre — au exis
tat deosebiri, pentru noi aceasta a 
fost un lucru dureros și greu, noi 
ne-am angajat foarte repede în gă
sirea căilor pentru înțelegere și prie
tenie, am găsit acest drum și cu ho- 
tărîre, fără echivoc dorim să mer
gem pe această cale înainte“.

Noi știm și întotdeauna am știut 
că Iugoslavia este o țară socialistă 
condusă de către popor, într-un mod 
democratic.

Relevînd succesele obținute de po
poarele Iugoslaviei, el a subliniat că 
aceste succese se bazează pe dezvol
tarea puternică a inițiativei maselor, 
pe larga lor participare la construc
ția economică a societății socialiste.

„Noi știm — a declarat Togliatti — 
și nu putem uita niciodată că Marea 
Revoluție Socialistă din Octombrie a 
deschis lumii întregi 'perspectivele 
socialismului. A existat marele geniu 
revoluționar al lui Lenin, gigantul 
gîndirii și acțiunii, care a dat lumii 
această mare victorie, însă acum ca
lea concretă a progresului pentru 
realizarea socialismului trebuie 
creată și străbătută de către fiecare 
popor, de către fiecare clasă munci
toare aparte și de către fiecare partid 
comunist după condițiile vieții sale 
naționale și sociale“.

Relevînd că comuniștii italieni tră- 

cea mai mare parte spre industria 
extractivă, deoarece monopolurile 
străine sînt interesate să nu se dez
volte o industrie prelucrătoare pro
prie, pentru a putea menține ță
rile latino-americane ca debușeu al 
produselor lor industriale.

între anii 1951—1961, veniturile 
obținute de pe urma investițiilor 
nete ale S.U.A. în diverse ramuri 
s-au ridicat la enorma sumă de 10,2 
miliarde de dolari, din care 9,8 mi
liarde au revenit firmelor particu
lare (96 la sută) sub formă de do- 
bînzi și dividende. Aceasta înseamnă 
că investițiile directe nord-ameri- 
cane și-au asigurat profituri de cîte 
un miliard de dolari anual.

Dacă pentru exportatorii de capl- 

Scrisoare din New York

taluri piața Americii Latine consti
tuie o sursă de mari beneficii, în 
schimb pentru țările din această re
giune efectul plasamentelor de ca
pital străin este cu totul altul. Un 
indice în această privință îl consti
tuie datoria externă a țărilor latino- 
americane. Datele sesiunii de la Mar 
del Plata indică o creștere continuă 
a datoriilor externe ale acestor țări, 
— pînă la aproape opt miliarde de 
dolari (aproximativ 40 de dolari pe 
cap de locuitor) la sfîrșitul anului 
1961.

Un alt aspect al datelor înscrise 
în documentele C.E.P.A.L. este acela 
al consecințelor ce decurg pentru 
economia țărilor latino-americane de 
pe urma așa-numitei „foarfeci“ din
tre prețurile industriale și prețurile 
materiilor prime. Cum America La
tină este, în genere, importatoare de 
mărfuri industriale, al căror preț 
crește pe piața capitalistă, și expor
tatoare de materii prime și produse 
agricole, al căror preț este în scă
dere, fenomenul are consecințe gra
ve asupra economiei țărilor din 
această regiune. Potrivit unor date 
prezentate la sesiunea C.E.P.A.L. de 
la Santiago de Chile, între anii 
1955—‘1961 America Latină a pier
dut din această cauză circa 7,3 mi
liarde dolari.

în vederea Conferinței mondiale 
pentru comerț și dezvoltare, 
C.E.P.A.L. a pregătit un important

U. Kekkonen
N. S. Hrușciov
păcii. „în urma unor eforturi extrem 
de utile ale celor două părți — în 
ciuda orînduirilor sociale diferite — 
intre țările noastre s-au creat relații 
de bună vecinătate, bazate pe încre
dere și respect reciproc. Din expe
riența celor două țări rezultă că a- 
tunci cînd există încredere reciprocă, 
chiar și problemele dificile pot fi re
zolvate în cadrul unor conferințe, 
respectîndu-se interesele celor două 
țări. Sînt convins că așa va fi și în 
viitor“, se arată în mesaj.

în încheiere Kekkonen arată că 
„Finlanda este gata să sprijine mă
surile internaționale pe deplin ac
ceptabile și care sînt de natură să 
contribuie la realizarea țelurilor atît 
de importante pentru întărirea pă
cii, țeluri menționate în mesajul dv“.

Palmiro Togliatti 
in Iugoslavia

iese, muncesc și luptă în condiții care 
se deosebesc foarte mult de cele din 
Iugoslavia, Togliatti a spus : „Căile 
concrete pot fi diferite, însă scopurile 
ne sînt comune, iar aceste scopuri 
sînt democrația, socialismul, pacea. 
Nouă ne este necesară pacea pentru 
ca să putem să apărăm și să dezvol
tăm libertățile democratice și să 
mergem înainte spre socialism“.

Subliniind că pacea este necesară 
tuturor popoarelor, că un nou răz
boi, dus cu armament atomic și nu
clear, ar însemna astăzi o catastrofă, 
vorbitorul a arătat că chemările Ia 
război ca mijloc de soluționare a pro
blemelor internaționale trebuie înlo
cuite cu politica coexistenței pașnice, 
care va dezvolta și va întări tot mai 
mult forțele păcii și lupta pentru 
pace. Azi nu există o altă alterna
tivă posibilă pentru omenire.

în continuare, Togliatti a declarat: 
„Noi dorim unitatea mișcării munci
torești și comuniste mondiale. Apă
răm această unitate și luptăm pen
tru ca“. El a arătat că P.C. Italian 
nu refuză să facă schimb de idei și 
discuții. „Dorim — a spus el — să 
discutăm, să comparăm situația, di
versele experiențe și să apreciem just 
toate acestea. Dar. în lupta pentru 
coexistența pașnică și pentru pace, 
dorim și trebuie să fim uniți.

Popoarele marii Uniuni Sovietice 
și popoarele tuturor celorlalte țări 
socialiste, popoarele noilor țări li
bere, muncitorii și oamenii muncii 
din țările capitaliste, dacă vor reuși 
să-și unească forțele lor, vor alcătui 
o asemenea forță care poate hotărî și 
impune lumii o politică de progres și 
pace“.

Referindu-se la actuala vizită în 
Iugoslavia, Togliatti a spus: „Din vi
zita noastră a reieșit convingerea că 
putem și trebuie să fim uniți în mun
că și în luptă. Să facem tot ce este 
posibil pentru unitatea noastră“.

număr de documente privitoare la 
nivelul de trai în America Latină, 
în primii ani de după război, pînă 
în 1950. produsul social a crescut în 
America Latină cu 5,7 la sută anual, 
în deceniul următor, această creștere 
era doar de 4,2 la sută, iar în 1962 — 
de numai 3 la sută. Calculat pe cap 
de locuitor, din 1955 pînă în 1961 
venitul național a crescut cu 1 la 
sută, iar în 1962 a stagnat. Datele 
C.E.P.A.L. pentru anul 1963 nu au 
fost comunicate încă, dar există in
dicii în sensul că situația s-a menți
nut neschimbată.

Așa-numitul program „Alianța 
pentru progres“ nu a schimbat mai 
nimic din situația existentă în ce 
privește dezvoltarea economică. Rit
mul mediu anual de creștere a pro
ducției de 2,5 la sută, cît fusese pre
văzut în acest program, n-a fost 
atins, creșterea realizată fiind de 
cel mult 1 la sută, iar în unele țări, 
înregistrîndu-se chiar o scădere. Cu 
toate că programul american „Alian
ța pentru progres“ cuprinde și unele 
formulări referitoare la necesitatea 
anumitor modificări în regimul co
merțului cu S.U.A., pînă în prezent 
nu s-au întreprins pași cît de cît 
concreți în această direcție.

Problema reglementării prețurilor 
la produsele de export a devenit 
astăzi una din cele mai presante. 
Reuniunea C.E.P.A.L. care se desfă
șoară în prezent în Brazilia subli
niază tocmai actualitatea acestei 
probleme și speranțele pe care și le 
pun latino-americanii într-un co
merț internațional pe bază de ega
litate și avantaj reciproc, pe care 
Conferința mondială pentru comerț 
și dezvoltare este chemată să-1 sti
muleze. în rîndul participanților a 
avut un puternic ecou apelul adre
sat de ministrul de externe brazi
lian, Aranjo Castro, tuturor țărilor 
latino-americane de a se uni în a- 
părarea prețurilor la produsele pe 
care le exportă.

Opinia publică, cercurile de afa
ceri de pe continentul latino-ame- 
rican cer tot mai insistent schimbări 
în regimul exporturilor de capital 
către America Latină, precum și re
vizuirea situației actuale în ce pri
vește comerțul exterior — ca două 
probleme la ordinea zilei, de care 
depinde progresul economic al țări
lor situate la sud de Sierra Madré.

JOHN ADAMS

Sub semnătura cunoscutului pu
blicist englez Idris Cox, ziarul en
glez „Daily Worker“ publică un arti
col consacrat evenimentelor din 
Zanzibar. Autorul, care a vizitat 
recent un număr de țări africane, a 
avut în Tanganica discuții cu Ab
dulla Hanga (actualmente premie
rul Zanzibarului) și cu Babu (acum 
ministru al apărării și al afacerilor 
externe) pe care îi cunoaște de mai 
multi ani.

„Schimbarea puterii în Zanzibar 
nu a fost un fulger căzut din senin. 
De la primele alegeri care au avut 
loc în iulie 1957, în această țară au 
existat frămîntări politice crescîn- 
de. Noul guvern este rezultatul 
luptei intense pe care forțele pro
gresiste au dus-o împotriva condu
cerii vechii coaliții guvernamentale, 
încă înainte de 10 decembrie 1963 — 
data obținerii independenței politi
ce — vechiul guvern de coaliție a a- 
doptat măsuri represive în scopul de 
a interzice asociațiile și ziarele pro
gresiste.

Noile legi au fost puse în apli
care la 4 ianuarie pentru a pune în 
afara legii partidul Umma (Parti
dul poporului) condus de Abdul 
Rahman Muhammed (Babu). Aceas
ta a fost seînteia care a grăbit re
volta. Succesul ei dezvăluie în 
ce măsură fusese discreditat ve
chiul guvern de coaliție. în timpul 
ultimilor doi ani, conducerea Parti
dului naționalist din Zanzibar 
(P.N.Z.) a alunecat constant spre 
dreapta. Babu a fost în trecut se- 
cretarul-general ai acestui partid, 
dar în 1962 a fost arestat sub o învi
nuire născocită.

După ce a fost elibeijßt din în
chisoare, în iunie anul trecut, Babu 
a rupt cu Partidul naționalist din 
Zanzibar, a format partidul Umma 
și a unit forțele acestuia cu elemen
tele progresiste din partidul de opo
ziție Afro-Shirazi — P.A.S. Mai mult 
decît atît, federația sindicatelor pro
gresiste (care înainte era fidelă 
P.N.Z.-ului) și-a dat sprijinul parti
dului Umma și este pe punctul de a 
se alătura Federației muncii din 
Pemba și Zanzibar în sprijinul nou
lui guvern.

Populația insulelor Zanzibar și 
Pemba este de aproximativ 300 000, 
dintre care 165 000 sînt africani și 
shirazi și 60 000 arabi. Restul este 
format din indieni goanezi, como- 
rieni și puțini europeni. Shirazii 
sînt originari din provincia Shiraz, 
aflată în sud-estul Iranului.

Un conflict puternic s-a ivit în 
sinul Partidului Afro-Shirazi în 1960. 
în urma căruia s-a format Partidul 
poporului din Zanzibar și Pemba, 
care s-a aliat cu Partidul naționa
list din Zanzibar în cele trei ale
geri care au avut loc începînd cu 
ianuarie 1961.

Aceste rivalități politice au fost 
interpretate în general ca o luptă 
între majoritatea africană și mino
ritatea arabă. De fapt, în acest timp 
un grup de conducători mai tineri și 
mai progresiști, exercitîndu-și in
fluența asupra Partidului naționalist 
din Zanzibar au reușit să obțină un

După dizolvarea Federației Rhodesiei și Nyassalandului, la frontierele dintre 
aceste state au fost instituite posturi de control. Iată un asemenea post la 

granița Rhodesiei de nord cu Rhodesia de Sud.SCURTE ȘTIRI
BERLIN. Cu prilejul încheierii 

vizitei scriitorului Horia Lovinescu 
la Berlin, care a participat la pre
miera spectacolului cu piesa „Fe
bre“, Kurt Bork, adjunct al minis
trului culturii al R. D. Germane, a 
oferit luni o recepție în cinstea dra
maturgului romîn. La recepție au 
participat oamenj de cultură și artă, 
precum și Ștefan Cleja, ambasado
rul extraordinar și plenipotențiar al 
R. P. Romîne la Berlin.

SOFIA. în seara zilei de 21 ia
nuarie, Mircea Basarab, dirijor al 
orchestrei Filarmonicii de Stat 
„George Enescu“ din București, a 
dirijat concertul orchestrei Filarmo
nicii de stat din Sofia.

CAIRO. După spectacolele date 
la Assuan și Asiut, grupul folcloric 
din R. P. Romînă, invitat să parti
cipe la primul Festival internațio
nal de folclor din R.A.U., își conti
nuă turneul.

LONDRA. Douglas-Home, pri
mul ministru al Angliei, a primit la 
21 ianuarie, pe Piotr Jaroszewicz, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al R. P. Polone, care face o 
vizită în Anglia la invitația guver
nului englez. 

sprijin considerabil din partea ma
selor africane și arabe — chiar și în 
ultimele alegeri.

în cadrul Partidului Afro-Shirazi 
sînt de asemenea diferite tendințe 
politice. Adevărata bătălie politică se 
ducea de către forțele progresiste 
atît din cadrul Partidului naționalist 
din Zanzibar cît și al Partidului 
Afro-Shirazi, împotriva conducăto
rilor reacționari. Este semnificativ 
faptul că în prima declarație a lui 
Babu după succesul răscoalei, el a 
chemat la unitate cu forțele progre
siste arabe. Baza luptei nu este ra
sială. Este o luptă politică a ma
selor arabe și africane împotriva ele
mentelor reacționare, care considerau 
independența o nouă șansă pentru 
promovarea intereselor lor de clasă.

Lupta în Zanzibar și Pemba nu 
s-a terminat. Noul guvern (o alian
ță între Umma și Partidul Afro- 
Shirazi) are de înfruntat serioase 
probleme economice și politice. Dar 
conducătorii noului guvern și-au 
prepus să rezolve aceste probleme 
cu energie. înțelegere și hotărîre, în 
pas cu marele avînt care însufle
țește întreaga Africă".

Vizita premierului 
Ciu En-lai în Guineea

CONAKRY 21 (Agerpres).— După 
vizita în Republica Mali, premierul 
Consiliului de Stat al R. P. Chineze, 
Ciu En-lai, a sosit într-o vizită ofi
cială la Conakry, capitala Republi
cii Guineea. El a fost primit de pre
ședintele republicii, Seku Ture, de 
membrii guvernului, precum și de 
reprezentanți ai corpului diplo
matic.

Situația din Tanganika 
se normalizează

DAR-ES-SALAAM 21 (Agerpres). 
Situația din Tanganika se normali
zează. La Dar-Es-Salaam, capitala 
țării, funcționarii s-au reîntors la 
lucru. Guvernul își desfășoară, ca 
de obicei, activitatea. El a avut 
marți o ședință consacrată exami
nării situației. Președintele Nyerere 
se află în capitală.

Pe străzile capitalei circulă patruk 
polițienești, iar unitățile militare 
s-au reîntors în cazărmi.

Satisfăcînd revendicările unităților 
militare care s-au răsculat luni, gu
vernul a demis pe ofițerii britanici 
din posturile lor de comandă atît din 
batalionul I cît și din batalionul II 
al armatei Tanganicăi. în fruntea 
forțelor armate a fost numit un ge
neral indigen. Toți ofițerii britanici 
arestați de către răsculați au fost 
puși în libertate. O parte din ei au 
fost, după cum s-a mai anunțat, 

I transportați la Nairobi, în Kenya.

WASHINGTON. Ea 20 ianuarie, 
cunoscutul om politic american 
Harold Stassen și-a anunțat inten
ția de a solicita Congresului parti
dului republican desemnarea sa 
drept candidat al acestui partid în 
alegerile prezidențiale care vor avea 
loc anul acesta în S-U.A.

BEIRUT. In localitatea Sark-Bak- 
Bakan din teritoriul controlat de 
partizanii kurzi în nordul Irakului, 
se desfășoară o conferință la care 
participă șefi ai triburilor kurde și 
conducători ai partidului democra
tic kurd.

LEOPOLDVILLE. Guvernul Re
publicii Congo a adresat Portuga
liei o notă de protest în legătură cu 
acțiunile agresive ale aviației portu
gheze din Angola împotriva terito
riului congolez.

DALLAS. Apărătorii lui Jack 
Ruby, asasinul lui Lee Oswald, au 
retras marți cererea de punere în 
libertate, pe cauțiune, a clientului 
lor, după ce tribunalul din Dallas, 
care examinează această cerere, a 
hotărît ca Ruby să fie supus unui 
examen efectuat de un psihiatru 
„imparțial”. In felul acesta, scrie 
France Presse, „Jack Ruby va aș
tepta în celula sa deschiderea pro
cesului“.
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