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DIN FIER VECHI —OTEL NOU
Siderurgiștii din întreaga țară 

desfășoară o entuziastă întrecere 
socialistă pentru îndeplinirea sar
cinilor de plan importante ce le 
revin pe anul în curs în legătură 
cu creșterea producției de metal, 
atît de necesar operei de indus
trializare socialistă. în cinstea ce
lei de-a XX-a aniversări a eli- 

( berării patriei, ei și-au luat an
gajamentul de a da peste preve
derile planului zeci de mii de 
tone de fontă, oțel și laminate.

Se știe că rodnicia muncii oțe- 
larilor depinde în mare măsură 
de felul cum sînt aprovizionați 
cu materiile prime necesare — 
între care fierul vechi ocupă un 
loc important. O aprovizionare 
continuă, ritmică, cu fier vechi, 
le dă posibilitatea să folosească 
cu indici înalți capacitățile de 
producție, să producă metal mai 
mult, mai bun și ieftin. In suc
cesele siderurgiei sînt cuprin
se deci și o parte din efortu
rile acelora care, cu răspundere 
de buni gospodari, string cu grijă, 
kilogram cu kilogram, tonă cu 
tonă, cantități însemnate de fier 
vechi — această „pîine“ de fie
care zi a cuptoarelor Martin.

Anul trecut, ca urmare a fap
tului că în întreprinderi a existat 
un interes mai mare pentru co
lectarea fierului vechi, că au fost 
inițiate acțiuni patriotice de către 
organizațiile de partid, sindicale, 
U.T.M. și de către sfaturile popu
lare, au fost strînse la orașe și 
sate însemnate cantități de metale 
vechi. întreprinderea pentru co
lectarea metalelor vechi a avut 
astfel posibilitatea să expedieze 
oțelăriilor și turnătoriilor cu 
56 000 tone mai mult fier vechi 
deeît prevedeau sarcinile de plan, 
în' mod deosebit au contribuit la 
buna aprovizionare a centrelor 
siderurgice cu metale vechi în
treprinderi ca Uzinele „Victoria“ 
Călan, Combinatul chimic Bor- 
zești, Fabrica de rulmenți Bîr- 
lad, întreprinderea de construcții 
siderurgice Hunedoara și altele , 

Alte întreprinderi — Uzinele 
„7 Noiembrie“-Craiova, între
prinderea forestieră Onești etc 
— au predat anul trecut can
tități mai mici de fier vechi 
deeît aveau planificat, deși 
au dispus de suficiente posibili
tăți ca să-și îndeplinească inte
gral sarcinile ce le reveneau în 
acest sens. întreprinderea fores
tieră Onești, ca și alte unități de 
producție, continuă și în acest an 
să-și sporească „datoriile“ în 
privința predării fierului vechi. 
In primele două decade ale lunii 
ia marie întreprinderea n-a pre
da nici o tonă de fier vechi din 
cantitatea planificată pe ianuarie.

Strîngerea și predarea către 
I.C.M. a unor cantități cît mai 
mari de fier vechi constituie o 
sarcină de seamă a fiecărui co
lectiv de Întreprindere, o înda
torire patriotică a fiecărui cetă
țean in parte. în această acțiune 
un rol important revine organi
zațiilor de partid, comitetelor de 
sindicat, organizațiilor U.T.M. 
din întreprinderi și de la sate, 
sfaturilor populare. Prin grija lor 
trebuie identificate și valorificate 
cît mai operativ noi surse de me
tale vechi.

Lărgirea acțiunii de colectare a 
'fierului vechi pune sarcini mari 

7 în fața I.C.M.-ului, a unităților 
sale din întreaga țară, chemate să 
preia cu mai multă operativitate 
cantitățile de fier vechi colec
tate din întreprinderi și de la 
sate, la expedierea lor ritmi
că către centrele siderurgice. 
Graficul de livrări al acestor uni
tăți trebuie să țină seama de ne
voile concrete ale oțelăriilor.

„Fier vechi înseamnă metal 
nou“ — spun, pe bună drep
tate, oțelarii. Aprovizionarea în 
bune condiții a oțelăriilor 
cu cantități îndestulătoare de 
fier vechi asigură sporirea con
tinuă a producției de metal, co
respunzător prevederilor planu
lui de stat pe acest an.

Pentru muncitorii Deltei ELEGRAMĂ

Reșița. S-a născut o nouă șarjă de oțel.

Cm pot spori cantitățile colectate
Anul trecut, colectivul Atelierelor de reparat material rulant Ni

cotină din Iași nu s-a achitat în întregime de sarcinile care-i reve
neau în legătură cu strîngerea și predarea fierului vechi. în pri
mele două decade ale lunii în curs, colectivul întreprinderii a co
lectat și a expediat Combinatului siderurgic Hunedoara doar 140 
din cele 420 tone de fier vechi planificate pe întreaga lună. Cores
pondentul nostru pentru regiunea Iași 3-a adresat tov. ing. GHEOR
GHE PĂUN, director adjunct al întreprinderii, cu rugămintea să ex
plice această situație, să prezinte măsurile care vor fi întreprinse pen
tru ca ea să nu se mai repete. Iată răspunsul primit :

Anul trecut n-am exploatat sufi
cient sursele de colectare a fierului 
vechi, iar uneori nu ne-au sosit la 
timp vagoanele comandate la C.F.R. 
pentru încărcare. Au existat și de
ficiențe in organizarea propriu-zisă 
a acțiunii de colectare a fierului 
vechi, pe care multă vreme noi am 
lăsat-o aproape numai pe seama or
ganizațiilor U.T.M.

întrucît lipsurile s-au menținut și 
în prima jumătate a lunii ianuarie, 
noi am analizat recent problema 
colectării fierului vechi. Ajutați de 
organizațiile U.T.M., am identifi
cat noi resurse de fier vechi, am 
stabilit sarcini precise în această 
privință pe fiecare secție și partidă 
de lucru, urmînd ca de realizarea 
lor să răspundă în primul rînd 
maiștrii și șefii de secții. Am cău
tat mai întîi să explicăm muncito
rilor că sursele s-au mărit. în acest 
an vom monta mai multe osii de va
goane. cărora noi le facem eboșa- 
rea și de la această operație rezultă 
însemnate cantități de șpan. în pri
mele 15 zile ale lunii ianuarie s-au 
adunat 88 tone șpan, care a și fost 
colectat și expediat. Totodată, a 
sporit în acest an aproape de 3 ori 
planul de producție în secția vagoa
ne și deci sursele de fier vechi vor 
fi mai mari. Pe de altă parte, tre- 
cînd la realizarea unor noi sorti
mente de produse, din prelucrările 
ce se vor face vor rezulta însem
nate cantități de materiale feroase 
neutilizabile care pot fi colectate și 
expediate oțelăriilor. Tot anul aces
ta vom construi și boghiuri de va
goane, iar de la prelucrarea lor re
zultă șpan suficient. Cantități în
semnate vom realiza prin casarea 
unor utilaje vechi.

în întreprindere s-au înființat 
echipe permanente de colectare a 
șpanului, în special în secțiile me
canică și vagoane, s-a mărit numă
rul brigăzilor U.T.M. pentru colec

tarea fierului vechi. S-au evidențiat 
de pe acum în colectarea fierului 
vechi brigăzile conduse de Mihai 
Uleoncu de la partida de legare, de 
Ionel Cristofor de la cazangerie și 
altele. S-a trecut și la colectarea 
fierului vechi rezultat din piesele 
mărunte. Fiecare maistru și munci
tor a fost îndrumat să trieze cu grijă 
piesele, ajutînd astfel echipele per
manente de colectare a fierului 
vechi. Am stabilit și măsuri pri
vind expedierea operativă spre 
oțelării a fierului vechi de la 
cele 4 rampe de depozitare. Avînd 
de reparat în acest an și vagoane 
pe două osii, vom folosi prilejul 
spre a le trimite, după reparare, în 
exploatare „cu plin“, încărcîndu-le 
cu fier vechi.

Utemiștii noștri s-au angajat, în 
cinstea celei de-a XX-a aniversări a 
eliberării patriei, să organizeze în 
fiecare lună trenuri-marșrut cu cel 
puțin 100 de tone metal vechi fie
care. Noi am dat indicații maiștrilor 
să sprijine această acțiune punînd 
la dispoziție tinerilor vagoanele și 
podurile rulante transportoare ne
cesare, asigurînd eliberarea căilor 
de acces în orele stabilite pentru 
colectarea fierului vechi.

Față de anul trecut, cînd șpanul 
era ridicat mai rar, acum am 
hotărît ca acest lucru să se facă 
cel puțin o dată la două zile, 
în secția mecanică la fiecare 
sfîrșit de schimb. Fierul vechi și 
deșeurile vor fi transportate di
rect la rampa de încărcare. Am 
luat măsuri 'pentru a se confecționa 
lăzi metalice care, o dată încărcate 
cu șpan, să fie transportate imediat 
la locurile de depozitare.

Sîntem siguri că toate aceste mă
suri ne vor da posibilitatea să lichi
dăm deficiențele care au existat în 
această privință în trecut și — în 
consecință — să ne achităm cu 
cinste de o sarcină importantă. .

T

în cinstea celei de a XX-a aniversări a eliberării patriei
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în secția de montaj a întreprinderii mecanice Roman se lucrează la asamblarea unor mașini de 
aplicat adezivi.

La Petrila, cărbune de mai bună 
calitate

Mașini-unelte cu caracteristici 
tehnice superioare

Minerii de la PETRILA sînt hotă- 
rîți să cinstească cea de-a XX-a ani
versare a eliberării patriei prin dez
voltarea succeselor obținute pînă a- 
cum în întrecerea socialistă. Discu
tarea indicatorilor de plan pe 1964 la 
locurile de muncă a prilejuit desco
perirea unor noi rezerve interne, pe 
baza cărora exploatarea și-a luat 
următorul angajament pe acest an :

— să depășească planul cu 
15 000 tone cărbune ;

— să reducă conținutul de ce
nușă în cărbunele livrat de la 
30,5 cît reprezintă coeficientul 
admis, Ia 30,4 ;

— să sporească productivita
tea muncii de Ia 1,305 la 1,310 
tone cărbune pe post ;

— să economisească, peste 
plan, 430 000 lei la prețul de cost.

PÎNĂ LA 23 AUGUST SÄ 
REALIZEZE :

— 6 000 tone cărbune peste 
plan ;

— 200 000 lei economii supli
mentare la prețul de cost.

Pe baza propunerilor făcute de 
mineri, ingineri și tehnicieni a fost 
întocmit un plan de măsuri tehnico- 
organizațorice menite să țlucă la în

La librăria de Ia parterul blocu
rilor din str. Victoriei-Pitești. în ra
ionul cărții tehnice au sosit noi vo
lume pentru specialiști. Amenajată 
cu gust, dotată cu mobilier modern, 
librăria pune la îndemîna cumpără
torilor beletristică, literatură poli

tică, volume pentru copii etc. 

deplinirea angajamentelor. Printre 
acestea sînt : extinderea susținerii 
metalice în abataje, introducerea u- 
nor tehnologii moderne, în raport 
cu configurația și condițiile geolo
gice de zăcămînt etc.

Ritm intens de lucru 
pe șantiere

Colectivul ÎNTREPRINDERII DE 
CONSTRUCȚII ȘI MONTAJE NR. 
5-BUCUREȘTI a descoperit noi re
zerve interne pentru grăbirea ritmu
lui de construcții, îmbunătățirea ca
lității și reducerea prețului de cost, 
pe baza cărora- și-a luat următoa
rele angajamente în întrecerea so
cialistă pe anul 1964 :

— realizarea integrală a pla
nului anual de producție (valoric 
și fizic) cu 5 zile, mai devreme ;

— sporirea productivității mun
cii cu 1 Ia sută față de sarcina 
prevăzută ;

— realizarea următoarelor e-
conomii de materiale : 120 mc
material lemnos : 100 tone oțel- 
beton ; 100 tone ciment ; 200 000 
bucăți cărămizi ;

— 500 000 lei economii la pre
țul de cost ;

— să obțină la toate lucrările 
numai calificative bune și foarte 
bune.

105 ANI DE LA UNIREA PRINCIPATELOR

Un act de însemnătate istorică 
în viața poporului romîn

Se împlinesc azi 105 ani de la 
săvîrșirea mărețului act istoric : uni
rea celor două Principate, Moldova 
și Țara Romînească. Rezultat fi
resc al dezvoltării de veacuri a po
porului romîn, actul de la 24 ianua
rie 1859 a reprezentat un moment 
deosebit de important în viața sa, 
punînd temelia statului național ro
mîn.

Cu toate că ideea de unitate na
țională s-a manifestat cu veacuri în 
urmă sub forma sentimentelor de 
solidaritate ale întregului popor ro
mîn, ea nu s-a putut cristaliza și 
înfăptui deeît în momentul cînd 
evoluția societății a ajuns la un sta
diu de dezvoltare corespunzător. 
Aceasta s-a petrecut la mijlocul se
colului trecut, cînd dezvoltarea re
lațiilor de producție capitaliste, for
marea pieței interne și constituirea 
națiunii impuneau cu necesitate 
crearea statului național.

încă în 1821, Tudor Vladimirescu, 
făcîndu-se exponentul năzuințelor 
maselor spre unitatea națională, 
scria mitropolitului din București : 
„Mai cu deadins trebuință urmează 
să aveți corespondențe cu dumnea
lor boierii moldoveni, ca unii ce sîn
tem de un neam, de o lege... fiind 
la un gînd și într-un glas Mol
dova, să putem cîștiga deopotri
vă dreptățile acestor prințipaturi, 
ajutorîndu-ne unii pe alții“. în cele 
aproape trei decenii despărțitoare 
între răscoala din 1821 și revoluția 
de la 1848, ideea unirii politice a ro
mânilor a fost proclamată din ce în 
ce mai des, pătrunzînd în cercuri tot 
mai largi, fie prin scrierile unor oa
meni de cultură înaintați, fie prin 
mijlocirea ziarelor și revistelor care 
de cele mai multe ori purtau titluri 
semnificative : Dacia literară, Maga
zinul istoric pentru Dacia și altele. 
Referindu-se la „unirea“ celor trei

Discutînd sarcinile de plan pe 
1964, colectivul ÎNTREPRINDERII 
MECANICE ROMAN, care în ultima 
vreme s-a specializat în fabricarea 
mașinilor-unelte pentru industria de 
prelucrare a lemnului, și-a luat ur-

PÎNĂ LA 23 AUGUST S-AU 
ANGAJAT SĂ REALIZEZE:

— îndeplinirea planului de 
producție (valoric și fizic) pe pri
mele 8 luni ale anului cu 15 zile 
mai devreme ;

— terminarea și darea în folo
sință cu 15 zile mai devreme a : 
1 060 apartamente ; 39 săli de 
clasă ; o hală industrială cu o su
prafață de 8 000 mp.

— următoarele economii de 
materiale : 80 mc material lem
nos : 75 tone oțel-beton ; 75 tone 
ciment ; 150 000 bucăți cărămizi.

Pentru realizarea acestor anga
jamente s-a întocmit un ' plan de 
măsuri tehnico-organizatorice care 
prevăd printre altele: extinderea 
cofrajelor glisante, a panourilor 
mari prefabricate, a mecanizării u- 
nor operații, a folosirii maselor 
plastice, organizarea de brigăzi com
plexe și pe specialități, ridicarea ca
lificării și specializării, organizarea 
a trei schimburi de experiență.

țări romîne sub Mihai Viteazul, ma
rele democrat revoluționar Nicolae 
Bălcescu sublinia în 1847 această 
„...idee măreață și singură mîntui- 
toare pentru noi, pe care din orbi
rea acelor veacuri, părinții noștri 
n-o putură realiza statornic și care 
singură trebuie să fie ținta noastră, 
a romînilor de astăzi“.

în timpul revoluției de la 1848, 
masele populare, fie direct, fie prin 
glasul celor mai autorizați exponenți 
ai lor, au exprimat în mod deschis 
voința de unire a poporului romîn. 
Programul revoluționar moldovean 
de la Brașov intitulat „Prințipiile 
noastre pentru reformarea patriei“ 
cerea unirea celor două Principate 
într-un stat independent, iar Mihail 
Kogălniceanu în „Dorințele partidei 
naționale în Moldova“, conside
ra Unirea drept „cheia de bol
tă“ a tuturor reformelor ce se pre
conizau în amîndouă țările. Dacă 
însă, de-a lungul desfășurării revo
luției, ideea Unirii nu s-a situat pe 
primul plan al revendicărilor, a- 
ceasta s-a datorat necesității de or
din tactic de a pune Principatele la 
adăpostul intervențiilor din afară. 
De-a lungul puternicelor frămîntări 
de la 1848 și mai ales în anii urmă
tori, ideea de unire, răspunzînd ce
rințelor dezvoltării societății, s-a 
conturat tot mai clar în conștiința 
poporului.

Diferite forțe sociale ale națiunii 
erau de acord cu privire la necesi
tatea de a înfăptui unirea, dar, în 
funcție de interesele imediate sau 
mai îndepărtate ale claselor pe care 
le reprezentau, ele aù înțeles în mod 
diferit conținutul acesteia.

Țărănimea, supusă, de veacuri ex
ploatării crunte a boierimii, a îm
brățișat cu căldură' cauza unirii, le- 
gînd de savîrșirea acestui act aspi
rațiile ei de a se elibera de jugul 

mătoarele angajamente în întrece
rea socialistă :

— să depășească producția 
globală cu 1 800 000 lei ;

— să depășească planul pro- 
ducției-marfă cu 1 300 000 lei ;

— să sporească productivitatea 
muncii cu un procent peste pre
vederi ;

— să economisească 750 000 lei 
la prețul de cost peste sarcina 
de plan ;

— să obțină 500 000 lei benefi
cii suplimentare.

PÎNĂ LA 23 AUGUST 1964 
COLECTIVUL ÎNTREPRINDE
RII SE ANGAJEAZĂ SĂ REA
LIZEZE :

— îndeplinirea planului pro
ducției globale și marfă pe pri
mele 8 luni ale anului pînă la 23 
August ;

— 600 000 lei economii supli
mentare la prețul de cost ;

— 350 000 lei beneficii peste 
plan.

Muncitorii, inginerii ' și tehnicienii 
de aici au făcut numeroase propu
neri care au îmbogățit planul de 
măsuri tehnico-organizatorice me
nite să contribuie la realizarea an
gajamentelor luate. Propunerile se 
referă la modernizarea unor ma
șini-unelte, extinderea în conti
nuare a mecanizării manevrării pie
selor, introducerea procedeului de 
uscare a miezurilor cu raze infra- 
roșii la turnătorie, folosirea pe scară 
mai largă a materialelor plastice ș.a.

boieresc și al stăpînirii otomane, de 
a redobîndi pămîntul de care fusese 
deposedată în mod samavolnic. în 
cunoscuta jalbă adresată’ Divanului 
ad-hoc al Moldovei, printre semna
tarii căreia se găsea loan Roată, ță
rănimea arăta : „pînă în ziua de 
astăzi, toate sarcinile cele mai grele 
numai asupra noastră au fost puse 
și noi mai nici de unele bunuri ale 
țării nu ne-am îndulcit... săteanul 
să fie și el pus în rîndul oamenilor, 
să nu mai fie ca pînă acum asemuit 
cu dobitoacele necuvîntătoare... Apoi 
suspinul, durerea noastră de toate 
zilele, dorința cea mai mare este că
derea boerescului..: Vroim să scă
păm, să ne răscumpărăm din robia 
în care ' sîntem... Să fim numai ai 
țării și să avem și noi o țiară...“.

Deosebit 'de' active ■ în realizarea 
Unirii au fost și ;maséle orășenești, 
lucrătorii și meseriașii. împreună cu 
păturile sărăcite ale mahalalelor, 
dornice de reforme cu caracter eco
nomic și social. în actul încheiat 'la 
o adunare ținută în 8 iunie 1856 la 
Bacău, locuitorii arătau : „venind 
vremea de a vorbi și noi pentru bi
nele țării noastre și a ne arăta do
rințele unui viitor mai bun, ne-am 
strîns acum într-un cuget și într-,0 
gîndire dezbătînd cu mare cumpă
nire asupra tuturor împrejurărilor 
noastre politice, toți ne-am hotărît 
din suflet pentru Unirea Principate
lor... Dorim această unire din sufle
tul 'nostru și o întărim“.- ' :

Burghezia, interesată în dezvolta
rea industriei și comerțului, în lăr
girea pieței interne și în obținerea 
unor posibilități mai'mari de a par-

TRAIAN LUNGU 
cercetător principal la Institutul 
de istorie al Academiei R.P.R.

(Continuare în pag. IlI-a)

CONSTANȚA (coresp. „Scînteii“). 
Localitățile din Delta Dunării cunosc 
în aceste zile de iarnă o bogată acti
vitate culturală. în 29 de localități 
rulează regulat filme artistice și jur
nale de actualități. La căminele cul
turale își desfășoară activitatea peste 
2 000 de artiști amatori. Fondul de

cărți este în continuă creștere. La 
îndemîna locuitorilor Deltei se află 
aproape 100 000 de volume. Pe va- 
sele-dormitor ale muncitorilor stu- 
ficoli funcționează biblioteci volante, 
în perioada de iarnă numeroși inte
lectuali țin conferințe în localitățile 
Deltei.

„Olimpiada albă“ pe micul ecran
O veste interesantă pentru amato

rii de sport. Televiziunea româ
nă va transmite direct de la Inns
bruck aspecte din timpul desfășură
rii Jocurilor olimpice de iarnă. 
Miercuri 29 ianuarie, în jurul orei 
11,55, va putea fi urmărită pe micul 
ecran festivitatea de deschidere a 
„Olimpiadei albe". In aceeași zi, de 
la ora 15, va fi transmis un impor
tant meci de hochei (U.R.S.S. cu în- 
vingătoarea din partida de baraj 
S.U.A —Romînia), iar seara, înce- 
pînd de la ora 21,15, aspecte de la

întrecerile de patinaj artistic. După 
cum ni s-a comunicat, între 31 
ianuarie și 9 februarie vor fi 
transmise seară de seară cronici 
filmate ale competițiilor din ziua 
respectivă. Sînt prevăzute totodată 
transmisii directe ale unor meciuri 
de hochei (la 1, 7 și 8 februarie), 
slalom uriaș bărbați (2 februarie), 
patinaj artistic (2 și 6 februarie), să
rituri de la trambulină (9 februarie), 
precum și festivitatea de închidere a 
Jocurilor olimpice (9 februarie).

Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne
București

In numele poporului Cubei și al guvernului revoluționar, vă trans
mitem dumneavoastră, guvernului și poporului frate romîn recunoș
tința noastră pentru felicitarea cordială cu ocazia celei de-a V-a ani
versări a revoluției cubane.

Sintern convinși că prietenia ce există între cele două popoare ale 
noastre va fi tot mai strînsă și mai fructuoasă în efortul comun de con
struire a societății socialiste, de înfrîngere a imperialismului și de con
solidare a păcii în lume.

Vă reînnoim sentimentele considerațiunii și aprecierii noastre cele 
mai înalte.

Doctor OSVALDO DORTICOS TORRADO 
Președintele Republicii Cuba 

Comandant FIDEL CASTRO RUZ 
Primul ministru 

al guvernului revoluționar al Cubei O litografie de epoca miațișmd solemnitatea deschiderii Divanului Ad-hoc.
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VIAȚA DE PARTID

Secretarii mai vechi răspund 
ia întrebările secretarilor de curînd aleși

if scum uenHE didactice

în comitetele de partid și în birourile organizații
lor de bază au fost recent aleși, alături de tovarăși 
cu experiență îndelungată, numeroși membri care în
deplinesc pentru prima dată munca de secretari ai 
organizațiilor de bază și ai comitetelor de partid. Re
dacția ziarului nostru a primit în ultimul timp, din 
diferite regiuni, scrisori de la secretari ai organiza
țiilor de partid care solicitau ca secretari cu activi
tate mai îndelungată să le împărtășească din expe
riența lor în planificarea muncii, în pregătirea adună
rilor generale, precum și în ce privește munca bi
rourilor între două adunări. Discuția la masa rotundă, 
la care au participat mai mulți secretari ai comitete
lor de partid și ai organizațiilor de bază din Ploiești 
— discuție organizată de redacție cu concursul comite
tului orășenesc de partid — a urmărit să dea răspuns 
acestor întrebări.

Cum planificăm activitatea
organizației de bază

Răspunde tov. ȘTEFAN NICOLAE, secretar al 
■Comitetului de partid de la Atelierele de reparat 
material rulant.

Fiecare organizație de 
partid își va putea înde
plini în bune condiții rolul 
de conducător politic al co
lectivului în mijlocul că
ruia acționează, dacă își va 
planifica activitatea, stabi
lind chibzuit acțiunile pe 
care le va întreprinde. 
Iată cum procedăm noi.

înainte de a întocmi pla
nul, trecem în revistă mo
dul în care au fost îndepli
nite hotărîrile și măsurile 
stabilite în plenarele de 
comitet, examinăm cu a- 
tenție care sînt cele mai 
importante și mai actuale 
sarcini ce ne stau în față 
și subordonăm rezolvării 
acestora întreaga muncă 
politică și organizatorică 
de partid. Spre a nu greși, 
ne consultăm cu numeroși 
membri și candidați de 
partid, cerem părerea spe
cialiștilor, a celor mai îna
intați muncitori.

Lucrînd în felul aces
ta, cu cîteva luni în urmă 
am ajuns la concluzia că 
este necesar să prevedem 
printre obiectivele planu
lui de muncă : ridicarea 
rolului mobilizator al co
muniștilor la locul de 
muncă, analizarea desfășu
rării cursurilor de ridicare 
a calificării profesionale a 
muncitorilor, intensificarea 
muncii politice și organi
zatorice pentru a da o și 
mai mare amploare între
cerii socialiste, îmbunătă
țirea îndrumării comitetu-

Pregătirea și desfășurarea 

adunărilor generale
Răspunde tov. RADU STELIAN, secretar al or

ganizației de bază din cadrul serviciilor tehnice 
ale Uzinei „1 Mai“.

Pe baza indicațiilor co
mitetului orășenesc, noi 
analizăm trimestrial mun
ca de partid pentru înde
plinirea sarcinilor de plan 
și de cel puțin două ori pe

O metodă avantajoasă

Cultivarea furajelor veni în soluții minerale
Asigurarea unor rații furajere bo

gate în vitamine și săruri minerale, 
pentru animale și păsări, contribuie 
la o dezvoltare corporală armonioa
să a lor, la menținerea sănătății și 
a unei stări de reproducție normale. 
Dacă vara există nutreț verde, bogat 
în vitamine, iarna el este inexistent, 
iar înlocuitorii lui sînt în cantități 
mai limitate și cu eficiență mult 
mai scăzută. Comparînd conținutul 
în caroten, calciu și fosfor al nutre
țului verde cu cel al finului de a- 
ceeași proveniență ne putem da 
seama de disproporția care există 
între ele ; 1 kg de iarbă verde conți
ne în medie 30 mg caroten, 2,4 g cal
ciu și 1 g de fosfor, pe cînd 1 
kg de fîn natural provenit din a- 
celași tip de pajiște conține numai 
18 mg caroten, 5,4 g calciu și 2 g 
fosfor. Aceasta cu toate că 1 kg de 
fîn se obține din aproximativ 4 kg 
de iarbă verde.

în perioada de iarnă necesarul de 
vitamine și săruri minerale e greu 
de asigurat din cauza insuficienței 
lor în majoritatea furajelor folosite 
în mod obișnuit. Sărurile din fura
jele minerale administrate în rație 
sînt asimilate de organism în pro
porție redusă, dar ele sînt absolut 
necesare pentru ca anumite procese 
biochimice din organismul animal să 
se desfășoare în mod normal.

Există totuși posibilități ca și iar
na să producem nutreț verde, care să 
aibă un conținut ridicat de vitamine, 
săruri minerale și proteină.

Aplicînd așa-numita metodă hi- 
droponică, se pot obține mari can
tități de nutrețuri verzi, prin culti
varea porumbului, ovăzului, orzului 
și a altor plante în soluții minerale. 
Nutrețul acesta are un conținut mai 
ridicat în vitamine și săruri mine
rale decît au semințele din care pro
vine. Se găsesc în cantități mai mari 
și calciul și fosforul. Această me
todă se aplică în cîteva gospodării, 
cu bune rezultate.

Iată care este procesul tehnologic 
în cultivarea nutrețului verde. Mai 
întâi, semințele destinate producerii 
acestui nutreț sînt supuse timp de 
r kca 2 minute iradierii la lampa de 
i aze ultra violete. Apoi sînt spălate 
îa apă la temperatura camerei, sînt

lui sindicatului și organi
zației U.T.M.

Desigur, uneori se ivesc 
piedici în îndeplinirea uneia 
sau alteia din prevederile 
planului, apar" pe parcurs 
probleme noi, care n-au 
fost prevăzute. Grija pen
tru îndeplinirea planului 
de activitate o îmbinăm cu 
preocuparea de a-1 com
pleta pe măsură ce viața 
ridică alte probleme. In 
urmă cu cîtva timp ne-am 
propus să discutăm într-o 
plenară a comitetului acti
vitatea a două sau trei bi
rouri ale organizațiilor de 
bază. Dar, întrucît în 
mai multe secții s-a sem
nalat că unii indica
tori de plan nu erau 
îndepliniți, a trebuit să a- 
mînăm dezbaterea prevă
zută și să discutăm, în pri
mul rînd, cauzele acestei 
stări de lucruri.

Odată planul întocmit, . 
ne îndreptăm atenția spre 
organizarea muncii pen
tru traducerea în viață 
a prevederilor sale ; mem
brii comitetului au spriji
nit organizațiile de bază 
să-și orienteze activitatea 
în această direcție. Faptul 
că în ultimele luni a cres
cut participarea comuniș
tilor la viața organizației 
de partid, iar sarcinile de 
plan au fost îndeplinite la 
toți indicatorii ne arată că 
planul de muncă a fost 
mai bine orientat.

an diferite aspecte ale în- 
vățămîntului de partid. în 
fiecare lună, pe baza pla
nului de muncă al birou
lui, am dezbătut unele 
probleme, pe care le ridi

că activitatea de zi cu zi.
Eficacitatea adunărilor 

generale depinde însă nu 
numai de tematica lor, ci 
și de felul cum sînt pre
gătite. In această privință 
nu pot fi date rețete po
trivite oricînd și oriunde. 
Sînt însă măsuri organiza
torice care și-au dovedit 
utilitatea. Menționez, în 
primul rînd, întocmirea cu 
grijă a referatului pe baza 
căruia urmează să se des
fășoare discuțiile în adu
nările generale. Intr-un 
timp, în organizația noas
tră de bază se obișnuia ca 
referatele să fie întocmite 
doar de 2—3 tovarăși, me
reu aceiași, ca „mai pri- 
cepuți în a așterne pe hîr- 
tie lucrurile“. Nu este de 
mirare că de cele mai 
multe ori astfel de referate 
nu constituiau o bază pen
tru discuții.

Am trecut atunci la atra
gerea unui număr mare de 
comuniști la elaborarea 
referatelor. Iată cum am 
procedat cînd am dezbătut 
într-o adunare generală 
sarcinile ce revin organi
zației de partid din cadrul 
serviciilor tehnice pentru 
continua modernizare și 
lărgire a gamei de utilaje 
petroliere. Biroul organi-

în activitatea biroului 
de la o adunare la alta, 
lucrul esențial îl constituie, 
după părerea mea, antre
narea membrilor organiza
ției la înfăptuirea hotă- 
rîrilor. în ultima lună 
noi am urmărit în special 
îndeplinirea hotărîrii adu
nării de partid privitoare 
la îmbunătățirea activității 
de calificare a muncitori
lor. Cîțiva membri ai bi
roului au analizat, timp de 
mai multe zile, cum își 
desfășoară activitatea cele 
două cursuri. împreună eu 
conducătorii cursurilor au 
alcătuit un plan mai judi
cios de ținere a lecțiilor, 
de îmbogățire a tematicii 
lor. Pentru însușirea te
meinică a cunoștințelor 
predate s-a stabilit ca la 
unele teme să se efectueze 
demonstrații practice. A- 
plicarea de către conduce
rea întreprinderii și comi
tetul sindicatului a măsu
rilor preconizate în această 
privință a făcut să crească 
interesul cursanților față 
de activitatea de ridicare 
a calificării, studiul a dat 
rezultate mai bune.

Deosebit de important 
este ca în perioada dintre 
două adunări biroul să 
nu-și fărîmițeze activita
tea, ci să-și concentreze 
forțele spre rezolvarea cî-

așezate în tăvi zincate și puse la loc 
întunecos timp de 3—4 zile pentru 
încolțire ; în acest timp ele sînt zil
nic udate cu apă. După încolțire, se
mințele sînt trecute cu tăvile respec
tive într-o încăpere unde sînt insta
late tuburi de neon și unde sînt lu
minate cîte 18 ore pe zi. Tem
peratura încăperii trebuie să fie 
de 25°C, iar umiditatea aerului de 
circa 80 la sută. în perioada a- 
ceasta plantele cresc foarte repede. 
Ele trebuie udate de 2 ori pe zi, la 
intervale de timp egale, cu o soluție 
mineralo-apoasă, adică cu apă în 
care s-au dizolvat următoarele sub
stanțe minerale : 500 g azotat de po
tasiu, 1 100 g superfosfat, 200 g azo
tat de amoniu, 6 g clorură de fier, 
300 g sulfat de magneziu, 0,72 g acid 
boric, 0,45 g sulfat de mangan, 0,06 
g sulfat de zinc și 0,02 g sulfat de 
cupru. Aceste cantități sînt necesare 
pentru 1 000 litri de apă.

Sistemul radicular al plantelor 
trebuie să stea în soluția minerală 
de două ori pe zi, cîte 30 de minute, 
iar apoi soluția este îndepărtată. în 
8—10 zile planta crește pînă la înăl
țimea de 25—30 cm, obținîndu-se de 
pe un metru pătrat circa 25—35 kg 
de nutreț verde.

Pentru cultivarea nutrețului verde 
iarna se poate folosi o încăpere obiș
nuită, în care se amenajează niște 
stelaje din lemn, pe două sau trei 
rînduri, în funcție de înălțimea ca
merei.

Gospodăria colectivă Denta ~ din 
regiunea Banat a cîștigat o bună ex
periență în obținerea unor cantități 
mari de nutreț verde din porumb, 
într-o cameră obișnuită s-au ame
najat două rînduri de stelaje cu un 
etaj, unde s-a instalat lumina de zi 
(neon), sub care se află tăvile cu se
mințe. în 10 zile porumbul a atins 
înălțimea de 25—30 cm. De pe un 
metru pătrat s-a realizat astfel pînă 
la 30 kg de masă verde, care a fost 
administrată cu rezultate bune în ra
ția purceiloj’ și a păsărilor.

Pentru extinderea metodei de ob
ținere a nutrețului verde iarna, Con
siliul agricol raional Deta a organi
zat o consfătuire la gospodăria co
lectivă Denta, la care au parti
cipat inginerii și președinții gos

zației de bază a încredin
țat unui colectiv de ingi
neri și tehnicieni, membri 
de partid, sarcina de a stu
dia cum acționează colec
tivele serviciilor construc- 
tor-șef, tehnolog-șef și me. 
talurg-șef pentru ridicarea 
performanțelor tehnice ale 
utilajelor aflate în fabrica
ție, pentru asimilarea de 
noi produse. Concluziile 
studiului efectuat, ale dis
cuțiilor purtate au dat po
sibilitate biroului organi
zației de bază să întoc
mească un referat cuprin
zător. Referatul a fost citit 
de numeroși membri de 
partid înainte de adunarea 
generală; astfel, ei s-au 
putut pregăti temeinic și 
au luat cuvîntul în cu
noștință de cauză. Dezba
terile au fost rodnice.

După fiecare adunare, 
biroul organizației de bază 
studiază cu atenție proce
sul verbal, analizează pro
blemele ridicate de vorbi
tori, propunerile făcute și 
se îngrijește ca, chiar dacă 
unele dintre ele nu au fost 
incluse în planul de mă
suri sau în hotărîrea adu
nării de partid, tot ce este 
prețios, util, realizabil în 
aceste propuneri să fie a- 
plicat cît mai curînd.

Activitatea biroului 
între două adunări

Răspunde tov. PETRE PĂTRAȘCU, secretarul 
organizației de bază nr. 10 de la Rafinăria Brazi.

torva probleme din cele 
mai actuale. In momentul 
de față urmărim în .spe
cial îmbunătățirea calității 
benzinei și reducerea pier
derilor din instalații. Pen
tru obținerea unor rezul
tate cît mai bune am asi
gurat, împreună cu condu
cerea secției, ca în locurile- 
cheie ale producției să fie 
repartizați membri și can
didați de partid cu expe
riență, care prin forța 
exemplului personal și 
munca politică pe care o 
desfășoară să antreneze și 
pe ceilalți muncitori la în
deplinirea exemplară a 
sarcinilor de plan.

Concomitent cu îndepli
nirea unor sarcini „la zi“, 
nu pierdem din vedere 
sarcinile de perspectivă, 
începem pregătirea refera
telor pentru următoarea 
adunare de partid, selec- 
ționînd cu grijă problemele 
care să fie puse în dezba
terea comuniștilor.

★

Participanții la discuție 
și-au exprimat dorința ca 
și alți secretari ai comite
telor de partid și ai birou
rilor organizațiilor de bază 
să-și împărtășească expe
riența dobîndită în muncă.

podăriilor colective din raion. 
După consfătuire, acest sistem a fost 
aplicat și în alte unități agri
cole. Ar fi util să se organizeze ase
menea consfătuiri cu fiecare raion 
din regiune, pentru ca metoda de 
.obținere a furajelor verzi în timpul 
iernii să fie extinsă. Este însă nece
sar ca, fără întârziere, consiliul agri
col regional să se ocupe de obținerea 
substanțelor minerale necesare uni
tăților agricole socialiste...

Aplicarea acestei metode de asi
gurare a vitaminelor va contribui 
la realizarea unor producții mai ri
dicate de la animale și păsări.

asistent
Institutul Agronomic Timișoara

Ing. MIRON CRISTEA

Gospodăria colectivă Mitrești, regiunea Mureș-Autonomă Maghiară, are un 
sector zootehnic dezvoltat în fotografie : doi dintre mulgătorii care au obținut

o producție medie de peste 3 000 litri de lapte de fiecare vacă.
Foto : R. COSTIN

LA ÎNCEPUT DE TRIMESTRU

La Școala medie nr. 4 din Con
stanța, în cele dinții zile ale nou
lui trimestru fiecare profesor 
diriginte a analizat situația la 
învățătură a clasei de care răs
punde, s-a interesat de nivelul 
pregătirii’ elevilor. Astfel, anali- 
zînd rezultatele obținute în pri
mul trimestru, ei au putut atrage 
atenția elevilor asupra obiectelor 
la care trebuie să studieze mai 
mult. Deosebit de utile au fost 
discuțiile purtate în cadrul ore
lor de dirigenție despre sistema
tizarea cunoștințelor, tratarea în 
scris a subiectelor de sinteză, 
necesitatea aprofundării lecțiilor 
prin lecturi suplimentare.

Intr-un consiliu pedagogic ți
nut recent s-au analizat unele 
lecții de fizică, matematică, 
limbă și literatură romînă, insis- 
tîndu-se asupra felului în care 
sînt abordate problemele noi pe 
care le aduce în atenție dezvol
tarea științei contemporane și a- 
supra metodelor de predare ale 
profesorilor.

Prof. ION ZAHARIA 
directorul Școlii medii 

nr. 4 din Constanța

MANIFESTĂRI EDUCATIVE

începînd din prima zi a tri
mestrului II, în cadrul Școlii de 
8 ani nr. 99 din raionul N. Băl- 
cescu există două noi clase de 
elevi — l-a F și a V-a F — 
constituite din copiii familiilor 
instalate recent în noile blocuri 
de pe magistrala Nord-Sud a Ca
pitalei. Cadrele didactice de la a- 
ceastă școală se ocupă sistematic 
de închegarea noilor colective de 
școlari, organizează pentru elevi 
unele manifestări cultural-educa
tive la care sînt invitați și pă
rinții. De curînd s-a deschis în 
cadrul școlii un club unde sînt 
prezentate filme artistice și do

Zilele trecute, în magazinul de 
țesături de pe strada Lipscani nr. 
52, am asistat la următoarea dis
cuție :

— Taie-mi te rog din altă bucată, 
spunea vînzătorului o cumpărătoare. 
Bucata asta de mătase are de'fecte 
— pete, fire rupte în țesătură.

— Așa am primit-o, a răspuns 
vînzătorul. Ce puteam face ?

— Să n-o fi pus în vînzare — i-a 
răspuns cumpărătoarea. Trimiteți-o 
înapoi celor care au produs-o. Cine 
are nevoie de asemenea marfă ? Mă 
întreb însă cum a putut să ajungă 
ea pînă aici, în magazin, că doar 
trece prin atîtea mîini pornind de la 
fabrică !

într-adevăr, cum a fost posibil ?

UN BARAJ CU SPĂRTURI

De la fabrică, de la cei care le 
produc, și pînă în magazin, unde 
sînt puse la îndemîna cumpărăto
rilor, mărfurile parcurg un drum- 
presărat cu diferite „baraje“, puncte 
de control care opresc pătrunderea 
în comerț a unor mărfuri necores
punzătoare calitativ. Cel dintîi „ba
raj“ este controlul tehnic de calitate 
al întreprinderii. La fabricile bucu- 
reștene de mătase „Flamura roșie“, 
„Mătasea populară", „Panduri’’ — 
în serviciile C.T.C. lucrează oa
meni pricepuți, exigenți. Așa se 
face că de aici pleacă zilnic, spre 
cumpărători, zeci de mii de metri 
de țesături, baticuri, perdele, fulare, 
cravate și alte produse în general de 
bună calitate, în modele și game co- 
loristice variate.

Odată văzute și aprobate de con
trolori, calității produselor respec
tive n-ar trebui să i se mai poată 
aduce nici o obiecție. Totuși, 

cumentare, au loc seri literare, 
întreceri de șah, tenis de masă 
etc.

Elevii noștri se pregătesc a- 
cum pentru concursul artistic al 
pionierilor și școlarilor. In afară 
de formația de dansuri populare, 
care a obținut anul trecut pre
miul I pe raion, școala noastră se 
va prezenta cu o orchestră de in
strumente populare și un colectiv 
de păpușari. în cercul „mîini în
demânatice“ sînt înscriși peste 50 
de elevi care confecționează cos
tumele necesare în vederea con
cursului și ale căror lucrări de 
artizanat vor fi prezentate în ca
drul unei expoziții.

Prof. CONSTANȚA CHIȘ 
directoarea Școlii de 8 ani 

nr. 99 din Capitală

ÎNTRE SCOALĂ SI FAMILIE■> ■*
Participarea părinților la ac

țiunile inițiate de școală pentru 
desfășurarea în condiții bune 
a procesului instructiv-educativ 
este o problemă care stă în cen
trul preocupărilor secției noastre 
de învățămînt. Din primele zile 
ale trimestrului II comitetele de 
părinți și-au intensificat activita
tea pentru atragerea la viața șco
lii a cît mai multor oameni ai 
muncii cu copii de vîrstă școlară. 
Bunăoară, la Școala medie nr. 1, 
Școala de 8 ani nr. 3 și în alte 
părți s-au ținuț recent consfătuiri 
cu părinții, în cadrul cărora s-a 
discutat despre situația la învă
țătură, frecvența și disciplina 
elevilor pe trimestrul I. în toate 
școlile din Lugoj se organizează 
lunar lectorate cu părinții ; aici 
sînt prezentate referate pe teme 
privind pregătirea elevilor, edu
cația morală și cetățenească, le
gătura școlii cu familia etc.

Prof. ION CIOROBARĂ 
șeful Secției învățămînt a 
Sfatului popular orășenesc 

Lugoj

ă cu de
se întîmplă ca mărfuri ale acestor 
fabrici, purtînd stampila controlului 
de calitate, să fie oprite de re- 
cepționerii întreprinderii comerțului 
cu ridicata de textile-încălțăminte 
București. în trimestrul al IV-lea al 
anului’ trecut, Fabricii „Panduri“ 
i-au fost respinse la recepție măr
furi în valoare de 300 000 lei ; și fa
bricilor „Mătasea populară“ și „Fla
mura roșie“ le-au fost refuzate unele 
loturi de țesături care prezentau 
pete, găuri, cute, liziere și fire rupte, 
lățimi sub cea admisă. Este fără 
doar și poate o dovadă a lipsei de 
exigență, a ușurinței cu care unii 
controlori din aceste fabrici mai 
lasă să treacă spre consumatori 
mărfuri de slabă calitate. Iată dar 
că în primul „baraj“ a apărut o 
spărtură. Și acest fapt n-a rămas 
fără urmări.

Am mers pe urmele mărfii întâl
nite în magazin la fabrica „Mătasea 
populară“.

— Firele, unele instalații sînt de 
vină, ne spune șefa controlului teh
nic de calitate.

Dar chiar dacă ar fi așa, există 
oare vreo justificare pentru trimi
terea în comerț a unor mărfuri cu 
defectele amintite ? Și, tot încer- 
cînd să ne convingă, șefa controlu
lui explică în continuare : normele 
de sortare îngăduie unele mici de
fecte...

De fapt „normele“ invocate nu mai 
corespund, sînt învechite. Din pă
cate, revizuirea și înnoirea unor 
norme interne și chiar a unor 
stasuri pentru țesăturile de mătase 
se face foarte încet. Or, este limpe
de că cei care cumpără nu au ne
voie de mărfuri urîte, cu defecte,

TIEATKÎE •
TEATRE : Teatrul de Operă șl Balet 

al R. P. Romîne ; Romeo și Julieta — 
(orele 19,30) ; Teatrul de stat de operetă: 
Paganini — (orele 19,30) ; Teatrul Națio
nal „I. L. Caragiale“ (Sala Comedia) : 
Cuza Vodă — (orele 19,30) ; (Sala Stu
dio) : Mașina de scris — (orele 19,30) ; 
Teatrul ,.C. I. Nottara" (la Sala Palatu
lui R. P.’Romîne) : Richard al III-lea — 
(orele 19,30) ; (Sala Magheru) : Act 
venețian — (orele 19,30) ; (Sala Studio) : 
Băieții veseli — (orele 20) ; Teatrul „Lu
cia Sturdza Bulandra“ (Sala din bd. 
Schitu Măgureanu nr. 1) : Orestia — 
(orele 19,30) ; (Sala Studio, din str. 
Alex. Sahia nr. 70 A) : Noaptea e un 
sfetnic bun — (orele 19,30) ; Teatrul de 
Comedie : Șeful sectorului suflete — (o- 
rele 19,30) ; Teatrul Muncitoresc C.F.R.- 
Giulești : Paharul cu apă _ (orele
19,30) ; Teatrul pentru copii și tineret 
(Sala din str. C. Miile) : Oceanul — 
(orele 20) ; (Sala din str. Eremia Grlgo- 
rescu, fost cinema „V. Alecsandri") : 
Salut voios — (orele 9.30) ; Teatrul evre
iesc de stat : Opera de trei parale — 
(orele 20) ; Teatrul satiric-muzical ,,C. 
Tănase" (Sala Savoy) : Revista de altă
dată — (orele 20) ; (Sala din Calea Vic
toriei nr. 174) : Stelele estradei — (orele 
20); Teatrul Țăndărică (Sala Academiei): 
A fugit un tren _ (orele 16) ; (La Casa 
de cultură a tineretului din raionul „T. 
Vladimirescu") : Ala, bala, portocala — 
(orele 15) ; Circul de stat : Surprize ber- 
lineze — (orele 19 30)

CINEMATOGRAFE : Magazin film : 
Carpați (10; 12; 14; 16), Capitol (10; 12; 14; 
16,15; 18,30; 20 30). Seara prietenilor fil
mului : Carpați (orele 19). Privește Îna
poi cu mînie : rulează la cinematogra
fele : Patria (9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21), 
București (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30;

Soare pe zăpadă

chiar dacă acestea se încadrează în 
limitele anumitor norme depășite.

Stampila pe care controlorii fabri
cii o aplică mărfurilor, dîndu-le 
astfel drumul spre cumpărători și 
garantîndu-le calitatea, nu e o sim
plă formalitate ; ea implică o înaltă 
răspundere. Rabatul făcut calității 
produselor, slaba exigență în aceas
tă privință, aruncă o umbră asupra 
activității, prestigiului întreprinde
rii. în ultimul trimestru al anului 
trecut, de exemplu, procentul de 
cupoane a depășit la „Mătasea 
populară“ pe cel admis, iar multe 
produse au fost declasate.

CUM ÎȘI FAC DATORIA 
MERCEOLOGII 
RECEPȚIONERI?

Desigur, controlul cel mai exi
gent trebuie să-1 efectueze compar
timentul de recepție al întreprinderii 
comerțului cu ridicata. Unii merceo
logi de aici recepționează mărfurile 
în fabrică ; alții, destul de numeroși, 
le recepționează ulterior, în depo
zite. Dar ce arată faptele ? Că în 
ultimele șase luni, la depozit nu s-a 
respins nici un metru de țesătură, 
nici un produs al fabricilor „Măta
sea populară“, „Panduri“ sau „Fla
mura roșie“. De ce oare atâția recep- 
ționeri care lucrează în depozite și 
care au datoria să facă un sondaj 
temeinic, eficient, nu descoperă ni
mic, în timp ce în magazine mai 
apar totuși produse necorespunză
toare ? Pe bună dreptate se poate 
pune întrebarea : și-au făcut acești 
merceologi datoria în mod conștiin
cios ? Au apărat ei interesele cum
părătorilor, s-au străduit să le asi

CINEMA • TELEVIZIUNE
20,45), înfrățirea între popoare (11,15; 
14,45; 17,15; 19,45), Grlvița (10; 12,30; 16; 
18,30; 21), Melodia (9,45; 12; 14 30; 16,45; 
19; 21,15). Placido : Feroviar (9,45; 12;
14,15; 16,30; 18,45; 21), Floreasca (16; 18,15;
20.30) . Podul : Republica (10; 12; 14; 16,30;
18,45; 21). Qivitoq : Festival (9,45; 12;
14,15; 16,30; 18,45; 21), Excelsior (10; 12,15; 
15,30; 18; 20.30). Pisica de mare : Victoria 
(10; 12; 14; 16; 18 15; 20,30), Bucegi (10; 
12; 14; 16; 18; 20). Miorița (10; 12; 15; 17; 
19; 21). Medicamentul care ucide (am
bele serii) : Central (9,30; 13; 16,30; 20), 
Aurora (9,45; 13,15; 16,45; 20,15), Modern 
(9,30; 13; 16,30; 20). Elena din Troia — ci
nemascop : Lumina (9,45; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21). Moby Dick : Union (15,45; 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 : Timpuri Noi (de la orele 10 la 
orele 17, rulează în continuare. 19; 21). 
Pompierul atomic : Crîngași (14,30; 16,30; 
18,30; 20,30). Jurnalul Annei Frank — ci
nemascop : Giuiești (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 dis
părut o navă : Cultural (16; 18,15; 20,30). 
Nu-i loc pentru al treilea: Buzeștl.(15; 
17 45; 20.30). Cu toții acasă: Unirea (15,30; 
18; 20,30), Vitan (15.30; 18; 20,30). Ei cuce
resc cerul: Flacăra (16; 18; 20). Gol prin
tre lupi — cinemascop: Munca (16; 18,15;
20.30) . Cavalerul Pardaiilan — cinema
scop: Popular (10,30; 16; 18,15; 20,30), Dru
mul Sării (11; 14,15; 16,30; 18,45; 21).
Agatha, lasă-te de crime ! : Arta (16; 
18,15; 20,30). Arhiva secretă de pe Elba : 
Moșilor (16; 18,15; 20,30). Ah, acest tine
ret 1: Cotroceni (16; 18,15; 20,30). Ucigașul 
șl fata : Viitorul (16; 18.15; 20,30), Pacea 

gure mărfurile cele mai frumoase, 
cele mai bune ?

Cîteodată mărfurile sînt livrate 
direct beneficiarilor, prin așa-numi- 
ta „autorecepție“. In același timp, 
unele organizații comerciale locale, 
de exemplu, O.C.L. „Textila“ 1 și 2, 
I. S. București, vin direct la fabrică 
și iau mărfurile fără a fi recepțio
nate. Și într-un caz și în celălalt se 
înlesnește strecurarea unor produse 
necorespunzătoare spre cumpără
tori.

Se impun, deci, măsuri pentru mă
rirea exigenței în toate verigile, în- 
cît mărfurile defecte să nu mai'facă 
drumuri inutile.

★

Am ajuns la ultima verigă înainte 
ca marfa să intre în mîna cumpără
torului — în magazin. Aici este 
vorba despre obligația care re
vine gestionarului de raion și vîn
zătorului de la raft de a verifica 
produsele pe care intenționează să 
le prezinte clienților. Acest control, 
care poate ar trebui să fie cel mai 
minuțios, s-ar cere făcut bucată cu 
bucată, metru cu metru. Ar fi ulti
ma verificare pe care comerțul o 
face mărfurilor, ultima barieră care 
poate să oprească drumul unor ar
ticole nereușite, executate neglijent.

Dar operația aceasta nu se face 
în multe magazine.

S-ar cuveni ca organele comerciale 
să introducă — ca o îndatorire pen
tru fiecare vînzător — verificare^ 
atentă a mărfii, a fiecărui produs 
în parte. Numai o înaltă exigență 
din partea fiecărui factor menit să 
vegheze asupra calității produselor 
va asigura în tot mai mare măsură 
mărfuri bune, frumoase, executate 
ireproșabil.

AL. PINTEA

(16; 18; 20). Tinerii _ cinemascop : Co- 
lentina (14; 16; 18, 20). Misterele Parisu
lui — cinemascop : Volga (10; 12; 14; 16; 
18,15; 20,30). A treia repriză — einen î- 
scop : Luceafărul (16; 18,15; 20,30). Para- 
șutiștii : Flamura (10; 12,30; 15,30; 18:
20.30),  Lira (15; 17; 19; 29,45), Ferentari 
(15,45; 13; 20.15). Ucigașul plătit — cine
mascop : Cosmos (16; 18; 20). Tu ești mi
nunată : Adesgo (15; 17; 19; 21).

TELEVIZIUNE : Orele 18 30 - Uni
versitatea tehnică la televiziune : Tubul 
triod ca oscilator, de ing. Mircea 
Bubulac. 19,00 — Jurnalul televiziunii. 
19,10 — Emisiune pentru tineretul șco
lar : Drumul spre calificare. 19.40 —
Program de muzică ușoară „Unu plus 
un cvartet". 20,00 _ Emisiunea „Săptă- 
mîna“. 21,00 — Emisiune de artă plas
tică : Pictura lui Nicolae Tonitza (II). 
21,20 — Muzică populară romînească. In 
încheiere : Buletin de știri și buletin 
meteorologic.CEJM E VREMEA

Timpul probabil pentru zilele de 25. 26 
Șl 27 ianuarie. In țară : Vreme schimbă
toare, cu cerul temporar noros. Ninsori 
locale. Vînt potrivit, predominînd din 
nord-est, Temperatura staționară la în
ceput, apoi în scădere, mai ales. în nor
dul țării. Minimele vor fi cuprinse intre 
minus 8 și minus 18 grade, ipr maxi
mele între plus 2 și minus 8 grade. 
Loca] ceață. In București: Vreme schim
bătoare cu cerul temporar noros. Nin
soare slabă. Vînt potrivit. Temperatura 
ușor variabilă.
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In noua secție

Interiorul halei pentru confecționarea matrițelor.

7,5 la sută, punîndu-se 
accent pe dezvoltarea in
dustriei materialelor de 
construcții și a mobilei. 
Sporuri importante sînt 
prevăzute, de asemenea, 
în sectorul prestații de 
servicii. In acest an vor 
fi date în folosință încă 
1 360 apartamente, un 
ansamblu de case de o- 
dihnă la Eforie-nord, 40

săli de clasă; se vor a- 
menaja falezele pe plajă 
și cea din portul Con
stanța. Se vor efectua în
semnate lucrări de dez
voltare a rețelei de apă 
a orașului și a stațiunilor 
de pe litoral, moderniza
rea a 90 000 m p străzi, 
amenajarea de noi 
parcuri și spații verzi și 

altele.
V. MIHAI

Alo, Aviasan !

Semnarea planului pentru aplicarea acordului de colaborare 
culturală și științifică între R. P. Romînă și R. P. Chineză 

pe anii 1964—1965

16 ani de la semnarea
Tratatului romîno-ungar

Numeroase întreprin
deri din Tg. Mureș au 
fost dotate anul trecut cu 
utilaje noi, altele au fost 
reconstruite și moderni
zate. La marginea orașu
lui, pe șoseaua ce duce 
la Luduș, se află între
prinderea de utilaje pen
tru industria ușoară. In 
incinta întreprinderii a 
apărut o nouă clădire : 
este secția de confecțio
nat matrițe, proiectată de 
Institutul de proiectări al 
Ministerului Industriei 
Ușoare și construită de 
către T.R.C. Tg. Mureș. 
Ea a fost dată în folo
sință cu două luni îna
inte de termen. Secția 
cuprinde o hală de pre
lucrare, dotată cu mașini 
moderne, de înaltă pro
ductivitate și precizie. 
Matrițeria mai dispune 
de cîteva , ateliere anexe 
— atelierul de tratamen
te termice,, atelierele de

nichelat-cromat și de în
cercare a matrițelor ; la 
etaj se află biroul de pro
iectare a matrițelor.

Noua matrițerie va li
vra matrițe pentru între
prinderile industriei ușoa
re, asigurînd totodată 
scule și verificatoare. În
ființarea ei dă posibili
tate întreprinderii să 
dezvolte producția pie
selor de schimb pentru 
industria textilă, să asi
mileze piese și suban- 
samble noi ale mașinilor 
moderne cu care au fost 
înzestrate în ultimii ani 
fabricile textile din țară.

La biroul de proiectare 
se lucrează la matrițele 
și dispozitivele necesare, 
la realizarea unor per
fecționări din planul 
M.T.O. și a micii meca
nizări în întreprindere.

L. DEAKI

Telefonul detașamentu
lui regional aero-sanitar 
Ploiești de pe aeroportul 
Strejnic a sunat și ieri. 
„Alo, Aviasanul ? Sintern 
spitalul Bălțești, raionul 
Teleajen. Vă rugăm să ne 
trimiteți urgent 750 gr de 
plasmă și tot atîta sin
ge“. O tînără din comu
na Podenii Noi pierduse 
mult sînge și avea ne
voie acum de o interven
ție chirurgicală. Pentru 
salvarea ei, pilotul Elena 
Bulgaru a decolat ime
diat și 20 de minute mai 
tîrziu sîngele era la des
tinație : pacienta a fost 
salvată.

Asemenea telefoane de
tașamentul de la Strejnic

primește zilnic. Un scurt 
bilanț încheiat de servi
ciul dispeceri arată că a- 
nul trecut piloții Elena 
Bulgaru, Alexandru Pe
trescu, Nicolae Tudora- 
che și ceilalți au efectuat 
2 330 ore de zbor, au 
transportat peste 300 de 
bolnavi, 614 kg sînge și 
aproape 1 200 kg de me
dicamente, contribuind la 
salvarea a numeroase 
vieți omenești. In acest 
an vor fi înființate noi 
puncte de aterizare la 
Drăgănești, Șirna, Balta 
Doamnei și în alte comu
ne din regiune.

N. PANTILIE

între 20—23 ianuarie au avut loc 
la București tratativele culturale 
între R.P. Romînă și R. P. Chineză, 
în urma tratativelor, care s-au des
fășurat în spiritul colaborării tovă
rășești și al înțelegerii reciproce, la 
Ministerul Afacerilor Externe a fost 
semnat planul pentru aplicarea a- 
cordului de colaborare culturală și 
științifică între R. P. Romînă și 
R.P. Chineză pe anii 1964—1965

Planul prevede dezvoltarea pe 
mai departe a colaborării în dome
niul științei, învățămîntului, culturii, 
artei, radio-televiziunii, sportului. 
Se vor face schimburi de delegații 
culturale, de scriitori, ansambluri și

grupuri artistice, expoziții, cadre di-i 
dactice, se vor traduce opere din 
literatura celor două țări, se vor e- 
fectua schimburi de materiale din 
sectorul radioteleviziunii, vor avea 
loc schimburi de delegații sportive.

Din partea romînă planul a fost 
semnat de Pompiliu Macovei, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, iar din partea R.P. Chineză 
de Siu Gien-Guo, ambasadorul R.P. 
Chineze la București. După sem
nare, șefii celor două delegații au 
rostit scurte cuvîntări.

Cu ocazia semnării planului, 
Pompiliu Macovei a oferit o masă 
în cinstea delegației R. P. Chineze

Se împlinesc astăzi 16 ani de la 
semnarea Tratatului de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală în
tre R. P, Romînă și" R. P. Ungară. 
Document de seamă al relațiilor 
frățești dintre popoarele noastre, 
Tratatul consfințește prietenia lor 
trainică bazată pe comunitate de 
țeluri, pe colaborare și într-ajuto- 
rare tovărășească în spiritul inter
naționalismului socialist.

Ca rezultat al muncii lor pline de 
însuflețire, popoarele romîn și un
gar au dobîndit importante reali
zări în dezvoltarea economiei și 
culturii țărilor lor, în opera de 
desăvîrșire a construcției socialiste. 
Legăturile multilaterale dintre R.P. 
Romînă și R. P. Ungară cunosc o 
continuă dezvoltare, colaborarea lor

economică, ca și cea culturală se 
lărgește an de an, spre binele api- 
belor popoare, în interesul cauzei 
socialismului și păcii. Țările noastre 
își »aduc contribuția la întărirea con
tinuă a unității țărilor socialiste.

R. P. Romînă și R. P. Ungară pro
movează o politică externă de pace 
și coexistență pașnică între statele 
cu orînduiri sociale diferite, depun 
eforturi pentru destinderea încor
dării internaționale, pentru dezvol
tarea colaborării între state și a 
prieteniei între popoare.

De ziua aniversării Tratatului 
romîno-ungar, poporul nostru trans
mite poporului frate ungar cele mai 
sincere urări de noi succese în de
săvârșirea construcției socialiste șl 
în lupta pentru pace.

Lucrările Adunării generale a Academiei R. P. Romîne
Joi au continuat lucrările Adună

rii generale a Academiei R. P. Ro
mîne. La discuțiile asupra dării de 
seamă privind activitatea Acade
miei R. P. Romîne pe anul 1963 și 
a proiectului de plan pe anul 1964 
au luat cuvîntul academicienii : 
Horia Hulubei, Al. Codarcea, Va
sile Malinschi, C. D. Nenițescu, 
Grigore Benetato, Gh. Ionescu-Si- 
sești, Gh. Mihoc, Tudor Vianu, 
Emil Pop, Duiliu Marcu, Vasile 
Rășcanu, Grigore Obrejan, Miron 
Nicolescu, Nicolae Gh. Lupu, Caius 
lacob, Constantinescu Gherasim, A-

lice Săvulescu, Remus Răduleț, 
St. S. Nicolau și Martin Bercovici, 
Boris Cazacu, Demostene Botez, Si- 
mion Oeriu, Corneliu Penescu, 
membri corespondenți ai Acade
miei R. P. Romîne. în încheierea 
discuțiilor a luat cuvîntul acad. Ilie 
Murgulescu, președintele Acadêmiei 
R. P. Romîne.

Adunarea generală a adoptat în 
unanimitate darea de seamă pri
vind activitatea Academiei R. P. 
Romîne pe anul 1963 și planul de 
muncă pe 1964, Lucrările adunării 
generale continuă.

În ianuarie la ștrand

Sesiunea Sfatului popular 
orășenesc Constanța

De curînd a avut loc 
sesiunea Sfatului popular 
orășenesc Constanța. A 
fost analizată îndeplini
rea planului și bugetului 
pe 1963 și s-a aprobat 
planul și bugetul pe 1964. 
Anul trecut au fost date 
în folosință 40 de săli de 
clasă, un ansamblu de 
case de odihnă cu 610 
paturi și o cantină res
taurant cu 1 5,00 locuri la

Eforie-sud. In orașul 
Constanța au fost înălța
te blocuri cu 838 aparta
mente și a început con
struirea unui spital cu 
900 de paturi. S-au dez
voltat rețeaucț comercială 
și transporturile de călă
tori în orașul Constanța 
și pe litoral.

Față de realizările anu
lui trecut, valoarea pro
ducției industriei locale 
va crește în acest an cu

Bazinul descoperit cu apă termală de la stațiunea 
Victoria.

PRIMIREA DE CĂTRE VICEPREȘEDINTELE CONSILIULUI DE 
MINIȘTRI AL R. P. ROMINE, GOGU RÄDULESCU, A AMBASADO

RULUI REPUBLICII ARABE UNITE LA BUCUREȘTI
Vicepreședintele Consiliului de 

Miniștri al Republicii Populare Ro
mîne, Gogu Rădulescu, a primit joi 
în audiență de prezentare pe noul

ambasador extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Arabe Unite la 
București, Mohamed Fahmy Hamad.

VERNISAJUL EXPOZIȚIEI RETROSPECTIVE N. TONITZA
Joi a avut loc la Muzeul de Artă 

al R. P. Romîne, vernisajul expozi
ției retrospective N. Tonitza.

Au luat parte Constanța Crăciun, 
președintele Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, George 
Macovescu și Pompiliu Macovei. 
adjuncți ai ministrului afacerilor 
externe, membri ai familiei picto
rului, academicieni, artiști plastici 
și alți oameni de artă și cultură, 
un numeros public. Au fost de față 
reprezentanți ai misiunilor diplo
matice din București. Despre opera

marelui nostru pictor și grafician a 
vorbit artistul poporului Corneliu 
Baba. Expoziția — care a fost des
chisă de M. H. Maxy, directorul 
Muzeului de Artă al R.P. Romîne — 
cuprinde peste 200 de lucrări de 
pictură selecționate din colecțiile 
Galeriei Naționale și din colecții 
particulare, precum și desene, foto
copii, scrisori și documente. Expozi
ția este însoțită de un catalog care 
prezintă date complete asupra ope
relor expuse.

(Agerpres)

(Urmare din pag. I-a)

In ciuda zilelor geroa
se, cînd s-au înregistrat 
temperaturi de minus 
20—25 grade C, ștrandul 
cu ape termale de la 
Băile Victoria atrage în 
fiecare zi numeroși vizi
tatori. Unii vin aici pen
tru a face antrenament 
de înot, alții continuă în

aceste zile tratamentul 
împotriva reumatismului 
și altor afecțiuni.

Sfidînd frigul, peste 
3 000 de cetățeni au venit 
în acest an la ștrandul 
de la Băile Victoria.

H. GROSU

K

TELEGRAMĂ
Cu prilejul celei de-a 16-a aniver

sări a semnării Tratatului de prie
tenie, colaborare și asistență mu
tuală dintre Republica Populară 
Romînă și Republica Populara Un
gară, ministrul afacerilor externe al 
R.P. Romîne, Corneliu Mănescu, a 
trimis ministrului afacerilor externe 
al R.P. Ungare, Peter Janos, o te

legramă prin care-1 felicită cordial 
și îi urează noi succese în activitatea 
consacrată dezvoltării continue a 
relațiilor de prietenie și colaborare 
frățească dintre țările noastre, spre 
binele ambelor popoare, al cauzei 
socialismului și păcii în lumea în
treagă.

Comunicatul publicat in urma vizitei 
premierului R. P. Chineze in Republica Mali

ticipa la conducerea statului, era 
forța conducătoare a luptei pentru 
Unire. în rîndurile ei acționau însă 
două tendințe principale. Pe de o 
parte, reprezentanții cei mai avansați 
ai burgheziei, mai apropiați de năzu
ințele maselor dar care erau în mi
noritate, militau pentru înfăptuirea 
unor reforme cu conținut democra
tic, în primul rînd pentru reforma 
agrară. în rîndurile acestora se si
tuau M. Kogălniceanu, Al. I. Cuza, 
V. Alecsandri, C. Negri, D. Bolinti- 
neanu, C. A. Rosetti, V. Mălinescu, 
C. Boliac și alții. Pe de altă parte, 
cea mai mare parte a burgheziei, le
gată prin interese economice de 
moșierime și temîndu-se de dez
voltarea luptei poporului, dorea 

yca unirea să fie înfăptuită în 
înțelegere cu marii proprietari, evi- 
tîndu-se realizarea reformelor în fo
losul maselor. Apropierea de moșie
rime, în împrejurările legate de 
Unire, a contribuit și mai mult la 
identificarea intereselor economice 
și politice ale celor două clase ex
ploatatoare, identificare ce a consti
tuit baza coaliției burghezo-moșie- 
rești.

In sînul boierimii se manifestau, 
de asemenea, tendințe opuse : o mi
noritate interesată în comerțul cu 
cereale vedea în realizarea Unirii 
posibilitatea de a dezvolta acest co
merț. Majoritatea boierimii însă, 
temîndu-se că-și va pierde marile 
latifundii, se împotrivea cu înverșu
nare Unirii, ca și oricăror schimbări 
politice și sociale.

împletirea intereselor marilor pu
teri în această parte a Europei a 
făcut ca nici una din ele să nu fie 
indiferentă față de Unirea Principa-

■ elor romîne. între sprijinitorii creă
rii" statului unitar romîn se situau 
Franța, interesată în consolidarea 
pozițiilor ei economice și politice în 
sud-estul Europei, Rusia, care vedea 
în Unirea Principatelor un mijloc 
de slăbire a Imperiului Otoman și 
de frînare a tendințelor expansio
niste ale Austriei spre sud-est. O a- 
titudine ostilă revendicării romînilor 
au luat Imperiul Otoman, amenințat 
cu prăbușirea totală prin dezvoltarea 
luptei de eliberare a popoarelor, 
Anglia, care vedea în Imperiul Oto
man un instrument al politicii bri
tanice în Orient, Austria, care se te
mea că Unirea celor două Prin
cipate va fi un îndemn la eliberare 
pentru romînii din Imperiul hab- 
sburgic.

Desfășurată în aceste condiții isto
rice, cînd poporul romîn a avut de 
înfruntat atît opoziția internă cît și 
acțiunile potrivnice ale unora din 
marile puteri, lupta pentru Unire ne 
apare și mai măreață. Numai cre
dința nestrămutată în justețea cau
zei pentru care lupta i-a dat po
porului tăria necesară de a realiza 
unirea, „actul energic al întregii na
țiuni romîne“, așa cum, pe bună

dreptate, remarca peste cîțiva ani 
M. Kogălniceanu.

Reorganizarea mișcării unioniste 
de masă în vederea bătăliei electo
rale ce urma să preceadă alegerile 
din vara anului 1857 pentru Diva- 
nurile ad-hoc, falsificarea alegerilor 
de către antiunioniștii din Moldova, 
anularea acestora în urma uriașului 
protest al maselor populare, alege
rile și constituirea adunărilor ad- 
hoc, dezbaterile din aceste adunări 
în problema unirii și în problema 
agrară sînt doar cîteva momente ale 
luptei din perioada premergătoare 
dublei alegeri a lui Al. I. Cuza. în
semnătatea adunărilor ad-hoc constă 
și în aceea că pentru prima oară 
într-un for politic al țării a răsunat, 
alături de glasul reprezentanților 
claselor conducătoare, glasul unor 
deputați țărani, care au dezvăluit 
împilările și suferințele îndurate de 
marea majoritate a poporului romîn, 
au exprimat cu toată tăria revendi
carea țărănimii de desființare a 
boierescului.

Dacă sub raportul reformelor so
ciale, dezbaterile din adunările ad- 
hoc n-au fost urmate de nici un re
zultat, votul în favoarea Unirii a 
demonstrat odată în plus cît de pu
ternic era curentul prounionist. 
Acest vot nu a fost însă luat în sea
mă de marile puteri care, prin Con
venția semnată la Paris la 7/19 au
gust 1858, au admis doar parțial u- 
nele din revendicările exprimate de 
poporul nostru.

Neînțelegînd să renunțe la unire, 
masele populare așteptau cel dintîi 
prilej pentru a realiza dezideratul 
lor arzător. Și acest prilej nu a în- 
tîrziat să se ivească. La începutul 
anului 1859 a fost convocată la Iași 
adunarea electivă menită să-l de
semneze pe noul domnitor. Folo
sind cu abilitate contradicțiile exis
tente între reprezentanții marii mo- 
șierimi, partida noțională din Mol
dova a reușit să determine alegerea 
ca domn al Moldovei, la 5 ianuarie 
1859, a colonelului Al. I. Cuza, re
voluționar pașoptist, cunoscut pen
tru activitatea sa progresistă și 
prounionistă. La mai puțin de trei 
săptămîni urma să aibă loc alege
rea domnitorului în Țara Romî- 
nească, unde opoziția antjunionistă 
era deosebit de puternică. în aceste 
condiții, rolul hotărîtor în alegerea 
domnitorului l-au jucat masele, 
care în număr impresionant pen
tru acele timpuri — peste 30 000 de 
orășeni, lucrători, meseriași, comer- 
cianți mici și mijlocii, țărani din 
jurul Capitalei — au înconjurat 
dealul Mitropoliei și au impus la 
24 ianuarie alegerea lui Cuza ca 
domn al Țării Romînești. Dubla a- 
legere a lui Al. 1. Cuza ca domn 
însemna de fapt realizarea parția
lă a Unirii sau, așa cum arăta un 
an mai tîrziu Karl Marx, pecetluirea 
unirii „națiunii romîne“. Unirea ad
ministrativă a fost realizată abia

peste trei ani, în ianuarie 1862, cînd 
a putut fi obținut asentimentul pu
terilor străine pentru formarea pri
mului guvern unit și a primei Adu
nări a Romîniei.

k

Actul de la 24 ianuarie 1859, o- 
peră a poporului romîn, nu a fost 
doar o simplă alegere de domn. Pu- 
nînd bazele Romîniei moderne, el a 
constituit o etapă esențială pe dru
mul unității naționale, a cărei de- 
săvîrșire avea să se înfăptuiască în 
1918, prin unirea Transilvaniei cu 
Romînia. Unirea a constituit o 
premiză pentru scuturarea jugului 
otoman și cucerirea independenței 
de stat în 1877. Crearea statului 
unitar romîn a avut ca urmare di
rectă înfăptuirea unui șir de re
forme, care au contribuit la restrîn- 
gerea tot mai accentuată a relațiilor 
feudale, la dezvoltarea mai largă a 
forțelor de producție și a noilor re
lații capitaliste și, implicit, la dez
voltarea ulterioară a proletariatu
lui.

Ca de atîtea ori în decursul is
toriei, de rezultatele luptei mase
lor populare au profitat clasele 
exploatatoare. Procesul de coalizare 
dintre burghezie și moșierime, a 
cărui principală urmare a fost men
ținerea unor importante rămășițe 
feudale, în primul rînd a marii 
proprietăți funciare, a continuat și 
s-a adîncit. Teama de mișcarea re
voluționară a maselor a constituit 
elementul principal de legătură în
tre cele două clase. înăbușind în 
sînge orice încercare a claselor ex
ploatate de a se ridica la luptă pen
tru o viață mal bună, burghezia și 
moșierimea au ținut poporul în mi
zerie și asuprire, au vîndut inde
pendența și bogățiile țării puterilor 
străine, au frînat progresul ei eco
nomic, politic și social.

împotriva politicii antipopulare și 
antinaționale a claselor dominante 
au luptat cu eroism, timp de dece
nii, masele populare, forțele pro
gresiste. Proletariatului, clasa cea 
mai înaintată a societății, i-a revenit 
misiunea să continue și să dezvolte 
pe o treaptă superioară cele mai 
bune tradiții de luptă ale poporului 
nostru. Sub conducerea partidului 
său marxist-leninist, clasa munci
toare, poporul romîn au reușit să 
transpună în viață idealurile cele 
mai înaintate ale făuritorilor Unirii, 
aspirațiile pentru care s-au jertfit, 
de-a lungul timpurilor, cei mai buni 
fii ai săi. Eliberat pentru totdeauna 
de orice exploatare și asuprire, liber 
și stăpîn pe soarta sa, poporul nos
tru și-a transformat țara într-o țară 
înaintată, cu o economie și cultură 
socialistă în plin avînt. Strîns uniți 
în jurul partidului, mîndri de eroi
cele tradiții de luptă ale înaintași
lor lor, oamenii muncii cinstesc 
memoria acestora prin mărețele 
realizări obținute în opera de desă- 
vîrșire a construcției socialiste.

Pentru tinerele condeie
Uniunea Scriitorilor și Casa Crea

ției Populare a Capitalei organizea
ză pentru membrii cercurilor litera
re din București un ciclu de semi- 
narii bilunare pe teme de estetică și 
de măiestrie literară. Alături de pre
legeri, ținute de scriitori și critici li
terari, în cadrul seminariilor vor fi 
analizate opere.de seamă ale litera
turii romîne. Recent a avut loc pri
mul seminar consacrat analizei lite
rare. Iată cîteva din temele ce vor 
fi dezbătute în viitor : „Ideea poeti
că", „Reportajul literar — școală a 
beletristicii", „Probleme actuale ale 
textului de brigadă artistică", „Mun
ca de documentare pentru roman", 
„Realizarea piesei într-un act", 
„Eroul liric contemporan", „Schița 
și miniatura literară", „Metafora 
în poezie", „Ritm și rimă", „Compo
ziția poemului liric", „Creația cultă 
și folclorul".

/Vm

Brigăzi de medici 
în parchetele forestiere

SIGHET (coresp. „Scînteii“). — în 
regiunea Maramureș brigăzi formate 
din medici de diferite specialități 
se deplasează periodic în satele cele 
mai îndepărtate pentru a acorda a- 
sistență țăranilor colectiviști și dife
ritelor categorii de muncitori. Re
cent, o astfel de brigadă, care a cu
prins medici de la unitățile sanitare 
din orașul Sighet, a făcut o nouă de
plasare. De data aceasta s-au în
dreptat spre parchetele forestiere 
ale J. F. Sighet. Cu acest prilej au 
fost vizitate gurile de exploatare 
Poarta Roșie, Podu Cireșului, Valea 
Brazilor și Pleșca. Timp de 3 zile 
membrii brigăzii au consultat peste 
150 de muncitori forestieri, au dat 
îndrumări privind regulile de igienă, 
îngrijire și tratament. în curînd vor 
fi vizitate și alte parchete din pădu
rile maramureșene.

BAMAKO 23 (Agerpres). — în co
municatul dat publicității în urma 
vizitei făcute de premierul Consiliu- 

. lui de Stat al R. P. Chineze, Ciu En- 
lai, în Republica Mali se arată că : 
„Cele două părți au fost de acord 
că actuala situație internațională 
este dominată de marea luptă dusă 
de popoarele lumii pentru apărarea 
păcii mondiale și promovarea pro
gresului omenirii. Ele și-au reafir
mat hotărîrea de a-și spori eforturi
le pentru apărarea păcii mondiale și 
dezvoltarea cooperării internaționale 
prin lupta pentru dezarmarea gene
rală și interzicerea totală și distru
gerea cu desăvîrșire a armelor nu
cleare și prin combaterea imperia
lismului și colonialismului sub toate 
formele și pentru coexistența pașni
că între țări cu sisteme sociale dife
rite“.

Cele două părți sprijină ideea unei 
a doua conferințe a țărilor indepen
dente din Asia și Africa și își reafir
mă sprijinul lor „pentru o reprezen
tare afro-asiatică echitabilă în prin
cipalele organe ale Națiunilor Unite“.

Cele două părți „sînt de părere că. 
pentru a-și consolida independența 
națională, țările tinere trebuie, în 
primul rînd, să se bizuie pe propriile 
lor forțe“. în ce privește ajutorul 
străin, el „trebuie să corespundă cu 
principiul egalității și beneficiului 
mutual și să nu fie legat de nici un 
fel de condiții de privilegii“.

„Guvernul chinez își reafirmă 
sprijinul pentru guvernul și poporul 
malian în lupta lor justă de menți
nere a independentei naționale și în 
eforturile lor de a-și construi o țară 
independentă și prosperă. Partea 
maliană își reafirmă sprijinul pentru 
guvernul și poporul chinez în lupta 
lor justă de apărare a suveranității 
și integrității teritoriale a tării lor 
și pentru reprezentarea echitabilă cu 
drepturi depline a R. P. Chineze la 
O.N.U.“.

Primul ministru, Ciu En-lai, a in
vitat pe președintele Modibo Keita 
să facă o vizită în Republica Popu
lară Chineză, invitație pe care pre
ședintele Modibo Keita a acceptat-o.
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Flacăra olimpică“

ATENA (prin telefon de la Al. 
Gheorghiu). — Pe stadionul din Olim
pia — cea mai frumoasă localitate a 
vechii Elade tinde, din patru în 
patru ani, se adunau grecii pentru 
marele eveniment al lumii de pe a- 
tunci, Jocurile olimpice — a fost aprinsă 
ieri din nou, de la razele soare
lui, cu ajutorul lentilei unui reflec
tor, flacăra sacră a acestor jocuri. 
Tinere grecoaice îmbrăcate în costume 
de „preotese antice" au purtat torța cu 
flăcăra olimpică într-o amforă prin ve
chiul stadion pînă la soclul unde se 
află inima lui Pierre de Coubertin, ani
matorul Jocurilor olimpice moderne.

Ieri în Olimpia, „o preoteasă antică" 
(în interpretarea actriței Mosholiu de 
la Teatrul Național din Atena) a ros- , 
tit tradiționala rugă. A avut loc o ce
remonie oficială, la care a luat cuvîntul 
dr. Benfelder, viceprimarul municipali
tății orașului Innsbruck — gazda ac
tualei „Olimpiade albe", precum și se
cretarul general al Comitetului olimpic 
grec.

Apoi o ștafetă din Olimpia a luat 
torța clin mina „preotesei“ și a dus-o 
la o distanță de 100 metri de unde a 
fost preluată de reprezentanții comite
tului Jocurilor olimpice. Aceștia au 
transportat-o cu mașina la Atena, la se
diul Comitetului olimpic grec. Azi, din 
centrul capitalei Greciei, torța cu fla
căra olimpică va fi purtată de atleți 
greci cale de peste 15 km, piuă la ae
roportul Elinikon. Aci va avea loc o 
ceremonie oficială, flacăra urmînd a fi 
apoi predată ștafetei austriece care o 
va. duce, însoțită de o gardă de onoare, 
cu avionul la Viena. De la Viena alte 
ștafete vor transporta torța olimpică 
piuă la Innsbruck unde, începînd de la 
29 ianuarie, va arde permanent pe 
toată durata celei de-a IX-a ediții a 
Jocurilor olimpice de iarnă.

TG. MUREȘ (coresp. „Scînteii“). — 
In orașul Miercurea Ciuc hocheiul pe 
gheață are tradiții vechi. Cu ocazia 
concursurilor organizate pe terenurile 
amenajate în diferitele cartiere ale ora
șului, se afirmă mereu noi talente. „Pe
piniera“ viitorilor jucători de hochei pe 
gheață de aici o constituie numeroasele 
echipe de pitici. In oraș funcționează 
5 asemenea echipe ai căror componenți 
sînt copii sub 14 ani. Ei au la dispoziție 
antrenori 
ment. In 
pentru a 
organizat

O frumoasă activitate au și echipele 
de juniori. încă din vara trecută, clubul 
sportiv „Avîntul“, s-a îngrijit de forma
rea unei echipe de juniori. La selecțio
nare au participat la început 40 de ti
neri hocheiști. Echipei i s-a fixat apoi

calificați, patinoare, echipa- 
prezent „piticii“ se pregătesc 
participa la campionatul lor 
de U.C.F.S.-uI raional.
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La ora 
de 

educație fizică

un program de antrenamente, care s-au 
desfășurat pe „uscat“ ca și pe gheață.

Pe patinoarul din Odorhei s-a dispu
tat recent faza regională a campionatu
lui republican de hochei pe gheață, la 
care, alături de echipele de seniori din 
regiune, au participat și tinerii din 
Miercurea Ciuc. întrecerea a constituit 
un bun prilej de verificare a stadiului, 
lor de pregătire. Acum, aceștia se an
trenează din nou pe patinoarele clubu- 

pregătește 
finală ale 

de ju-

lui lor. Formația „Âvîntul“ se 
pentru fazele regională și 
campionatelor republicane 
niori.

In cîteva rwduri
ȘAH. în turneul international de șah de 

la Reykjavik (Islanda) conduce marele 
maestru sovietic Mihail Tal, cu 4 puncte 
din tot atîtea posibile. In cea de-a patra 
rundă, Tal l-a învins pe marele maestru iu
goslav Gligorici. Fosta campioană mondia
lă, Nona Gaprindașvili, care participă din 
nou la un turneu masculin, ocupă locul 5 
cu 1,5 puncte și o partidă întreruptă în po
ziție avantajoasă. De remarcat că Nona Ga
prindașvili a făcut remiză cu marele maes
tru Olafsson.

Sportivi romîni la Jocurile 
olimpice de iarnă

La cea de-a noua ediție a Jocuri
lor olimpice de iarnă de la Innsbruck 
sportivii romîni vor participa la în
trecerile de schi (cu ștafetă 4x10 km 
bărbați), biatlon, bob și hochei pe 
gheață. Selecționata de hochei — din 
care fac parte, printre alții, Ionescu, 
Csaka, frații Szabo, Pană, Flo- 
rescu — a plecat în Austria. Ho- 
cheiștii romîni, în drum spre Inns
bruck se vor opri în orașul Kitzbuehl 
unde vor susține mîine un meci de 
antrenament. La 28 ianuarie, echipa 
noastră va întîlni reprezentativa 
S.U.A., în meci de baraj, pentru de
semnarea echipei participante la 
grupa A. Componență echipajelor de 
bob se află la Innsbruck de mai mul
te zile. Pe pîrtia de la Igls ei au 
efectuat primele coborîri de antrena
ment. Schiorii (care vor participa la 
ștafetă și la biatlon) urmează să ple
ce în Austria sîmbătă.

de 
’Și 
de 
în

Elevii școlilor 
toate gradele 
desfășoară ora 
educație fizică 
sălile de sport sau,
cînd timpul este fa
vorabil, pe terenu
rile din curtea școli
lor. în această pe
rioadă, profesorii de 
specialitate lucrea
ză cu elevii diferi
te mișcări și exer
ciții prevăzute în 
regulamentul con
cursului pentru in
signa de polispor
tiv. Fotografia ală
turată îi prezintă pe 
elevii clasei a IX-a 
de Ia școala medie 
„Mihai Viteazu“ din 
București în timpul 
unei ore de educa

ție fizică.

★

FOTBAL. Continuîndu-și turneul în ță
rile Africii, formația cehoslovacă de fotbal 
Spartak Praga-Sokolovo a jucat la Conakry 
cu reprezentativa Guineei. Victoria a reve
nit gazdelor cu scorul de 2—1 (0—1).

*
ATLETISM. Sportivi din Belgia, Finlan

da, Canada, S.U.A. au participat la un con
curs atletia pe teren acoperit desfășurat re
cent la Los Angeles. Recordmanul mondial 
la săritura cu prăjina, John Pennel, s-a a- 
rătat în formă, trecînd peste ștacheta ridi
cată la 4,99 m. D. Long a aruncat greu
tatea la 19,09 m, iar belgianul Roelants a 
cîștigat proba la 2 mile în 8’41’’4/10. Alte 
rezultate : triplu salt : Samwels 16,00 m ; 
lungime : Boston 7,85 m ; înălțime : J. Tho
mas 2,13 m ;

★

TENIS DE MASĂ. Meciul de tenis de 
masă dintre echipele feminine ale R. S. 
Cehoslovace și Angliei disputat la Budejo- 
vice, s-a terminat cu rezultatul de 3—1 în 
favoarea jucătoarelor cehoslovace. In mod 
deosebit s-a remarcat tînăra campioană Lu- 
zova, caro a învins-o cu 2—1 (19—21 ; 
26—24 ; 21—11) de Diana Rowe și cu ace
lași scor (14—21 î 21—7 ; 21—17)
Shannon.
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CIOCNIRI SÎNGEROASE ÎN RUANDA
Comunicatul comun 

sovieto-cuban

După cum s-a anunțat în numărul 
de ieri al ziarului, în Ruanda au avut 
loc în ultima vreme tulburări care 
s-au soldat cu numeroși morți și ră
niți. Agențiile de presă transmit în 
continuare informații despre eveni
mentele din Ruanda. După cum a- 
preciază Crucea Rosie Internaționa
lă, în urma ciocnirilor între cele 
două pături ale populației batutsi și 
bahutu, aproxima
tiv 10 000 de oa
meni au fost uciși 
în ultimele săptă
mâni. Mii de refu- 
giați din Ruanda 
se află în Congo, 
Uganda și Burun
di. în această re
giune se află re
prezentanți ai or
ganelor O. N. U. 
pentru refugiați 
pentru a examina 
situația. Agenția 
France Presse, ci
tind „surse de obi
cei bine .informa
te“, relatează că 
guvernul ruandez 
a cerut guvernului 
belgian trimite
rea unor unități 
de parașutiști în 
Ruanda.

Actualele evenimente constituie o 
urmare a conflictului ațâțat și între
ținut de colonialiști timp de multe 
decenii între batutsi și bahutu.

Referitor la aceste evenimente 
ziarul „LE MONDE“ scrie urmă
toarele :

„Ciocnirile sînt consecința rivali
tății care opune una alteia cele două 
principale comunități etnice din 
Ruanda, bahutu și batutsi. Se știe

Rhodesia de nord a obținut 
autonomia internă

LUSAKA 23 (Agerpres). — O dată 
cu anunțarea rezultatelor definitive 
ale alegerilor din Rhodesia de nord, 
în această tară s-a proclamat oficial 
autonomia internă. Kenneth Kaun- 
da, liderul partidului unit al inde
pendenței naționale, care a obținut 
52 de locuri în Adunarea Legislativă, 
a fost numit oficial în postul de 
prim-ministru. El a anunțat compo
nența noului guvern.

Partidul Congresul național afri
can, condus de Nkumbula, a obținut 
10 locuri în Adunarea Legislativă, 
iar Partidul național progresist, 
condus de Roberts, care reunește, în

Sesiunea Consiliului 
ministerial al U.E.O.

LONDRA 23 (Agerpres). — La 
Londra s-a deschis joi sesiunea 
Consiliului ministerial al U.E.O., 
sub președinția ministrului de ex
terne englez, R. Butler. La sesiune 
participă miniștrii de externe ai An
gliei și ai celor șase țări ale Pieței 
comune — Franța, Italia, Olanda, 
Luxemburg, R. F. Germană, cu ex
cepția Belgiei, reprezentată prin 
altă oficialitate, deoarece P. H. 
Spaak se află într-o vizită în Ex
tremul Orient.

Potrivit relatării agenției France 
Presse, care se referă la surse au
torizate, primele două ședințe au 
fost consacrate examinării relațiilor 
Est-Vest și problemei ajutorului 
Europei occidentale destinat Ame
rică Latine.

Ministrul de externe vest-ger- 
man, G. Schröder, s-a pronunțat în 
favoarea „explorării posibilităților 
de acorduri“, iar în privința proble
mei germane a reluat poziția necon
structivă cunoscută. Ministrul de 
externe englez, R. Butler, a apre
ciat că „există anumite perspective 
de destindere“ și a cerut „concreti
zarea funcțiunilor Uniunii Europei 
occidentale“.

Ministrul de externe francez, 
Couve de Murville, a declarat că 
în problema Berlinului occidental 
„linia guvernului de la Bonn tre
buie să fie linia puterilor occiden
tale“. El a reafirmat poziția fran
ceză față de proiectul creării forței 
nucleare multilaterale.

Vineri, Consiliul ministerial al 
U.E.O. va lua în discuție relațiile 
dintre Asociația liberului schimb 
(A.E.L.S.) și Piața comună (C.E.E.), 
viitoarele tratative tarifare care 
vor avea loc în cadrul G.A.T.T. la 
Geneva, cunoscute în mod curent 
sub denumirea de „runda Kennedy“.

Experimentarea unor rachete 
sovietice purtătoare 
de obiecte cosmice

MOSCOVA 23 (Agerpres). — A- 
genția TASS relatează că Uniunea 
Sovietică a lansat în regiunile ba
zinului Oceanului Pacific noi varian
te perfecționate de rachete purtătoa
re de obiecte cosmice. Zborul 
rachetelor și funcționarea tuturor 
treptelor s-au desfășurat normal. 
Machetele penultimelor trepte au 
atins cu o înaltă precizie suprafața 
apei în regiunile dinainte stabilite. 
De la 25 ianuarie 1964 regiu
nile din Oceanul Pacific indicate în 
comunicatul TASS din 29 noiembrie 
1963 sînt libere pentru navigație și 
pentru zborul avioanelor.

gggfc------------------
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că primii i-au eliminat pe ceilalți în 
mod practic din toate posturile de 
răspundere din țară începînd din 
1959. După obținerea independenței 
în iulie 1962, guvernul a fost format 
din rîndul personalităților bahutu. 
Numeroși batutsi au părăsit între 
timp teritoriul acelui stat. Se apre
ciază că circa 80 000 dintre aceștia 
s-au refugiat în țări vecine. în spe

cial în Burundi și 
Uganda. în ulti
mele zile din lu
na noiembrie 1963 
un grup de batutsi 
locuind în Bu
rundi a fost inter
ceptat în momen
tul trecerii grani
ței, în mod aparent 
pentru a încerca să 
declanșeze o răs
coală armată. A- 
proximativ la o 
lună mai tîrziu, a- 
cest grup a pă
truns pînă la 20 
km de capitala 
ruandeză, Kigali, 
unde s-a ciocnit 
cu o unitate a for
țelor armate din 
Ruanda care i-a 
pricinuit pierderi.

Se pare că în urma acestor 
incursiuni o represiune sîngeroasă 
s-a abătut-asupra batutsilor locuind 
încă în Ruanda. Un corespondent, 
care locuiește la Butara, ne scrie 
că de . la mijlocul lunii decembrie 
«batutsii sînt sistematic arestați» și 
că în anumite locuri din țară «se 
procedează la exterminarea» comu
nității lor“ — menționează „Le 
Monde“.

special, coloni albi, a obținut de ase
menea, 10 locuri.

Potrivit statutului de autonomie 
internă, noul guvern va controla toa
te sectoarele, cu excepția apărării, 
afacerilor externe, ordinii publice și 
poliției, care vor rămîne de compe
tența guvernatorului englez.

★
Luînd cuvîntul în cadrul unei 

conferințe de presă, primul ministru 
al Zambiei (Rhodesia de nord), 
Kenneth Kaunda, a declarat că gu
vernul său dorește ferm să obțină 
independența deplină a țării în luna 
octombrie a acestui an. Vorbind des
pre politica pe care o va promova 
noul guvern, Kaunda a subliniat că 
Zambia va întreține relații bune cu 
toate țările care vor avea o atitudi
ne prietenească față de ea. In dome
niul politicii externe, a arătat el, 
Zambia va promova o politică de 
neutralitate.

IN SUDUL
Sudul Peninsulei arabice este o 

zonă în continuă frămîntare. Popu
lația diferitelor protectorate înșirui
te între golful Aden și golful Oman 
se ridică tot mai hotărît la luptă, 
pentru obținerea independenței na
ționale. în sultanatele Lahej și 
Yafi al Ulya, în emiratele Bei- 
han și Mahra au avut loc în ultima 
vreme ciocniri armate, soldate cu 
morți și răniți, între răsculați și 
trupele coloniale. Adenul continuă 
să se găsească sub starea excepțio
nală. în Oman, luptele continuă de 
mai mulți ani. „Cerem — a declarat 
recent imamul Omanului, Galeb 
Ben Aii — traducerea în viață a 
dreptului nostru la libertate și inde
pendență, retragerea trupelor străi
ne de pe pămîntul nostru și che
măm O.N.U. să intervină imediat 
pentru a pune capăt terorii și re
presiunilor din Oman“.

Situația încordată din sudul Pe
ninsulei arabice reține atenția a nu
meroase ziare occidentale. Relevînd 
amploarea evenimentelor care au 
loc în această parte a lumii, unele 
dintre ele denumesc Federația Ara
biei de sud „federația rebeliunilor“. 
Săptămînalul britanic „Observer“, 
într-un articol semnat de deputatul 
laburist Dick Taverne, arată că ar 
fi foarte periculos dacă actuala si
tuație excepțională din Aden ar fi 
considerată drept o mică dificultate 
locală. „Ea — continuă autorul — 
își are rădăcinile în anumite slăbi
ciuni fundamentale ale Federației

f ortul Aden.
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Tratativele de dezarmare 
de la Geneva

GENEVA 23.— Trimisul special 
Agerpres, C. Benga, transmite : La 
23 ianuarie a avut loc sub preșe
dinția reprezentantului R.S. Ceho
slovace, Simovic, cea de-a doua șe
dință a Comitetului celor 18 state 
pentru dezarmare.

Subliniind importanța încheierii 
Tratatului de la Moscova privitor 
la interzicerea parțială a experien
țelor nucleare, Marian Naszkowski, 
șeful delegației R.P. Polone, a de
clarat că acest tratat poate să de
vină prima verigă dintr-un lanț de 
măsuri în vederea întăririi păcii și 
realizării dezarmării generale și to
tale. Reprezentantul polonez a sem
nalat, ca un pas însemnat în acest 
sens, propunerea lui N. S. Hrușciov 
cu privire la renunțarea folosirii 
forței în rezolvarea litigiilor terito
riale.

Paralel cu eforturile îndreptate 
spre elaborarea unui tratat de 
dezarmare generală, a arătat repre
zentantul polonez. Comitetul trebuie 
să-și intensifice activitatea în vede
rea pregătirii unor acorduri privind 
măsurile parțiale de natură să ducă 
la reducerea încordării internațio
nale. Printre aceste măsuri repre
zentantul polonez a menționat crea
rea de zone denuclearizate în dife
rite părți ale lumii și încheierea 
unui pact de neagresiune între ță-

Mesajul președintelui S. U. A.
GENEVA 23 (Agerpres). — După 

cum s-a anunțat, în ședința de des
chidere a Comitetului celor 18 
state pentru dezarmare de la 
Geneva, reprezentantul S. U. A., 
William Poster, a citit mesajul a- 
dresat Comitetului de către pre
ședintele Statelor Unite, Lyndon 
Johnson. In mesaj, președintele 
S.U.A. subliniază că eforturile și dis
cuțiile din cadrul Comitetului „au 
pus temelia pentru tratatul privind 
interzicerea experiențelor nucleare, 
pentru legătura prin telecomunicații 
între Washington și Moscova și pen
tru acțiunea Adunării Generale a 
O.N.U. împotriva armelor nucleare 
în spațiu“. El relevă că convorbirile 
„încep astăzi într-un nou climat de 
speranță“ și exprimă părerea „că 
așteaptă noi acorduri și mai cuprin
zătoare“. Mesajul propune „cinci ti
puri principale de eventuale acor
duri“.

După ce se arată că folosirea for
ței pentru rezolvarea conflictelor te
ritoriale nu este în interesul nici 
unui popor sau țări, în mesaj se de
clară: „Consultîndu-ne cu aliații 
noștri, vom fi gata să discutăm căile 
pentru interzicerea amenințării sau 
folosirii forței direct sau indirect“. 
Paralel cu continuarea eforturilor 
pentru înfăptuirea dezarmării gene-

PENINSULEI ARABICE
Arabiei de sud... Opoziția față de 
federație a devenit generală. Pînă 
și foștii ei sprijinitori au ajuns acum 
să fie dezamăgiți“. Autorul articolu
lui lasă să se înțeleagă că izvorul 
nemulțumirii îl constituie tocmai 
crearea acestei federații, care a luat 
ființă nesocotind aspirațiile popu
lației din teritoriile ce o alcătuiesc.

Din cele 25 de șeicate ale Arabiei 
de sud, federația cuprinde 13, că
rora li s-a adăugat în primăvara 
anului 1963 Adenul. Ea consti
tuie de fapt o creație artificială 
menită să perpetueze vechile rîndu- 
ieli coloniale, să mențină controlul 
străin asupra principalului teritoriu— 
Adenul. Orașul cu același nume re
prezintă nu numai un important 
centru comercial prin care trec a- 
nuâț nave cu un tonaj de 3 500 000 
tone, ci și o mare bază militară. 
„Incluzînd acest teritoriu în fede
rație, scrie agenția „France Presse“, 
Anglia urmărește să păstreze baza 
militară Aden, de o importanță 
strategică considerabilă la încruci
șarea căilor maritime ale Mării 
Roșii și Oceanului Indian, cu atît 
mai mult cu cît interesele petroliere 
în golful Persic au crescut ca ur
mare a retragerii britanice din es
tul african“.

între Aden și teritoriile care com
pun federația există mari deosebiri 
din punct de vedere economic și 
chiar social. Celelalte teritorii par 
cu secole în urmă față de Aden în 
ce privește dezvoltarea economică. 

rile participante la Tratatul de la 
Varșovia și țările N.A.T.O. în ace
lași timp, vorbitorul a atras aten
ția asupra primejdiei pe care o 
prezintă pentru cauza păcii proiec
tul „forțelor nucleare multilaterale“.

Generalul Burns, reprezentantul 
Canadei, a sprijinit măsurile preco
nizate de președintele Johnson în 
mesajul adresat Comitetului celor 
18. Delegatul canadian a făcut apoi 
cîteva propuneri privind desfășura
rea activității viitoare a Comite
tului.

Reprezentantul R. S. Cehoslovace, 
L. Simovic, a subliniat că la în
ceputul anului 1964 se manifestă 
semne favorabile de destindere și 
că acest fapt trebuie folosit din 
plin pentru negocierea unui acord 
privind dezarmarea generală și to
tală și pentru luarea de măsuri 
eficace în vederea preîntîmpinării 
primejdiei unui nou război. Delega
tul cehoslovac a recomandat comi
tetului să-și îndrepte atenția în pri
mul rînd asupra acelor probleme ale 
dezarmării asupra cărora punctele 
de vedere s-au apropiat cel mai 
mult, cît și asupra unor măsuri co
laterale ca, de pildă, reducerea bu
getelor militare, prevenirea răspîn- 
dirii armelor nucleare și altele.

Următoarea ședință a comitetului 
are loc vineri 24 ianuarie.

rale și totale sub control internațio
nal eficace — continuă mesajul — 
trebuie să încercăm în primul rînd 
să punem capăt unor noi sporiri a 
armamentelor strategice. Președin
tele Johnson arată totodată că „în 
același spirit de acțiune neîntîrziată, 
Statele Unite cred că un acord su
pus verificării pentru a pune capăt 
oricărei producții de materiale fi
sionabile, urmînd a fi folosite pen
tru arme, ar constitui o contribuție 
importantă la pacea mondială“.

In vederea reducerii primejdiei 
declanșării războiului prin accident, 
greșeală de calcul sau atac prin sur
prindere, în mesaj se spune că S.U.A. 
se pronunță pentru discutarea pro
punerilor privind crearea unui sis
tem de posturi de observație. Ultima 
măsură prevăzută în mesaj se refe
ră la oprirea răspîndirii armelor nu
cleare la țări care nu dispun în pre
zent de controlul asupra acestor 
arme și la interzicerea tuturor ex
periențelor cu arma nucleară, în
soțită de măsuri eficace de verifica
re și control.

In încheiere, președintele Johnson 
declară că „Statele Unite sînt gata 
să încheie acorduri ferme în aceste 
domenii și să ia în considerare orice 
altă propunere rezonabilă“.

Crearea Federației-Arabiei de sud 
a provocat un puternic val de ne
mulțumire în rîndul populației a- 
rabe. în Aden au avut și au loc 
numeroase mitinguri, demonstrații, 
greve de protest. Autoritățile colo
niale însă n-au vrut să renunțe la 
planul lor. Mai mult, folosind drept 
pretext atentatul petrecut la 10 de
cembrie 1963 pe aeroportul din 
Aden — cînd explozia unei grenade 
a provocat moartea unei persoane și 
rănirea altor 40, printre care înal
tul comisar britanic, Trevaskis — 
au intensificat represiunile. A 
fost instaurată starea excepțională, 
mii de persoane au fost arestate. 
Caracterizînd situația creată, tri
misul special al agenției France 
Presse scria zilele trecute : „De 
la săvîrșirea atentatului, colonia 
Aden și protectoratul Arabiei de 
sud n-au mai cunoscut liniștea ; 
a fost proclamată starea de urgen
ță ; numeroși sindicaliști și alți mi- 
litanți au fost arestați, personalități 
politice au fost amenințate ; tenta
tivele de asasinate au continuat. în 
același timp, demisiile miniștrilor 
s-au succedat în Aden, studenții 
s-au pus în grevă pentru un timp 
nedeterminat... Atenția lumii, așa 
cum au arătat recentele dezbateri 
de la O.N.U., este fixată asupra a- 
cestei zone sensibile a lumii arabe. 
Cazul riscă chiar să zdruncine dis
pozitivul britanic în golful Persic, 
cu toate că autoritățile socotesc că 
au situația în întregime în mînă".

Populația din Aden nu s-a lăsat 
însă intimidată. Ea cere și mai ho- 
tărît înlăturarea stării excepționale 
și eliberarea liderilor politici în
temnițați. în cadrul unei întîlniri cu 
primul ministru al Adenului, Zain 
Abdu Baharun, zece membri ai opo
ziției din Consiliul legislativ au 
prezentat din nou aceste propuneri 
și au avertizat că în cazul în care 
ele nu vor fi satisfăcute în termen 
de 48 de ore vor cere înaltului co
misar să retragă împuternicirile 
primului ministru.

Problema situației din Aden a fi
gurat de asemenea pe ordinea de 
zi a recentei conferințe la nivel 
înalt a țărilor arabe și a sesiunii 
constitutive a Comitetului interna
țional de solidaritate cu oamenii 
muncii din Aden, care a avut loc la 
Cairo. Comitetul internațional a a- 
dresat tuturor oamenilor muncii din 
lume chemarea de a condamna po
litica autorităților coloniale din 
Aden și de a-și manifesta sprijinul 
față de oamenii muncii din acest 
protectorat.

NICOLAE N. LUPU

Intre Indonezia, Filiplne 

și Malayezia a Intervenit 

Un acord privind convocarea 
unei conferințe tripartite
DJAKARTA 23 (Agerpres). —- 

Președintele Sukarno a anunțat joi 
la o conferință de presă că s-a a- 
juns la un acord privind convoca
rea unei conferințe tripartite — In
donezia, Filipine și Malayezia — la 
nivelul miniștrilor afacerilor ex
terne. Această conferință va avea 
loc la Bangkok, în prima săptămînă 
a lunii februarie.

Ministrul afacerilor externe al 
Indoneziei, Subandrio, a dat apoi 
citire declarației președintelui Indo
neziei cu privire la încetarea inci
dentelor de la frontiera dintre 
Indonezia și teritoriile din nordul 
insulei Kalimantan incluse în Fede
rația Malayeză. La întrebarea unor 
ziariști, el a subliniat că angajarea 
unor conversații la nivel ministerial 
cu Malayezia nu înseamnă și recu
noașterea ei de către Indonezia.

Agenția U.P.I. anunță că, tot joi, 
în urma unei ședințe a Consiliului 
apărării naționale malayez, primul 
ministru Tengu Abdul Rahman a 
dat ordinul de încetare a focului 
tuturor forțelor malayeze care ope
rează în teritoriile din Borneo de 
nord. El a declarat, de asemenea, 
că va face apel la bunele oficii ale 
secretarului general al O.N.U., 
U Thant, pentru a desemna obser
vatori neutri care să supravegheze 
încetarea incidentelor de frontieră.

Răspunsul lui A. Novotny 
la mesajul lui No S. Hrușciov
PRAGA 23 (Agerpres). — In răs

punsul la mesajul adresat de N. S. 
Hrușciov șefilor de state și guver
ne, președintele R. S. Cehoslovace, 
Antonin Novotny, arată că Republi
ca Socialistă Cehoslovacă sprijină 
pe de-a-ntregul propunerea guver
nului sovietic de a se încheia un a- 
cord internațional în virtutea că
ruia statele să renunțe la folosirea 
forței pentru rezolvarea litigiilor 
teritoriale.

Această propunere, se arată în 
răspunsul lui Novotny, „este în de
plină concordanță cu politica exter
nă a Republicii Socialiste Cehoslo
vace, întemeiată pe principiile 
coexistenței pașnice a statelor cu o- 
rînduiri sociale diferite.

în spiritul acestei politici, guver
nul cehoslovac întreprinde măsuri 
practice pozitive pentru adîncirea 
colaborării dintre state în toate do
meniile și a legăturilor reciproce, 
mai ales în ceea ce privește întări
rea păcii și securității internațio
nale“.

„Experiența istoriei — se spune 
în răspuns — arată că litigiile teri
toriale constituie nu numai o sursă 
permanentă de încordare și de con
flicte armate, ci și, adeseori, ele au 
servit forțelor imperialismului pen
tru declanșarea agresiunilor.

Popoarele Cehoslovaciei, la fel ca 
și multe alte popoare, nu uită la ce 
rezultate a dus în trecut politica 
puterilor fasciste care au lichidat eu 
forța libertatea unei serii de țări. Cu

Conferința pentru Cipru

LONDRA 23 (Agerpres). — La Con
ferința în problema Ciprului, con
sultările au fost întrerupté pentru 
ca reprezentanții comunității turce 
din Cipru să aibă la Nicosia între
vederi cu vicepreședintele Kuciuk.

Joi seara s-a înapoiat la Londra 
ministrul de externe grec, Palamas, 
care a făcut o vizită fulger la 
Atena pentru a-și informa guvernul 
asupra desfășurării lucrărilor confe
rinței.

într-un interviu acordat cores
pondentului la Atena al ziarului turc 
„Cumhuriet“, Palamas a declarat că 
„Ciprul nu constituie o problemă 
insolubilă între Turcia și Grecia... 
Ciprioții trebuie să-și reglementeze 
afacerile între ei“.

SCURTE ȘTIRI
NEW YORK. Secretarul general 

al O.N.U., U Thant, a adresat la 23 
ianuarie, guvernelor a 122 de țări 
invitația oficială de a lua parte la 
conferința internațională a O.N.U. 
pentru problemele comerțului și 
dezvoltării care urmează să se des
fășoare la Geneva între 23 martie și 
15 iunie.

NEW YORK. La încheierea ce
lei de-a. 36-a sesiuni a Consiliului 
economic și social al O.N.U., profe
sorul N. Cernescu, membru al A- 
cademiei R. P. Romîne, împreună 
cu alți specialiști, propuși de secre
tarul general al O.N.U., a fost nu
mit membru în Comitetul consulta
tiv O.N.U. pentru problemele apli
cării științei și tehnicii. în cadrul ce
lei de-a Il-a sesiuni a Comitetului 
O.N.U. pentru locuințe, construcții și 
sistematizare, la propunerea delega
ției U.R.S.S., sprijinită de delegațiile 
Franței, Indoneziei și Italiei, șeful 
delegației R. P. Romîne, prof. arh. 
Gustav Guști, a fost ales în unani
mitate vicepreședinte al sesiunii.

PARIS. Partidul socialist francez 
(S.F.I.O.) a dat joi publicității o de
clarație în care critică „politica ne-

MOSCOVA 23 (Agerpres). — A 
fost dat publicității Comunicatul co
mun sovieto-cuban cu privire la vi
zita făcută în U.R.S.S. de Fidel Cas
tro. Comunicatul arată că în cadrul 
convorbirilor sovieto-cubane a avut 
loc „un schimb multilateral de pă
reri în problemele întăririi și dez
voltării continue a relațiilor de prie
tenie frățească și a colaborării între 
U.R.S.S. și Republica Cuba, asupra 
problemelor internaționale de inte
res reciproc, precum și asupra pro
blemelor de actualitate ale mișcării 
comuniste și muncitorești mondiale“. 
In toate problemele discutate s-a 
confirmat deplina unitate de vederi.

Cele două părți au constatat că 
relațiile de adevărată frăție, existen
te între U.R.S.S. și Republica Cuba, 
între P.C.U.S. și Partidul Unit al Re
voluției Socialiste, s-au întărit și mai 
mult, că aceste relații se dezvoltă 
pe baza mărețelor principii ale mar- 
xism-leninismului, internaționalis
mului proletar, unității de scopuri, 
sincerei prietenii, tovărășii și co
laborări multilaterale.

Guvernul Republicii Cuba consi
deră drept un pas înainte în favoa
rea păcii și dezarmării succesele 
dobîndite de Uniunea Sovietică în 
lupta pentru încetarea experiențelor 
nucleare și înțelegerea cu privire la 
interzicerea plasării pe orbită a o- 
biectivelor avînd la bord arma nu
cleară. „Guvernul revoluționar al 
Cubei sprijină noua propunere so
vietică — de a se încheia un tratat 
(sau acord) internațional, în virtutea 
căruia statele ar renunța la folosirea 
forței pentru rezolvarea litigiilor te
ritoriale și a problemelor de fron
tieră“.

Fidel Castro a subliniat din nou 
că „Cuba revoluționară nu ame- 

atît este mai necesar să se respingă 
cererile cercurilor revanșarde ale 
Germaniei occidentale care nu vor 
să țină seama de faptele juste și 
indiscutabile care s-au ivit în urma 
victoriei forțelor antifasciste în cel 
de-al doilea război mondial“.

„Sublinierea necesității rezolvării 
litigiilor teritoriale pe cale pașnică 
nu înseamnă, desigur, nici pe de
parte încălcarea dreptului popoare
lor care mai suferă încă sub 
jugul colonialismului de a duce pînă 
la sfîrșitul încununat de succes 
lupta pentru eliberare națională și 
independență. înlăturarea consec
ventă a rămășițelor colonialismului 
impune în același timp necesitatea 
de a satisface revendicările juste ale 
popoarelor care s-au eliberat de a li 
se înapoia teritoriile ocupate pînă 
acum, de a se lichida bazele statelor 
imperialiste și toate angajamentele 
și tratatele pe bază de inegalitate în 
drepturi care le-au fost impuse în 
trecut“.

Adoptarea măsurii propuse de dv. 
— se spune în răspuns — ar 
duce, indiscutabil, la o destindere 
substanțială a încordării internațio
nale, la dezvoltarea colaborării paș
nice între popoare și la progresul 
tratativelor cu privire la principala 
problemă a contemporaneității — 
dezarmarea generală și totală.

în încheiere, în răspuns se arată 
că R. S. Cehoslovacă este gata să 
participe la tratative cu privire la 
aplicarea propunerilor U.R.S.S.

In urma dezvăluirilor privitoare la trecutul său nazist

Ministrul vest-german Krueger a fost suspendat din funcție
BONN 23 (Agerpres). — La 22 

ianuarie a avut loc la Bonn o con
ferință de presă a purtătorului de 
cuvînt al guvernului vest-german, 
von Hase, care a făcut cunoscut că 
Ludwig Erhard, cancelarul Repu
blicii Federale Germane, a dispus 
suspendarea temporară din funcție 
a lui Hans Krueger, ministru pen
tru problemele persoanelor strămu
tate și refugiaților, și deschiderea 
unei anchete asupra activității 
sale în timpul regimului hitlerist. 
în ultima vreme s-a dezvăluit că 
el a fost un participant activ la 
puciul nazist din noiembrie 1923, 
și un membru marcant al Tribuna
lului militar special din Chojnice 

gativă a guvernului francez care 
înlătură Franța de la participarea la 
lucrările Comitetului celor 18 state 
pentru dezarmare de la Geneva".

NEW YORK. La invitația Comite
tului național al partizanilor acțiu
nilor neviolente împotriva armei nu
cleare, a sosit la New York o dele
gație a Comitetului sovietic pentru 
apărarea păcii. Delegația va vizita 
S.U.A. timp de două săptămîni și se 
va întîlni cu reprezentanți ai orga
nizațiilor și grupurilor care participă 
la lupta pentru pace.

ALGER. Agenția M.E.N. anunță 
că guvernul algerian a discutat în 
cadrul unei ședințe, care s-a desfă
șurat sub conducerea primului mi
nistru, Ben Bella, măsurile menite 
să pună capăt șomajului în Algeria. 
Guvernul a hotărît crearea unei co
misii speciale pentru studierea și 
elaborarea unui plan de rezolvare a 
acestei probleme.

TOKIO. Deputatul socialist H. Si- 
gemori, a înmînat secretarului gene
ral al Cabinetului de miniștri rezo
luția de protest împotriva amplasă
rii pe teritoriul Japoniei a avioane
lor de vînătoare și bombardament 
americane F-105, rezoluție adoptată 

nință pe nimeni". „Guvernul cuban 
este dispus să facă tot posibilul 
pentru stabilirea unor relații de 
bună vecinătate între Republica 
Cuba și Statele Unite ale Americii 
pe baza principiului coexistenței 
pașnice a statelor cu orînduiri so
ciale diferite. Guvernul Cubei nu 
va permite însă nimănui să se 
amestece în treburile interne ale 
țării sale“.

Guvernul sovietic sprijină cele 
cinci puncte formulate de Fidel 
Castro ca bază pentru normalizarea 
situației în zona Mării Caraibilor, 
în cazul în care S.U.A. își vor 
încălca angajamentele în legătură 
cu Cuba, U.R.S.S. va acorda ajuto
rul necesar pentru apărarea libertă
ții și independenței Cubei prin 
toate mijloacele de care dispune.

Cele două părți au subliniat încă 
o dată necesitatea soluționării cît 
mai grabnice a problemei restabi
lirii drepturilor legitime ale R. P. 
Chineze la O.N.U.

în comunicat se subliniază că „în 
condițiile actuale, se impun, ca 
niciodată pînă acum, coeziunea și 
unitatea rîndurilor mișcării comu
niste internaționale pe baza liniei 
generale stabilite de cele două de
clarații ale Consfătuirilor de la 
Moscova ale partidelor comuniste și 
muncitorești" și că „tovarășul Fidel 
Castro și-a exprimat aprobarea 
pentru măsurile pe care le ia C.C. 
al P.C.U.S. pentru lichidarea deose
birilor de vederi existente și întări-’ 
rea unității și coeziunii rîndurilor 
mișcării comuniste internaționale“.

După cum transmite agenția 
TASS, N. S. Hrușciov și Fidel Cas
tro au semnat un acord pe termen 
lung cu privire la livrările de za
hăr, în virtutea căruia, Uniunea So
vietică va achiziționa din Cuba 2,1 
milioane tone de zahăr brut în 1965, 
3 milioane — în 1966, 4 milioane în 
1967 și cîte 5 milioane tone în ur
mătorii trei ani. Zahărul va fi achi
tat prin livrarea în Cuba de mărfuri 
sovietice necesare ei, prețul la za
hărul cuban rămînînd fix, pentru a 
se înlătura influența fluctuațiilor 
conjuncturale ale prețurilor mon
diale.

★
La 23 ianuarie, după vizita făcută 

la Kiev, Fidel Castro, primul mi
nistru al guvernului revoluționar 
al Republicii Cuba, și-a luat rămas 
bun de la conducătorii sovietic’ ;n 
frunte cu N. S. Hrușciov, și a -> 
spre patrie. Pînă la Murma , 
del Castro a fost condus 
lai Podgornîi, membru al I< u- 
lui C.C. al P.C.U.S. și secre.ir al 
C.C. al P.C.U.S. în aceeași zi, Fidel 
Castro a sosit la Havana.

ȘFDINTA COMISIEI PERMANENTE 
C. A. E. R. PENTRU FOLOSIREA 

ENERGIEI ATOMICE ÎN SCOPURI 
PAȘNICE

MOSCOVA 23 (Agerpres). — în
tre 16—21 ianuarie a avut loc la 
Tașkent ședința Comisiei perma
nente a Consiliului de Ajutor Eco
nomic Reciproc pentru folosirea 
energiei atomice în scopuri pașnice. 
La ședință au luat parte delegați 
din R.P. Bulgaria, R.S. Cehoslovacă, 
R. D. Germană, R. P. Polonă, R. P. 
Romînă, R. P. Ungară și U.R.S.S

Ședința a examinat activi* îa 
comisiei pe anul 1963 și a ap?,, t 
planul pe anul 1964. Ședința s-a des
fășurat în spiritul prieteniei frățești 
și deplinei înțelegeri reciproce.

(Polonia) în timpul războiului. în
cercările lui Krueger de a se dezvi
novăți de activitatea criminală din 
timpul celui de-al doilea război 
mondial au fost spulberate de do-, 
cumentele concrete publicate în 
presă.

Revista „Stern“ a publicat re
cent o serie de documente care con
firmă că președintele tribunalului 
voievodal din Danzig, vremelnic o- 
cupat de fasciști recomandîndu-1 
pe Krueger pentru postul de co
mandant al grupelor locale ale par
tidului nazist, a ridicat în slăvi me
ritele lui de conducător al uneia 
din organizațiile locale ale partidu
lui fascist.

la numeroasele mitinguri de protest 
care au avut loc la Yokota.

WASHINGTON. După cum a a- 
nunțat Comisia pentru energia ato
mică a S.U.A., la 23 ianuarie, la po
ligonul atomic din Nevada, s-a pro
cedat la o nouă explozie nucleară 
subterană. Aceasta este cea de-a 
doua explozie subterană, efectua
tă în S.U.A., în anul 1964.

CARACI. La Rangoon și Caraci 
a fost dat publicității un comuni
cat comun în legătură cu acordul 
intervenit între Pakistan și Birma- 
nia cu privire la delimitarea liniei 
de frontieră dintre cele două țări.

MOSCOVA. La 23 ianuarie a so
sit la Moscova ministrul de finanțe 
și probleme economice al Franței, 
Valéry Giscard d’Estaing, invitat de 
ministrul comerțului exterior al 
U.R.S.S., Nikolai Patolicev.

HAGA. Sub titlul „Comerțul între 
Est și Vest“, ziarul olandez „Alge- 
meen Dagblad" publică un articol în 
care se pronunță în favoarea dez
voltării comerțului cu țările socia
liste. Ziarul critică încercările anu
mitor cercuri occidentale de a men
ține practicile discriminatorii în co
merțul cu țările socialiste.


