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

masuri
Suffajameuie

eficiente

LA NIVELUL CAPACITĂȚILORPROIECTATE
Combinatul de industrializare a 

lemnului Suceava — unul din o- 
biectivele industriale construite în 
perioada planului de șase ani — cu
prinde 4. unități de producție și a- 
nume : o secție de placaj, o secție 
de plăci fibrolemnoase cu două linii 
tehnologice, o secție de binale și 
una de mobilă. La baza elaborării 
i roiectului pentru combinatul nos
tru a stat principiul construcției 
unei întreprinderi cu profil com
plex, care să asigure valorificarea 
superioară a masei lemnoase și un 
înalt grad de mecanizare și automa
tizare a procesului de producție. 
Lemnul de fag și rășinoase, cît și ră
mășițele de fabricație de la fabricile 
de cherestea din regiune constituie 
materia primă pentru unitățile com
binatului. Ele sînt transformate în- 
tr-o diversitate de produse su
perioare ca : mobilă, binale, plăci 
fibrolemnoase, placaje.

Anul care a trecut — primul an 
de muncă al CIL Suceava — s-a 
încheiat cu realizări de seamă în 
activitatea noastră economică : pla
nul producției globale a fost înde
plinit în proporție de 100,52 la sută, 
iar al producției-marfă în proporție 
de 102,46 la sută ; în același timp, 
au fost realizate economii la prețul 
de cost în sumă de 3,4 milioane lei. 
în trimestrul IV al anului trecut, 
întreprinderea noastră a realizat o 
valoare de circa 900 lei pe mc masă 
lemnoasă industrializată, depășind 
astfel cu mult media pe ramură.

în toate secțiile combinatului, 
muncitorii, inginerii și tehnicienii 
au depus și depun eforturi susținute 
pentru folosirea cît mai rațională a 
capacităților de producție, pentru ă- 
tingerea indicilor tehnico-economici 
prevăzuți în proiecte. Astfel, în luna 
decembrie a anului trecut, la două 
din ale patru unități — secția de 
moL.,ă și P.F.L., care au intrat în 
funcțiune în 1962 — s-au atins pa
rametrii proiectați, creîndu-se astfel 
condiții ca, în cursul acestui an, 
combinatul să lucreze la întreaga 
capacitate de producție.

Care au fost principalii factori 
care au contribuit la obținerea aces
tor rezultate ?

încă din perioada construcției, 
conducerea combinatului s-a pre
ocupat de pregătirea cadrelor. 
Avînd în vedere faptul că fabricile 
combinatului sînt dotate cu cele mai 
moderne utilaje, care cereau o înal
tă calificare și pregătire profesiona
lă superioară, au fost recrutați și 
trimiși la fabrici similare din țară 
muncitori pentru calificare și spe
cializare. Astfel, pentru fabrica de 
placaj au fost trimiși la CI L Gă- 
lăuțași și Tg. Jiu, precum și la 
IPROFIL-Deta aproape 100 de mun
citori. La GIL -Blaj au fost școlari
zați 145 muncitori pentru producția 
de plăci fibrolemnoase, iar la 
IPROFIL-Iași, IPROFIL-,,23 Au
gust“ Tg. Mureș și „Tehnica lemnu- 
lui“-București, muncitori pentru fa
brica de mobilă.

La baza organizării școlarizării 
viitorilor muncitori a stat princi
piul ca ei să fie trimiși să învețe în 
întreprinderile dotate cu utilaje 
similare cu cele cu care urma să 
fie dotat combinatul nostru. A- 
ceasta a făcut ca într-o perioadă 
relativ scurtă (4—6 luni), mun
citorii să cunoască și să deprindă 
mînuirea mașinilor la care ur
mau să lucreze. Ne-am preocupat 
c.u grijă și de specializarea cadrelor 
t '.hnico-inginerești. Ținînd seama 
mai ales de tehnologia nouă în va
lorificarea lemnului, au fost trimiși 
la centrele de școlarizare numeroși 
maiștri, ingineri și tehnicieni, cărora 
'j s-au încredințat apoi funcții de 
/ăspundere în organizarea procesu
lui de producție.

Ținînd seama de faptul că un 
mare număr de muncitori calificați, 
veniți să lucreze în combinatul nos
tru, lucraseră mai înainte în între
prinderi și unități mici, cu utilaje 
mai modeste, că și cei calificați în 
unități noi mai au încă nevoie de 
completarea cunoștințelor, în între
prindere au fost organizate cursuri 
de calificare și de ridicare a califi-

cării. Un număr de 840 de munci
tori urmează cursuri de ridicare a 
calificării. De asemenea, 140 de 
maiștri, ingineri și tehnicieni ur
mează cursurile de perfecționare.

Cu toate măsurile luate pentru 
asigurarea și pregătirea cadrelor, 
trebuie să recunoaștem că nu s-a 
făcut totul în ce privește școlariza
rea muncitorilor. Pregătirea celor 
înscriși la cursurile de calificare nu 
s-a bucurat, în permanență, de 
atenția cuvenită, în unele împreju
rări dîndu-se dovadă de formalism. 
Datorită lipsei de control și în
drumare din partea conducerii în
treprinderii, unele lecții au fost 
amînate în mod nejustificat, 
noscînd aceste deficiențe, și mai 
ales ținînd seama de faptul că mulți 
din lucrătorii combinatului sînt ne
calificați, în acest an au fost or
ganizate, pe lîngă cursul de ridicare 
a calificării, încă 6 cursuri de cali
ficare urmate de 186 muncitori.

Buna organizare a procesului de 
producție încă din faza de construc
ție a fost de asemenea una din pro
blemele care au stat în atenția 
noastră. De la bun început s-a ur
mărit să se remedieze unele defi
ciențe de proiectare privind fluxul 
tehnologic. Spre exemplu, la secțiile 
de mobilă și de placaj, unele utilaje 
care fuseseră amplasate în mod ne
rațional duceau la manipulări și 
transporturi suplimentare de mate
rial în timpul lucrului. Pe baza pro
punerilor făcute de conducerea com
binatului au fost schimbate soluții
le din proiect, asigurîndu-se astfel o 
mai bună desfășurare a procesului 
de producție.

Studierea, cu mult înainte de in
trarea în producție a combinatului, 
a tipurilor de produse ce urmau a 
fi fabricate, asigurarea documenta
ției tehnice necesare, pregătirea 
S.D.V.-urilor, aprovizionarea cu ma
terii prime și materiale au stat 
de asemenea în centrul atenției con
ducerii întreprinderii, încă din faza 
pregătitoare intrării în producție. 
Rezultatele obținute în producție 
în cursul primului an de activitate 
sînt o dovadă grăitoare în această 
privință. Totuși, au existat unele 
deficiențe de organizare, inerente 
începutului, care puteau fi preve
nite.

Una din condițiile pentru ca pro
cesul de producție să meargă 
bine o constituie asigurarea locu- 
rilor „cheie“ cu cadre bine pregăti
te din punct de vedere profesional. 
Pe cit a fost posibil am ținut sea
ma de acest lucru, însă mai sînt 
unele posturi, atît în secțiile de pro
ducție, cît și în serviciile adminis
trative, unde este nevoie să se de
pună în continuare eforturi spre a 
se asigura cadre corespunzătoare.

Noi puteam atinge și mai din vre
me parametrii prevăzuți dacă con
structorul, respectiv întreprinderea 
șantiere construcții montaj-Suceava, 
n-ar fi depășit termenul de execu
ție a unor lucrări de construcții și 
montaj. Din cauza întîrzierii con
strucției celor șapte camere de us
care a materialului lemnos și a cinci 
uscătoare, secțiile de mobilă și bi
nale au dus uneori lipsă de material 
corespunzător. întîrzierea acestor 
construcții se datorește și unor în
treprinderi furnizoare de utilaje, ca 
„Unio“-Satu Mare, care au livrat 
utilaje cu defecțiuni ce nu au putut 
fi constatate decît la intrarea în 
probe tehnologice. Unele întreprin
deri furnizoare, cum sînt întreprin
derea Mecanică Roman și „Electro- 
tehnica“-București, n-au furnizat 
nici pînă în prezent, — după mai 
bine de un an de la intrarea în 
funcțiune a combinatului — presele 
și generatoarele C.I.F., mașinile de 
șlefuit canturi profilate și mașini 
de șlefuit cu disc, atît de necesare 
procesului de producție. Ar fi bine, 
din acest punct de vedere, ca Direc
ția combinatelor în construcție din 
cadrul ministerului nostru să urmă-

Oțel, laminate Și sîrmă fire și țesături

Cu-

Doi dintre muncitorii evidențiați în producție, de Ia Fabrica „Rulmentul“- 
Brașov : montorii Ion Trăznea și Alexandru Oros. Oameni ai înaltei califi
cări, ei execută lucrări de cea mai bună calitate, rcalizînd zilnic peste plan 

80—100 rulmenți de diferite dimensiuni.

Primirea tie către tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
a ambasadorului R. P; Cjtineze

extraordinar și plenipotențiar al 
Repùblicii Populare Chineze la 
București, Siu Gien-Guo, în legă-

Miercuri, 22 ianuarie 1964, to
varășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
prim-secretar al C.C. al P.M.R., 
președintele Consiliului de Stat al u 
Republicii Populare Romîne, a’ pri- tură cu plecarea sa definitivă din 
mit în audiență pe ambasadorul Republica Populară Romînă.

Lucrările Adunării generale 
a Academiei R. P. Romine

în cantități sporite
Pe baza experienței pozitive ob

ținute și a descoperirii de noi re
zerve interne, cu prilejul dezbate
rii cifrelor de plan, oțelarii și lami- 
noriștii de la uzinele „INDUSTRIA 
SÏRMEI“ — Cîmpia Turzii au hotă- 
rît să întîmpine cea de-a XX-a ani
versare a eliberării patriei cu urmă
toarele angajamente în întrecerea 
socialistă pe acest an :

SÄ PRODUCĂ PESTE PLAN :
— 980 tone oțel Martin și e- 

lectric ;
— 2 305 tone laminate ușoare 

și tagle ;
— 1 360 tone sîrmă trefilată ;
— 760 tone bare trase de oțel ;
— 410 tone sîrmă
— să depășească 

globală cu 10 500 000
— să depășească 

marfă cu 15 000 000 leî ;
— să realizeze economii supli

mentare Ia prețul de cost de 
1500 000 Iei;

— să realizeze 
plan de 2 300 000

PlNĂ LA 23 
REALIZEZE 
DERI :

zincată ;
producția 

leî ;
producția

beneficii peste 
Iei ;

AUGUST SĂ 
PESTE PREVE-

e-

trefilată ; 
bare trase de oțel ; 
sîrmă zincată ; 
lei la producția

tone sîrmă 
tone 
tone

— 660 tone oțel Martin și 
lectric ;

— 1540 tone laminate ușoare 
și tagle ;

— 910
— 510
— 280
— 7 000 000

globală ;
— 10 000 000 lei la producția 

marfă ;
— 951 000 Iei economii la pre

țul de cost ;
— 1 550 000 Iei beneficii.

în sprijinul îndeplinirii sarcinilor 
de plan și a angajamentelor luate 
a fost prevăzut un plan de măsuri 
tehnico-organizatorice, 
vede : utilizarea 
complex A.M.F. la 
lului de rulmenți, care reduce re
buturile, dotarea 
propulsie al laminorului 1 cu recu
peratoare de căldură corespunză
toare, în scopul reducerii consumu
lui de gaze, utilizarea gazului inert 
la cuptoarele electrice, la secția 
bare trase și altele.

care pre- 
dezoxidantului 

elaborarea oțe-

cuptorului de

Sondele — forate rapid 
si economic

Sondorii de la ÎNTREPRINDEREA 
DE FORAJ MOINEȘTI au scos la 
iveală cu ocazia dezbaterii cifrelor 
de plan noi rezerve menite să ducă 
la reducerea timpului de foraj și a 
prețului de cost. Ținînd seama de a- 
cestea și de bogata experiență pe 
care au cîștigat-o, sondorii moldo
veni și-au luat următoarele angaja
mente în întrecerea socialistă pe a- 
nul 1964 :

— să foreze peste plan 2 000 
metri prin depășirea cu 2 la sută 
a vitezei de lucru planificate ;

— terminarea forării a 5 sonde 
cu opt zile mai devreme ;

— sporirea productivității mun
cii cu 2 la sută ;

— realizarea de beneficii peste 
plan în valoare de 2 200 000 lei.

PÎNĂ LA
REALIZEZE

— săparea
— forarea

zile înainte de termen ;
— 1 300 000 lei beneficii.

Pentru realizarea acestor angaja
mente sondorii au propus să extindă 
forajul cu turbina, să scurteze 
timpul de montaj pe sondă în me
die cu o zi și timpul de manevră 
cu 1,5 la sută, să urmărească regi
mul de foraj optim stabilit pentru 
fiecare sondă în parte.

23 AUGUST SĂ 
PESTE PLAN :
a 1 200 de metri ; 
a 3 sonde cu opt

de Dună calitate
Textiliștii de la Fabrica „ȚESĂ- 

' TURA“ din Iași și-au luat, în cin
stea celei de-a XX-a aniversări a 
eliberării patriei, următoarele anga
jamente în întrecerea socialistă pe 
anul 1964 :

— să depășească planul fizic 
cu 12 tone fire pe seama econo
miilor de bumbac puf și cu 90 000 
mp țesături ;

— să depășească planul de ca
litate, obținînd în plus :

o 10 000 kg fire de calitatea A; 
« 60 000 mp țesături calitatea 

„extra“ și I-a ;
— să depășească sarcina plani

ficată de creștere a productivită
ții muncii cu 0,3 la sută ;

— să reducă procentul de cu
poane cu 0,1 Ia sută față de cel 
admis pe acest an ;

— să realizeze economii supli
mentare de 325 000 lei ;

— să realizeze peste plan be
neficii de 350 000 Ici.

PÎNĂ LA 23 AUGUST SĂ 
REALIZEZE URMĂTOARELE:

— 8 000 kg fire din bumbac puîj 
economisit și 60 000 mp țesături;
— 6 000 kg fire de calitatea A 

și 40 000 mp țesături de calitatea 
„extra“ și I-a ;

— economii 
prețul de cost 
200 000 lei ;

— beneficii
215 000 lei.

în sccpul realizării indicatorilor 
de plan și a angajamentelor luate 
vor fi aplicate în producție o serie 
de măsuri tehnico-organizatorice 
care prevăd printre altele : perfec
ționarea rețetelor de încleiere în 
funcție de amestec și numărul de 
fire, in vederea prelucrării firelor 
în condiții mai bune în țesătorie ; 
introducerea pneumafilelor la rin
gurile de la unitatea B ; îmbunătă
țirea sistemului de filtrare 
industriale întrebuințată la 
rea țesăturilor, extinderea 
deelor tehnologice moderne.

suplimentare 
în valoare

peste plan

Ia 
de

de

a apei 
finisa- 
proce-

Pregătiri pentru muncile
agricole de primăvară

SIMION MACOVEI 
inginer-șef al Combinatului 

de industrializare a lemnului 
Suceava

în Capitală au început miercuri 
dimineața lucrările Adunării gene
rală a Academiei R. P. Romîne.

în prezidiul adunării au luat loc 
tovarășii : Ion Gheorghe Maurer, 
Alexandru Bîrlădeanu, Ilie Murgu- 
lescu, Ștefan Milcu, Ștefan Nădășan, 
Dumitru Dumitrescu, Ștefan Bălan, 
Athanase Joja și Boris Cazacu.

La lucrări participă tovarășii Con
stantin Tuzu, vicepreședinte al Con
siliului de ■ Miniștri, Constanța Cră
ciun, președintele Comitetului de 
Stat pentru Cultură, și Artă, Alexan
dru Sencovici, ministrul industriei 
ușoare, Voinea Marinescu, ministrul 
sănătății și prevedèrilor sociale, :miei 
membri titulari și membri corespon- Lucrările adunării continuă, 
denți ai Academiei R. P. Romîne, (Agerpres)
conducători ai unor organizații' cen
trale, ai institutelor de cercetări ale 
Academiei și, institutelor departa
mentale, cercetători științifici, cadre 
didactice din învățământul superior 
și alți oameni de știință și cultură.

Participanții la adunare au păstrat 
un moment de reculegere în memo
ria membrilor Academiei decedați în 
timpul care a trecut de la ultima 
adunare generală.

Acad. Dumitru Dumitrescu, secre- 
tar-prim al Academiei R. P. Romîne, 
a prezentat darea de seamă privind 
activitatea Academiei R.P.R. pe.anul 
1963. Acad. Ilie Murgulescu, preșe-

dintele Academiei R. P. Romîne, a 
prezentat apoi proiectul de plan pri
vind activitatea Academiei R. P. Ro
mîne pe anul 1964.

După-amiază au început dezbate
rile asupra dării de seamă privind 
activitatea Academiei R. P. Romîne 
pe anul 1963 și a proiectului de plan 
pe anul 1964. Au luat cuvîntul aca
demicienii Raluca Ripan, Eugen Bă- 
dărău, Eugen Pora, Al. Rosetti, Cris- 
tofor Simionescu, Coriolan Drăgu- 
lescu, Gr. Moisil, Constantin Daico- 

. viciu și Arthur Kreindler, profesorii 
Gh. Lupașcu și Traian Ionașcu, 
membri corespondenți ai Acade-

Consiliul de Stat al Republicii 
Populare Romîne a emis un De
cret prin care pentru merite deo
sebite în activitatea desfășurată în 
domeniul teatrului, muzicii și arte
lor plastice a fost conferit titlul de 
„Artist al poporului din Republica 
Populară Romînă“ tovarășilor :

Ștefan Ciubotărașu, actor ; Ale
xandru Ciucurencu, pictor ; Arta 
Florescu, solistă lirică ; Dumitru 
Ghiață, pictor ; Ion Irimescu, sculp
tor ; Egizio Massini, 
Radu, solistă lirică; 
list concertist.

Prin același decret
rit titlul de „Maestru emerit al ar
tei din Republica Populară Ro
mînă“ tovarășilor :

Nicușor Constantinescu, regizor ; 
Stelian Dinu, dirijor; Zoltân Ko
vacs, pictor ; Iosif Ross, grafician ; 
Ștefan Szönyi pictor.

Titlul de „Artist emerit al Repu
blicii Populare Romîne“ a fost con
ferit tovarășilor :

dirijor ; Ioana 
Ion Voicu, so-

a fost confe-

Ion Bărbulescu B’ Arg, grafician ; 
Iosif Bene, pictor ; Nicolae Boboc, 
dirijor ; Ana Colda, actriță ; Gheor
ghe Cotovelea, solist balerin ; Alexa 
Dumitrache-Mezincescu, solistă ba
lerină ; Alexandru Enăceanu, solist 
liric ; Dumitru Eremia, dirijor ; Dan 
Iordăchescu, solist liric ; Ștefan Ior- 
dănescu, actor ; Maria Lătărețu, so
listă lirică; Livia Liseanu-Szilăgyi 
solistă lirică ; Bimbo Mărculescu, ac
tor; Ștefan Mihăilescu-Brăila, actor; 
Ary Murnu, grafician; Nae Roman, 
actor ; Nicolae Patrichi, dirijor ; E- 
milia Petrescu-Cironeanu, solistă li
rică ; Gică Petrescu, solist liric ; 
Ion Piso, solist liric ; Florin Scăr- 
lătescu, actor ; Ion Sima, pictor ; 
Cornel Stavru, solist liric ; Carmen 
Stănescu, actriță ; Ladislau Szăsz, 
solist liric ; Jenö Szervătiusz, sculp
tor ; Zizi Șerban, actriță ; Dorina 
Tănăsescu, actriță ; Ion Tîlvan, ac
tor ; Elena Vătafu, solistă lirică ; 
Maria Voluntaru, actriță.

(Agerpres)

CRAIOVA (coresp. „Scînteii“). — 
în aceste zile în gospodăriile colec
tive și de stat din regiunea Oltenia 
se fac intense pregătiri în vederea 
muncilor agricole de primăvară. Pe 
terenurile ce vor fi semănate în 
primăvară au fost transportate 
pînă acum aproape 240 000 tone 
gunoi de grajd. Urmărindu-se sta
diul de dezvoltare al semănăturilor 
de toamnă, în gospodării s-au luat 
măsuri pentru aplicarea de îngră
șăminte chimice suplimentare și 
prevenirea băltirii apelor pe semă
nături. în gospodăriile de stat din 
regiune se apropie 
rarea tractoarelor 
gricole care vor fi 
pania agricolă de
ceastă lucrare e pe terminate și în 
numeroase S.M.T.-uri, printre care 
Segarcea, Bîrca, Cîrcea și altele. In 
aceste zile se lucrează intens în 
sectorul legumicol. Gospodăriile 
colective din regiune au amenajat 
peste 4000 m p de răsadnițe noi, au 
reparat răsadnițele existente.

de sfîrșit repa- 
și mașinilor a- 
folosite în cam- 

primăvară. A-

W

OAMENI LA DATORIE

1(Continuare în pag V-a)
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La șeful- postului de miliție din 
comună veni într-un. suflet un ce
tățean .să-l anunțe că trei.străini de 
localitate tot dau tîrcoale stației 
C.F.R. După ..semnalmentele comu
nicate de cîțiva colectiviști, șeful de 
post izbuti să identifice pe unul 
dintre suspecți. Părîndu-i-se ciudată 
atitudinea celui în cauză, mai cu 
seamă că începuse să se cam
încurce în explicații, îl invită la 
sediul postului. Coborîse de mult
înserarea. Cînd au ajuns, mili
țianul intră înainte cu gîndul să
aprindă lampa. Pe străin îl lăsă la 
ușă, împreună cu doi paznici ob
ștești. în timp ce scăpăra “chibritul, 
șeful de post auzi în spate un țăcă
nit caracteristic unui pistolet care se 
încarcă. Ce se întîmplase ? Străinul, 
care era un înrăit infractor, se 
smucise de lîngă cei doi săteni și 
intrînd în încăpere, zăvorî ușa, pre- 
gătindu-se apoi să-1 atace pe mili
țian. Acesta își dădu seama de pri
mejdie, stinse chibritul și cu o miș
care fulgerătoare își schimbă locul 
tocmai în clipa cînd răsună detună
tura. Intre cei doi începu o luptă 
îndîrjită, pe întuneric. Deși grav 
rănit, șeful de post nu se lăsă în- 
frînt. Infractorul, văzînd că i s-au 
terminat cartușele, scoase un cuțit. 
Cu ultimele 
izbuti însă să-1 
timp, cetățenii 
să spargă ușa

eforturi, milițianul 
facă inofensiv. între 
din comună reușiră 
zăvorită, pătrunzînd

în încăpere. La cîteva zile a fost 
prinsă toată banda care intenționa 
să jefuiască casieria stației C.F.R. 
Pentru eroismul de care a dat do
vadă, fostul șef de post Ilie Vlad a 
fost avansat ofițer și decorat cu 
„Ordinul Steaua Republicii Populare 
Romîne clasa V-a“.

întîmplarea aceasta, ca și altele 
din activitatea oamenilor în unifor
mă albastră, stă mărturie devota
mentului cu care lucrătorii de mili
ție apără avutul obștesc, liniștea și 
ordinea publică, viața și avutul ce
tățenilor.

îl cheamă Alexandru sau Radu, 
sau poate Ion. Dar, dincolo de iden
titatea precisă, oamenii îi spun 
simplu și firesc : tovarășe milițian ; 
îl salută și îi adresează un zîmbet 
cald cînd îl întîlnesc în miez de 
noapte undeva, pe strada pe care lo
cuiesc. Știu că sub rafalele ploii ori 
sub răsuflarea de gheață a crivățu
lui, un om stă la datorie.

De cîte ori nu l-am văzut ajutînd 
o bătrînă sau un grup de copii să 
treacă strada. De cîte ori nu am fost 
martorii unei dojane către cetățeanul 
veșnic „grăbit“ care era cît pe ce să 
cadă sub roțile unei mașini, pentru că 
nu respectă regulile de circulație. 
Lui ne adresăm ades cu o întrebare 
despre o stradă sau o instituție și 
politețea lui ne apare firească. Pe 
adresa sectoristului dintr-un cartier

dînc înfipte în pămîntul din 
care-și trage puterea, organele de' 
miliție s-au legat tot mai strîns de 
mase, realizările în apărarea legali
tății populare, în menținerea ordinii 
și a liniștii publice datorîndu-se în 
bună parte sprijinului larg și nepre
cupețit pe care oamenii muncii îl
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care o 
dar 

seamă

sau altul vin scrisori din partea pă
rinților unor copii, pe care miliția
nul i-a adunat de pe maidane și, cu 
o povață ori cu o mustrare, i-a ferit 
de greșeli : „Vă mulțumesc, tovarășe 
milițian, pentru truda dumneavoas
tră. Vă mulțumesc din suflet...“

Iată așadar că, într-un fel sau 
altul, lucrătorul de miliție a deve
nit o prezență obișnuită, pe care ne 
bizuim. El se bucură de stima și pre
țuirea cetățenilor prin comportarea 
sa, prin ținuta și 
prestanța pe care 
o are, prin rodni
ca activitate edu
cativă pe 
desfășoară, 
mai cu
prin munca plină 
de abnegație pusă 
în slujba intere
selor poporului.

Sînt 15 ani de 
cînd a luat ființă 
miliția noastră 
populară și în a- 
cest deceniu și ju
mătate, prestigiul 
ei a crescut neîn
cetat. Izvorul suc
ceselor sale este 
îndrumarea de că
tre partid. în în
deplinirea misiu
nii lor, lucrătorii 
de miliție sînt în
suflețiți de minu
natele realizări 
obținute de oa
menii muncii în 
construcția socia
lismului, le este 
călăuză sigură po
litica înțeleaptă a 
partidului nostru. 
Asemenea unui 
copac cu rădăci
nile stufoase a-

(Continuare în pag. IV-a)
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unor acțiuni variate, interesante, ac- 
cultură, cu cesibile. Amintind, spre exemplu, că 

în luna decembrie 1963 au avut loc în 
comune, cu sprijinul intelectualilor

întîlnirile colectiviștilor cu oame
nii. de știință, artă și 
specialiști în agricultură au devenit 
un fenomen de masă obișnuit. 
Mii și mii de Intelectuali din orașe de la orașe, peste 2 000 de manifes- 
vizitează satele, mai ales în aceste “ • ' . " \ '
zile de iarnă, aducînd o contribuție de 300 000 de săteni, ne putem face o 
deosebit de prețioasă Ia răspîndirea imagine a amploarei activității co

misiilor de răspîndire a cunoștințe
lor din regiunea București.

— Aveți o experiență bogată în 
domeniul popularizării cunoștințe
lor. Cum credeți că trebuie să fie 
o conferință bună ?

— Sînt adeptul expunerilor libere, 
necitite, dar bine pregătite. Aces
tea, în mod deosebit, conving și sînt 

•urmărite cu interes de către audi
tori. Țăranul de azi nu mai sea
mănă cu cel de ieri. Analfabetismul 
a dispărut, ziarele și revistele pă
trund în număr mare în comune. A 
crescut considerabil nivelul de cul

tură al oamenilor 
muncii de la sate. 
De aceea noi tre
buie să fim atenți 
cînd mergem în 
mijlocul lor, să ne 

documentăm bine, la nivelul cunoș
tințelor de azi în domeniul despre 
care vorbim, pentru a le fi într-ade- 
văr de folos. Comisia noastră îi spri
jină pe conferențiari și pe această 
linie. Oameni de specialitate vorbesc 
periodic în fața activului de lectori 
despre metodica expunerii conferin
țelor. înainte ca un grup de inte
lectuali să meargă la sate cu o 
conferință pe o anumită temă, unul 
dintre ei prezintă o expunere mo
del, urmată de discuții.

— Succesul unei expuneri depinde 
și de materialul intuitiv folosit pen
tru ilustrarea ei.

— Da, fără îndoială. Și ne stau 
la îndemină diferite mijloace, înce- 
pînd de la cretă și tablă pînă la 
aparate de laborator.

în legătură cu materialele puse 
la dispoziție de Consiliul pentru 
răspîndirea cunoștințelor din Comi
tetul de Stat pentru Cultură și Artă, 
interlocutorul nostru ne spune în 
continuare : Sînt folosite cu mult 
succes mai ales diapozitivele și fil
mele, 
mîna 
filme

țări la care au participat mai mult

culturii' în rîhdurile țărănimii.
Am solicitat profesorului univer

sitar Theodor Bușnița, membru co
respondent al Academiei R. P. Ro
mîne, să răspundă la cîteva între
bări cu privire la această activitate 
obștească. împărtășindu-ne din ex
periența personală pe care a acu- 
mulat-o ținînd conferințe la sate 
ori lucrînd în biroul comisiei de 
răspîndire a cunoștințelor cultural- 
științifice a regiunii București.

— Este o treabă care-mi dă o 
mare satisfacție — ne spune prof. 
Bușnița, referindu-se la activitatea 
sa în acest dome
niu. Am ținut con
ferințe în orașe, 
dar mai ales la 
sate, abordînd de 
regulă probleme 
apropiate de specialitatea mea. 
Am făcut expuneri despre ori
ginea vieții pe pămînt, ereditate, 
miciurinism, creșterea animalelor 
cu producții mari de carne și lapte, 
despre piscicultură. în alte expuneri 
m-am referit la posibilitățile de 
folosire a luncii inundabile a Dună
rii ca și a Deltei Auditoriul pasio
nat și receptiv pe care-1 întîlnești 
de cele mai multe ori la capătul a- 
cestor deplasări îți confirmă utili
tatea expunerilor. răsplătindu-ți 
generos strădania și îndemnîndu-te 
să dorești a lua parte și la alte întîl- 
niri de acest fel Pornind la drum, 
fie într-un grup de specialiști, fie 
singur, uneori nici nu bănulești că 
într-o comună îndepărtată de șosele 
sau de calea ferată vei găsi o sală 
încăpătoare, plină de oameni nerăb
dători să te asculte. Asta mi s-a în- 
tîmplat adesea și mie. Nu pot uita 
de pildă, întîlnirea pe care am 
avut-o cu colectiviștii din raionul 
Salonta Fusesem invitat la o discu
ție cu privire la cele mai bune me
tode de creștere a crapului în eleș- 
tee Cînd am ajuns la Oradea batea 
un viscol puternic și eram aproape 
convins că am făcut drumul de po- zițiile 
mană După alte două ore de mers 
cu trenul și cu sania am sosit în 
comuna Cefa Și am găsit în sală 
peste 150 de brigadieri și colecti
viști Trei ore am stat de, vorbă cu 
o ..sală“ foarte activă. S-au pus,zeci 
de întrebări.
bazîndu-mă 
30 de ani în 
Nu mi-a fost 
part de această adunare, iar seara 
m-a găsit tot acolo, discutînd cu 
vreo 20 de persoane. în condiții a- 
semănătoare am avut o întîlnire și 
cu colectiviști din comuna Alexeni, 
raionul Urziceni. Asemenea exem
ple ilustrează dorința fierbinte 
a colectiviștilor de a se îritîlni cu 
specialiștii, de a primi răspuns la 
problemele care-1 preocupă.

— Cum răspunde acestei dorințe 
comisia regională București ?

— Cred că activitatea comisiei re
gionale este, în bună măsură, po
zitivă și aceasta datorită faptului că 
are sprijinul unui mare număr de 
intelectuali. Circa 500 de specialiști 
din diverse domenii — academicieni, 
profesori universitari și alte cadre 
didactice, cercetători științifici etc — 
contribuie la răspîndirea cunoștințe
lor în regiune. Esențiale în această 
activitate obștească sînt, pe lîngă 
entuziasmul oamenilor de știință și 
cultură, calificarea lor (comisia re
gională și comisiile raionale acordă 
atenție antrenării unor specialiști 
bine pregătiți, cunoscători ai proble
melor specifice regiunii), organizarea

Interviul nostru

la care am răspuns 
pe experiența mea de 
domeniul pisciculturii, 
deloc ușor să mă des-

Recent au fost puse la înde- 
conferențiarilor patru diä- 

noi. Sînt foarte bune și expo- 
științifice editate pe planșe, 

cum este cea referitoare la „Ori
ginea și evoluția omului“. Acum au 
fost tipărite și planșele unei expo
ziții despre „Fenomene meteorolo
gice“. Ar fi bine dacă s-ar gîndi 
Consiliul și la posibilitatea reedită
rii, firește într-o formă actualizată, 
a unora din expozițiile mai vechi 
care s-au epuizat cu desăvîrșire — 
dar și cu folos — cum a fost cea 
despre „Structura universului“. 
Lectorii care fac expuneri pe teme 
de politică externă resimt nevoia 
unei hărți politice a lumii, cores
punzătoare transformărilor ' ce1 au 
avut loc pe glob în ultimul deceniu, 
și tipărită într-un format mare, de
oarece hărțile pe care le avem acum 
la îndemînă nu sînt vizibile din sala 
unui cămin cultural. Mi se pare, de 
asemenea, că utilizăm încă în mică 
măsură un mijloc atît de eficace în 
difuzarea cunoștințelor cum este fil
mul științific. Comitetele de cultură 
și artă, organele de difuzare a fil
mului ar trebui — atît pe plan cen
tral cît și la nivelul regiunilor și ra
ioanelor — să folosească eficient 
filmele de popularizare a științei.

Răspîndirea cunoștințelor cultu- 
ral-științifice, a spus în încheie
rea convorbirii noastre prof. Th. 
Bușnița, este o acțiune de mare în
semnătate, ale cărei roade se răs- 
frîng în dezvoltarea gospodăriilor 
colective, în ridicarea întregii vieți 
a satului la un nivel tot mai înalt.

Ieri, la Uniunea Ziariștilor a avut 
loc o conferință de presă consacrată 
pregătirilor în vederea celui de-al 
III-lea Concurs și Festival interna
țional „George Enescu“, care va a- 
vea loc între 5—20 septembrie a.c.

Au participat membri ai Comite
tului de organizare al Concursülui 
și Festivalului, reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, ai 
presei centrale, atașați culturali și 
de presă ai unor misiuni diploma
tice la București.

Scriitorul Ion Pas, președintele 
Comitetului de Radiodifuziune și Te
leviziune din R. P. Romînă, preșe
dintele Comitetului de organizare 
al celui de-al III-lea Concurs și 
Festival internațional „George E- 
nescu“, a trecut în revistă succe
sele obținute Ia edițiile anterioare 
ale acestei manifestări.

Referindu-se la Concursul ce se 
va desfășura în toamna anului aces
ta, vorbitorul a arătat că au fost in
troduse de astă dată, în re
pertoriul competiției, un număr 
sporit de piese de George Enescu și 
de compozitori romîni contempo
rani, ceea ce oferă posibilitatea 
unei cunoașteri mai largi a creației 
romînești.

„Un surîs în
La cinematograful „23 August“ 

Rm: Vîlcea și la căminul cultural 
comuna Crovu, raionul Drăgănești- 
Vlașca, a fost prezentat, recent, un nou 
film romînesc — „Un surîs în plină 
vară“, comedie de actualitate inspirată 
din viața satului. Filmul a fost primit 
cu căldură. După vizionări, rea
lizatori ai filmului au stat de vorba 
cu Spectatorii — președinți de gospo
dării colective, colectiviști

din 
din

Rezultatele obținute la primul și 
al doilea Concurs șl Festival inter
național „George Enescu“ au făcut 
să crească interesul muzicienilor din 
diverse țări pentru cea de-a Hl-a 
ediție a Concursului și Festivalului, 
încă de pe acum peste 100 de tineri 
interpreți din 20 de țări s-au adre
sat Secretariatului Concursului pen
tru a cere informații șl a obține lu
crările compozitorilor romîni, pre
văzute în program, în vederea par
ticipării lor la Concurs.

Alături de personalități ale muzi
cii romînești și-au anunțat partici
parea în juriul de vioară : Joseph 
Calvet (Franța), Fritz Ehlers (R. D. 
Germană), Henri Gagnebin (Elve
ția), Gonzales Mantiei (Cuba), Hans 
Slttner (Austria), G. M. Țîganov 
(U.R.S.S.) ; în juriul de pian : prof. 
Guido Agosti (Italia), Istvan Antal 
(R. P. Ungară), Nadia Boulanger și 
marchizul de Gontaut Biron (Fran
ța), Aram Haciaturian (U.R.S.S.), 
prof. Emil Hajek (R. S. F. Iugosla
via), Josef Palenicek (R. S. .Ceho
slovacă), Henrik Sztompka (R. P. 
Polonă), Magda Tagliaferro (Brazi
lia), prof. Ting Shan Te (R. P, Chi
neză) ; în juriul de canto : William 
Mc Alpin (Anglia), Ewa Bandrows- 
ka Turska (R. P. Polonă), Antiochos 
Evanghelatos (Grecia), Nicolai 
Ghiaurov (R. P. Bulgaria), Galina 
Vișnevskaia (U.R.S.S.).

In programul manifestărilor mu
zicale ale Festivalului figurează di
rijori, orchestre simfonice, ansam
bluri de operă și balet, soliști vo
cali și instrumentiști din țara noas
tră și din alte țări; concertele vor 
avea loc în Capitală, precum și la 
Iași, Cluj, Timișoara. Printre oas
peți se numără dirijorul Herbert 
von Karajan în fruntea Filarmoni
cii din Viena, Baletul Teatrului 
Mare din Moscova, dirijorii André 
Cluytens, Zubin Mehta și John 
Pritchard, compozitorul și dirijorul 
Aram Haciaturian, pianiștii Arthur 
Rubinstein și John Ogdon, 
lonceliștii André Navarra și 
par Cassado, instrumentiștii 
Pischner — clavecin și Janos 
ner — viola da gamba și cîntăreții 
William Mc Alpin, Kim Borg, 
Ayhan Baran, Miroslav Cangalovic, 
Nicolai Ghiaurov, Patricia Johnson 
și Galina Vișnevskaia.

vio- 
Gas- 
Hans 
Lieb*-

vară“
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și-au spus părerea, despre: conflictul 
eroii înfățișați pe ecran, subliniind ca
litățile și îndeosebi autenticitatea unor 
personaje, ori formulînd unele opinii 
critice pe marginea noii realizări a Stu
dioului „București". Organizate la re
comandarea Consiliului cinematogra
fiei, aceste „avanpremiere“ și discu
țiile care le-au urmat au fost instruc- . 
tive pentru cineaști. A fost un prim exa

men, o primă con
fruntare cu publi- - 
cui, înaintea pre
mierei care va avea 
loc în săpțămînile 
următoare. în foto
grafia alăturată: ac
torii Sebastian Pa- 
paiani și Florina 
Luican într-o 
nă din filmul 
surîs în plină 
fă“ (scenariul 
D. R. Popescu ; re
gia — Geo Sal- 
zescu ; imaginea — 
George Cornea ; 
muzica — Radu 
Șerban).

Și

sce- 
„Un 
va-

N. Tonitza. Expoziția cuprinde 240La Muzeul de Află al R. P. Romîne se deschide azi expoziția retrospectivă N.
de lucrări de pictură și 146 lucrări de grafică ale artistului. Multe din lucrările lui Tonitza au fost inspirate din viața 
oamenilor simpli, a sărăcimii. Iată mai sus două reproduceri : „Interior II“ și „Copii din Făgăraș“, aflate în expoziție

Cîteva din concertele de muzică de 
cameră din actuala stagiune (să a- 
mintim recitalurile date de o serie 
de artiști dé frunte ai muzicii noas
tre, de concertele unor ansambluri 
de cameră de la noi și de peste ho
tare) au dovedit încă o dată intere- 
sul publicului larg pentru acest gen 
Orizontul ca și numărul amatorilor 
de muzica s-a lărgit. Sînt urmărite 
cu interes manifestările muzicale 
care îmbogățesc sfera de cunoștințe 
ale iubitorilor de muzică cu aspecte 
mai puțin cunoscute, în genuri dife
rite ; receptivității ascultătorilor i se 
adaugă, mereu mai mult, exigența 
pentru programe bine alcătuite, pen
tru înalta ținută a interpretării.

Dacă pentru muzica simfonică s-au 
cîștigat largi categorii de ascultători 
(concertele orchestrelor Filarmo- 
nicii.și Radioteleviziunii, cărora li se 
adaugă programele periodice ale or
chestrei Cinematografiei, însoțite de 
prezentări interesante, ciclurile de 
concerte educative, au contribuit 
la acest proces), un sector impor
tant, cel: al muzicii de cameră, este 
încă mai puțin cunoscut, mai puțin 
cultivat.

Radiâ-ul, prin ciclurile de sonate, 
trio-uri, cvartete, de Haydn, Mozart, 
Beethoven, Schubert etc — ca și re
citalurile unor formații, uneori bine 
alcătuite dar cu activitate sporadică, 
și ale unor soliști valoroși, nu reu
șesc să acopere în măsură suficientă 
necesitățile în privința promovării și 
răspândirii. sistematice a creației, 
foarte bogate, a genului.

Aceasta, în primul rînd 
cauză că de mai mulți ani nu 
vem tocmai formațiile care 
împlinească această lipsă — duo-uri, 
trio-uri, cvartete etc, formații re- 
strînse de muzică de cameră — 
compuse din muzicieni de valoare, 
care să aibă o activitate permanentă 
și preocupări exclusive în acest do
meniu, capabili să pregătească și să 
prezinte la un nivel artistic cores
punzător literatura de sute și sute de 
lucrări ale muzicii de cameră. încer
cările de pînă acum ale unor artiști 
entuziaști, constituind desigur o ex
periență merituoasă, au întâmpinat 
în realizarea lor greutăți, care însă 
nu sînt de netrecut.

Dezvoltarea muzicii noastre, pres
tigiul binemeritat pe care ea l-a cîș-

din
a-
să

tigat în anii din urmă, pun la ordi
nea zilei rezolvarea acestei pro
bleme importante.

Din viață noastră muzicală lipseș
te în primul rînd formația clasică a 
cvartetului de coarde cu activitate 
neîntreruptă. Cvartetul bine alcă- 
.~.l este acea familie muzicală 
de la care se poate trece, prin exclu
derea sau adăugarea unor instru
mente, la abordarea trio-ului, cvin
tetului, sextetului, septuourului etc.

Există în Capitală și în multe ora
șe ale țării instrumentiști de valoa
re, muzicieni cu temeinică cultură de 
specialitate, precum și o clasă de 
muzică de cameră la Conservator, în 
măsură să prepare cadrele de care 
avem nevoie. Merită subliniat că 
există o tradiție prețioasă în acest 
domeniu, ilustrată de George Enescu 

• și de alți muzicieni. Literatura ori
ginală pentru aceste formații înmă
nunchează numeroase lucrări.

Toate aceste condiții, sprijinul de 
care se bucură în general activitatea 
muzicală din țara noastră, ar fi pu
tut duce la alcătuirea unui cvartet 
de coarde dacă Consiliul Muzicii din 
Comitetul, de Stat pentru Cultură și 
Artă și unele instituții muzicale de 
seamă ca Filarmonica de stat „Geor
ge Enescu“, Radioteleviziunea etc, ar 
fi privit cu mal multă înțelegere ini
țiativele menite să ducă la înjgheba
rea unui cvartet. Entuziasmul șl pa
siunea interpreților nu sînt suficien
te, singure, pentru ca o asemenea 
formație să-și afirme existența, Să-și 
împlinească menirea. Pregătirea 
membrilor unui cvartet este mai a- 
nevoioasă, adesea, decît a unor or-

chestre mari. Institutele de învăță- 
mint superior muzical au de adus o 
contribuție prețioasă în această pri
vință, instruind în mod special, cu 
mai multă grijă, interpreta de mîine 
ai muzicii de cameră.

Desfășurarea firească a vieții noa
stre muzicale impune crearea atît 
a unui cvartet cît și a altor 
formații de muzică de cameră, 
în privința formațiilor mai mari 
experiența este mai bogată. Ea 
trebuie însă dusă mai departe, 
dezvoltată. Formații de cameră cum 
sînt cele conduse de dirijorii 
Mircea Cristescu, Paul Popescu, Ma
rin Constantin, A. Șumski, Franz 
Xaver Dressier (Sibiu), Dumitrv^Pop 
(Cluj), ca și cvintetul de "â tu
tori al Filarmonicii „George . pă
cii" au dovedit — prin manifes
tările lor, deși încă destul de rare 
— că există 
meniu. Este 
închegarea 
nente.

Asigurînd
sistematică a formațiilor de cameră 
care și-au afirmat calitățile,, urmă
rind pregătirea lor minuțioasă, creș
terea profesională a instrumentiștilor 
și cîntăreților care le compun, pu
tem fi siguri că domeniul muzical de 
care ne ocupăm se va îmbogăți cu 
interpretări valoroase, iar creația 
originală pentru aceste formații va 
fi stimulată — adăugind succeselor 
noastre muzicale de pîng acum altele 
noi, nu mai puțin însemnate.

posibilități în acest do- 
timpul sa se treacă la 
unor formații perma-

o activitate susținută,

MIRCEA SIMIONESCU

NE SCRIU CITITORII

la Muzeul regional al Banatului

Ca și cele cîteva volume de poezii 
care au precedat-o, ultima culegere 
de poezii a lui Mihai Beniuc, „Pe 
coardele timpului“, are un profil 
marcat. II indică, în parte, și titlul. 
Acesta vorbește de coardele timpului 
nostru, de reacția poetului față de 
marile probleme ale vieții contempo
rane. Indică și atitudinea față de 
vremea care se deapănă fără a pu
tea fi oprită, zbuciumul unui erou 
liric mereu prezent, însetat de viață, 
față de trecerea ireversibilă a ani
lor. Această din urmă temă, împreu
nă cu meditația asupra artei și asu
pra rosturilor poeziei, constituie axa 
volumului. Poetul se reîntoarce la cî
teva probleme cheie ale liricii sale 
filozofice pentru a adîncl întrebări
le și răspunsurile. Subliniază singur 
această revenire prin procedeul mai 
rar folosit al imaginii citat : „Sînt 
măr de lîngă drum, / Și gata-s a vă 
dărui /- Chiar fructul cel mai roșu / 
Ce strălucește printre ramurile 
mele“ f, spune „Cuvîntul înainte“. Iar 
„Cheile“, primul poem, pomenește de 
„Suferințele / Petrificate ca la Pom
pei / Subi lava și cenușa de foc / Din 
Vezuviul inimii mele /“. Se amintesc 
deci două metafore care aparțin u- 
nora dintre cele mai revelatoare cu
legeri ale autorului: „Mărul de lîngă 
drum" ,și „Inima bătrînului Vezuv“.

Sînt referiri făcute cu gîndire poe
tică originală și cu prospețime a e- 
moției. Cele două direcții pe care le 
străbate cursul liric se numără prin
tre temele străvechi ale poeziei. To
tuși, pe bună dreptate, Gorki le-a 
contestat caracterul etern în sens de 
imuabil. Există în aceste preocupări 
la care de la Horațiu încoace se re
întoarce poezia, relația dialectică 
dintre continuitate și transformare.

Imbătrînirea ori sensul poeziei sînt 
întrebări care solicită fiecare gene
rație de poeți, fiind inseparabile de 
evoluția individului și de esența ar
tei. Dar fiecare formație socială dă 
propriul ei răspuns. în gîndirea poe
tică atît de pregnant individualizată 
a lui Beniuc se discerne răspunsul 
unui ai'tist socialist la aceste între
bări străvechi. Dialogul poetului cu 
vîrsta, cu anii stratificați, se desfă
șoară dramatic, la antipodul clișeelor 
ce reduc sentimentul scurgerii timpu
lui la voioșia „bătrînului cu suflet 
mereu tînăr“. E o ciocnire vehemen
tă și adesea < 
sînt specifice 
cu autentică 
atent mereu la 
socialistă, care 
anilor adunați 
mai mulți-napoi", cum spunea odată 
Beniuc — și de granițele existenței 
individuale.

Diferite poezii înregistrează pe 
rînd impresiile contradictorii pe care 
le trezește acest înfrigurat dialog cu 
timpul, 
făptura 
„Inc-un 
după trunchi, ca o reptilă / Timpul“.

Dar deși poeziile care dau glas a- 
cestor preocupări nu sînt adunate 
într-un ciclu ci răsfirate în volum, 
ele sînt 'concepute unitar și trebuie 
discutate ca atare. Se luminează una 
pe alta și nu se reduc la zbatere îm
potriva unei legi a firii. De aici și 
diversitatea tonalităților afective 
care însoțesc sisteme de metafore și 
deci idei poetice deosebite. Metafo-, 
rele și sentimentele ce le exprimă' 
reproduc drumul de la zbatere la se
ninătate și fermitate. „Cheile“ înre
gistrează scurgerea anilor cu umo-

diireroasă. Temele ei 
pentru artistul activ, 
tinerețe sufletească, 
viața în transformare 
se lovește de gîndul 

— „Mulți înainte, dar

Timpul devine „vasilisc" 
fantastică din basme. 
inel mi-a-nfășurat, / Pe

toarce se transformă în contempla
rea senină a unei ordini cosmice în 
oare viața se perpetuează. „Nu moa
re nici omul / Doar trece și nu mai 
revine / Cum nu mai revin aceleași 
zăpezi... Toate-au plecat și s-au 
schimbat / Mișcîndu-se în apa fără 
țărmuri l A marelui timp I. Dar nu 
moare, nu moare nimic".

„Arta poetică”, temă majoră în 
poezia lui Beniuc, e dezvoltată în ac
tualul volum tot în raport cu timpul, 
„pe coardele lui". Și aici gîndirea se 
dezvoltă dramatic, dă răspuns la în
trebări grave. Cele două preocupări 
— existența individuală și existența 
poeziei — folosesc aceeași unitate 
de măsură artistică. Convingerea 
despre menirea poeziei ne e îm- 

diversitate 
imagini
sarcasm 
de pe

rul ușor colorat de tristețe cu care 
constați un lucru inevitabil. Poetul 
se simte casa de fler a timpului, um
plută de ani „fișicurî, fișicuri“. 
„Ia-ți anii, / Ia-ți anii, zic... Ascul- 
tă-mă / Descuie 1 / Ah, ticălosul / A 
pierdut cheile“.

Ideea perenității poporului și trăi
rea nu închis în sine ci deschis spre 
ceilalți sînt antidotul eficace pentru 
zbuciumul trezit de gîndul anilor 
scurși. E și ideea uneia dintre poe
ziile anterioare, esențiale pentru e- 
voluția lui. Beniuc — „Bucuria de a 
trăi“. Trebuie remarcat că se con
tinuă aici, în noi împrejurări istori
ce, un răspuns pe care cîțiva poeți 
însemnați ai trecutului l-au dat con
flictului dintre frămîntarea indivi
duală și sentimentul apartenenței 
sociale. „La patrie, la lume, la tot ce 
pătimește / Nimic nu ești dator ?" 
se întreba Alexandrescu. Iar „Vara“ 
lui Coșbuc dezlega o întrebare și 
mai apropiată de cea pusă de către 
poetul contemporan exclamînd : 
„Mi-e inima de lacrimi plină ! Că-n 
ea s-au îngropat mereu ai mei/... O 
mare e, dar mare lină / Natură, în 
mormîntul meu / E totul- cald că e 
lumină“/.

Volumul „Pe coardele timpului" 
limpezește treptat răspunsul, modi- 
ficînd și sistemul de imagini. „Vasi- 
liscul“ devine „așteptarea schimbu
lui“, „nai.nte de a se face lumină“

Cîntul „In așteptarea schimbului" 
e închinat libertății, iubirii, e „cîn- 
tecul uzinei" și proslăvește munca 
In „Nu moare nimic” biruința vieții 
tuturor asupra pieirii unuia e afir
mată cu pasionată convingere: „Am 
spus-o și-o spun / Moartea nu ar-, 
putere / Ea-i lipsă nu prezență".
Gîndul la timpul ce nu se mai în- fierb oul lui Columb pentru a repe-

părtășită cu 
nuri — umor, 
te, hiperbolice, 
Poetul „venit 
împrumută strigătul meseriașilor 
moți pentru a deosebi meșterirea 
pretențioasă de cîntecul „din care 
durerea veacului să șuiere": „Dar 
covăcia mea nu face frumuseți, / Cu 
apă goală oamenii să-mbeți, / Meș
terii, meșterii" / O artă poetică în 
care se distilează gîndul și hotărîrea 
populară e pasionată, incandescentă. 
Poetului i se cere dăruire. O afirmă 
„Inima cîntătoare“ într-una din a- 
cele hiperbole majestuoasë pe care 
poezia lui Beniuc le-a descoperit în 
mai multe rînduri: „Iar de-o izbesc 
de crengile astrale, / începe cerul, ca 
niște cristale / De candelabru, cînte- 
ce să scoată ,/ Și cîntă-n cor atuncea 
noaptea toată".

O astfel de artă poetică nu poate 
accepta atitudinea colecționarului de 
procedee poetice, a „maestrului" 
care urmărind pasărea măiastră vî- 
nează pe rînd „un corb, un pescăruș, 
un uliu și un graur", le înseamnă cu 
grijă șl le clasează în cataloage. „N-o 
aștepta din zilele de-apoi / Maestre 
scumpe, pdsărea-i în noi". Nu poate 
accepta nici epigonismul celor care

de to- 
pasiona- 
polemic. 
Crișuri“

ta mai comod ceea ce a descoperit 
un înaintaș. In volum, versurile sa
tirice și cele ce vorbesc înflăcărat de 
sensul poeziei se întregesc reciproc.

Atît în tratarea celor două teme 
principale cît șl în versuri închi
nate altor „coarde ale timpului“ nos
tru se conturează profilul etic 
și spiritual al omului de azi — omul 
preocupat de mari probleme ale vie
ții și creației, omul care-și împlineș
te propria personalitate în vastul 
proces de construire a socialismului. 
„încolonarea, visuri, și la drum, / A- 
colo unde viitorul arde", spune poe
zia care dă și titlul volumului. A- 
ceastă perspectivă a drumului des
chis „spre mai departe" este pre
zentă în răspunsurile pe care sensi
bilitatea poetului le dă diferitelor 
aspecte ale realității contemporane.

în noul volum persistă unele ine
galități artistice. Le întîlnlm într-u- 
nele din versurile dialogului cu 
timpul sau în cele care conțin reflec
ții asupra poeziei. Verva devine joc 
de cuvinte în „Așa cuvinte“, iar în 
„Să nu mai fie“ poetul pare mai a- 
tent la exercițiul de poezie monori- 
mă decît la ceea ce are de comuni
cat. în ansamblul volumului ponde
rea acestor versuri 
menea scăderi sînt 
distonează cu însăși 
tică a poetului.

Sînt străbătute în 
cîteva direcții ale liricii. Un poem al 
despărțirii alternează în cîteva com
parații din strofa finală elanul cu 
ironia, în peisajul turburător al în
serării. „Și pîlpîia o rază din ochii 
tăi departe ,' Și eu goneam pe cîm- 
puri să-i ies la vro răscruce / Ca un 
dulău stăpînei pe care trenu-o duce! 
Cină seara se desface pe lume ca o 
Carte".

Unitar și, în același timp, divers, 
„Pe coardele timpului“ este un volum 
semnificativ pentru dezvoltarea li
ricii lui Beniuc.

Cine vizitează Mu
zeul regional al Bana
tului din Timișoara gă
sește adăpostite aici un 
mare număr de lucrări 
de artă romînească și 
străină. în cadrul sec
ției de artă plastica fi
gurează tablouri de Th. 
Aman, 
rescu, 
Octav 
Luchian, Al Ciucurencu 
și alții, sculpturi sem
nate de Dimitrie Pa- 
ciurea, Oscar Han, Ion 
Irimescu ș.a. Sînt ex
puse și lucrări din pe
rioada de început a pic
turii romînești laice, 
cîteva lucrări ale unor 
pictori bănățeni și ale 
unor artiști străini care 
au trăit în Banat.

Nicolae Grigo- 
Ion Andreescu, 
Băncilă, Ștefan

Vizitând această secție, 
zăbovind în fața multor 
piese de 
greți lipsa 
informativ, 
sînt unele 
n-au nici 
nui tele 
cative. Popasul în fața 
unor lucrări prilejuiește 
și o altă constatare : 
date istorice eronate, 
nume greșit transcrise, 
(Goliad în loc de Goliat, 
C. A. Rosetj în loo de 
C. A. Rosetti ș.a.).

Am auzit de multe 
ori păreri ale unor vi
zitatori care, ca și mi
ne, își exprimă dorința 
ca lucrările de artă ro.- 
mînească și străină să 
fie astfel prezentate în
cât să li se pună preg-

valoare, re- 
unui catalog 
mai ales că 
lucrări care 
măcar obiș- 

etichete expli-

nant în valoare însuși
rile artistice. Cred ca o 
mai bună expunere a 
unor lucrări 
semnate de I. 
Al. Steriadi, 
Dărăscu, ai 
la reliefarea 
de execuție 
ale acestor opere. Ta
blourile prea înghesuite, 
lipsa notelor explicative 
micșorează posibilita
tea vizitatorului de a 
înțelege și gusta ope
rele expuse. Se cere de 
asemenea o mai mare 
grijă din partea colecti
vului muzeistic pentru 
buna întreținere a lu
crărilor de artă exis
tente aici.

ca cele
Iser, Jean

Nicolae 
contribui 
calităților 

și culoare

Prof. L. DUNAJECZ

e redusă. Ase- 
însă de evitat, 
concepția este-

volum și alte

SILVIAN IOSIFF^SCU

■HH9

Tcatrul „Lucia Sturdza Bulandra“ prezintă săptămîna aceasta premiera trilogiei „Ores- 
tln” do Eschyl, în traducerea lui Alexandru Pop. Fotografia noastră înfățișează p« 
Beato Fredanov, artistă emerită, șl Mircea Albulcscu într-o scenă din spectacol.
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aBTBffCȚIILBB BE LOCUINȚE
Constructorilor de locuințe le revin în 1964 sarcini deosebit de în

semnate ; ei au de dat în folosință în orașele țării 54 000 aparta
mente. Pentru realizarea la timp și în cele mai bune condiții a acestui 
volum de construcții se cer luate în continuare măsuri tehnico-organi- 
zatorice temeinice, pe șantiere este nevoie de o activitate susținută în 
tot cursul anului. Industrializarea lucrărilor, extinderea utilizării ma
terialelor noi, măsurile gospodărești luate asigură continuitatea muncii 
pe șantiere și în perioada de iarnă, în acest timp executîndu-se un 
mare volum de muncă. Totul depinde numai de asigurarea frontului 
de lucru și a celorlalte condiții care contribuie la buna desfășurare a 
lucrărilor — materiale, cadre calificate, utilaje etc.

Dezvoltând experiența dobîndită în anii trecuți, constructorii de pe 
șantierele de locuințe sînt acum, la început de an, în plină activitate. 
Ei continuă lucrările, îndeosebi cele interioare, la blocurile începute 
spre sfirșitul anului trecut, organizează noile șantiere. Intr-o serie de 
regiuni a început sau se începe construcția unor noi blocuri prevăzute 
în planul pe 1964. In pagina de față redăm unele aspecte privi
toare la activitatea care se desfășoară pe șantiere, încă de la în
ceputul anului, pentru realizarea construcțiilor de locuințe planificate 
pe 1964.

In noul cartier al Galafiului, Țiglina, au fost construite și date 
în folosință pînă acum peste 5 360 de apartamente. în partea 
stingă a fotografiei o imagine panoramică a noului cartier.

In apropiere a început construcția unui nou cartier — Țiglina 2. 
Aici, printr-o bună organizare a muncii, prin continuarea lucră
rilor în ritm susținut și în lunile friguroase^ constructorii au înăl

țat „Ia roșu“ 3 blocuri; la altele se lucrează la fundații (imagi
nea din dreapta)

Lună de lună, ritm susținut de lucru
de 
de 
de 
re-

• In perioada 1960-1963, în orașele regiunii Iași 
s-au construit peste 7000 apartamente, ® Alte 
2266 de apartamente vor fi terminate în 1964, ® 
85 la sută din proiecte»- la îndemîna constructo
rilor, ® Măsuri eficiente aplicate pe șantiere.

a existat o grijă 
asigurarea con- 

Pentru a cu-

Colectivele 
constructori 
pe șantierele 
locuințe din 
giunea Iași au a-
cumulat anul 
trecut o bună ex
periență privind 
organizarea și 
desfășurarea lu
crărilor pe tim
pul friguros, Și 
în acest an aici 
deosebită pentru
tinuității lucrului, 
noaște ce s-a întreprins pe șantie
rele Trustului regional de cons
trucții Iași în scopul realizării în
tocmai a construcțiilor din acest 
an și cum se desfășoară în prezent 
lucrările pe șantiere, coresponden
tul nostru regional s-a adresat tov. 
ing. AUREL STEGARU, vicepre
ședinte al sfatului popular regio
nal Iată ce ne-a relatat.

E periența ne-a confirmat că 
pentrțu realizarea exemplară a pla
nului de construcții trebuie să por
nești la drum temeinic organizat și 
pregătit. Este vorba înainte de toate 
de asigurarea constructorului din 
timp cu documentația tehnică de 
execuție. Datorită unei mai strînse 
colaborări între proiectanți, con
structori și beneficiari s-a putut asi
gura pînă în prezent documentația 
tehnică pentru lucrările din planul 
de investiții al sfatului popular re
gional pe anul 1964 în proporție de 
85 la sută. Pentru a se urgenta ter
minarea restului documentației-s-au 
î-uat toate măsurile și o parte este 
într-un stadiu avansat de întocmi
re. Pînă la sfirșitul trimestrului I al 
■anului în curs, toate proiectele vor 
fi la îndemîna constructorilor. Din 
planul de locuințe de 1 865 aparta
mente pentru orașul Iași prevăzute 
pe apul 1964 s-au predat executan
tului proiectele pentru 1 372 aparta
mente și sînt create condiții ca res
tul să fie terminate în întregime în 
primele două luni ale anului. Pentru 
construcțiile de locuințe care se vor 
executa la Vaslui, Bîrlad, Huși și 
Hîrlău, proiectele sînt predate în în
tregime.

în ce privește documentația nece
sară construcțiilor social-culturale 
avem proiecte pentru cele trei școli 
și pentru cele 4 complexe comerciale. 
Este asigurată în întregime docu

mentația pentru planul de producție 
al trustului pe trimestrul I.

O situație mai grea prezintă lucră
rile ce urmează să fie executate de 
către Trustul regional de construcții 
Iași pentru alți beneficiari aparți- 
nînd diferitelor ‘ .
unde nu există documentații decît 
pentru 40 la sută din planul anual. 
Rămîneri în urmă sînt la lucrările 
Consiliului Superior ai Agriculturii, 
la Comitetul de Stat pentru valorifi
carea produselor agricole și altele. 
Ar fi bine ca beneficiarii care au lu
crări în planul nostru de execuție să 
ne sprijine în mai mare măsură în 
problema asigurării proiectelor ne
cesare, pentru ca încă din trimestrul 
I. al anului constructorii să poată 
începe execuția obiectivelor prevă
zute.

Vorbind de asigurarea proiectelor, 
vreau să subliniez că de astă dată 
proiectanții noștri, ținînd seama de 
propunerile și sugestiile făcute în 
consfătuirile comune între proiec
tant, constructor și beneficiar ca și 
ale cetățenilor, au reușit să predea 
proiecte de mai bună calitate, com
plete, care asigură o creștere a con
fortului în noile locuințe. S-au folo
sit în mai mare măsură proiectele 
tip, refolosibile și directive, adaptate 
la specificul arhitectonic local. In 
realizarea planului tehnic al 
D.S.A.P.C. pentru 1964 s-a urmărit 
introducerea tehnicii avansate și a 
materialelor noi de construcții — 
folosirea pe scară largă a structuri
lor constructive moderne și a mate
rialelor noi, eficiente.

O atenție deosebită s-a dat pregă
tirii din timp a frontului de lucru pe 
acest an, asigurării unui ritm susți
nut încă din primele luni ale anului, 
în prezent, constructorii își desfă
șoară activitatea pe un front larg 
atît la locuințe cît și la celelalte o- 
biective. Sînt în construcție peste 
900 apartamente, unele în stadii fi
zice avansate, ceea ce asigură pre
darea încă în trimestrul I a circa 
350 de apartamente. Spațiile de Iu-

organe centrale,

cru sînt închise șî 
încălzite, iar sta
țiile de mortare și 
betoane au asigu
rate materialele 
necesare și apă 
caldă. S-a început 
și execuția la toa
te cele 3 școli 
prevăzute în plan; 
se lucrează în 
ritm susținut la 

comerciale din Iașicele 4 complexe comerciale din Iași 
și Bîrlad și la o serie de alte lucrări.

Pentru îmbunătățirea activității de 
construcții-montaj în anul 1964, co
mitetul executiv al sfatului populai' 
regional a luat și unele măsuri teh- 
nico-organizatorice pentru ea execu
ția să decurgă în bune condiții din 
primele' zile ale anului. S-a predat 
din timp trustului regional de con
strucții planul anual la toate activi
tățile, defalcat pe indicatori, s-a pre
cizat marea majoritate a obiective
lor. După discutarea indicatorilor de 
plan cu colectivele de constructori, 
conducerea trustului a fost ajutată 
să întocmească un plan general de 
organizare, cuprinzător, privind a- 
provizionarea cu materiale, asigura
rea forței de muncă, dotarea unită
ților de construcții cu utilaje grele 
și de mică mecanizare etc. Alte mă
suri aplicate pe unele șantiere pre
văd organizarea mai bună a lucru
lui pe schimburi, brigăzi și echipe, 
extinderea sortimentelor de prefa
bricate, urmărirea respectării grafi
celor, întărirea controlului de cali
tate, mai ales la lucrările de finisaj 
care se execută iarna. Toate acestea 
dau posibilitate constructorilor să 
folosească încă din primele zile ale 
anului întreaga capacitate de pro
ducție, să lucreze în ritm susținut.

Concomitent cu îndrumarea în 
continuare a activității constructo
rilor pentru urgentarea lucrărilor, 
comitetul nostru executiv va urmări 
ca toți beneficiarii și D.S.A.P.C. Iași 
să termine în întregime și intr-un 
termen cit mai scurt documentația 
tehnică, realizarea unei colaborări 
mai strînse pe parcursul execuției 
între proiectant, executant și bene
ficiar, aprovizionarea cu materialele 
necesare.

Organizînd încă de pe acum cit 
mai bine munca pe șantiere, con
structorii de locuințe pot să îndepli
nească la timp și în bune condiții 
sarcinile care le revin în acest an.

Din relatările corespondenților regionali ai ziarului nostru reiese 
că pe majoritatea șantierelor de locuințe se desfășoară în aceste zile 
o activitate susținută. Măsurile luate din timp privind organizarea 
lucrului pe timpul iernii își spun cuvîntul. Totuși, pe unele șantiere, 
lucrul nu se desfășoară în bune condiții. Această situație este întâlnită 
mai ales acolo unde lipsește spiritul gospodăresc, unde nu se iau 
măsuri operative ca și în această perioadă constructorii să poată lu
cra cu o productivitate sporită.

Activitate intensă
Din cele 1100 de 

apartamente care 
se vor construi în 

continuare anul acesta, în cartierul 
Grigorescu din Cluj, 680 sînt în lu- 
oru. Pentru restul se definitivează 
amplasamentele, documentația fiind 
predată constructorului.

Pe șantier, ca urmare a măsurilor 
luate din timp, se lucrează normal și 
în aceste zile de iarnă. Stația de be
toane este. închisă fiind ferită de 
ger. A fost realizată o instalație pen
tru încălzit agregatele. Pentru trans
portul mortarelor la punctele de lu
cru s-au confecționat lăzi închise 
care păstrează cald materialul pînă 
la locul de turnare. Șantierul este 
aprovizionat cu circa 6 000 metri 
cubi de agregate, iar cărămida — de
pozitată în locuri ferite de zăpadă. 
Pe șantier a sosit și tîmplăria nece
sară blocurilor ce vor fi începute.

Constructorii lucrează, din prima 
lună a anului, într-un ritm susținut, 
îndeosebi la finisajele interioare, a- 
vînd asigurate condiții bune de 
muncă. Zilnic se află la lucru, pe 
șantier, cîte 600 de constructori față 
de numai 200, cîți lucrau în aceeași 
perioadă a anului trecut. Cît priveș
te ritmul de lucru, este semnificativ 
următorul exemplu: în 7 zile ale a-

cestei luni s-au executat mai multe 
lucrări decît într-o jumătate de lună 
în aceeași perioadă a anului 1963.

O parte dintre muncitori sînt fo
losiți la confecționarea de podine de 
inventar pentru schele, cofraje, raf
turi pentru cămări etc. Unele echi
pe de mozaicari, betoniști și instala
tori execută, în această perioadă de 
iarnă, în spații special amenajate, 
trepte și glafuri prefabricate de mo
zaic, elemente prefabricate mărun
te, noduri sanitare și altele. Aceste 
măsuri permit folosirea rațională a 
forței de muncă, înlătură timpii ne
productivi, creează condiții pentru 
asigurarea unei productivități ridi
cate în lunile următoare.

Pe șantier, o dezvoltare și mai 
largă ia în acest an aplicarea u- 
nor procedee tehnologice moderne. 
Mai multe blocuri se vor construi cu 
ajutorul panourilor prefabricate pe 
șantier în locul fîșiilor de beton. Se 
extinde aplicarea pardoselilor din 
parchet pe suport P.F.L., precum și 

■ prelucrarea uscată a pereților din 
beton, înlocuirea unor zugrăveli cu 
tapete etc. Pentru însușirea acestor 
metode și procedee, acum, în pe
rioada de iarnă, pe șantier sînt orga
nizate cursuri de ridicare a califi
cării, conferințe, au loc discuții 
marginea unor cărți tehnice.

ca în povestea cu meșterul Manole. 
Deși instalația de încălzire este ter
minată și are legătură cu conducta 
principală de termoficare, sistemul de 
încălzire încă nu funcționează. 
Blocurile nu sînt încălzite și, ca ur
mare o parte din tencuielile executa
te au început să se degradeze, ca la 
unele apartamente de la etajele 5 și 
7 în blocul D 1, iar la blocurile D-2 
și D-3 a început să cadă ' tencuiala. 
Ca să nu mai avem asemenea sur
prize, am trecut să executăm alte lu
crări, de mai mică importanță pe 
care, de fapt, trebuie să le facă 
muncitori necalificați.

în alte locuri, spațiile de lucru nu 
sînt închise, iar aprovizionarea cu 
materiale nu se face în bune con
diții. Toate acestea ca și alte fapte 
asemănătoare relatate de construc
tori demonstrează că, deși există 
un front mare de lucru, munca nu 
se poate desfășura în condiții nor
male din pricina unor neglijențe 
și a unei slabe organizări a muncii.

Pînă acum au fost stabilite, în 
mare parte, amplasamentele noilor 
construcții, iar proiectele primite de 
constructori reprezintă mai mult de 
50 la sută din planul de lucrări pe 
1964. Din păcate și în acest an pro
iectele au fost elaborate cu mare în- 
tîrziere, cum s-a întîmplat cu docu
mentația pentru blocurile din zona 
tipografilor. Aceste blocuri care tre
buiau să ajungă, în mare parte, in 
faza finală și deci să constituie un 
front de lucru pentru iarnă, sînt abia 
în faza de început. Nici în ce pri
vește soluțiile constructive nu se ob
servă suficientă preocupare din par
tea proiectanților ; ele nu se deose
besc mult de cele folosite anul trecut.

Pe șantierele din regiunea Banat 
există experiență în execuția lucră
rilor pe timpul iernii. Este necesar 
ca această experiență să fie larg ex
tinsă, iar conducerea trustului regio
nal să ia măsuri care să asigure pe 
fiecare șantier un ritm susținut de 
lucru și în lunile de iarnă.

Prin bana organizare a muncii

pe

Cind lipsește spiritul gospodăresc
— ; I Pe șantierele de
Timișoara locuințe din orașul

--------- ---------l Timișoara este a- 
sigurat un front de lucru suficient 
pentru timpul iernii. în prezent, 
constructorii execută lucrări de fini
saje în interior, mai ales la blocurile 
aflate într-un stadiu avansat. Vizi- 
tînd, acum, la început de an, șan
tierele din oraș și stînd de vorbă cu 
constructorii, se constată unele defi-

ciențe organizatorice și de gospodări
re. Din cauză că nu s-au creat con
dițiile necesare bunei desfășurări a 
lucrărilor, munca este anevoioasă, în 
multe locuri se lucrează cu un ran
dament scăzut. Iată ce ne spunea 
Alexandru Leica, șef de echipă pe 
unul din șantiere.

— O dată cu venirea iernii, nu mai 
avem spor la lucru. Pe o parte lu
crăm, iar pe alta se strică — la fel

în buna des
fășurare a lu
crărilor de con

strucții mai cu seamă pe timpul 
iernii un rol deosebit are organiza
rea muncii. Pe multe șantiere se 
perfecționează formele și metodele 
de lucru existente, se caută altele 
noi. Pe șantierul din orașul Cîmpu- 
lung, regiunea Suceava, munca era 
organizată, pînă nu de mult, pe e- 
chipe mici, care executau, fiecare, 
un anumit volum de lucrări sau 
unele operații.

Constructorii de pe acest șantier 
au trecut în noul an la o formă su
perioară de organizare a muncii. Pe 
șantier au luat ființă brigăzi specia
lizate cu plata în acord global. în 
prezent, la cele două blocuri aflate 
în construcție lucrează asemenea 
brigăzi. Brigada de zidari condusă 
de Eugen Pălălău execută toate lu
crările de zidărie de la un bloc, iar 
cea condusă de Marin Enache — pe 
cele de la alt bloc. Brigada de insta
latori condusă de Constantin Boca 
execută lucrările de instalație elec
trică și sanitară la ambele blocuri.

Ce aduce nou această formă de 
organizare a muncii ? Mai întîi se 
simplifică mult organizarea activi
tății pe șantier. Brigada preia exe
cutarea integrală a unei lucrări, în 
specialitatea respectivă, la valoarea

Suceava

> OBIECTIVUL APARATULUI
Am vizitat zilele acestea unele 

șantiere, de unde vă redăm cîteva 
imagini și preocupări ale construc
torilor.

ȘANTIERUL 3 DIN CARTIERUL 
DRUMUL TABEREI al întreprinde
rii de construcjii Iocuinfe București. 
Ca și pe alte șantiere — ritm sus
ținut de lucru. La blocurile 9B și 10 
se execută finisajele, iar la 11 și 12 
se montează panourile mari. Cu pri
lejul vizitării șantierului am înregis
trat po peliculă cel de-al 395-lea pa
nou montat de la începutul acestui an 
(fotografia I).

ȘANTIERUL 2 DIN CARTIERUL 
JIULUI-ȘCÎNTEIA. Pe șantier se 
execută în această perioadă un vo
lum sporit de lucrări. Cele 6 blocuri 
construite din panouri mari au fost 
predate. Iată în fotografia 2 po Ion 
Barbu, șef de echipă, evidențiat în 
întrecerea socialistă, curățind mecanic 
parchetul dintr-nn apartament al 
blocului L3.

O activitate susținută întîlnești și 
la lotul glisate. La primul bloc glisat 
echipa de dulgheri condusă de Pe
ter Ignatius demontează cofrajul, în 
timp ce fierar-betoniștii din echipa 
Iui Ion Schiopu toarnă planșeele Ia 
etajul III. Alt bloc e gata pregătit 
pentru începerea glisării. Pe șantier 
spațiile de lucru sînt închise și în
călzite, la stația de betoane e asi
gurată apa caldă etc — toate aces
tea asigurînd continuitatea lucrului 
în timpul iernii.

ȘANTIERUL PLOIEȘTI-NORD. 
Folosind zilele în care temperatura nu 
este prea scăzută, constructorii ploicș- 
teni execută, paralel cu finisajele in
terioare de la blocuri, și o serie de 
lucrări exterioare. Am surprins în 
fotografia 3 echipa de fierari-beto- 
niști condusă do Marin Iordache 
montînd armăturile pentru etajul III 
la blocul-turn. La etajele inferioare 
se execută lucrări do finisaj în in
terior.

MIHAI BRAVU. Colectivul acestui 
șantier lucrează în prezent la peste 
660 apartamente și un punct comer
cial. Conducerea șantierului a repar
tizat un număr sporit do echipe la 
blocul Ol pentru a se urgenta ter
minarea Iui completă pînă spre sfîr- 
șitul lunii februarie (termenul stabi
lit de dare în folosință este 1 mai). 
Blocul este închis și încălzit, con
structorii puțind să lucreze în ritm 
susținut la finisajele interioare. în a- 
tenția conducerii șantierului a stat și 
începerea unor noi blocuri : în ultima 
vreme s-au început în cartierul Balta 
Albă blocuri cu peste 400 de aparta
mente.

★
Po șantiere se dă o maro atenție 

pregătirii mortarelor și betoanelor, 
pentru ca gerul să nu influențeze 
calitatea lor. Iată în fotografia 4 pe 
ing. Mihai Georgescu, de la I.C.L.B. 
—• șantierul din cartierul Drumul Ta
berei — controlînd temperatura be
tonului înainte do a fi turnat.

Foto : M. CIOCȘANTIERUL 3 DIN ȘOSEAUA

stabilită prin deviz. Totodată, se 
stabilesc termenul de execuție și o- 
bligațiile conducerii șantierului (a- 
sigurarea brigăzii cu utilaje, unelte 
și materiale, crearea de condiții 
bune de muncă și altele).

Noua formă de organizare a mun
cii își arată pe deplin superioritatea 
în aceste zile de iarnă. Utilajele sînt 
rațional folosite, iar materialele — 
mai bine gospodărite. Oamenii sînt 
repartizați în brigăzi, proporțional, 
după gradul de calificare, asigurîn- 
du-se un echilibru între forma
țiile de muncă. Totodată crește rit
mul de execuție ; la blocul 2, un 
etaj a fost ridicat în numai 4 zile, 
față de cel puțin 10 zile, cît erau 
necesare după vechiul sistem de 
muncă. Și calitatea lucrărilor este 
mai bună. (Din ziarul „ZORI NOI“- 
Suceava).

Vă mai 
amintiți?

9

„Cu șase luni mai devreme", „În
vățăminte prețioase pentru construc
tori, „Q experiență valoroasa' — iată 
cîteva titluri de articole prin care presa 
consemna, cu aproape un an in urmă, 
un succes de seamă al constructorilor 
bucureșteni. Vă mai amintiți? Colecti
vul șantierului nr. 1 al Întreprinderii 
de construcții-montaj 1, reușise să dea 
în folosință, în ansamblul „Dinamo- 
Dorobanți“, două blocuri mari cu mult 
înainte de termen. Se sublinia cu acest 
prilej că lucrările executate și în pe
rioada de iarnă au fost predate în în
tregime — cu fațadele, magazinele și 
spațiile verzi terminate — și de o ca
litate superioară.

Era vorba de o adevărată „comoară" 
a experienței bune în construcția, de 
locuințe, care merita să fie larg valori
ficată. In acest scop au fost întreprinse 
unele acțiuni ; D.G.C.M. a organizat un 
schimb de experiență cu constructorii 
din Capitală, care s-a încheiat cu o șe
fie de concluzii și măsuri. Totul a fost 
însă un foc de paie. Măsurile stabilite 
pentru extinderea experienței dobîn- 
dite la ansamblul „Dinanw-Dorobanți" 
ajung cu încetineală pe șantiere. Așa 
se explică de ce pe unele șantiere 
durata de execuție e încă mare, iar 
calitatea lucrărilor necorespunzătoare. 
Pe o serie de șantiere se mai dau 
încă în folosință blocuri cu fațadele 
neterminate, iar pînă la predarea ma
gazinelor sau amenajarea spațiilor 
verzi mai trece mult timp.

Era de așteptat ca de această pro
blemă să se ocupe mai mult consiliul 
sindicatelor din întreprinderile de con
strucții ale D.G.C.M., lucru pe care nu 
l-a făcut.

Faptul relatat aici nu este unicul 
care dovedește slaba, preocupare pentru 
răspîndirea noului de pe șantiere. Con
structorii de pe șantierul Jiului au ter
minat. un bloc cu 80 apartamente în 
3 luni și jumătate, iar cei din șoseaua 
Mihai Bravu au predat 2 blocuri cu 10 
etaje cu 60 zile înainte de termenul 
stabilit. Fiecare exemplu în parte cons
tituie o experiență pozitivă, conține în 
el elemente ale noului în munca con
structorilor, hotărîrea acestora de a 
scurta termenele de dare în folosință a 
locuințelor. Este necesar însă ca expe
riența bună să fie larg generalizată pe 
șantiere, mai ales acum în perioada de 
iarnă.

N. CUCUI
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calitate superioară nu poate fi con
cepută fără prevenirea și combate
rea rațională a dăunătorilor și a bo
lilor plantelor cultivate. Statul nos
tru acordă un sprijin susținut dez
voltării bazei materiale și tehnico- 
științifice necesare bunei desfășurări 
a acțiunilor de protecție a plantelor. 
Pentru a veni în ajutorul gospodării
lor colective, statul suportă în în
tregime cheltuielile efectuate în u- 
nele acțiuni, ca tratamentele din 
principalele bazine pomicole, com
baterea dăunătorilor și a bolilor de 
carantină etc. Pentru alte acțiuni, 
cum sînt combaterea dăunătorilor și 
a bolilor la cereale, plante tehnice și 
legume, statul pune la dispoziția 
gospodăriilor colective inseotofungi- 
cide în mod gratuit.

încheierea colectivizării agricultu
rii și existența în fiecare gospodărie 
a cadrelor de ingineri agronomi au 
creat condiții din cele mai bune pen
tru desfășurarea acțiunilor de com
batere a bolilor și a dăunătorilor la 
plantele agricole și au făcut posibilă 
extinderea rețelei de prognoză și a- 
vertizare în toate regiunile țării. 
Cele 200 stații și puncte ale rețelei 
de prognoză și avertizare, dintre care 
cea mai mare parte se află în unită
țile agricole, sînt dotate eu aparatu
ra de laborator și meteorologică ne
cesară activității pe care o desfă
șoară. La stațiile de prognoză și a- 
vertizare se efectuează observații 
permanente, după metodici elaborate 
de cercetătorii din centrala și stațiu
nile Institutului central de cercetări 
agricole, în vederea stabilirii mo
mentului optim pentru aplicarea 
tratamentelor la principalele culturi. 
Gospodăriile din raza lor de activi
tate sînt anunțate cînd trebuie să se 
facă asemenea lucrări și cu ce pro
duse. Acest sistem de lucru evită a- 
plicarea tratamentelor la întîmplare, 
asigură o eficacitate ridicată și con
tribuie la realizarea unor importante 
economii de produse și manoperă. In 
prezent se dau avertizări la un nu
măr destul de mare de dăunători și 
boli: păduchele de San José, gînda- 
cul din Colorado, gărgărița florilor 
de măr. viermele merelor, viespea 
prunelor, mana viței de vie, rapănul 
merelor etc.

în scopul prevenirii atacurilor 
unor boli și dăunători, s-a acordat 
o atenție deosebită tratării se
mințelor. întreaga cantitate de grîu 
însămînțată în 1962 și 1963 a fost 
tratată de către gospodării cu anti- 
mălurice, iar semințele de porumb 
hibrid, legume și in s-au tratat pe 
plan central. Dacă la grîu, porumb și 
in rezultatele au fost bune, la le
gume ele au fost numai parțiale, 
deoarece tratamentele aplicate pe 
cale uscată nu asigură protejarea 
semințelor împotriva anumitor boli. 
Este necesar ca Agrosem-ul să utile
ze în mod corespunzător Centrul 
de preambalare. de la Brașov, pen
tru a avea posibilitatea să execute 
și tratarea semințelor pe cale u- 
medă.

Condițiile climatice din 1963 au fa
vorizat înmulțirea unor dăunători: 
rățișoarele, gărgărița sfeclei etc. îm
potriva acestora s-au făcut trata
mente pe suprafețe destul de mari și 
s-au obținut rezultate bune. In com
baterea unor dăunători, în special a 
gîndacului din Colorado, s-a folosit 
în 1963 pe o scară mai largă aviația 
utilitară. Faptele au dovedit că 
aviația este mijlocul cel mai eco
nomic pentru desfășurarea acțiunilor 
de protecție a plantelor atunci cînd 
avioanele sînt folosite rațional. In 
regiunea Mureș-Autonomă Maghiară 
costul prăfuirii unui hectar a fost de 
13 lei, iar la stropiri de 15 lei. In 
raionul Rădăuți, din cauza lipsei u- 
nor culturi comasate și a folosirii u- 
nui număr prea mare de orè de zbor 
în scopuri neproductive, costul pră
fuirii unui hectar s-a ridicat la 38 
lei, iar al stropitului la 58 lei.

In sectorul viticol, unde există tra
diție în combaterea bolilor și a dău-

Pe linii secundare
în ziarul „Scînteia“ au fost criti

cate unele deficiențe în deservirea 
călătorilor care se deplasează cu 
trenul pe linii secundare. Cu toate 
că de atunci au trecut aproape două 
luni, direcțiile regionale C.F.R. care 
au fost criticate nu au răspuns încă 
redacției. Poate că au fost luate to
tuși unele măsuri ? Am pornit-o din 
nou la drum pe cîteva linii secun
dare. pentru a vedea cum stau lu
crurile la fața locului.

...Dacă e în fața microfonului și 
dorește, crainica gării din_ Buzău 
anunță, cam pe la ora 9, că trenul 
5043 pleacă spre Pătîrlagele, Nehoiu, 
Nehoiașu și oprește în toate stațiile 
.și în toate haltele. Dar garnitura se 
urnește din gară și fără să fie a- 
nunțată. Ne-am urcat și am făcut o 
primă constatare : fie vară, fie iar
nă, trenul de Nehoiașu merge_cu 
ușile deschise. Oricît se ocupă călă
torii de ele, nu le pot determina să 
stea închise mai mult de un minut, 
clouă. întrebat din ce pricină se în- 
tîmplă astfel, conductorul dă mereu 
același și același răspuns : „Arcuri 
slabe..." De altfel, chiar dacă ușile 
n-ar sta tot timpul deschise, oricum 
ar fi rece în vagoane, deoarece ele 
nu prea sînt încălzite. într-una din 
zile, cîteva compartimente au fost 
inundate de... abur. Ce se întîmpla- 
se ? Garnitura plecase de la Buzău 
cu o țeavă spartă! Călătorii se între
bau, pe bună dreptate : cum se face 
oare revizia vagoanelor înainte de a 
porni la drum? La triajul din Buzău 
calitatea lucrărilor de reparație și 
întreținere nu e controlată de ni
meni ?

Linii secundare... Trenul 8031, cu 
direcția București-Oltenița pleacă 
din Gara de Nord puțin după ora
6. La urcare, te miră un lucru : de 
ce s-or fi aglomerînd oamenii în 
unele vagoane, în timp ce altele ră- 
mîn goale ? Călătorii abonați pe tra
seul respectiv știu ce fac : ei trag 

nătoriior, în special a manei, lucră
rile de protecție a plantelor s-au des
fășurat, în general) într-un mod co
respunzător. Mai există totuși defi
ciențe în ce privește stropirile. Une
le gospodării, dintr-o prudență ne
justificată, aplică încă tratamente de 
acoperire și cu concentrații mai mari 
decît cele indicate prin avertizare, 
ceea ce duce la creșterea prețului de 
cost al strugurilor și la irosirea sul
fatului de cupru.

Un rol deosebit are protecția plan
telor în pomicultură. Livezile sînt 
atacate de un mare număr de dău
nători și agențl patogeni, care dacă 
nu sînt combătuți la timp duc la 
micșorarea producției de fructe, la 
scăderea calității lor și chiar la us
carea prematură a pomilor. încă din 
1959 s-a trecut la organizarea temel-

® Combaterea boliîor și 
dăunătorilor ia jdante ® 
200 stații și puncte in 
rețeaua de prognoză și 
avertizare ® Aviația în 

sprijinul agriculturii

nică a acțiunilor în principalele ba
zine pomicole. Au fost înființate în 
S.M.T.-uri brigăzi permanente de 
protecție a plantelor, care au fost 
dotate cu aparatura și utilajul ne
cesare și au fost încadrate cu perso
nalul de deservire. Centrele de com
batere ale sfaturilor populare, care 
aplică tratamente în zonele nemeca- 
nizabile, au fost dotate cu aparatura 
portabilă și carosabilă în număr su
ficient.

Datorită măsurilor întreprinse, în 
cursul anului 1963 s-au aplicat tra
tamente de iarnă la 31 milioane de 
pomi, iar în cursul vegetației — la 
51 milioane. Rezultatele diferă de 
la o regiune la alta, după cum a e- 
xistat sau nu preocupare pentru 
buna desfășurare a acestor lucrări. 
Dacă în regiunea Ploiești s-a reali
zat planul de stropiri de iarnă în 
proporție de 109 la sută, în regiunile 
Suceava și Maramureș — regiuni cu 
sectoare pomicole dezvoltate — pla
nul de stropiri nu a fost îndeplinit. 
Rezultate bune în această direcție au 
fost obținute și în raionul Dej. Ca 
urmare, unitățile agricole din aceste 
raioane au realizat producții bune de 

Stropiri de iarnă la pomi, la gospodăria agricolă de stat Măgurele, regiunea Ploiești

spre vagoanele care au ...lumină. 
Dacă n-ai ști că trenul în care te 
afli merge spre Oltenița, ai crede 
că te afli în trenul de Nehoiașu. Atît 
de mult se aseamănă, în unele pri
vințe, cele două garnituri. Și aici 
te așteaptă uși defecte, calorifere 
înghețate. Ba la unele dintre com
partimente lipsesc geamurile.

Gradul de preocupare a Direcții
lor regionale C.F.R. pentru asigu
rarea condițiilor de călătorie pe li
niile secundare se vădește și în alte 
aspecte. Deseori, deși veniți la gară 
cu mult înainte de ora plecării, unii 
călători pierd trenul. Așa se întîm- 

S as s e m ä ă r 1

plă, de pildă, atunci cînd casierii 
gării Videle, fără a se sinchisi la ce 
oră e tren spre Giurgiu, deschid ghi
șeul doar cu cîteva minute înainte 
de plecarea lui. Asemănător se pe
trec lucrurile în gara Titan din Ca
pitală, la Medgidia etc. Uneori pe o 
linie secundară sau alta nu reușești 
să te urci în tren din pricina aglo
merației. Cînd vine dimineața de la 
Curtea de Argeș spre Pitești, bună
oară, locomotiva trage după ea 4 
vagoane aproape goale. Deci puteau 
fi doar două. în schimb la ora 17,25 
cînd trenul pleacă din Pitești spre 
Curtea de Argeș cele 4 vagoane nu 
sînt suficiente, miilți călători sînt 
nevoiți să rămînă pe peron. Ei aș
teaptă următorul tren care pleacă 
spre Curtea de Argeș, ce-i drept 
peste cîteva ore, dar din nou cu 
multe vagoane goale !

în legătură cu acest fel de „or
ganizare" a transportului pe linia 
ferată Pitești-Curtea de Argeș, un 
grup de piteșteni ne-au scris : „De 
luni și luni de zile ne străduim să 
convingem pe tovarășii de la Direc

fructe. De aici au fost achiziționat« 
24 000 tone de mere.

Cu totul altfel stau lucrurile In 
regiunea Argeș, oare dispune de 15 
brigăzi permanente de protecție a 
plantelor în S.M.T., de 45 centre de 
combatere și de o rețea de prognoză 
și avertizare bine organizată. Aici nu 
s-au făcut tratamente de vară la 
toți pomii prevăzuți, din cauză că 
cele 15 brigăzi de protecție a plan
telor din S.M.T., înființate și dotate 
special pentru aceste acțiuni, au lu
crat sporadic la stropiri sau la pră- 
i’uiri, Este necesar ca pe viitor să 
se ia măsuri ca brigăzile permanen
te de protecție a plantelor să lucre
ze efecti.v în acțiunile pentru oare 
au fost create.

Ședința de lucru a Secției de hor- 
tiviticultură din Consiliul Superior 
al Agriculturii, ținută la București în 
decembrie 1963, a avut ca obiect a- 
naliza acțiunilor de protecție a plan
telor desfășurate în 1963 și elabo
rarea unor măsuri menite să contri
buie la îmbunătățirea activității pe 
viitor.

Pentru anul 1964 baza materială 
destinată acțiunilor de protecție a 
plantelor va fi mai mare decît în
1963. Se impune însă folosirea ei cît 
mai rațională. Combaterea bolilor șl 
a dăunătorilor la plante trebuie să 
preooupe fiecare gospodărie colecti
vă. Este bine să se alcătuiască echi
pe de colectiviști care să fie instruiți 
în recunoașterea principalilor dău
nători și boli, în mînuirea aparaturii 
și a produselor. Inginerii agronomi 
din gospodării trebuie să organizeze 
controlul culturilor, pentru a depis
ta atacurile în fază incipientă, îneît 
să se poată interveni cu tratamente 
încă înainte de a se produce pagube.

în această perioadă se desfășoară 
stropirile de iarnă la pomi. Consilii
le agricole sînt chemate să urmă
rească îndeaproape buna desfășura
re a acestei acțiuni importante. Gos
podăriile vor trebui să facă lucrări 
de tăiere și curățire a pomilor de 
uscături, cuiburi de omizi, mușchi și 
licheni fără de care stropirile nu pot 
avea o bună eficacitate.

Aco-rdînd atenția cuvenită tuturor 
acțiunilor de combatere a dăunăto
rilor și a bolilor plantelor cultivate, 
gospodăriile vor putea reduce la mi
nimum pierderile provocate de boli 
și dăunători, obținînd recolte boga
te și de calitate superioară.

DRAGOMIR BALAJ 
candidat în științe biologice, 

Consiliul Superior 
al Agriculturii

ția regională C.F.R. să scoată unul 
sau două vagoane de la trenuri, care 
se plimbă neaglomerate între Pitești 
și Curtea de Argeș și să le atașeze 
trenului 1055, care pleacă de la Pi
tești la ora 17,25. Propunerile noas
tre au rămas însă fără răspuns...“ 
De ce oare ? O fi atît de greu să se 
formeze garniturile potrivit afluen
ței de călători ?

Cîteva cuvinte și despre curățenie. 
Se știe că barele de sprijin ale scă
rilor trebuie curățate la fiecare o- 
prire, geamurile, canapelele și dușu
melele — după fiecare cursă, iar 
perdelele de la ferestrele vagoane
lor se spală și se calcă periodic. Pe 
liniile secundare, aceste îndatoriri 
de ordin gospodăresc sînt și ele... 
secundare. La fel de neglijate sînt și 
tablourile care „împodobesc" com
partimentele, coridoarele. în loc să 
fie expuse fotografii înfățișînd pei
saje pitorești din țară, obiective in
dustriale, social-culturale etc, pe li
niile de care vorbeam, în compar
timente poți vedea fotografii care 
reprezintă... oi la păscut, străvechi 
formații sportive, numeroase ilus
trate, îngălbenite de vreme, fără nici 
o explicație și fără nici un rost, me
nite cel mult să arate că nimeni nu 
se sinchisește de aspectul acestor 
compartimente.

„Linia secundară — ne informează 
specialiștii de la C.F.R. — este o cale 
ferată pe care nu circulă vagoane 
de mare capacitate, locomotive de 
mare viteză“. Este limpede : defini
ția nu include nici cel mai mic ra
bat în ce privește atenția de care 
trebuie să se bucure și ele, ca ori
care altele, din partea direcțiilor re
gionale C.F.R. Călătorii doresc și pe 
aceste linii să găsească o bună de
servire, confortul cuvenit în timpul 
călătoriei.

C. GRAURE

in facultăți
CEI MAI BUNI 

LA ÎNVĂȚĂTURĂ

PETROȘENI (ooresp. 
„Soînteii"). La Institutul ele 
mine din Petroșeni, stu
denții au la dispoziție săli 
de cursuri spațioase, labora
toare și ateliere modern uti
late, literatură de specialita
te. Fiind aproape de ex- 
Îiloatărilo miniere au posibi- 
itatea să îmbine cu mai 

multă eficiență cunoștințe
le teoretice cu problemele 
practice ale producției. 
Toate aceste condiții i-au 
ajutat, pe cei aproape 1 500 
de studenți, în buna pre
gătire pentru examene.

O dată cu primele exa
mene din această sesiune, 
studenții anului V al Fa
cultății de mine și-au con
firmat titlul de fruntași la 
învățătură pe institut. La 
examenul „Exploatări mi
niere" studenții Mihai Cio
cârlie, Dumitru Albescu, 
Vasile Drăgan, Ion Ekartși 
alții au obținut numai nota 
9 și 10, dovedind prin răs
punsurile lor că și-au în
sușit bogate cunoștințe.

ROADELE PREGĂTIRII 
TEMEINICE

La Institutul

din

BAIA MARE (coresp. 
/.Scînteii“). 
pedagogic din Baia Mare, 
cei 22 de studenți 
grupa nr. 304 a anului II 
al Facultății de filologie au 
susținut în primele zile ale 
sesiunii examenul de lite
ratură universală. Bilanțul 
examenului : cinci studenți 
au luat nota maximă, alți 
cinci nota 9, iar restul 8 și
7. Printre cei mai bine 
pregătiți se numără Maria 
Donciu, Vasile Leschian, 
Ecaterina Rodica Popescu, 
Vărday Eva.

Pregătirea studenților a 
fost sprijinită îndeaproape 
de conducerea institutului, 
de cadrele didactice care au 
luat din timp măsuri pentru 
buna desfășurare a exame
nelor. Studenților 11 s-au pus

Oameni
(Urmare din pag. X-a)

acordă miliției. Fiecare cetățean în
țelege prea bine că a veghea la avu
tul obștesc este sarcina nu numai a 
organelor de stat, ci a fiecăruia în 
parte. Cheia succeselor în prevenirea 
și descoperirea infractorilor se află 
înainte de toate în mîna maselor de 
oameni ai muncii, care, educate de 
partid, păzesc proprietatea socialis
tă. Aceasta este o minunată realita
te a orînduirii noastre socialiste, 
căci numai în asemenea condiții pot 
înflori relațiile bazate pe încredere 
reciprocă și colaborare tovărășească 
între organele puterii de stat și 
oamenii muncii. Și este firesc să fie 
așa. înainte de a îmbrăca uniforma 
albastră, lucrătorul de miliție a fost 
tovarășul nostru de muncă la strung 
sau în adîncul minei, pe ogorul gos
podăriei colective sau pe băncile 
școlii medii. Om cu un bogat 
bagaj de cunoștințe, capabil să ac
ționeze în cele mai felurite împreju
rări, lucrătorul de miliție e conștient 
de faptul că trebuie să învețe în
tr-una, să-și îmbogățească metodele 
de muncă, să-și ridice competența și 
operativitatea pentru a putea înde
plini cu cinste sarcinile de mare răs
pundere ce l-au fost încredințate.

în cei 15 ani care au trecut de la 
nașterea miliției populare, în cartea 
ei de onoare au fost înscrise nenu
mărate pagini de curaj, abnegație și 
eroism în lupta pentru apărarea in
tereselor poporului muncitor. Nu 
numai în acțiunile împotriva ele
mentelor dușmănoase și infractoare 
au fost săvîrșite asemenea fapte cu 
care miliția se mîndrește pe'bun te
mei, ci și în munca și în activitatea 
de fiecare zl.

Spicuim din aceste fapte cîteva. 
...Pe întinsul Bărăganului, nămeții 

se adunaseră cît casele și viscolul 
nu mai contenea. La 10 km depăr
tare de Răzvani, raionul Lehliu, ră-

la dispoziție noi săli de stu
diu, s-a asigurat materialul 
bibliografic necesar, s-au 
ținut diferite expuneri de 
sinteză. La propunerea bi
roului organizației de bază, 
conducerea institutului a 
format cîteva colective de 
cadre didactice care au stu
diat activitatea pe ore și zile 
a unor grupe de studenți. 
Concluziile au fost prezen
tate apoi în consiliul știin
țific, adoptîndu-se măsuri 
menite să ducă la folosirea 
mai judicioasă a timpului 
de studiu.

UNELE REZULTATA 
MAI PUȚIN 

MULȚUMITOARE

IAȘI (coresp. „Scînteii“).
Pentru numeroși tineri 

de la Institutul Politeh- 
nio din Iași primele e- 
xamene au fost prilej de 
bucurie. La Facultatea de 
construcții, studenții din 
anul V, fruntașii pe institut 
de anul trecut, au înregis
trat de la început un suc
ces. Toți membrii grupei 
nr. 444 și nr. 445 s-au pre
zentat la 
„Construcții 
respectiv la 
„Tehnologia 
strucțiilor“ 
note de la 8 în sus.

Rezultate mai puțin 
mulțumitoare au obținut 
însă unii studenți din gru
pa nr. 255 a anului III de 
la Facultatea de mecanică. 
La „Electrotehnică și ma
șini electrice", unii stu
denți au luat note mici, iar 
alții n-au obținut nici nota 
de trecere. Analizîndu-se 
cauzele care au dus la re
zultatele mai sus-amintite 
s-a constatat că studenții 
din grupă n-au studiat te
meinic cursurile pe care, le 
au la dispoziție și nici bi
bliografia indicată ; unii 
au lipsit de la cursuri a- 
tunci cînd s-au predat ca
pitole importante, nu au 
folosit rațional timpul pen
tru învățătură.

examenul de 
industriale“ și 
examenul da 
executării con- 
luînd numai

RĂSPUNDEM CITITORILOR
Gh. Fărcaș — Petroșeni.
La scrisoarea dv. referitoare la ne

cesitatea completării unor cursuri uni
versitare, Ministerul învățămîntului 
ne-a comunicat : „în luna decembrie 
a. anului 1963 a apărut culegerea de 
probleme de rezistența materialelor de 
Gh. Buzdugan, volumul II. Cursul de 
Rezistența materialelor de același au
tor va apărea în primul trimestru al 
anului curent. Pentru disciplina „Ex
ploatări miniere" ne propunem reedi
tarea cursului întocmit de prof. Ko
vacs Ștefan".

Vasile Năstase — Arad.
Direcția regională C.F.R. Timișoara, 

ținînd seama de sesizarea dv. ne-a fă
cut cunoscut că a luat măsuri pentru 
îmbunătățirea transportului în comun 
pe ruta Arad-Brad. Pentru a crea con
diții mai bune de călătorie — se arată 
între altele în răspuns — în fiecare 
vagon va exista cîte un compartiment 
rezervat pentru mamă și copil. Stația 
Arad va respecta graficul de garare a 
trenurilor de călători,

Gh. Rădulescu — Galați.
Pot fi promovați în posturi de teh

nicieni II absolvenți ai școlilor medii

a datorie ' 
măseseră izolate la o secție a gos
podăriei colective 1 200 de oi. Erau 
amenințate să piară de foame sau 
să fie distruse de haitele de lupi ce 
începuseră să dea tîrcoale turmei. 
Drumurile troienite de viscol erau 
impracticabile. Și totuși, averea co
lectivei trebuia salvată cu orice 
preț. La apelul organizației de par
tid din comună, printre primii care 
s-au oferit să meargă prin nămeți 
pentru a deszăpezi turma, au fost și 
cei doi milițieni de la post. în plină 
noapte, au trecut la organizarea e- 
chipelor din rîndul celor mai cu
rajoși colectiviști și, pornind în 
fruntea lor, au început bătălia cu 
natura. După o zi și o noapte de 
muncă încordată, oile au fost sal
vate.

Iată și un alt caz. într-o diminea
ță de decembrie, plutonierul de mi
liție Vasile Kiss ieșise din serviciu 
și se îndrepta spre casă. Pe una din 
străzi a observat la un imobil trîm- 
be de fum. Și-a dat seama că izbuc
nise un incendiu. Urcînd într-o fugă 
scările pînă la etajul patru, a văzut 
că apartamentul era cuprins de flă
cări. într-o cămăruță plîngea un 
copil. Luîndu-1 în brațe și învelin- 
du-1 cu vestonul, s-a strecurat prin 
flăcări. Cu arsuri, aproape asfixiat 
de fum a reușit să scoată din foc 
copilul, salvîndu-1. Este fapta unui 
milițian pătruns de simțul datoriei, 
a unui om care, ostenit după o noap
te de veghe, nu și-a precupețit for
țele, prime jduindu-șl chiar viața 
pentru a veni în sprijinul semenilor 
săi.

Oamenii muncii își manifestă pre
țuirea șl încrederea față de lucrăto
rii de miliție în care văd apărători 
de nădejde ai legalității. Această 
prețuire reprezintă răsplata cea mai 
de preț a activității pline de abne
gație pe care o desfășoară neobosit 
oamenii în uniformă albastră, pre- 
xenți mereu la datorie.

Pe pîrtiile înzăpezite se bucură deopotrivă de dărnicia iernii și viitorii... boberi, deocamdată doat 
concurenți la săniuțe, și cei mai mari, caro au îndrăgit schiul.

tehnioe, sau al școlii profesionale cu o 
vechime de cel puțin 8 ani în munci 
calificate.

Vasile Bărbulescu — Mediaș.
în legătură cu formele oe trebuie 

îndeplinite în vederea anulării, rectifi
cării sau completării unei înregistrări 
în registrul de stare civilă tre
buie depusă o cerere în acest 
sens la tribunalul din localitatea în 
care domiciliați. Acțiunea aceasta este 
scutită de orice taxe de timbre. Pe 
baza hotărîrii Judecătorești definitive, 
se procedează la anularea, rectificarea 
sau completarea înregistrării în re
gistrul de stare civilă al sfatului popu
lar respectiv.

Elena Muscalu — Sf. Gheorghe
Ne-ați scris că ați cumpărat recent 

cartea „Cazul Morrison" tipărită do In-

TEAT ißt E
TEATRE : Teatrul de Operă șl Balet 

al R. P. Romîne : Nunta Iul Figaro — 
(orele 19,30) ; Teatrul de stat de operetă: 
Opereta cintă dragostea — (orele 19,30) ; 
Teatrul Național „I. L. Caragiale" (Sala 
Comedia) : Marla Stuart — (orele 19,30) ; 
(Sala Studio) ! Adam și Eva — (orele
19,30) ; Teatrul „C. I. Nottara" (Sala Ma- 
gheru) : Carieră pe Broadway — (orele
19,30) ; (Sala Studio) : Patru sub un aco
periș _ (orele 20) ; Teatrul de Comedie: 
Casa Inimilor sfărâmate — (orele 19,30) ; 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (Sala 
din bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : Cum 
vă place — (orele 19,30) ; (Sala Studio, 
din str. Alex. Sahla nr. 75 A) : Comedia 
erorilor — (orele 19,30) j Teatrul munci
toresc C.F.R.-Glulești : Gaițele — (orele
19,30) ; Teatrul pentru tineret șl copil 
(Sala C. Miile) : Plgulete plus cinci 
fete — (orele 9), Ocolul pământului în 
80 de zile _ (orele 20) ; (Sala din str. 
Eremia Cfrlgorescu, fost cinema „V. 
Alecsandrl“) : Băiatul din banca a doua
— (orele 16) ; Teatrul evreiesc de stat : 
Mercadet — (orele 20) ; Teatrul satiric- 
muzlcal „C. Tănase“ (Sala Savoy) : Re
vista de altădată — (orele 20) ; (Sala din 
Calea Victoriei nr. 174) : Stelele estradei
— (orele 20) : Ansamblul de cîntece șl 
dansuri al C.C.S. : Visuri îndrăznețe — 
(orele 20) i Teatrul Țăndărică (Sala Aca
demiei) : Povestea porcului — (orele 10); 
(la Casa de cultură a tineretului din ra
ionul „Tudor Vladimlrescu") : Ala, bala, 
portocala — (orele 15) ; Circul de stat : 
Surprize berltneze — (orele 19,30).

CINEMATOGRAFE : Magazin film : 
Sala Palatului R. P. Romîne (orele 19,30, 
cu seria de bilete nr. 984), Carpațl (10; 
12; 14, 10; 18,15 ) 20,30), Capitol (10; 12; 
14; 16,15; 18,30; 20,30). Privește înapoi cu 
minle : rulează la cinematografele : Pa
tria (8) 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21) Bucu
rești (9,30) 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45),
înfrățirea între popoare (11,15; 14,45; 
17,15; 19,45), Grlvlța (10, 12,30; 16, 18,30; 
21), Melodia (9,45; 12; 14,30; 16,45; 19;
21.15) . Placido : Feroviar (9,45; 12; 14,15i 
18,30; 18,45; 21), Floreasca (16; 18,15; 20,30), 
Podul : Republica (10, 12; 14; 16,30; 18,45) 
21). Qlvltoq : Festival (9,45; 12, 14,15; 
18,30; 18,45; 21), Excelsior (10; 12,15; 15,30; 
18i 20,30). Pisica do mare : Victoria (10; 
12; 14; 16; 18,15; 20,30), Bucegl (10; 12, 
14; 16; 18; 20), Miorița (10, 12; 15) 17; 19; 
21). Medicamentul caro ucide (ambele 
serii) : Central (0,30; 13; 16,30; 20), Au
rora (9,45; 13,15; 16,45) 20,15), Modern 
(9,30) 13; 16,30; 20) Elena din Trola — ci
nemascop : Lumina (9,45; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21). Moby Dick : Union (15,45i 18;
20.15) . Program de filme pentru copii : 
Doina (orele 10) Tudor -- cinemascop 
(ambele serii) : Doina (11,30, 16.15; 19,30), 
Progresul (15,30; 19). împărăția oglinzilor 
strîmbe : Crîngași (16: 10; 20), Timpuri 
Noi (de la orele 10 la orele 21 rulează 
în contlnuara). Jurnalul Annci Frank —, 

treprinderea Poligrafică „13 Decembrie 
1918“. în timpul lecturii ați constatat 
că avea fascicole necusute, iar unele 
rînduri erau răsturnate. Sesizarea dv. a 
fost prelucrată cu întregul colectiv de 
muncitori și maiștri de la întreprinde
rea respectivă. S-au luat, totodată, mă
suri de întărire a controlului pe faze de 
producție.

Niță Caraman — satul Dudescu, ra
ionul Făurei

Ținînd seama de sesizarea dv., între
prinderea cinematografică regională de 
stat Galați a luat măsuri să fie întocmi
tă o planificare cît mai exactă a comu
nelor și satelor care urmează să fie vi
zitate de caravana cinematografică. In 
felul acesta, satul Dudescu nu va mai 
fi omis.

A
cinemascop : Giuleștl (9,30; 12,15; 15,
17,45; 20,30), Dacia (9,30; 12; 15; 17,45)
20.30) , Tomis (9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,30). 
A dispărut o navă : Cultural (16; 18,151
20.30) . Nu-1 Ioc pentru al treilea: Buzeștl
(15; 17,45; 20,30). Cu toții acasă : Unirea 
(15,30) 18; 20,30), Vltan (15,30; 18; 20,30). 
Ei cuceresc cerul : Flacăra (16, 18; 20). 
Gol printre lupi — cinemascop : Munca 
(18; 18,15) 20,30). Cavalerul Pardaillan,— 
cinemascop : Popular (10,30; 16; 18,15;
20.30) , Drumul Sării (11; 14,15; 16,30; 18,45;
21). Agatha, lasă-to de crime ! : Arta 
(16; 18,15) 20,30). Arhiva secretă de pe 
Elba : Moșilor (16; 18,15; 20,30). Ah, acest 
tineret [ : Cotrocenl (16; 18,15; 20,3).
Uclgașul și fata: Viitorul (16; 18,15; 20,31, 
Pacea (16) 18; 20). Tinerii — cinemascop. 
Colentlna (141 16( 18; 20). Misterele Pa
risului — cinemascop : Volga (10; 12; 14; 
16; 18,15; 20,30). A treia repriză — cine
mascop ; Luceafărul (16; 18,15; 20,30).
Parașutiștii : Flamura (10t 12,30; 15,30; 
18; 20,30), Lira (15; 17; 19; 20,45), Feren
tari (15,45; 18; 20,15). Ucigașul plătit — 
cinemascop : Cosmos (16) 18; 20). Tu ești 
minunată : Adesgo (I5| 17> 1Q; 21).

TELEVIZIUNE : Orele 10,00 — Jurna
lul televiziunii. 19,10 — Pentru copil : 
Val-Vîrtej șl... taina statuilor de pe 
Insula Paștelul (I). 19,45 — Filmul „Geme 
șl Camee“. 19,55 — Vitrina literară. 20,45 
— Filmul „Primăvară obișnuită“. 20,55 — 
Transmisiune din Studioul de concerte 
al Radlotelevlziunli a părții a doua a 
concertului orchestrei simfonice a Ra- 
dlotelevlzlunil. In încheiere : Buletin de 
știri șl buletin meteorologic. V

CUM E VREMEA
Ieri In țarii : Vremea a fost frumoasă, 

dar rece în Ardeal, unde ceața a fost 
mal persistentă. Cerul a fost variabil, 
mal mult senin. Vîntul a suflat slab, cu 
Intensificări pînă ia tare, în Moldova, 
din sectorul vestic. Temperatura aerului 
la ora 14 avea valori cuprinse între mi
nus 18 grade la Satu Mare și Clucea și 
plus 8 grade la Buzău. In Bucu
rești : Vremea a fost frumoasă, cu 
cerul mai mult senin. Dimineața s-a 
produs ceață slabă. Vîntul a suflat slab 
pînă la potrivit, predomlnînd din secto
rul vestic. Temperatura maximă: minus 
1 grad.

Timpul probabil pentru zilele de 24, 25 
șl 26 Ianuarie. In țară : Vreme rece, cu 
cerul variabil. Va ninge slab șl local în 
nordul șl estul țării. Vînt slab, pînă la 
potrivit. Temperatura în general stațio
nară, exceptînd nordul țării unde va 
scădea. Minimele vor fl cuprinse între 
minus 8 șl minus 18 grade, local mal 
coborlte, Iar maximele între plus 1 șl 
minus 9 grade. Ceață locală. în Bucu
rești : Vreme rece, cu cerul variabil, 
Vînt slab pînă la potrivit din vest. Tem
peratura în general staționară.



Nr. 6145 S CÎNTEIA Pag. 5

O FABRICĂ ÎNTINERITĂ INFORMAȚII

Șl fabricile pot să Întinerească. 
Alături de unitățile Industriale noi, 
întîlnești astăzi în orașele noastre 
fabrici și uzine vechi caro $i-au 
schimbat complet înfățișarea, înnoin- 
du-se. Printre ele este șl Filatura de 
lînă pieptănată-București.

Mo nob locul industrial
într-unul din cartierele Industriale 

. ale Capitalei, o clădire modestă a unei 
vechi fabrici textile adăpostea într-o 
singură hală mașini de filat și o vop
sitorie, unde anual se produceau cam 
900 tone fire de lîna și lînă în amestec 
și se vopseau circa 300 tone fire. Față 
de dezvoltarea industriei textile, ve
chea unitate era rămasă în urmă, 
între timp fabrica a întinerit : dez- 
volrindu-șl spațiul productiv numai 
de 1,9 ori, capacitatea filaturii a cres
cut de 4 ori, iar a vopsitorie! de a- 
proape 11 ori I

Cum se explică ? Tehnica modernă, 
noile condiții de lucru și-au spus 
cuvîntul. Clădirea întreprinderii for
mează un monobloc. Constructorii au 
înălțat noile săli productive în timp 
ce filatorii își continuau munca. A 
fost modernizată și vechea hală, unde 
s-au montat aparate de condiționare 
a aerului, s-a construit un plafon de 
sticlă care permite pătrunderea lumi
nii naturale difuze, pereții au fost 
vopsiți cu emailuri speciale, fiind în
lăturată depunerea prafului.

Hala nouă a filaturii e o clădire 
de beton armat, care primește lu
mina naturală prin niște geamuri 
mari. Ea mai este

Noile utilaje mo
deme sînt ampla
sate după un flux 
tehnologic bine 
gîndit. Materia pri
mă — lîna, fibrele 
chimice etc., sub 
forma unor benzi 
groase, cu o greu
tate de aproximativ 
20 grame pe metru 
— este transforma
tă în fire atît de 
fine, încît pe o lun
gime de 60 metri 
ele cîntăresc abia 
un gram. ' înainte 
de a fi trecută prin 
laminoare, pentru 
a fi uniformizată 
și transformată în 
bobine, lîna în a-
mestec trece printr-un melanjor, 
unde capătă omogenitate și culoare 
unică. Bobinele sînt luate în primire 

prevăzută cu • de mașinile de tors. Benzile sînt sub- 
aparate speciale de climatizare și 
desprăfuire, asigurîndu-se condiții 
optime de lucru. Alături este sala de 
melanjat și sculuit, de fapt un corp 
de legătură între filatură și vopsito
rie. O soluție constructivă originală 
folosită la vopsitorie, care face parte 
din același corp de clădire, a permis

(Urmare din pag. I-a)

rească mai ferm îndeplinirea clau
zelor contractuale de către între
prinderile furnizoare de mașini și 
utilaje.

Calificarea cadrelor, organizarea 
temeinică a procesului de producție, 
/ M-ovizionarea ritmică a locurilor

, muncă cu materie primă și ma
teriale, asigurarea tuturor utilaje
lor prevăzute în proiect și îmbună
tățirea procesul ii tehnologic duc 
necondiționat la "ridicarea producti
vității muncii. în anul care a trecut, 
cu toate că s-a înregistrat o creș
tere ritmică a productivității muncii 
de la trimestru la trimestru (față 
de 100 la sută în trimestrul I 1963 
s-a ajuns la 121 la suta în trimestrul 
IV 1963), totuși sarcina privind spo
rirea productivității muncii nu a 
fost realizată decît în proporție de 
94,9 la sută. Ce a determinat această 
situație ?

în afară de deficiențele enunțate 
mai sus, — pregătirea la un nivel 
necorespunzător a unor muncitori, 
organizarea uneori defectuoasă a 
locurilor de muncă, nemontarea nici 
pînă în prezent a unor mașini și uti
laje și montarea altora cu mare în- 
■rziere etc — un efect negativ în 

această privință l-au avut și defi
ciențele ce au existat în normarea 
științifică a muncii. Noi nu am tras 
concluzii suficiente din experiență 
altor întreprinderi intrate nu de 
mult în funcțiune, unde mai a- 
les în primele luni de activitate se 
pun probleme serioase în legă
tură cu stabilirea cît mai judi
cioasă a normelor, științific motiva
te, în funcție de parametrii utilaje
lor moderne cu care este dotat com

Invingînd cu 5-0 pe Einheit Dresda

Voința București s-a calificat în finala „Cupei campionilor 
europeni“ la tenis de masă

DRESDA 22 (Agerpres). — Prin te
lefon : Aseară la Dresda, echipa femi
nină de tenis de masă Voința Bucu
rești a învins cu scorul de 5—0 forma
ția Einheit Dresda, campioana R.D. 
Germane, calificîndu-se astfel pentru 
finala , „Cupei campionilor europeni“. 
Jucătoarele noastre au lăsat o fru
moasă impresie publicului spectator, 
nepierzînd nici un set. Iată rezultatele 

în cîteva
Turneul zonal de șah 

do la Kecskemet (R. P. 
Ungară) a continuat cu 
„întreruptele“ din runda 
a 8-a și disputarea parti
delor din cea de-a 9-a 
rundă. Șahistul romîn Flo
rin Gheorghiu a obținut 
două noi remize: la Pra- 
meshuber (Austria) și 
Pietsch (R. D. Germană). 
El are acum 4,5 puncte 
și ocupă locul 10, la egali
tate cu marele maestru 
Szabo. In clasament con
duce Bilek (R.P. Ungară) 
cu 6,5 puncte, urmat de 
un „pluton" de 5 concu- 
renți (Hort, Pietsch, Trin- 
gov, Damianovici, Pach- 
mann), toți cu oîto 5,5 
puncte.

Alte rezultate din runda 
a 9-a : Damianovici-Hort 
1—0 ; Prameshuber-Bilek 
remiză ; Clarke-Attard 
1—0 ; Hecht-Szabo remi
ză ; Matanovici-Langeweg 
1—0 î Hecht-Pachmann 
remiză.

★
Echipa olimpică de ho

chei pe gheață a Canadei 

a susținut o nouă întîlni- 
re în R. S. Cehoslovacă, 
jucînd în compania echi
pei secunde a țării. Cana
dienii au cîștigat cu 3—2 
(1—1 ; 2-0 ; 0—1).

★
Sîmbătă și duminică sa 

desfășoară la Poiana Bra
șov tradiționalul concurs 
de schi pentru „Cupa Po
iana". Concursul reunește 
Ï>e pîrtiile de fond și sla- 
om pe cei mai buni 

schiori de la Dinamo Bra
șov, Casa Ofițerilor Bra
șov, Carpați Sinaia, Stea
gul Roșu Brașov, Tractorul 
Brașov etc. Printre cei 
care vor lua startul se nu
mără Gh. Văcaru, Ilona 
Mikloș, M. Bucur, P. 
Clinei, M. Enache, Gh. 
Cincu, Stelian Drăguș, 
Dinu Petre, Marcela Bra- 
tu, Doina Boboc.

★
Cea de-a 8-a ediție a 

Turului ciclist al Marocu
lui va avea loc între 16 
aprilie și 3 mai de-a lun
gul a 2 551 )cm împărțiți

ca aici, Intr-un spa
țiu cu circa 400 
metri pătrațl mai 
mic decît ar fi fost 
necesar în mod o- 
bișnuit să se creeze 
o secție modernă, 
de mare capacitate.

Pe flux

țiate pînă ajung niște șuvițe foarte 
ușoare, care se înfășoară pe mosoare. 
Mașinile do tors transformă șuvițele 
în fire foarte fine. Sculurile cu fire 
fine care trebuie vopsite ajung la 
vopsitorie. Aici procesul de vopsire 
va fi supravegheat de la un tablou de 
comandă (vopsitoria n-a intrat încă

binatul nostru. Pe anul în curs, con
ducerea combinatului, în urma unui 
studiu amănunțit, a luat măsuri în 
vederea asigurării unei juste nor
mări, dînd tuturor secțiilor planuri 
concrete de normare tehnică.

Tot ca o lipsă care se cere ur
gent remediată este și faptul că 
unele din produsele noi ale combi
natului nostru nu au fost și nu sînt 
nici în prezent îndeajuns de bine 
popularizate, fapt care îngreunează 
desfacerea lor. Să dau un exemplu 
în această privință. La secția P.F.L. 
avem o linie care produce plăci fi- 
brolemnoase poroase și izolatoare. 
Aceste plăci, prin caracteristicile ce 
le întrunesc, se situează la nivelul 
celor mai reușite produse similare 
de pe piața mondială. Totuși acest 
material nu este decît în mică mă
sură folosit în construcții — și a- 
ceasta, în parte și din cauză că nu 
sînt cunoscute îndeajuns marile 
avantaje pe care le prezintă utili
zarea lui.

Conștiențl de sarcinile mari ce ne 
stau în față, muncitorii, inginerii și 
tehnicienii din combinatul nostru 
depun toate străduințele pentru în
deplinirea și depășirea sarcinilor 
trasate de cel de-al IlI-lea Congres 
al P.M.R. privind valorificarea su
perioară a masei lemnoase. Cu pri
lejul dezbaterii cifrelor de plan pe 
anul 1964 noi ne-am angajat să 
dăm în acest an peste plan, în cin
stea celei de-a XX-a aniversări a 
eliberării patriei noastre, o produc
ție marfă în valoare de aproape un 
milion lei. Colectivul nostru de 
muncă este hotărît să îndeplinească 
și să depășească planul pe 1964 și 
angajamentele luate în întrecere.

S-au încheiat preliminariile „mondialelor“ 

de handbal masculin

înregistrate : Maria Alcxandru-Lantsch 
2—0 ; Ella Cons tan tinescu—Schmidt 
2—0 ; Geta Pitică—Stiebner 2—0 ; Ella 
Constantinescu—Lanstch 2—0 ; Maria 
Alexandru—Stiebner 2—0.

în finala „Cupei . campionilor euro
peni“ Voința București va întîlni 
echipa Voros Meteor Budapesta, alcă
tuită din Eva Foeldi, Kerekes și He- 
ghedus. Meciul urmează să aibă loc în 
cursul lunii martie la București.

rânduri
în 17 etape, dintre care 
două contra-cronometru.

★
Selecționata olimpică do 

hochei pe gheață a Japo
niei a jucat la Hanovra 
ou o reprezentativă a ora
șului. Hocheiștii japonezi 
au terminat învingători cu 
scorul do 5—2 (2—1 ; 
2-1; 1-0).

★
Cicliștii sovietici vor 

participa și anul acesta la 
tradiționala competiție in
ternațională „Cursa păcii“ 
Varșovia-Berlin-Praga. în 
lot figurează alergători cu- 
noscuți ca Viktor Kapito
nov, Anatoli Cerepovici, 
Alexandr Kulibin, Ant
Viaravas, Serghei Korj,
precum și numéro,, tineri, 
printre care Elmar Mor- 

Adolf Liutovo, Nico- 
Grebensikov, remarcați 

cu prilejul Spartachiadei 
unionale. Programul de 
antrenament al cicliștilor 
sovietici cuprinde o primă 
etapă de pregătire fizică 
și apoi curse de verifica
re pe șoselele din Crimeia.

(Agerpres)

zik, 
lai

în hala ringurilor — filatoarele lucrează la utilaje noi, 
de mare productivitate.

Foto : A. CARTOJAN 
în funcțiune) de unde se urmărește 
ridicarea treptată a temperaturii con
form indicațiilor tehnice. Transportul 
materiei prime și al materialelor se 
face mecanizat.

Darea în folosință înainte de ter
men a unei părți din noile capacități 
de producție a permis colectivului fa
bricii să producă anul trecut, peste 
vechea capacitate, un plus de 150 
tone fire.

D. MINCULESCU

In scopul aprofundării cunoștințelor teoretice, elevi de la școlile tehnice horti
cole fac practică la Institutul de cercetări hortiviticole de la Băneasa-Bucu- 

rești. In fotografie: Un grup de elevi la lucrările practice în seră

Tineri cu o înaltă calificare
In fabrici și uzine, pe șantiere și în 

unitățile agricole se organizează diferite 
acțiuni pentru ridicarea continuă a ca
lificării tinerilor. In anul trecut, la Uzi
nele „23 August" din Capitală au fost 
organizate 49 de cursuri de ridicare a 
calificării și 9 cursuri de perfecționare 
pentru maiștri și ingineri, la care au 
participat, alături de vîrstnici, peste 700 
de tineri. O dată cu frecventarea aces

In ultimul meci al preliminariilor 
campionatului mondial masculin de 
handbal, echipa Iugoslaviei a învins 
la Viena cu scorul de 20—18 (10— 
10) echipa Austriei. Cum primul 
meci, disputat la Belgrad, revenise, 
de asemenea, echipei iugoslave 
(26—14), aceasta s-a calificat pen
tru turneul final din R. S. Ceho
slovacă (6—15 martie).
Componența celor patru grupe ale 

turneului final este următoarea : 

Cicliștii fruntași își continuă antrenamen telo în vederea participării la o serie 
de importante campetiții internaționale. Iată, în fotografie, un grup de alergă

tori pe șoseaua dintre Constanța și Mangalia.

în țara noastră a sosit pianistul 
Pavel Stepan din R. S. Cehoslovacă, 
oare va fi solistul unor concerte 
simfonice la Botoșani șl Galați.

★

La spectacolul Operei de Stat din 
Cluj cu „Rigoletto“ și-a dat con
cursul baritonul italian Aldo Protti 
de la Scala din Milano, care a in
terpretat rolul titular. în celelalte 
roluri au cîntat Mireille Constanti- 
nescu, Teodor Anastasiu, Traian Po
pescu și alți artiști clujeni. într-o 
pauză a spectacolului, artistul Aldo 
Protti a declarat corespondentului

Din activitatea comisiilor de femei
„Rolul părinților în educarea co

piilor“, „Prietenia dintre mamă și 
fiică“, „Familia — prima școală de 
educare a copilului“, „Răspunderea 
părinților pentru faptele copiilor“, 
iată doar cîteva din problemele 
dezbătute în expunerile ținute în 
fața comitetelor de părinți, în 
cercurile de citit, precum și în cele
lalte forme cultural-educative orga
nizate de comisiile de femei din car
tierele bucureștene.

Pe lîngă acestea, comisiile de fe
mei mai inițiază întîlniri între pă
rinți și pedagogi, în cadrul cărora 
se analizează cele mai eficace me
tode de supraveghere și educare a 
copiilor. Astfel de întîlniri au avut 
loc în școli din raioanele 1 Mai, Gri- 
vița Roșie, 16 Februarie, 23 August. 
Unele comisii de femei din cartiere 
situate în raioanele V. I. Lenin, Gri- 
vița Roșie, 30 Decembrie și altele au 
organizat schimburi de experiență 
avînd ca obiectiv răspîndirea cunoș

tor cursuri, tinerii respectivi au fost aju
tați zi de zi, la locul de muncă, de că
tre cei mai buni meseriași și maiștri 
din secțiile uzinei. Ca urmare a îmbo
gățirii cunoștințelor profesionale, peste 
150 de tineri au reușit să facă propuneri 
de inovații. Acțiunea de ridicare a ca
lificării continuă și în acest an. Numai 
în unitățile economice ale Capitalei 
peste 44 000 de tineri vor urma aceste 
cursuri.

grupa A (la Gottwaldov) — Iugosla
via, R. D. Germană, R. F. Germană 
și S.U.A. ; grupa B (Bratislava) — 
Suedia, R. P. Ungară, Islanda și A- 
frica ; grupa C (Praga) — R. S. 
Cehoslovacă, Franța, Danemarca și 
Elveția ; grupa D (Pardubice) — 
R. P. Romînă, U.R.S.S., Norvegia și 
Japonia. Handbaliștii noștri, dețină
tori ai titlului mondial, vor juca la 
6, 7 și 9 martie cu cele trei echipe, 
în ordinea de mai sus. 

regional Agerpres : Am venit cu 
deosebită plăcere să cînt la dumnea
voastră. îmi plac oamenii de aici, 
care poartă în zîmbetul ochilor taina 
unei munci fericite. Vreau să măr
turisesc că este interesant tot ce am 
văzut în Romînia ridicîndu-se pe 
îndrăznețe verticale. Este impresio
nantă organizarea teatrelor dum
neavoastră și condițiile ce se asigură 
creației artistice. Voi părăsi Romî
nia cu cele mai frumoase impresii, 
ca de la un adevărat jubileu pe
trecut alături de interpreți de va
loare șl în mijlocul unui public cult 
șl entuziast.

tințelor pedagogice în rîndurile ma
melor.

O formă foarte folositoare de răs- 
pîndire a unor cunoștințe necesare 
în educarea copiilor o constituie 
cursurile „Școala mamei“, frecven
tate de un mare număr de tinere 
mame. în cadrul acestor cursuri, 
medici și profesori fac expuneri 
care le ajută pe cursante să-și în
grijească și să-și educe mai bine 
copiii. Anul trecut, în Capitală au 
funcționat peste 200 astfel de 
cursuri, în cicluri de cîte zece lecții, 
iar anul acesta s-au luat măsuri 
pentru sporirea numărului lor.

(Agerpres)

Discuții 
gospodărești

GALAȚI (coresp. „Scînteii“). — 
Deputății Sfatului popular regional
Galați au dezbătut, în cadrul celei 
de-a 12-a sesiuni, raportul comite
tului executiv privind executarea 
planului local de stat și a bugetu
lui pe anul 1963, precum și a pla
nului și bugetului pe anul în curs.

In anul care a trecut s-au cheltuit 
pentru nevoi social-culturale 
408 000 000 lei, ceea ce reprezintă 55 
la sută din volumul întregului bu
get local. Gospodărind cu grijă fon
durile alocate de stat și folosind 
inițiativa maselor, sfaturile popu
lare din regiune au construit a- 
proape 300 săli de clasă, au electri
ficat 58 de sate, au modernizat 20 
km de drumuri șl au extins rețeaua 
de apă potabilă cu încă 15 km. Tot 
din fondurile de investiții, în ora
șele regiunii s-au construit, anul 
trecut, aproape 3 000 de aparta
mente.

Pentru anul acesta, bugetul Sfa
tului popular regional Galați crește, 
față de 1963, cu 280 000 000 lei. A- 
locația cea mai mare este prevăzută 
pentru construcția de locuințe (se 
vor construi peste 100 000 m p su
prafață locuibilă). Pentru acțiunile 
social-culturale se va cheltui suma 
de 434 000 000 lei. Vor fi construite 
96 săli de clasă la orașe, se vor 
electrifica 60 de comune, se va con
tinua acțiunea de modernizare a 
străzilor, de extindere a rețelei de 
apă și canalizare etc.

Pronoexpres
La tragerea concursului Pronoexpres nr. 

4 din 22 ianuarie 1964, au fost extrase 
din urnă :

Numere de bază : 2, 35, 34, 24, 28, 13.
Numere de rezervă ; 7, 20. Fond de

premii : 651535 lei.

NoMtățB 
din fotba9

• Returul campionatului catego
riei A de fotbal va începe la 15 mar
tie. După disputarea primelor șase 
etape, campionatul se va întrerupe 
pentru două săptămîni, timp în care 
lotul olimpic va continua pregătirile 
în vederea primului meci dintre e- 
chipele olimpice ale R.P. Romîne și 
R. P. Bulgaria, programat la 3 mai 
la București. Cel de-al doilea joc 
Bulgaria-Romînia va avea loc la 31 
mai la Sofia.

& Aseară la sediul Federației ro
mîne de fotbal a avut lor tragerea 
la sorți a „șaisprezecimilor“ Cupei 
R. P. Romîne la fotbal. Au fost sta
bilite următoarele întîlniri : Dinamo 
Victoria București — Știința Timi
șoara; Minerul Baia Mare — Side- 
rurgistul Galați; C.I.L. Blaj — Pe
trolul Ploiești; Flacăra Roșie Bucu
rești — Progresul București ; An
cora Galați — Crișul Oradea ; Re
colta Carei — Rapid București; 
Victoria Giurgiu — Dinamo Bucu
rești ; C.S.M. Sibiu — U.T. Arad ; 
Carpați Sinaia — Știința Cluj ; E- 
lectromotor Timișoara — C.S.M.S. 
Iași ; Răsăritul Caracal — Farul 
Constanța ; Textila Sf. Gheorghe — 
Steagul Roșu Brașov ; A. S. Aiud — 
Știința Galați; Metalul T. Severin 
— C.S.M. Cluj ; Dinamo Bacău — 
Steaua București ; Siderurgistul 
Hunedoara — Dinamo Pitești. Me
ciurile se vor disputa la 1 martie, 
cu excepția ultimelor două care au 
fost programate la 25 martie.

© După cum se știe din prima par
te a campionatului categoriei A de 
fotbal au mai rămas de disputat pa
tru partide. In cursul zilei de ieri 
forul de specialitate a stabilit datele 
la care se vor desfășura partidele 
restante. Iată acest program : 1 mar
tie la Pitești : Dinamo Pitești-Stea- 
ua ; 8 martie, la București : Steaua- 
Progresul și Rapid-Dinamo Bucu- 
rești ; 11 martie, la București: Stea- 
ua-U.T.A,

Ședința Comisiei permanente 
a C. A. E. R. pentru standardizare
BERLIN 22 (Agerpres). — După 

cum transmite A.D.N., la Berlin a 
avut loc ședința Comisiei perma
nente a C.A.E.R. pentru standardi
zare. Au participat delegații ale 
R. P. Bulgaria, R. S. Cehoslovace, 
R. D. Germane, R. P. Polone, R. P. 
Romîne, R. P. Ungare și U.R.S.S. A 
fost, de asemenea, prezent ca obser
vator un reprezentant al Cubei.

Ședința a aprobat recomandări de 
standardizare în metalurgia feroasă, 
construcția de mașini, electrotehni
că și industria hîrtiei șl a adoptat

In cadrul O.S.A.

Convorbiri pentru reglementarea 
conflictului din zona Canalului Panama
WASHINGTON 22 (Agerpres). — 

La Washington, în cadrul Organiza
ției Statelor Americane, continuă 
eforturile în vederea reglementării 
conflictului dintre S.U.A. și Repu
blica Panama ca urmare a inciden
telor petrecute în zona Canalului 
Panama. Miercuri, membrii Comi
siei interamericane de pace au avut 
o întrevedere cu secretarul de stat 
Dean Rusk, care, potrivit relatări
lor agenției France Presse, s-a des
fășurat în cel mai strict secret. Ime
diat după aceea, Coipisia a avut o 
întrevedere cu Miguel Moreno, noul 
reprezentant al Republicii Panama 
pe lîngă O.S.A.

Un purtător de cuvînt al Depar
tamentului de Stat al S.U.A. a anun- 
țat_ că președintele Johnson se va 
întîlni la rîndul lui cu membrii Co
misiei interamericane de pace. Data 
întrevederii, a precizat el, nu a fost 
încă stabilită. Potrivit purtătorului 
de cuvînt această comisie ar putea 
constitui un „mecanism pentru con
tinuarea discuțiilor americano-pa- 
nameze“.

Răspunzînd la o întrebare în le
gătură cu planurile guvernului a- 
merican de construire a unui nou 
canal între Oceanul Atlantic și O- 
ceanul Pacific, purtătorul de cu
vînt a spus : „Ideea unui al doilea 
canal este luată în considerare de

Comunicatul comun al președinților 
R. A. U. și Irakului

CAIRO 22 (Agerpres). — La Cairo 
a fost dat publicității comunicatul 
comun semnat de președintele Na
sser și președintele Irakului, Abdul 
Salam Aref, care după conferința 
arabă la nivel înalt și-a prelungit 
vizita în Republica Arabă Unită.

Cei doi președinți și-au exprimat 
satisfacția față de rezultatele Con
ferinței țărilor arabe la nivel înalt, 
precum șl hotărîrea de a grăbi pu
nerea în aplicare a hotărîrilor adop
tate în cadrul acestei conferințe. 
După un schimb de vederi privind 
situația internaționa’",, cei doi pre
ședinți au subliniat necesitatea re
zolvării tuturor problemelor liti
gioase pe cale pașnică, în spiritul 
prevederilor Cartei O.N.U.

Oupă respingerea acuzației aduse P. C. din S. U. A.
Ministerul Justiției cere revizuirea hotărîrii

WASHINGTON 22 (Agerpres). — 
După cum anunță agențiile de pre
să, la 21 ianuarie Ministerul de Jus
tiție al S.U.A. a adresat o petiție 
Curții federale de apel din distric
tul Columbia (district în care se 
află Washingtonul), în care îi cere 
să revizuiască hotărîrea privind res
pingerea acuzației aduse Partidului 
Comunist din S.U.A. pentru că a re
fuzat să se înregistreze în calitate 
de „agent al unei puteri străine“.

DE PRETUTINDENI
PRIMELE ZĂCĂMINTE 

DE CĂRBUNI DESCOPERITE 
ÎN R.A.U.

In urma unor prospecțiuni geo
logice. în Republica Arabă Unită 
au fost descoperite primele zăcă
minte de cărbuni, îndeosebi în de
șertul Sinai. Potrivit datelor fur
nizate de geologi, în Sinai au fost 
descoperite filoane de o grosime 
de 68 pînă la 120 cm, la adîncime 
de numai 450 pînă la 800 metri. 
Rezervele de cărbune din această 
regiune se ridică la circa 40 mi
lioane tone. Exploatarea lor va 
începe chiar în cursul acestui an.

ECRANIZAREA BALETULUI 
„FRUMOASA DIN PĂDUREA 

ADORMITĂ"
Studioul „Lenfilm“ a ecrani

zat baletul „Frumoasa din pă
durea adormită“ de Ceaikovski. 
Ecranizarea a fost efectuată cu 
concursul cunoscutului maestru 
de balet Konstantin Sergheev și 
al regizorului cinematografic 
Appolinari Dudko.

In rolurile principale au apă
rut tinerii soliști Alla Sizova și 
Iuri Soloviev. Rolul prințului 
este interpretat cu succes de So
loviev, în vîrstă de 23 de ani, 
distins în 1963 de către Academia 
de dansuri din Paris, cu diploma 
„Nijinski" care se acordă celui 
mai bun dansator din lume.

IARNĂ ASPRĂ
In ultimele două zile pe țărmul 

de răsărit al Coreei de sud s-au 
semnalat căderi masive de zăpa
dă. După cum relatează postul de 
radio al Coreei de sud, legătura 
rutieră cu unele regiuni din a- 

planul de activitate pentru anul
1964.

Comisia a discutat, de asemenea, 
probleme legate de organizarea In
stitutului C.A.E.R. pentru standar
dizare și a adoptat proiectul planu
lui de activitate pentru 1964 al a- 
cestuia.

Au mai fost discutate probleme 
legate de elaborarea proiectului 
planului de perspectivă în domeniul 
standardizării pe perioada 1966-1970.

Ședința s-a desfășurat într-o at
mosferă de înțelegere deplină.

mult timp. Compania Canalului Pa
nama întreprinde studii, la fel ca și 
în trecut, atît asupra capacității ac
tualului canal cît și asupra necesi
tăților traficului în viitor“.

★

WASHINGTON 22 (Agerpres). — 
Oprindu-se la Miami, în drum spre 
Washington, Miguel Moreno, noul 
ambasador al statului Panama pe 
lîngă Organizația statelor america
ne, a făcut declarații ziariștilor în 
legătură cu conflictul americano-pa- 
namez.

„Nu se mai trag focuri de armă 
în Panama, a spus Moreno, dar si
tuația critică care a dus la eveni
mentele din 8. 9 și 10 ianuarie nu s-a 
ameliorat. Un incident oarecare riscă 
să provoace noi tulburări“.

Referindu-se la misiunea sa la 
O.S.A., Moreno a spus că ea are 
drept unic scop „să obțină dreptate 
pentru Panama“.

La sosirea sa la Washington, Mi
guel Moreno a spus că Panama se va 
strădui să găsească o soluție prin in
termediul comisiei interamericane a 
păcii a O.S.A. Dacă această comisie 
va eșua în încercările ei, guvernul 
panamez va prezenta cazul consiliu
lui O.S.A. și va cere convocarea unei 
sesiuni speciale a Adunării Generale 
a O.N.U.

Ei s-au pronunțat, de aseme
nea, în sprijinul luptei popoarelor 
din colonii pentru obținerea inde
pendenței lor naționale și împotriva 
politicii rasiste promovate de guver
nul din Republica Sud-Africană. In 
vederea dezvoltării colaborării din
tre Jările lor, cei doi președinți au 
hotărît să creeze un comitet comun 
care să coordoneze activitatea eco
nomică, politică, informativă etc. în
tre cele două țări.

Președintele Nasser a acceptat in
vitația președintelui Aref de a vizi
ta Irakul.

La 21 Ianuarie președintele Ira
kului, Aref, s-a înapoiat la Bagdad.

După cum se știe, la 17 decem
brie 1963, Curtea federală de apel, 
formată din trei judecători, a res
pins acuzația pe baza faptului că 
înregistrarea partidului comunist ar 
atrage după sine o autoacuzare a 
membrilor săi, iar aceasta contra
vine constituției.

_ în petiția sa, Ministerul de Justi
ție cere ca acest caz să fie revizuit 
de curtea federală, cu participarea 
tuturor celor nouă membri ai curții.

ceastă parte a țării a fost pertur
bată. în același timp, în Marea 
Japoniei a izbucnit, în apropie
rea țărmurilor Coreei de sud, o 
puternică furtună care a provo
cat avarierea a 57 de ambarca
țiuni pescărești.
ASCENSIUNE PE MONT BLANC

Alpiniștii elvețieni Camille 
Bournissen și Georges Jourdan 
au reușit, pe temperaturi de — 25 
grade pînă la —30 grade, prima 
ascensiune de iarnă a piscului de 
nord-est al lui Mont Blanc du 
Cheillon, cu înălțimea de 3 850 m.
MAȘINĂ DE SCRIS... MUZICĂ

După cum relatează ziarul fran
cez „Les Echos“, în Anglia a fost 
recent construită „Musikriter“ — 
o mașină de scris... muzică. Ea 
este prevăzută cu un dispozitiv 
automat avînd 20 de niveluri di
ferite, permițînd astfel înscrierea 
semnelor muzicale la înălțimea 
corespunzătoare. Mașina are, de 
asemenea, un tambur rotativ care 
emite noțele înscrise, precum și 
un metronom pentru a marca 
măsura, dispozitive ce o ajută pe 
dactilografă la lucru.

RECORD DE... AUR
Producția mondială de aur a în

registrat în anul 1963 un record 
cu 50,9 milioane uncii fine extra
se, în valoare de 1,78 miliarde do
lari. De asemenea a sporit și pro
ducția mondială de argint, care, 
cu 243,6 milioane uncii fine extra
se, a fost mai mare cu un milion 
uncii față de aceea din anul 1962. 
Producția de argint a crescut în 
Mexic și Peru și a scăzut în Ca
nada și S.U.A.



la mesajul lui N. S. Hrușciov

reluarea lu-
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Proclamarea Republicii Pentru înlăturarea
A-

poate juca 
problemelor

acordat corespon- 
France Presse, 

adjunct al secre- 
O.N.U.. reprezen-

referit apoi la 
conferinței de la Geneva 

dezarmare, exprimîndu-și

Țărani sud-vietnamezi duși cu forța să construiască aeroport militar.
(Reproducere din revista „LIFE")

Răspunsul președintelui Johnson ■SI
la Conferința celor 18

3

GENEVA 22 (Agerpres). — Ziua de 
22 ianuarie, în care Comitetul celor 
18 state pentru dezarmare nu a avut 
ședință, a fost consacrată întrevede
rilor dintre;diferite delegații. Astfel 
S. K. Țarapkin, conducătorul delega
ției ; Uniunii Sovietice, a avut între
vederi. cu reprezentanții Italiei și 
Indiei. Tot la 22 ianuarie, reprezen
tantul S.U.A., William Foster, s-a în
tîlnit cu conducătorul delegației sue
deze și cu observatorul R. F. Germa
ne. Conducătorul delegației britanice, 
Peter Thomas, a avut, de asemenea, 
întrevederi.

Au început consultări și între de
legațiile celor opt țări neutre în ve
derea elaborării unei eventuale pozi
ții comune. Agenția Associated Press 
menționează că țările neutre cer în
ceperea unor tratative în vederea in
terzicerii tuturor 
arma nucleară.

într-un interviu 
dentului agenției 
Dragoslav Protici, 
tarului general al 
tantul permanent al lui U Thant la 
lucrările Comitetului celor 18, refe- 
rindu-se la prima ședință a acestu
ia, și-a exprimat convingerea că în 
prezent Comitetul are șanse bune 

, .pentru a realiza progrese în lucră
rile sale.

*

LONDRA 22 (Agerpres). — O de
legație a Congresului național pen
tru dezarmare și pace, care a avut 
loc la Londra la sfîrșitul anului tre
cut, a vizitat la 21 ianuarie reședin
ța oficială a primului ministru bri
tanic, Douglas-Home. Cu această o-

Dezbateri
în Bundestag

BONN 22 (Agerpres). — Miercuri 
au început în Bundestag dezbateri 
de politică externă în cursul cărora 
s-a efectuat prima citire a legii cu 
privire la ratificarea Tratatului de 
la Moscova referitor la interzicerea 
experiențelor nucleare în trei medii. 
Luînd cuvîntul, ministrul afacerilor 
externe al R. F. Germane, Gerhard 
Schroeder, a declarat că Tratatul de 
la Moscova „constituie prima mă
sură concretă pentru încetarea 
cursei înarmărilor nucleare“. El a a- 
rătat că Tratatul a avut un larg 
ecou în lumea întreagă, fiind primit 
pozitiv de opinia publică din R. F. 
Germană. Menționînd caracterul „li
mitât“ al acestui acord Schroeder a 
cerut ca R.F.G. să continue efortu
rile militare.

In. cadrul discursului său, minis
trul vest-german s-a ocupat și de 
unele aspecte ale relațiilor franco- 
vest-germane.

LAOS: Spre o întîlnire 
tripartită

VIENTIANE 22 (Agerpres). — La 
Vientiane a avut loc o întîlnire în
tre prințul Suvanna Fumma, primul 
ministru al guvernului provizoriu de 
coaliție al Laosului, și Fumi Nosa- 
van, vicepremier, conducătorul păr
ții de la Savannaket. Cu acest prilej, 
primul ministru l-a informat pe 
Nosavan despre convorbirile pe 
care le-a avut în Valea Ulcioarelor 
cu prințul Sufanuvong, vicepremier, 
președintele Comitetului Central al 
Partidului Neo Lao Haksat.

După întîlnire, Fumi Nosavan a 
dat publicității o declarație în care 
își exprimă părerea că este oportu
nă o întîlnire a conducătorilor celor 
trei părți din Laos, El a arătat că 
din punctul său de vedere „reuniu
nea s-ar putea desfășura foarte bine 
în Valea Ulcioarelor“.

Zilele trecute în cadrul întîlnirii 
lor din Valea Ulcioarelor, prințul 
Suvanna Fumma și prințul Sufanu
vong au căzut de acord asupra ne
cesității convocării unei reuniuni tri
partite pentru examinarea situației 
actuale din Laos și restabilirea ac
tivității normale a guvernului provi
zoriu de coaliție. 

ȘT. DEJU

Pe șantierul unde set construiește na nou pod yienez pesto Dunăre.
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cazie ei au depus o scrisoare în care 
se cere guvernului să se situeze pe 
o poziție constructivă în cadrul lu
crărilor Comitetului celor 18 de la 
Geneva.

Scrisoarea cere soluționarea pro
blemelor importante ale asigurării 
păcii și se pronunță împotriva răs- 
pîndirii armei nucleare.

în încheiere se cere guvernului 
englez să acționeze în spiritul Tra
tatului de la Moscova cu privire la 
interzicerea experiențelor nucleare 
și să-și aducă contribuția la solu
ționarea principalei probleme a 
contemporaneității — dezarmarea.

Programul coaliției guvernamentale 
Zanzibar

ZANZIBAR 22 (Agerpres). — 
genții] e de presă relatează că situa
ția din Zanzibar a devenit stabilă. 
Magazinele au fost redeschise, iar 
restricțiile de circulație au fost ridi
cate. In sate au fost create consilii 
revoluționare, al căror scop este 
efectuarea unei reforme agrare. Pre
ședintele republicii, Karume, a de
clarat că limba oficială a țării este 
limba kiswahili și a cerut tuturor 
funcționarilor să ia măsuri pentru 
înlocuirea limbii engleze în institu
țiile de stat. Un reprezentant al gu
vernului Zanzibarului a declarat re
prezentanților presei că țara se va 
numi Republica Populară Zanzibar 
și Pemba.

O delegație guvernamentală, al
cătuită din vicepreședintele republi
cii. Abdullah Kassim Hanga, și Ab
dul Rahman Mohamed Babu, minis
trul afacerilor externe, a sosit la 
Nairobi pentru a duce tratative cu

Corespondență din Viena

CARNET AUSTRIAC
In acest an, în Austria urmează să 

aibă loc dezbateri în probleme im
portante.

în cadrul tratativelor pentru for
marea guvernului care au avut loc 
anul trecut, cele două partide ale 
coaliției guvernamentale, partidul 
populist și partidul socialist, au sta
bilit ca termen de rezolvare a unor 
probleme anul 1964. Problema indus
triei etatizate constituie unul din 
principalele puncte asupra cărora 
există neînțelegeri. în timp ce socia
liștii vor să mențină situația actuală 
în organizarea acestei industrii, 
populiștii cer emiterea de acțiuni ale 
întreprinderilor naționalizate, a că
ror valoare să poată ajunge pînă la 
49 la sută din fondul de bază. Ac
țiunile ar urma să fie puse la dis
poziția capitalului particular.

în problema locuințelor, în 1964 
urmează să fie adoptate o serie de 
legi privind reglementarea rapor
turilor dintre proprietari și chiri
ași, construcția de locuințe și fi
nanțarea acestora. Tot pentru acest 
an este prevăzută reorganizarea 
radioului și televiziunii.

în 1964 vor avea loc alegeri de 
deputați în landurile Salzburg, 
Burgenland, Viena, Austria inferi
oară și Vorarlberg. De asemenea, 
în numeroase landuri se vor desfă
șura alegerile comunale.

O reformă școlară
începînd cu anul acesta, a intrat 

în vigoare o reformă școlară al cărei 
scop este, după cum declară autori
tățile de resort, de a asigura o mai 
bună coordonare a instituțiilor de 
învățămînt.

în școlile elementare învățămîntul 
rămîne, în linii generale, neschim
bat. A fost introdus anul al 9-lea de 
școlarizare care va urma acum cla
sei a patra din școala elementară 
ciclul II. Acest an este prevăzut 
pentru elevii care după terminarea 
școlarizării obligatorii intră nemijlo
cit în producție și este menit să ser
vească — potrivit părerilor inițiato
rilor reformei — drept orientare în 
alegerea profesiunii, precum și pen
tru completarea cunoștințelor ge
nerale.

WASHINGTON 22 (Agerpres). — 
Casa Albă a dat publicității răs
punsul președintelui S.U.A., Lyndon 
Johnson, la mesajul adresat de N. S. 
Hrușciov șefilor de state și guverne. 
In răspuns este salutat obiectivul cu
prins în acest mesaj, exprimîndu-se 
totodată acordul cu importanța dată 
menținerii și consolidării păcii și cu 
necesitatea de a se- întreprinde, si
multan cu eforturile pentru dezar
mare, noi eforturi în vederea înlătu
rării cauzelor fricțiunilor și îmbună
tățirii mecanismului internațional 
pentru soluționarea pe cale pașnică 
a litigiilor.

In acest spirit, menționează pre
ședintele S.U.A., să prezentăm 

guvernul Kenyei. La 21 ianuarie, 
înainte de plecare, delegația a avut 
o întrevedere cu primul ministru — 
Kenyatta.

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Populare Zanzibar și Pemba, 
într-un interviu acordat corespon
dentului din Nairobi al agenției 
TASS, a declarat că „Revoluția din 
Zanzibar este antifeudală și urmă
rește scopuri sociale“.

Referindu-se la situația politică 
internă, Babu a subliniat că cele 
două partide „Afro-shirazi“ și 
„Umma“, care formează coaliția gu
vernamentală, colaborează strîns. 
„Vom da pămînt țăranilor, vom 
schimba caracterul colonial, unilate
ral al economiei noastre, acordînd 
atenție atit culturii tradiționale a 
cuișoarelor, cît și cultivării orezului, 
porumbului, dezvoltării pescuitu
lui".

Toți acei care trec într-o școală 
specială sau o școală superioară sînt 
scutiți de acest an.

întîlniri internaționale
Continuînd tradiția de țară gazdă 

a numeroase conferințe și congre
se internaționale, Austria va fi și 
anul acesta reședința unor reuni- 

■ uni, la care vor participa delegații 
din multe țări ale lumii. în capitala 
țării își va desfășura lucrările Co
mitetul pentru ajutor tehnic al Con
siliului economic și social O.N.U. Tot 
ajpi va avea loc conferința Consiliu
lui european cu tema: „Știința și 
parlamentul“.

Pentru a doua oară va avea loc 
la Viena Congresul mondial al poș
telor. Prima oară s-au întîlnit aci 
reprezentanții poștelor în 1891. La 
cel de-al XV-lea Congres mondial 
al poștelor, care își va desfășura 
lucrările în castelul Hofburg, între 
29 mai și mijlocul lunii iulie, vor 
participa 600 de delegați.

Viena a cucerit de mult denumi
rea de loc de întîlnire al reprezen
tanților comerțului din Est și Vest. 
Tîrgurile internaționale care au loc 
în fiecare primăvară și toamnă în 
bătrînul oraș de pe Dunăre prile
juiesc lărgirea schimburilor comer
ciale dintre diversele state. De pe 
acum și-au anunțat participarea la 
ediția de primăvară firme din nu
meroase state.

De un deosebit prestigiu se bu
cură în străinătate concertele și re
prezentațiile de operă sau, după cum 
li se spun aci, jocurile festive de la 
Salzburg consacrate memoriei și mu
zicii lui Mozart și săptămînile fes
tive ale Vienei, care atrag, an de 
an, tot mai multi amatori, dornici să 
participe la programe artistice de 
înaltă factură.

A IX-a -ediție a Jocurilor olim
pice de iarnă, care se vor desfășu
ra între 29 ianuarie și 9 februarie 
la Innsbruck, se încadrează incon
testabil printre manifestările cu 
largă participare internațională. Se 
vor întrece aici sportivi fruntași în 
sporturile de- iarnă din 40 de țări. 

mîndoi propuneri noi la Conferința 
dezarmării de la Geneva, urmărind 
împiedicarea răspîndirii armelor nu
cleare, încetarea producției de mate
riale fisionabile pentru armament, 
transferarea unor cantități mari de 
materiale fisionabile în scopuri paș
nice, interzicerea tuturor experiențe
lor cu arma nucleară, limitarea sis
temului armelor nucleare, reducerea 
riscului unui război prin accident sau 
premeditat, înaintarea spre dezar
marea generală.

„în scrisoarea dv., arată Johnson 
în continuare, este scoasă în evi
dență problema litigiilor teritoria
le și se trage concluzia că „aplica
rea forței pentru rezolvarea liti
giilor teritoriale nu corespunde ade
văratelor interese ale nici unui po
por din nici o țară“. Sînt de acord 
cu aceasta“.

Declarînd că este de acord cu a- 
cest principiu, Johnson propune tot
odată o serie de teze proprii. în a- 
ceastă ordine de idei președintele 
S.U.A. declară că limitarea trebuie 
să se aplice oricărei amenințări cu 
forța sau folosirii forței care ar pu
tea să ia forma agresiunii, subver
siunii sau furnizării clandestine de 
armament, indiferent de justifica
rea sau de scopurile prezentate.

Noi vom prezenta împreună cu 
aliații noștri, se spune în răspunsul 
președintelui, propuneri precise pe 
aceste linii în săptămînile care vor 
veni. Permiteți-mi să vă asigur că 
dorința mea cea mai fierbinte este 
de a obține un progres concret pe 
calea spre asigurarea păcii. Sper că 
actualul schimb de scrisori va crea 
o speranță reală într-un astfel de 
progres și că această speranță o îm
părtășesc toți oamenii iubitori de 
pace din fiecare țară“.

încheierea vizitei în R.S.F

BELGRAD 22 (Agerpres).— După 
cum transmite agenția Taniug, la 21 
ianuarie, după încheierea tratative
lor dintre cele două delegații, I. Broz 
Tito, secretarul general al Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, și Io- 
vanca Broz au oferit un dejun în 
cinstea delegației Partidului Comu
nist Italian, în frunte cu Palmiro 
Togliatti.

Salutîndu-1 pe Palmiro Togliatti și 
pe membrii delegației P. C. Italian, 
I. B. Tito a arătat că colaborarea 
dintre Uniunea Comuniștilor din Iu
goslavia și Partidul Comunist Ita
lian în situația internațională actuală 
„trebuie să mențină și să întărească 
unitatea dintre partidele comuniste 
și toate forțele revoluționare și miș
cările progresiste din lume“. Pe a- 
rena internațională — a continuat 
secretarul general al U.C.I. — avem 
interese comune și trebuie în comun 
să luptăm pentru menținerea păcii, 
pentru o colaborare internațională 
egală în drepturi, pentru coexistență 
pașnică între state și popoare ca 
unică soluție în actuala situație a 
relațiilor sociale și internaționale.

Răspunzînd în numele delegației 
P.C.L, Palmiro Togliatti a arătat că 
Partidul Comunist Italian luptă pen
tru unitatea tuturor forțelor progre
siste și pentru întărirea păcii. Ne 
bucură foarte mult, a spus în con
tinuare vorbitorul, că prin contac
tele pe care le-am avut cu dv, și 
prin discuțiile pe care le-am purtat, 
am putut să constatăm încă o dată 
că există asemănări în punctele 
noastre de vedere. Noi am cîștigat 
foarte mult din aceste contacte, în 
privința unei mai bune cunoașteri 
reciproce.

Marti seara, delegația Partidului

Monopolurile străine impun țărilor Americii Latine să 
plătească mai scump mărfurile importate și să vîndă 

mai ieftin mărfurile exportate.

„FOARFECĂ"

* >

Desen de EUGEN TARu

SCURTE

Proteste in Venezuela 
împotriva devalorizării 

monedei naționale
CARACAS 22 (Agerpres). — Anu

larea de către guvernul venezuelean 
a controlului asupra schimbului, de 
valute și devalorizarea bolivarului 
(moneda venezueleană) la care a dus 
această măsură au stîrnit în țară un 
puternic val de proteste. „Devalori
zarea bolivarului duce la sporirea 
profiturilor companiilor petroliere 
străine“, a declarat cunoscutul eco
nomist Salvador la Piaza.

Centrul unic al oamenilor muncii 
din Venezuela a dat publicității o 
declarație în care califică noua mă
sură a guvernului drept un „atentat 
la salariile celor ce muncesc“. Cen
trul cheamă pe toți oamenii muncii 
la lupta în apărarea monedei națio
nale.

Noua concesie făcută monopoluri
lor se va răsfrînge deosebit de acut 
asupra situației industriei textile din 
țară, a declarat presei Armando 
Brager, președintele Asociației texti- 
liștilor din Venezuela. Datorită creș
terii prețurilor la materiile prime, a 
subliniat el, se vor închide numeroa
se fabrici ceea ce va duce la creș
terea șomajului.

SCĂDEREA PRODUCȚIEI 
DE MINEREU DE FIER

IN ȚĂRILE PIEȚEI COMUNE
STRASBOURG 22 (Agerpres). — 

Extracția de minereu de fier în ță
rile Pieței comune a fost în anul 1963 
cu 9 la sută mai mică decît în anul 
precedent. După cum informează 
înalta autoritate a C.E.C.O., în 1963 
extracția de minereu de> fier a scă
zut cu 12,9 la sută în Franța și cu 
2,5 la sută în R. F. Germană, față de 
anul precedent.

NEW YORK 22 (Agerpres). 
prilejul primei sale conferințe de 
presă din acest an, care a avut loc 
la 21 ianuarie la Națiunile Unite, se
cretarul general al O.N.U., U Thant, 
a declarat că scopul călătoriei de la 
sfîrșitul lunii în Africa este de a dis
cuta cu oamenii de stat dintr-o serie 
de țări asupra problemelor care se 
află în fața lumii și Africii și să elu
cideze rolul pe care-1 
O.N.U. în soluționarea 
africane.

El s-a 
crărilor 
pentru 
dorința de a vedea realizîndu-se un 
progres în domeniul dezarmării.

In ceea ce privește comerțul in
ternațional, amintind conferința 
O.N.U. pentru problemele comerțu
lui și dezvoltării care se va deschide 
la 23 martie la Geneva, U Thant a 
declarat că „există, fără îndoială, 
necesitatea de a se întreprinde efor
turi continue pentru a înlătura limi
tele existente în comerțul internațio
nal“. „Destinderea recentă a încor
dării internaționale, a menționat el, 
va putea, de asemenea, să contribuie 
la conturarea unor noi puncte de 
plecare, mai încurajatoare în rela
țiile comerciale dintre Est și Vest. 
Dacă aceasta va avea loc, anul 1964 
va deveni martorul unor progrese 
pe toate canalele principale ale co
merțului internațional“.

Secretarul general al O.N.U. a a- 
nunțat, de asemenea, că a adresat 
Indoneziei și Malayeziei un apel în 
care le cere să păstreze calmul la 
frontieră (este vorba de 
dintre Indonezia 
teritoriu ce face 
Malayeză).

frontiera 
și Borneo de nord, 
parte din Federația

Comunist Italian a plecat din Bel
grad spre patrie.

La gara din Belgrad delegația a 
fost condusă de Alexandar Ran- 
kovici, membru al Comitetului Exe
cutiv și secretar al Comitetului Cen
tral al Uniunii Comuniștilor din Iu
goslavia, Veliko Lahovici, Iovan Ve- 
selinov și alte persoane oficiale.

KUALA LUMPUR. într-o decla
rație făcută presei la 22 ianuarie, 
primul ministru malayez, Rahman, 
a anunțat că a modificat condițiile 
preliminare puse Indoneziei și Fili- 
pinelor pentru a participa la o con
ferință tripartită, arătînd că nu in
sistă ca cele două guverne să 
recunoască Federația Malayeză 
înainte de începerea tratativelor.

care face o vizită în 
cadrul protocolului de 

universitare, a ținut la 
de Științe din Rennes o 
în domeniul paleontolo-

PARIS. Acad. prof. Miltiade Fili- 
pescu, prorector al Universității din 
București, 
Franța în 
schimburi 
Facultatea 
conferință 
giei, iar la Facultatea de Științe din 
Paris conferința „Microorganismele 
fosile din mezozoic și terțiar din 
Romînia". Au participat profesori, 
cercetători științifici și studenți.

ATENA. Delegația studenților 
romîni a vizitat în cursul zilelor de 
luni și marți Universitatea și Po
litehnica din Atena, unde s-a întîl- 
nit cu studenții. Miercuri, de
legația a fost primită de prof. univ. 
Zakithinos, prim-ministru adjunct, 
precum și de ministrul învățămîntu- 
lui, prof. univ. Hurmulis, rectorul 
Universității din Atena. La prînz de-
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barierelor din comerțul 
internațional

La
cea

de

BANGKOK 22 (Agerpres). — 
Bangkok și-a încheiat lucrările 
de-a 7-a sesiune a Comitetului pen
tru problemele comerțului al Comi
siei Economice O.N.U. pentru Asia 
și Extremul Orient.

Participanții la sesiune au arătat 
că comerțul țărilor membre ale a- 
cester comisii este încă împiedicat 
de vestigiile colonialismului și 
blocurile economice regionale.

Delegații au subliniat că Uniunea 
Sovietică și celelalte țări socialiste, 
a căror economie se dezvoltă în 
ritm rapid, asigură o piață tot mai 
mare pentru- producția țărilor în 
curs de dezvoltare, pot să le asigure 
livrarea de utilaj, mașini, produse 
ale industriei chimice și alte măr
furi.

In raportul comitetului s-a subli
niat necesitatea lichidării barierelor 
în comerțul internațional.

legația a ținut o conferință de presă 
la sediul Uniunii, naționale a stu
denților din Grecia.

ALGER. Adunarea națională a 
Algeriei ■ a adoptat legea cu privire 
là apărarea proprietății de stat. în
sușirea,- deteriorarea și-folosirea a- 
cesteia în interes personal se va pe
depsi cu închisoare între șase luni 
și 20 de ani și cu amenzi.

LONDRA. Un grup de deputați, 
r.eprezentmd cele trei partide politi
ce, reprezentate în Camera Comu- 
helor, a înaintat primului ministru 
Douglas-Home un proiect care pre
vede organizarea unei întîlniri par
lamentare între Anglia,. Uniunea 
Sovietică și S.U.A. cu scopul' de a 
ușura o mai bună înțelegere între 
cele trei țări. Miercuri grupul de 
deputați a fost primit de primul mi
nistru britanic.

ROMA. După datele furnizate de 
secretariatul Partidului Socialist 
Italian al Unității Proletare, creat 
în urma ieșirii aripei de stînga din 
PÎS.L, pînă acum s-au constituit în 
diferite regiuni ale țării peste 60 de 
federații ale noului partid,

BERLIN.
și Germania occidentală au fost în-

Intre R. D. Germană

REZULTATELE PRELIMINARE
ALE ALEGERILOR DIN ZAMBIA
LUSAKA 22 (Agerpres). — Ken

neth Kaunda, conducătorul Parti
dului unit al independenței națio
nale, a fost numit la 22 ianuarie 
prim-ministru al Zambiei (fosta 
posesiune engleză — Rhodesia de 
nord). El urmează să formeze noul 
guvern african în competența că
ruia vor intra, potrivit statutului de . 
autonomie internă, o serie de prero
gative, cu excepția însă a proble
melor de politică externă și apă
rare. După cum se știe, pînă acum 
toate împuternicirile erau deținute 
de guvernatorul englez și Consiliul 
executiv condus de acesta.

Numirea lui Kenneth Kaunda în 
postul de prim-ministru constituie 
rezultatul alegerilor pentru Aduna
rea Legislativă care s-au desfășurat 
aici în zilele de 20 și 21 ianuarie. 
Chiar potrivi? rezultatelor parțiale, 
Partidul unit al independenței na
ționale, condus de acesta, a obținut 
majoritatea din cele 75 de locuri în 
adunarea legislativă a Zambiei.

%X»Președintele Tangankl. 
despre regentele 

evenimente din țară
DAR-ES-SALAAM 22 (Agerpres). 

Situația din Tanganica s-a normali
zat pe deplin. Nu au mai avut loc 
în ultimele 24 de ore nici un fel de 
tulburări.

într-un discurs rostit marți seara 
la posturile de radio, președintele 
Tanganicăi, Julius Nyerère, a afir
mat că răscoala unor unități militare 
nu s-a transformat într-o acțiune de 
amploare. Totodată, președintele a 
relevat necesitatea de „a se evita cu 
orice preț reînnoirea unor asemenea 
incidente“.

Miercuri dimineață președintele 
Nyefere a vizitat diferite cartiere ale 
capitalei fiind salutat de populație. 
Guvernul și instituțiile publice și-ai. 
desfășurat în mod normal activ' ' 
tatea. .•

Ofițerii britanici continuă să pără
sească Tanganica fiind înlocuiți de 
militari indigeni.

Tdhräri în Ruanda
USUMBURA 22 (Agerpres). — Po

trivit relatărilor agenției United 
Press International, în Ruanda au 
avut loc în ultima vreme grave tul
burări care s-au soldat cu numeroși 
morți și răniți. Situația este încă 
confuză. Agenția afirmă că aceste 
tulburări ar fi fost provocate de ac
țiunile unor grupuri de batutsi, a- 
depți ai fostului rege al Ruandei, în
dreptate împotriva actualului regim 
al țării. Aproape 12 000 de persoane 
din Ruanda s-au refugiat în U- 
ganda.

cheiate acorduri referitoare la livră
rile și achizițiile unor grupuri de 
mărfuri, precum și la staj^jrea ba
lanței de plăți .pe anul I&64.

WASHINGTON. In S.U.A. a fost 
lansat marți un nou satelit de tele
comunicații „Relay-2"., Satelitul s-a 
plasat pe orbită.

LIBREVILLE. Președintele Re
publicii Gabon, Leon Mba, a dizol
vat la 21 ianuarie Adunarea Națio
nală „din motive de economie", 
în această țară, care și-a cucerit in
dependența în august 1960, s-au 
manifestat în ultimele luni nemul
țumiri în rîndul populației față de 
politica actualului guvern.

PARIS. Miercuri după-amiază, 
peste 30 000 de oameni ai muncii 
din Saint N.azaire au participat la 
o mare manifestație populară orga
nizată la apelul tuturor organizații
lor sindicale și democratice, în 
semn de protest împotriva unor mă
suri de concediere. Participarea 
la greva generală care a înce
put miercuri după-amiază a fost 
unanimă. Ea a fost urmată de 
o mare demonstrație a oamenilor 
muncii în fruntea căreia, se afla pri
marul orașului Saint Nazaire îm
preună cu 46 de primari din loca
litățile învecinate. ■ '
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