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în ziarul de azi;
• Dezvoltarea continuă a agri

culturii — preocupare princi
pală a comuniștilor — Conferința organizației regionale de partid București (pag. 2-a).

• Din lucrările Adunării ge
nerale a Academiei R. P. Romine (pag. 3-a).

• însemnări de călătorie din Bra
zilia: Toma George Maiorescu — 
La Rio de Janeiro (pag. 4-a).
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• Cum lucrează scafandrii 
salvatori * încleștarea cu 
marea la gura Portiței * Tntr-un an: 1 000 de tone de ma
teriale scoase la suprafața • Construcții pe fundul marii ?

PE TEMELE ZILEI

LA CLUBURI
Șl CĂMINE CULTURALE 

O ACTIVITATE BOGATĂ!
Este știut că în anii puterii populare s-a creat atît la orașe cît și la sate o puternică rețea de cluburi, case de cultură, biblioteci, cămine culturale. Multe dintre acestea au încăperi spațioase construite în ultima vreme, înzestrate cu tot ce le este necesar. Au fost date în folosință și în 1963 noi localuri moderne pentru cluburi ale sindicateloi’ la Brăila, Piatra Neamț, Oțelul Roșu. Buhuși și Baia Borșa ; s-au ridicat numeroase construcții de cămine culturale.Cluburile, căminele culturale oferă largi posibilități de a răs- pîndi cultura în rîndurile oamenilor muncii, de a contribui la dezvoltarea conștiinței lor socialiste. Și într-adevăr, în multe din aceste instituții are loc o activitate multilaterală. într-o sală cu 300 de locuri și cîteva încăperi mai mici, clubul minei Șotînga, regiunea Ploiești, a organizat anul trecut peste 400 de acțiuni. Diferitele manifestări culturale legate de preocupările minerilor în producție, conferințe, simpozioanele pe teme politico-ideologice, științifice, literare, spectacolele formațiilor de amatori au atras peste 41 000 de participanți. O activitate bogată se desfășoară și în sălile casei raionale de cultură din Călărași. Un public numeros ia parte, printre altele, la .expunerile care au loc periodic în cadrul celor trei lectorate — unul pe teme politice, altul pentru tineret, iar celălalt pentru femei. Sălile mai mici servesc numeroaselor cercuri artistice..Din păcate însă, nu peste tot este folosită din plin baza materială a activității culturale de masă. In zilele cînd formațiile artistice ale casei raionale de cultură din Slobozia dau spectacole la sate, în sediu nu mai sînt programate nici un fel de manifestări. Uneori chiar programul anunțat nu are loc. Reiese că o mare parte a timpului, spațiul casei de cultură nu este folosit. Există și astfel de situații ca acelea întîlnite la clubul Uzinelor mecanice Mo-

reni sau la unele cămine culturale și biblioteci din regiunea Cluj, cum sînt cele din Nușeni, Reteag, Bozieș — unde zile de-a rîndul nu are loc nici o activitate.Aparatele de radio, televizoarele, combinele muzicale, magnetofoanele pot fi, de asemenea, mai bine utilizate pentru a se lărgi sfera de manifestări artistice, distractive în programele instituțiilor culturale.Este necesar să existe grijă și pentru aspectul încăperilor îneît oamenii să găsească, în fiecare din ele, un cadru plăcut, specific unei instituții culturale.A folosi baza materială a acestor instituții cu maximum de eficiență înseamnă a concentra atenția spre îmbogățirea continuă a conținutului manifestărilor organizate, legîndu-le strîns de preocupările oamenilor, de cerințele culturalizării și educării lor în spiritul socialismului.De aceste probleme trebuie să se preocupe îndeaproape comitetele de cultură și artă, sfaturile populare, consiliile regionale și locale ale sindicatelor. Ele au datoria să ajute instituțiile culturale să organizeze zilnic manifestări bogate în conținut, variate și atractive.

INTO AT Ă TAR A
Fruntașii uzineiBRAȘOV (coresp. „Scînteii“). — La Uzinele de autocamioane „Steagul roșu" din Brașov s-au analizat zilele trecute rezultatele întrecerii socialiste desfășurate în cursul anului 1963. Titlul de „Fruntaș în întrecerea socialistă“ a fost acordat unui număr de 580 muncitori, 52 tehnicieni și ingineri și 38 maiștri, care au fost evidențiați în producție lună de lună. Acest titlu de o-

noare l-au primit, de asemenea, 60 de echipe și 20 de brigăzi care au obținut rezultate deosebite în muncă. Printre acestea*  se numără : brigada a Il-a de călitori condusă de Gheorghe Berbecaru, echipa de finisaj a lui Vasile Dumitru, brigada din secția motoare în fruntea căreia se află Grigore Drăghici și altele.

Intocmirea de hărți 
pedologice

Concert celebru
unor mari

în interpretarea 
violoniști

După ce a transmis în emisiuni 
succesive cîteva din capodoperele 
genului muzical concertant, în in
terpretarea marilor instrumentiști, 
Radiodifuziunea a înscris în progra
mele sale pentru săptămîna viitoare 
o altă lucrare de mare prestigiu din 
repertoriul muzicii universale: Con
certul pentru două viori și orchestră 
de Iohann Sebastian Bach, avînd ca 
soliști pe cîțiva din marii violoniști 
ai lumii. In cinci emisiuni, celebrul

concert va fi difuzat în interpretă
rile lui George Enescu și David 
Oistrah (duminică 26 ianuarie, orele 
14,30 pe programul I), Yehudi Me
nuhin și Christian Ferras (marți, o- 
rele 19,00, pr. II), Adolf Busch și 
Frances Magnes (miercuri, orele 
20,10, pr. I), David Oistrah și Igor 
Oistrah (vineri, orele 22,20, pr. I) și 
George Enescu și Yehudi Menuhin 
(sîmbătă, orele 18,35 pr. II).

Specialiștii pedologi din oficiile regionale de proiectare și organizare a teritoriului definitivează în lunile de iarnă lucrările de cartare a solului. Aceste lucrări constau în cercetarea detaliată a solurilor — genetic și agro-productiv — în vederea întocmirii de hărți pedologice la scări mari : 1 : 25 000 — 1 : 10 Ô00. Hărțile sînt însoțite de texte explicative, cu recomandări privind lucrările ce trebuie făcute pentru ridicarea fertilității solurilor și folosirea lor rațională. Hărțile pedologice executate la scări mari sînt asamblate pe raioane și regiuni administrative. Acest material a fost folosit la întocmirea hărții pedologice a întregii țări la scara 1 :1 000 000, care urmează să fie prezentată la cel de-al VIII-lea Congres internațional de știință a solului. Pînă la sfîrși- tul anului 1963, asemenea studii au fost efectuate pe o suprafață de peste 9 milioane hectare, cuprinzînd cea mai mare parte a teritoriului agricol din regiunile cerealiere. Studiile vor fi continuate anul acesta pe încă 600 000 ha. (Agerpres)

In biblioteca comunală din Buciumeni, regiunea Galați

I-n cîrastea, celei elevat XX*a  

aniversări a eliberării patriei

Din valurile Mării Negre a 
fost scos un tren cu o sută 
de vagoane. Greu de crezut 7 Dar 

cît e de greu de făcut! 
curatul adevăr... Mării 
smulse (smulse —,se 
cît e de hapsînă cu ceea 
să înghită) peste o mie de tone de 
fier vechi, lăzi și alte felurite ma
teriale. Isprava aceasta, săvîrșită 
de-a lungul anului 1963, aparține 
unui colectiv de oameni, curajoși, a 
căror muncă, din păcate, e arareori 
privită de ochiul aparatului de fil
mat. Veți spune : a, e vorba de sca
fandri ! Despre scafandri, dar nu 
numai despre ei. Ci și despre mulți 
alții, scrutători ai adîncurilor.

Păsări călătoare. Pe urmele lor ar 
trebui și reporterul să zboare, de la 
Sulina pînă ia Mangalia, de-a lun
gul întregii coaste, la Cernavodă, 
la Galați sau, ceea ce pare de ne
înțeles la prima vedere, tocmai sus, 
în Carpații Moldovei. Ești pus în 
vădită dificultate, dacă nu desco
peri următoarea adresă : dana 27. 
De aici, din locul acesta situat în i- 
nima. portului Constanța, se răspîn- 
desc pe cărări de apă lucrătorii secției căi navigabile. De aici se dă 
startul. Și o pornesc : dragi, șalu
pe, remorchere, bărci de scafandru, 
utilaje grele. Cît de grele, de pline 
de forță sînt aceste utilaje, o dove
desc pînă și denumirile unormaca
rale : Gigant, Titan. Intr-adevăr, la 
dana 27 descoperi o lume de giganți 
metalici, îneît — neîndoindu-te de 
valabilitatea principiului lui Arhi- 
mede — nu-ți poți totuși opri naiva 
uimire cum de e în stare apa să 
țină în palmă asemenea uriași... Vă- 
zîndu-i, te convingi că e pe deplin 
posibil, cu ajutorul lor, ca un tren 
cu o sută de vagoane să fie scos din 
valurile Mării Negre.

Ô. cestui gen de pescuit în a- 
" dineuri — scoaterea de sub apă 

a navelor sau dezeșuare — cei 
de la dana 27 îi spun, în pla
nurile lor, „ranfluări epave“. Vă 
amintiți, poate, că în luna no
iembrie ziarele au scris despre 
vitejeștile eforturi pentru salvarea 
echipajului de pe vasul turcesc „Ab
dulah“. Zile și nopți aspre, dramati
ce. Nu numai pentru salvați, ci și 
pentru salvatorii care, intre altele, 
au putut răzbi furia mării cu aju
torul elicopterului. Echipajul a a- 
juns pe uscat. Dar „Abdulah“ a mai 
rămas impotmolit în nisip, la vreo 
două sute de metri de țărm, în 
dreptul gurii Portiței — locul unde 
toamna are loc un iscusit pescuit de 
chefali.

Cum să pescuiești însă acest uriaș 
chefal metalic cu burta plină de 
minereu ? Salvatorii de la dana 27 
s-au încumetat. Cu o motopompă 
au scos" apa din sala mașinilor ; au 
ridicat presiunea ța cazane ; împre
ună cu echipajul navei au pus în 
funcțiune vinciurile ; au ușurat va
sul de 1 600 tone de minereu ; peste 
trei praguri de nisip l-au trecut a- poi, trăgîndu-l cu remorchere pu
ternice, în larg. Și imaginați-vă tot 
acest episod în rama geroaselor 
zile de ianuarie. Iar pe data de 20, 
„Abdulah“ și-a făcut intrarea, pen
tru „spitalizare“, în docurile con-- 
stănțene. Noutatea am aflat-o de la

Fiindcă e 
i-au fost 

știe doar 
ce a prins

inginerul Marius Georgescu, un om 
entuziast și energic, pe care marea îl 
pasionează îndeosebi cînd are de 
condus împotriva ei astfel de bătă
lii. Tocmai sosise, înfrigurat și în- 
dîrjit, de la locul accidentului. Zu
grăvea fără reținere iscusința și 
bărbăția „băieților“ care lucrau a- 
colo (cuvîntul exact ar fi : luptau) 
cu fierul și apa ca gheața.

La Portița a fost o încleștare 
dintre om și apă într-un mo-

excepțional, 
însă,

Sub 
în-

ment deosebit, 
alte înfățișări 
fruntare, pe un front 
loc aproape zilnic în 
celor 365. Ne încîntă 
perseverența cu care a 
Marea Neagră 
litoralului. Pe 
nii portului îi 
ceste veleități 
turie din urmă cu milenii este a- 
murgul tragic al Histriei. Înainte 
ca timpul s-o împotmolească în ui- 

. tare și ruină, marea i-a împotmolit 
portul, prefăcîndu-l într-un liman cu 
ape scăzute și retezînd astfel obiș
nuitul drum al corăbiilor. Ce-i 
drept, nu existau pe atunci drago
rii de la dana 27...

De pe faleza Constanței, cam în 
dreptul vechiului far alb de ateri
zare, adeseori poate fi văzută Iu- 
crînd o dragă. — „Ovidiu". Absoar
be din adincuri balastul și, cînd 
și-a făcut plinul, o pornește tacti
cos în larg, restituind mării darul 
nedorit. Se asigură astfel o adinei- 
me constantă culoarului subacvatic 
de la intrarea în bazinul portului. I 
se spune „șenal" acestui 
cere cu o suprafață de 
hectare, de forma unui, 
toresc, ascuțit spre larg, 
marea își trimite nisipurile și în ba
zine. Manevră de asemenea dejucată 
de dragori, dar cu prețul cîtor stră
danii! E suficient să știm că cei trei 
sute de mii de metri cubi pe care ei 
îi draghează anual, reprezintă, ca 
volum, cam a cincea parte a bara
jului de la Bicaz.

Ca să poți lupta cu succes, tre
buie să cunoști cît mai bine forțele 
și strategia adversarului. Imbrăți- 
șînd marea cu privirea, spunem a- 
deseori — observație făcută încă de 
corăbierii antichității — că e schim
bătoare. Privită la suprafață. Cu 
mult mai schimbătoare e însă în a- 
dincuri și cît de schimbătoare e a- 
colo o dovedesc măsurătorile hidro
grafice mereu reîmprospătate. Șalu
pe, remorchere, bărci avînd ța bord 
cercetători și aparate de topome
trie iau startul de la dana 27 și o 
pornesc în adevărate expediții, cîte- 
odată pînă la zece mile în larg. Cu 
ani în urmă, un mic grup de oa
meni făcea măsurători doar în ba
zinele portului. Iar acum, de-a lun
gul 
rea 
tic : 
cări 
luri. Fără aceste date

aceeași 
larg, are 

decursul 
arta și 

construit 
plaje alesplendidele 

navigatori, pe oame- 
încîntă mai puțin a- 
de constructor. Măr-

loc de tre- 
vreo trei 
corn vînă- 

Vicleană,

întregului țărm romînesc, ma- 
e măsurată, cunoscută sistema- 
adîncimi, curenți de apă, miș- 
de nisipuri, măsurători de va- 

nu se pot

Start în adînc ! Un om curajos, care 
face baie în Marea Neagră în ianuarie: 

scafandrul Ion Davidescu

proiecta cheiuri și diguri. Cu ajuto
rul lor a fost construit, în ultimii 
ani, portul Tomis.

RLI umai din cele spuse pînă ■L ’ aici — și se poate vedea 
limpede cît de variate sînt preo
cupările, profesiunile celor de la 
dana 27 : comandanți de navă, 
dragori, muncitori hidrotehnici, 
scafandri, electricieni, marinari, me
canici de la macaralele plutitoare. 
Un turn Babei al meseriilor. Există 
totuși, două ocupații comune — în 
anumite împrejurări — tuturor : 
salvarea de nave și, mult mai ade
sea, cea de constructor. Toate digu
rile construite pe litoral, toate cele 
reparate și întărite după furtuni, 
poartă, sub nivelul mării (prin 

asta, ei se dovedesc încă o dată oa
menii adîncurilor), semnătura mun
cii lor.

Pe urmele celei mai proas
pete dintre aceste lucrări hidroteh
nice, ajungem la cheiul de la danele 
35—36. Cîteva bărci de un fel deo
sebit, numite stații de scafandru, 
țin legătura cu adîncul. Fiecare e o 
bază de lansare în miniatură, sau, 
altfel spus, o stație de veghe. Doi 
oameni, acționînd permanent pompa 
de aer ; un telefonist în continuă 
legătură cu omul de dedesubt, în a 
cărui'cască se află un microfon și 
un receptor ; în sfîrșit, un călăuzier, 
ținînd în mîinile lui tubul de aer și 
„călăuza" — cum i se spune cablu
lui de care e legat scafandrul. Ve-

VICTOR VÎNTU

(Continuare în pag. III-a)

TELEGRAME

Cantități sporite de produse sodiceMuncitorii, inginerii și tehnicienii de la UZINELE DE PRODUSE SODICE din Ocna Mureș au hotărît să întîmpine cea de-a XX-a aniversare a eliberării patriei cu noi realizări în producție, luîndu-și următoarele angajamente în întrecerea socialistă pe acest an :
— să depășească planul produc

ției globale cu 2 430 000 lei ;
— să depășească planul produc

ției marfă cu 2 325 000 lei ;
— să producă peste plan 1 000 

tone sodă calcinată și 1 000 tone 
sodă caustică ;

— să sporească productivitatea 
muncii cu 1 la sută față de preve
derile planului;

— să realizeze economii la prețul 
de cost în valoare de 500 000 lei ;

— să obțină beneficii peste plan 
de 700 000 lei.

PÎNĂ LA 23 AUGUST SĂ REA
LIZEZE PESTE PLAN:

— 2 000 000 lei la producția glo
bală ;

— 1S83 000 lei la producția 
marfă ;

— 400 000 lei economii la prețul 
de cost;

— 600 000 lei beneficii ;
— 800 tone sodă caustică;
— 753 tone sodă calcinată.Pentru realizarea acestor angajamente și a sarcinilor de plan, colectivul uzinei a întocmit un plan de măsuri tehnico-organizatorice, care prevede, printre altele, mecanizarea descărcării cocsului, a ambalării produselor destinate fondului pieței, perfecționarea unor procese tehnologice, menite să ducă la sporirea producției și ridicarea în continuare a calității produselor.

Mobilă de V

Tovarășului WLADYSLAW GOMULKA 
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Unit Polonez

Tovarășului ALEKSANDER ZAWADZKI
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Polone

Tovarășului JOZEF CYRANKIEWICZ
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare PoloneDragi tovarăși,Cu prilejul împlinirii a 15 ani de la semnarea Tratatului de prie- ' tenie, colaborare și asistență mutuală între Republica Populară Romînă și Republica Populară Polonă, în numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, al Consiliului de Stat, al Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne, al nostru personal și al întregului popor romîn vă transmitem dumneavoastră, Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, Consiliului de Stat, Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Polone și poporului frate polonez un cald salut tovărășesc și cele mai bune urări.In cei 15 ani care s-au scurs de la semnarea Tratatului, a cărui aniversare o sărbătorim astăzi, între Republica Populară Romînă și Republica Populară Polonă s-au statornicit relații de prietenie trainică, și colaborare multilaterală. Sintern convinși că acest Tratat va constitui și în viitor o bază trainică pentru dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare rodnică dintre cele două țări, spre binele popoarelor romîn și polonez, al întăririi unității țărilor socialiste și al consolidării păcii în lume.Cu ocazia acestei aniversări vă dorim din toată inima, dragi tovarăși, dumneavoastră și poporului frate polonez noi succese în construirea socialismului în Republica Populară Polonă prietenă.
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ ION GHEORGHE MAURER 

Prim-secretar Președintele Consiliului de Miniștri
al Comitetului Central al Republicii Populare Romîne

al Partidului Muncitoresc Romîn,
Președintele Consiliului de Stat
al Republicii Populare Romîne

TELEGRAME
Excelenței Sale

Dr. S ARV AP ALLI RADHAKRISHNAN
președintele Republicii India New DelhiCu prilejul sărbătoririi „Zilei Republicii“ permiteți-mi, Excelență, să vă transmit din partea mea personal, a Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne și a poporului romîn, călduroase felicitări și cele mai bune urări pentru fericirea dv. personală și pentru prosperitatea poporului indian.

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

Excelenței Sale
Domnului JAWAHARLAL NEHRU

primul ministru al Republicii India New DelhiPrimiți, Excelență, cordiale felicitări din partea guvernului romîn și a mea personal, cu prilejul sărbătorii naționale a Indiei. Urez poporului indian prosperitate, progres și noi succese în dezvoltarea pașnică a țării sale.
ION GHEORGHE MAURER 

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne

Colectivul IPROFIL LEMNULUI“ București următoarele angajamente pe 1964 :
— depășirea planului producției 

globale cu 1 080 000 lei ;
— depășirea planului producției- 

marfă cu 850 000 lei ;Realizarea peste plan a :
— 50 garnituri de dormitoare :
— 500 de canapele ;
— depășirea sarcinii de creștere a 

productivității muncii cu 0,3 la sută;
— realizarea de economii la prețul 

de cost, peste plan, în valoare de 
350 000 lei ;

— realizarea de beneficii peste 
plan de 500 000 lei ;Economisirea următoarelor materii prime :

— 6 000 mp furnire ;
— 30 mc 

lemn ;
— 25 mc
PÎNĂ LA

LIZEZE :
— 250 000 lei economii peste plan ;
— 350 000 lei beneficii suplimen

tare.

„TEHNICA 
și-a luat anul

plăci aglomerate din

cherestea.
23 AUGUST SÄ REA-

îndeplinirea angajamentelor luate va fi asigurată prin aplicarea în producție a numeroase măsuri tehnico- organizatorice printre care : mecanizarea executării pieselor mărunte, a operațiilor de îmbinat furnirele estetice și de șlefuit umed, reorganizarea fluxului tehnologic în sectorul finisaj-montaj de la linia a doua, organizarea lucrului în bandă la tapițerie, extinderea metodelor avansate de lucru.Grija pentru calitate e prezentă peste.tot. La mașina de croit, care execută patru operații deodată, maistrul Constantin Lărgeanu verifică, împreună cu muncitorul Nicolae Ciutu, dimensiunile canturilor — 
— fotografia de sus — ; ele trebuie să . corespundă întru totul cotelor din.desene. Iată — în fotografia din 
dreapta — pe muncitorul N. Mirea executînd, la un strung automat, butoanele necesare pentru fixarea unor piese de mobilă. Prin executarea mecanizată a butoanelor, productivitatea muncii la aceste operații crește cu 10 la sută.

Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
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DEZVOLTAREA CONTINUA A AGRICULTURII - 
PREOCUPARE PRINCIPALĂ A COMUNIȘTILORIn zilele de 18 și 19 ianuarie a.c. a avut loc conferința regională de partid București. Lucrările conferinței au prilejuit o analiză temeinică, multilaterală, a rezultatelor obținute în dezvoltarea economiei și culturii regiunii și au indicat o- biectivele principale ce stau în fata organizațiilor de partid și a oamenilor muncii pentru înfăptuirea politicii partidului nostru, au stabilit căile de realizare a acestor obiective.Darea de seamă prezentată de tov. 

Gh. Necula, prim-secretar al comitetului regional de partid, cît și discuțiile purtate de delegați au subliniat că economia regiunii București, caracterizată în trecut prin- tr-o agricultură slab dezvoltată și o industrie reprezentată de cîteva făbricuțe, mori și ateliere meșteșugărești, a cunoscut în anii regimului de democrație populară o dezvoltare multilaterală și continuă. Prin grija partidului și guvernului, pentru dezvoltarea regiunii au fost investite numai în ultimii 4 ani circa 9 miliarde lei din care s-au construit unități noi și au fost modernizate întreprinderile e- xistente. Peisajul industrial al regiunii se îmbogățește cu noi obiective de mare însemnătate pentru e- conomia națională : Combinatul de îngrășăminte chimice Turnu-Măgu- rele și Combinatul de celuloză și hîrtie de la Călărași.Crearea de noi unități industriale ..și modernizarea celor existente au făcut posibilă obținerea de la an la an a unei producții industriale sporite. în 1963, producția globală industrială a fost de 5,2 ori mai mare decît cea realizată în 1950.Planul pe 1964 prevede, față de a- nul trecut, o creștere a volumului producției globale cu 14,2 la sută, în legătură cu înfăptuirea sarcinilor mari din acest an în domeniul industriei, numeroși delegați la conferință au arătat că realizarea integrală a planului de investiții trebuie să se bucure de mai multă a- tenție din partea organizațiilor de partid, întrucît anul acesta volumul investițiilor a crescut simțitor. Numai pentru combinatele de la Tur- nu-Măgurele și Călărași sînt alocate peste 725 000 000 lei. Tovarășii Tu
dor Jean, prim-secretar al Comitetului raional de partid Turnu-Mă- gurele, și Radu Sinișteanu; prim-se- cretar al Comitetului raional de partid Călărași, au subliniat necesitatea ca organizația regională de partid să ia măsurile cele mai corespunzătoare pentru îmbunătățirea muncii de partid pe șantierele de construcții, pentru întărirea controlului de partid în vederea realizării în termen, pe bază de grafic, a fiecărui obiectiv în parte, acordîndu-se o deosebită atenție o- biectivelor de mare importantă economică ce se construiesc în regiune.întrucît industria petrolieră este în plină dezvoltare și are mari perspective în regiunea București, în cadrul lucrărilor conferinței- s-a arătat că este necesar. ca organizațiile de partid să se ocupe îndeaproape de creșterea eficienței de explorare și de îmbunătățire a indicilor de exploatare în vederea creșterii producției de țiței și gaze.Tovarășii Vasile Mateescu, președintele sfatului popular regional, 

Gheorghe Fericeanu, președintele consiliului sindical regional, îorda- 
che Stelea, secretarul comitetului de partid de la Șantierele navale Giurgiu, au arătat că organele și organizațiile de partid, continuînd și dezvoltînd experiența dobîndită, au datoria să urmărească lună de lună cum sînt îndepliniți indicatorii de plan, să asigure buna organizare a întrecerii socialiste, răspîndirea și generalizarea metodelor înaintate pentru sporirea pro? ducției și productivității muncii, reducerea prețului de cost și ridicarea continuă a calității produselor. Organizațiile de bază din cadrul întreprinderilor industriei locale trebuie să urmărească în permanență ca unitățile respective să pună la îndemîna populației numai produse de bună calitate, într-o gamă var'"- tă și la un preț de cost scăzut.

★în lucrările conferinței, locul cel mai important l-a ocupat dezbaterea problemelor agriculturii. Și lucrul acesta nu este fără temei, pentru că, așa cum se știe, în economia regiunii București agricultura are ponderea cea mai mare.Numeroși vorbitori — lucrători din gospodării de stat și S.M.T., colectiviști și specialiști din gospodăriile colective — au vorbit cu justificată mîndrie despre recoltele obținute de unitățile în care lucrează, în ciuda faptului că în acești ultimi 2 ani condițiile climatice n-au fost dintre cele mai favorabile. Producții bune au fost obținute în gospodăriile agricole de stat. Ele au realizat în medie aproape 2000 kg grîu la ha, 2900 kg porumb boabe. Recolte bune au dobîndit și numeroase gospodării colective.Sporirea continuă a producției, și în primul rind a celei de cereale, a creat posibilitatea ca agricultura regiunii București să dea o contribuție tot mai mare la fondul central al statului. uPrezentînd aceste realizări, delegații la conferință și-au manifestat hotărîrea de a munci cu mai multă perseverență, pentru valorificarea deplină a imenselor rezerve de care dispune regiunea în vederea creșterii producției agricole. „Eforturile noastre, spunea în cu- vîntul său tov. Vasile Vedeanu, președintele consiliului agricol regional, secretar al comitetului regional de partid, trebuie îndreptate spre utilizarea la maximum a acestor rezerve, lichidînd diferențele mari de producții de la un raion la altul, de la o gospodărie la alta, și în cadrul fiecărei unități de la brigadă la brigadă și de la tarla la tarla“. Numeroși vorbitori, între care tov. 
Constantin Jipa, secretarul Comite

Conferința organizației regionale de partid Bucureștitului de partid al gospodăriei colective din Miloșești, au arătat că pentru lichidarea acestor diferențieri, pentru ridicarea producției în toate unitățile la nivelul atins de cele fruntașe, rolul hotărîtor îl au îmbunătățirea activității organizațiilor de lartid, întărirea continuă a acestora, creșterea influenței lor în locurile hotărîtoare ale producției.I uc rile conferinței au evidențiat în bună parte rolul deosebit de important pe care îl au organizațiile dé pa ,’tid în îmbogățirea cunoștinței'"' profesionale ale lucrătorilor din G.A.S., mecanizatorilor și colectiviștilor. Organizațiile de partid se ocupă în multe locuri de buna desfășurare a învățămîntului agrozootehnic. Lectorii sînt îndrumați și a-o jutați să folosească materiale intuitive, dlafilme, să organizeze demonstrații practice etc., care fac accesibil într-o măsură tot mai mare conținutul lecțiilor predate.Conferința a supus unei.temeinice analize situația din domeniul creșterii animalelor. Darea de seamă și vorbitorii au arătat că, mai ales în ultimul an, s-au realizat progrese și în acest sector, concretizate în creșterea efectivelor de animale din G.A.S. și G.A.C., în ridicarea productivității lor.Dar, așa cum s-a desprins din cu- vîntul unor vorbitori', în regiunea București zootehnia are încă mari posibilități de dezvoltare. Una din măsurile menite să ducă Ia creșterea efectivului de animale într-un ritm mai rapid, de care conferința s-a ocupat în mod deosebit, este asigurarea unei baze furajere corespunzătoare. Tov. ing. Tiberiu Mureșan, directorul Institutului de cercetări pentru cereale și plante tehnice de la Fundulea, arăta că lucrul cel mai important este ca terenul destinat culturilor furajere să fie folosit intensiv, dezvoltîndu-se cultura plantelor de nutreț care dau o producție ridicată și au o mare valoare nutritivă — între care lucerna, mai ales irigată, sorgul hibrid, soia și altele. Delegații Dima Dobrița, președinta gospodăriei colective din Platonești, Zamfira Fierăstrău, inginer la gospodăria colectivă din comuna Buzescu, Lazăr Bechira, președintele gospodăriei colective din Pie- troșani, și alții au subliniat oă organizarea mai bună a muncii la ferme, permanentizarea și ridicarea continuă a calificării cadrelor care lucrează în aceste sectoare pentru a se asigura o hrănire și îngrijire rațională a animalelor, prevenirea și combaterea bolilor, folosirea mai bună a reproducătorilor' și organizarea selecției etc. sînt măsuri care pot asigura realizarea sarcinilor sporite din acest an și din anii viitori privind creșterea efectivelor la toate speciile de animale și a productivitățiiJor.O însemnătate deosebită pentru realizarea unor producții sporite de porumb în gospodării mari, specializate, au lucrările vaste de îndiguiri, și desecări din Lunca Dunării. Participant la dezbateri au cerut comitetului regional de partid și Trustului Central Gostat să ia din timp măsuri pentru folosirea integrală, cu rezultate cît mai bune a acestor terenuri. înfățișînd activitatea organizațiilor U.T.M. pentru educarea tineretului în spiritul moralei comuniste, pentru însușirea temeinică a unor bogate cunoștințe agrotehnice de către tinerii de la sate, tov. Ioan 
Constantin, prim-secretar al comitetului regional U.T.M., a arătat că numeroși tineri vor participa la lucrările de defrișare și amenajare a terenurilor din Lunca Dunării, pentru ca în primăvară suprafețele prevăzute să poată fi luate în cultură.în conferință s-a subliniat, de asemenea, însemnătatea deosebită pe care o are îndreptarea investițiilor în G.A.S. pentru crearea de ferme de tip industrial destinate creșterii animalelor și păsărilor. în aceste ferme se asigură ö furajare științifică, sporirea însemnată a producției și productivității muncii. Lucrul acesta a fost demonstrat deosebit de convingător de către tov. Petre Bădulescu, directorul combinatului avicol Cre- vedia, care a arătat că în anul trecut aici s-au produs 14 500 000 ouă, producția anuală pe cap de găină fiind de 258 ouă, la un preț de cost de 40 de bani bucata. Combinatul a livrat în aceeași perioadă circa 700 tone carne de pasăre, la un preț de 7,71 lei kg., precum și 237 000 găini de rasă pentru popularea altor ferme avicole. Astfel, a fost posibil ca anul trecut să se obțină beneficii în valoare de 8 milioane lei, față de 5,6 milioane, cît era prevăzut în plan.Vorbind despre necesitatea unei munci mai sistematice pentru îmbunătățirea activității G.A.S., mai mulți participant la discuții — ca tov. 
Grigore Chișleanu, directorul Trustului G.A.S. București, Mihai Coș- 
meleață, secretarul comitetului de partid din G.A.S. Blejești — au arătat că este necesar ca organizațiile de partid, consiliile din conducere să acorde atenție și mai mare bunei organizări a procesului de producție, folosirii din plin a mașinilor și utilajelor agricole pentru ca, odată cu creșterea producției în toate ramurile, să se realizeze și rentabilizarea fiecărui sector. S-a subliniat necesitatea îmbunătățirii muncii pentru permanentizarea cadrelor din G.A.S., pentru ridicarea calificării lor la nivelul cerut de tehnica modernă cu care sînt dotate aceste unități.în cadrul conferinței s-au ridicat unele probleme legate de munca de partid pentru întărirea economico- organizatorică a G.A.C., pentru ridicarea tuturor gospodăriilor la nivelul celor fruntașe. O experiență valoroasă are Comitetul raional de partid Urziceni. Tov. Vasile Udrescu, prim-secretar, a arătat printre altele că pentru a asigura continua întărire a gospodăriilor colective, biroul 

comitetului raional s-a îngrijit în mod deosebit de primirea în partid a celor mai buni colectiviști. S-au creat organizații de bază pe brigăzi și comitete de partid în 28 G.A.C.De un real folos în îmbunătățirea activității comitetelor de partid și a organizațiilor de bază pe brigăzi a fost ajutorul efectiv, la fața locului, dat de activiștii de partid în întocmirea planurilor de muncă, alegerea problemelor care trebuie discutate în adunările de partid, pregătirea adunărilor, stabilirea unor hotărîri corespunzătoare și organizarea controlului înfăptuirii lor. Datorită însemnătății deosebite a activității organizațiilor de partid pentru întărirea economico-organizatorică a G.A.C. șl sporirea producției, era de dorit ca și în cadrul conferinței prezentarea metodelor muncii de partid să ocupe un loc mai important.în conferință s-a subliniat necesitatea aplicării consecvente în toate gospodăriile a măsurilor de cointeresare materială a colectiviștilor : să se extindă retribuția după muncă și după producție, să se asigure justa normare și evidență a muncii, precum și folosirea mai judicioasă a zilelor muncă.Conferința a acordat o atenție deosebită muncii pe care trebuie s-o desfășoare consiliile de conducere ale gospodăriilor colective, sfaturile populare pentru îndrumarea și sprijinirea colectiviștilor în vederea valorificării în mai mare măsură a rezervelor de creștere a producției în gospodăria lor personală, pentru completarea nevoilor proprii de consum și pentru creșterea producției marfă. Ei au arătat că pe loturile personale este bine să se cultive îndeosebi plante furajere valoroase care, completate cu nutrețuri obținute pe baza zilelor-muncă efectuate în gospodăria colectivă, să asigure hrana animalelor proprietate personală a colectiviștilor.Delegații la conferință au subliniat că crearea consiliilor agricole și încadrarea unităților agricole socialiste cu specialiști au dus la asigurarea unei conduceri mai concrete și mai calificate a agriculturii, la rezolvarea mai operativă a diferitelor probleme privind creșterea producției agricole. Așa cum au arătat tov. Gh. Hristu, președintele Consiliului agricol raional Giurgiu, Ion 
Rîbu, secretar al Comitetului raional de partid Titu, consiliile agricole îndrumate de comitetele raionale de partid au analizat probleme importante ca folosirea rațională a pă- mîntului, extinderea irigațiilor, dezvoltarea creșterii animalelor, a- plicarea pe scară largă a metodelor agrozootehnice înaintate etc. și au stabilit măsuri concrete care să asigure obținerea unor rezultate de seamă. S-a arătat că o eficiență deosebită a avut munca politică desfășurată de organizațiile de partid. Cu sprijinul lor, consiliile agricole au organizat unele consfătuiri și vizite menite să contribuie la generalizarea experienței unor unități fruntașe. Participanții la discuții au arătat că este necesar ca consiliile agricole să fie mai mult îndrumate și sprijinite de . organele de partid pentru ca schimburile de experiență organizate să fie urmate de măsuri concrete pentru introducerea în practică a metodelor înaintate folosite de fruntași, a realizărilor institutelor de cercetări.

★în încheierea lucrărilor conferinței a luat cuvîntul tovarășul Alexandru 
Moghioroș, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.R.Comitetul Central, Biroul Politic, tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej personal — a spus vorbitorul — a- cordă o înaltă apreciere eforturilor depuse și minunatelor rezultate do- bîndite de organizația regională București a partidului nostru și vă transmit, dragi tovarăși delegați, și prin dumneavoastră tuturor comuniștilor și oamenilor muncii din regiune, cele mai calde felicitări și urări de noi și însemnate victorii în activitatea de viitor.După ce a trecut în revistă, pe scurt, realizările obținute în regiune în perioada scursă de la conferința precedentă, realizări care se încadrează în tabloul general al dezvoltării continue a patriei noastre socialiste, vorbitorul a subliniat însemnătatea deosebită a faptului că participanții la conferință, dezbă- tînd temeinic activitatea de pînă a- cum, au căutat noi posibilități pentru a munci și mai bine, pentru a dobîndi rezultate mereu mai însemnate. Aceste posibilități sînt oglindite în numeroasele propuneri ale delegaților, în obiectivele șl măsurile prevăzute în hotărîrea adoptată de conferință.Tovarășul Alexandru Moghioroș s-a ocupat în continuare de unele probleme ale dezvoltării industriei regiunii. Ținînd seama de volumul sporit de investiții ce se acordă în acest an regiunii București, vorbitorul a arătat că este pe deplin justificată cererea exprimată de conferință ça organizația regională de partid să se ocupe cu perseverență de realizarea la timp a fiecărui o- biectiv, acordînd principala atenție celor două mari combinate chimice, care se construiesc în regiune.Conducerea partidului — a spus vorbitorul — apreciază angajamentul luat în fața tovarășului Gheorghe Gheorghiu-De] de către colectivul de muncitori, tehnicieni și ingineri de pe șantierul Combinatului de la Turnu-Măgurele de a da în funcțiune fabrica de acid sulfuric cu 6 luni înainte de termen. în felul acesta, se va da o cantitate de 50 000 tone acid sulfuric. Vorbitorul și-a exprimat convingerea că, sub conducerea organizațiilor de partid, angajamentul va fi îndeplinit cu cinste.Vorbitorul s-a ocupat apoi pe larg 

de unele probleme ale agriculturii regiunii. După ce a evidențiat succesele obținute în acest domeniu, concretizate în creșterea continuă a producției vegetale și animale în gospodăriile de stat și gospodăriile colective și în sporirea contribuției lor la fondul central al statului de produse agricole, el a spus : Numeroși vorbitori au arătat că în a- gricultura regiunii București sînt cele mai mari rezerve de sporire a producției. Desfășurarea unei perseverente munci de valorificare cît mai deplină a tuturor acestor resurse va asigura înfăptuirea cu succes a sarcinilor importante ce revin regiunii în creșterea producției agricole vegetale și animale.Pe baza indicațiilor conducerii partidului și guvernului se desfășoară mari lucrări pentru valorificarea terenurilor din lunca inundabilă a Dunării. Deoarece cea mai mare parte a acestor lucrări se execută în regiunea București, este deosebit de important ca organizația regională de partid să asigure aplicarea măsurilor stabilite de conferință pentru executarea la timp a îndiguirilor, desecărilor, defrișărilor și a altor lucrări, astfel ca întreaga suprafață prevăzută să fie pusă la timp în exploatare de către gospodăriile agricole de stat.Darea de seamă și hotărîrea adoptată de conferința regională de partid, a spus vorbitorul, ne-au făcut cunoscute sarcinile ce revin în 1964 gospodăriilor de stat și colective în creșterea producției de cereale, plante tehnice, legume și furaje. Realizarea acestor sarcini este pe deplin posibilă.Din dezbaterile conferinței s-a desprins limpede necesitatea ca pentru a asigura sporirea producției vegetale, organele și organizațiile de partid din regiune să desfășoare o largă muncă de mobilizare a lucrătorilor din gospodăriile de stat și a colectiviștilor pentru aplicarea unor reguli agrotehnice de bază. Este vorba de amplasarea fiecărei culturi în terenul care i se potrivește, de alegerea cu atenție a soiurilor, de aplicarea diferențiată a normelor privind densitatea plantelor, de luarea măsurilor menite să_ pre- întîmpine atacul bolilor și al dăunătorilor, de folosirea rațională a îngrășămintelor, de extinderea irigațiilor. în legătură cu această ultimă problemă, conferința a cerut, pe bună dreptate, comitetului regional de partid să urmărească cu perseverență înfăptuirea măsurilor stabilite, să controleze îndeaproape cum sînt valorificate posibilitățile de care dispune regiunea în domeniul irigațiilor pentru ca peste tot să se obțină rezultate la nivëlul celor realizate în unitățile fruntașe despre care s-a vorbit în conferință.în sectorul zootehnic, planul pe 1964 prevede creșterea efectivelor de animale pe baza reținerii tineretului din prăsilă proprie. Numeroși vorbitori au arătat în conferință că a- sigurarea unei producții mereu crescînde de carne, lapte, ouă, lînă și altele depinde de atenția ce se a- cordă furajării raționale a animalelor, permanentizării colectiviștilor din sectorul zootehnic, îmbunătățirii asistenței zooveterinare.Referindu-se la măsurile 1 pentru întărirea continuă economică și organizatorică a gospodăriilor colective, vorbitorul a subliniat că în mod just în conferință s-a atras atenția că acum, cînd se întocmesc planurile de producție pe 1964 și se dezbat în adunările generale, este un prilej deosebit ca organizațiile de partid, consiliile de conducere să studieze cu atenție posibilitățile de dezvoltare a fiecărei gospodării și pe această bază să elaboreze planuri de producție realiste, să stabilească măsurile necesare pentru creșterea producției și a veniturilor.în continuarea cuvîntului său, vorbitorul s-a referit la măsurile stabilite de conferință pentru îmbunătățirea muncii de partid, întărirea rolului conducător al organizațiilor de partid, asigurarea unei conduceri mai concrete și mai competente în toate domeniile de activitate, a subliniat însemnătatea propunerilor făcute privind perfecționarea stilului și a metodelor de muncă ale organelor de partid în vederea îmbunătățirii continue a muncii de îndrumare a organelor economice și de stat, acordării ajutorului necesar și creșterii răspunderii cadrelor din a- eeste domenii pentru îndeplinirea sarcinilor.Tovarășul Alexandru Moghioroș a apreciat spiritul partinic care a caracterizat lucrările conferinței, competența și maturitatea politică de care au dat dovadă vorbitorii în dezbaterea problemelor, entuziasmul manifestat de toți participanții — garanție că hotărîrile adoptate vor fi traduse în viață.
★Conferința a ales noul comitet regional de partid și comisia de revizie. în prima sa plenară, Comitetul regional de partid București a reales ca prim-secretar pe tovarășul 

Gheorghe Necula, membru al C.C. al P.M.R.
★Participanții la conferință au aprobat cu un deosebit entuziasm telegrama adresată Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, în care, printre altele, se spune : „Conferința organizației regionale de partid încredințează Comitetul Central al partidului că organele și organizațiile de partid vor depune în continuare eforturi în vederea întăririi și creșterii rolului lor conducător în toate domeniile de activitate, dezvoltării legăturii cu masele, sporirii capacității de educare, organizare și mobilizare a celor ce muncesc la înfăptuirea hotărîrilor partidului“.
I. CUMPĂNAȘU 
I. SPĂLĂȚELU

CĂMINUL NOSTRU

Ce măsuri luați pentru îmbunătățirea 
deservirii la cooperativa „Radio-Progres“?

Numărul posesorilor de aparate de 
radio, televizoare, pic-upuri și magne- 
tofoane crește mereu pe tot cuprin
sul țării și, firește, o dată cu aceasta — 
necesitatea prestărilor de servicii pen
tru huna întreținere a acestor aparate 
electronice. In Capitală, reparațiile 
de tot felul în acest domeniu, atît în 
termenul de garanție cît și după expi
rarea lui, se efectuează la cooperativa 
„Raclio-Progres". Dar nu totdeauna se 
fac aici lucrări de calitate. Mulți din
tre clienții cooperativei au făcut în 
acest, sens reclamați!, atît în condici 
cît șl în scrisori adresate presei. Ade
sea cetățeanul este purtat pe drumuri, 
nevoit să revină de mai multe ori 
pentru repararea aceleiași defecțiuni, 
uneori este andnat fără nici o justi
ficare.

Pornind de la aceste sesizări, ne-am 
adresat tov. ing. Ștefan Garoschi, 
președintele cooperativei „Radio-Pro
gres“, cu rugămintea de a informa pe 
cititorii ziarului asupra măsurilor care 
se vor lua pentru îmbunătățirea deser
virii populației. Iată răspunsul primit :

„Colectivul de conducere al coope
rativei noastre analizează cu toată a- 
tenția sesizările primite.

O primă constatare : numărul cen
trelor de deservire este insuficient, 
îndeosebi în perioade de vîrf, ele nu 
pot face față în întregime :«)licitărilor. 
De aceea ne-am propus să înființăm 
cîteva centre noi (în Balta Albă și 
Drumul Taberei, pe șoselele Giurgiu
lui și Olteniței, pe strada Constantin 
Bfîncoveanu), urmărind astfel o mai 
bună repartizare pe cuprinsul orașu
lui. Aceste centre vor avea labora
toare spațioase, aparate moderne de 
măsură și control și vor fi deservite 
de cadre cu o bună pregătire profe
sională. Adăugăm că vom lua măsuri 
ca unitățile noastre să-și lărgească per
manent posibilitățile de deservire.

Una din problemele care ne preo

PE URMELE MATERIALELOR PUBLICATE

bolțul ?La rubrica „Căminul nostru“ din ,-,Scînteia“ nr. 6100 s-a publicat un articol care dădea unele sugestii cu privire la amenajarea, în locuințe, a unui loc de lucru pentru școlari, înzestrat cu mobilier adecvat. în răspunsul trimis ziarului, Ministerul Economiei Forestiere se declară întruițotul de acord cu propunerea făcută. Specialiștii ministerului au cuprins în planul de proiectări pentru anul 1964 acest gen de mobilă, care va apare în expoziții în primul semestru al anului.A răspuns ziarului și Serviciul de organizare, desfacere și îndrumare comercială din Direcția Ge-
iriEATIRLIE • CINEMA • HEILE VIOLJME

TEATRE : Teatrul de Operă și Balet 
al R.P.R. : Tosca — (orele 11). Răscoala
— (orele 19,30) ; Teatrul de stat de ope
retă : Rosemarie — (orele 10,30), Anton 
Pann, sau Povestea vorbii — (orele
19.30) ; Teatrul Național „I. L. Caragiale“ 
(Sala Palatului R. P. Romîne) : Siciliana
— (orele 19,30) ; (Sala Comedia) : Vizita 
bătrînei doamne — (orele 10), Nevestele 
vesele din Windsor — (orele 15,30), Or- 
teu in infern — (orele 19,30) ; (Sala Stu
dio) : Mașina de scris — (orele 10), Nora
— /orele 15,30), Fiicele — (orele 19,30) ; 
Teatrul „C. I. Nottara“ (Sala Magheru) : 
Ciocîrlia — (orele 10), Pigmalion — (o- 
rele 15), Carieră pe Broadway — (orele
19.30) ; (Sala Studio) : Casa cu două in
trări _ (orele 10,30), Bucătăreasa — 
(orele 15,30), Patru sub un acoperiș — 
(orele 20) ; Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra- (Sala din bd. Schitu Măgureanu 
nr. 1) : Sfînta Ioana — (orele 10), Por
tretul — (orele 15), Copiii soarelui — (o- 
rele 19,30) ; (Sala Studio, din str. Alex. 
Sahia nr. 76 A) : Noaptea e un sfetnic 
bun — (orele 10), Comedia erorilor — 
(orele 15), Omul care aduce ploaie — 
(orele 19,30) ; Teatrul de Comedie : 
Șeful sectorului suflete — (orele 10,30 și 
orele 19,30), Umbra — (orele 15,30) ; Tea
trul Muncitoresc C.F.R.-Ciulești : Gai
țele — (orele 10), Ascensiunea lui Arturo 
Ui poate fi oprită — (orele 19,30) ; Tea
trul pentru copii și tineret (Sala din str. 
C. Miile) : Pigulette plus cinci fete — (o- 
rele 11), Acuzarea apără — (orele 20) ; 
(Sala din str. Eremia Grigorescu, fost 
cinema ,V. Alecsandri“) : Salut voios — 
(orele 16) ; Teatrul evreiesc de stat : 
Firul de aur — (orele 11), Opera de trei 
parale — (orele 20) ; Teatrul satlric-mu- 
zical „C. Tănase“ (Sala Savoy) : Expozi
ția .de muzică ușoară — (orele 11), Re
vistă de altădată — (orele 20) ; (Sala din 
Calea Victoriei nr. 174): Stelele estrade);
— (orele 20) ; Ansamblul de cîntece și 
dansuri al C.C.S. : Zboară cinice drag
— (orele 20) ; Teatrul Țăndărică (Sala 
Academiei) : Năzbîtiile lui Țăndărică — 
(orele H), Umor pe sfori — (orele 17) ; 
Circul de stat ; Surprize berlineze — 
(orele 15,30 șl orele 19,30). 

cupă îndeaproape este aprovizionarea 
cooperativei noastre — cu ajutorul 
U.C.E.C.O.M. șl al U.C.M.-București 
— cu piese de schimb originale, po
trivit cererii. Deoarece, după cum se 
știe, nouă ne revine atît obligația de a 
înlocui gratuit piesele defectate în ca
drul termenelor de garanție, cît și de 
a efectua reparațiile curente solicitate 
de clienți.

Atenția noastră se îndreaptă, de 
asemenea, spre măsuri care să asigure 
personalul tehnic de specialitate ne
cesar centrelor. Cooperativei „Radio- 
Progres“ i s-au repartizat nu de mult, 
dintre absolvenții școlilor tehnice ale 
U.C.E.C.O.M., 22 lucrători, iar în
viitor vom mai primi 65 de specialiști.

în ce privește comportarea coope
ratorilor față de clienți, paralel cu 
munca educativă desfășurată, sîntem 
hotărîți să-i tragem la răspundere cu 
toată asprimea, mergînd pînă la înlă
turarea din cooperativă, pe cei care 
dau dovadă de lipsă de solicitudine, 
lipsă de politețe, incorectitudine. Res
ponsabilul centrului din strada Avrig, 
Ion Diaconii, a fost înlocuit din pri
cină că tolera slaba calitate a repara
țiilor, punea pe drumuri clienții. Alții, 
ca Titus Săndulescu și Viorel Ureche, 
care au avut abateri mai grave, au fost 
scoși din cooperativă.

Iu încheiere, facem cunoscut celor 
care apelează la serviciile noastre că 
ori de cîte ori au de făcut vreo sesi
zare în legătură cu lucrările executate 
de cooperatori sau cu orice alt aspect 
al deservirii în unitățile „Radio-Pro
gres" să se adreseze nu numai res
ponsabililor de unități, ci și direct — 
verbal sau în scris — conducerii co
operativei. Noi vom căuta să răspun
dem tuturor acestor sesizări prin mă
suri operative, îndreptînd lucrurile 
într-un timp cît mai scurt și întărind 
astfel încrederea populației în tehni
cienii noștri“.

: e B a F ai IM È"nerală de resort a Ministerului Comerțului Interior. Potrivit celor arătate în scrisoare, conform modelelor prezentate de comerț, întreprinderea „Ambalaje din lemn“, tutelată de Secțiunea de industrie locală a Sfatului popular al Capitalei, a executat prototipurile pentru o măsuță reglabilă și un scăunel cu spătar înclinat pentru școlari. Aceste prototipuri fiind omologate, I.C.R.M. București a solicitat Secțiunii de industrie locală a Sfatului popular al Capitalei să ia măsuri pentru urgentarea realizării acestor produse în condi- ii corespunzătoare.
CINEMATOGRAFE : Magazin film : 

Carpați (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), Capi
tol (10; 12; 14; 16,15; 18,30; 20,30). Privește 
înapoi cu mînie : rulează la cinemato
grafele : Patria (9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
ăl) București (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 
20,45), înfrățirea între popoare (11,15; 
14,45; 17,15; 19,45), Grivița (10; 12,30; 16; 
18,30; 21), Melodia (9,45; 12; 14,30; 16,45; 
19; 21,15). Placido : Feroviar (9,45; 12;
14,15; 16,30; 18,45; 21), Floreasca (12; 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), Bu- 
cegi (10; 12; 14; 16; 18; 20), Miorița (10; 
12; 15; 17; 19; 21). Medicamentul care 
ucide (ambele 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 — cinemascop: Lumina (9 45; 12; 
14,15; 16,30; 18.45; 21). Moby Dick :’ Union 
(11,30; 15,45; 18; 20,15). Program d.e filme 
pentru copii : Doina (orele 10). Tudor — 
cinemascop (ambele serii) : Doina (11,30; 
16,15: 19,30), Progresul (10,30; 15,30: 19).
împărăția oglinzilor strîmbe : Timpuri 
Noi (de Ia orele 10 la orele 17, rulează 
in continuare, 19; 21). Pompierul atomic: 
C'rîngași (14,30; 16,30; 18,30; 20,30). Jurna
lul Annei Frank — cinemascop : Ciu
lești (9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,30), Dacia
(9,30; 12; 15; 17,45; 20,30), Tomis (9,30;
12,15; 15; 17,45; 20,30). A dispărut o navă: 
Cultural (10,15; 12.30; 16; 18,15; 20,30).
Nu-i Ioc pentru al treilea: Buzești (11,30; 
15; 17,45; 20,30). Cu toții acasă: Unirea 
.'15,30; 18: 20.30). Vitan (15 30: 18; 20,30). 
Ei cuceresc cerul : Flacăra (14.30; 16,30; 
18,30; 20.30). Gol printre lupi — cinema
scop : Munca (16; 18,15; 20,30). Cavalerul 
PardaiHan — cinemascop : Popular
(10,30: 16; 18,15; 20,30), Drumul Sării (11; 
14,15; 16,30; 18,45; 21). Agatha, lasă-te de 
crime ! : Arta (11; 16; 18,15; 20,30). Arhiva 
secretă de pe Elba : Moșilor (16; 18,15;
20,30).  Ah, acest tineret ! : Cotroceni (16; 
18,15; 20,30), Ucigașul și fața ; Viitorul 
(11,30; 16; 18,15: 20,30), Pacea (11, 16; 18; 
20). Tinerii _ cinemascop : Colentina 
(14; 16; 18; 20). Misterele Parisului — ci

în lunca inundabilă a Dunării, situată 
în regiunea București, a fost îndiguită 
o suprafață de circa 87 000 ha ; anul 
trecut a fost terminată îndiguirea incin
telor Boianu — Sticleanu și Călărași 
— Rîul. în fotografie — utilaje de mare 

productivitate pe șantiere.

l/n interesant 
fenomen solar

Pe Soare, la suprafața căruia este 
o temperatură de 6-000° (față de 15 
milioane de grade în interior), apar 
din cînd în cînd regiuni întunecate, 
cu o temperatură cu vreo 2 000° mai 
mică, numite pete. In grupările de 
pete se petrec uneori străfulgerări 
luminoase — erupții solare. Cînd 
acestea sînt intense, are loc, dato
rită absorbției undelor radio de 
scurtă lungime de undă, întrerupe
rea comunicațiilor radio în regiunea 
Pămîntului luminată de Soare, o 
mică deviație a acului magnetic, au
rore polare. Și ionosfera este tulbu
rată de fluxul de particole electriza
te solare și au loc „furtuni iono- 
sferice“, cu o anumită perturbare a 
comunicațiilor radio.

Din cauze încă nedeplin lămurite, 
pe Soare petele, erupțiile, protube
rantele (un fel de „flăcări“ ce se văd 
pe marginea discului) sînt mai nu
meroase și mai întinse din 11 în 11 
ani. Acum sîntem în preajma mini
mului activității solare, care va avea 
loc la începutul acestui an și cînd 
pot trece săptămîni de zile fără ca 
pete și alte fenomene excepționale 
să se petreacă pe soare. Aceasta este 
cauza organizării marii campanii de 
colaborare științifică internațională, 
la care participă peste 50 state, 
printre care și țara noastră — „Anul 
internațional al Soarelui calm“ (1964 
și 1965).

Institutului nostru i s-a semnalat 
în cadrul colaborării mai sus-amin- 
tite apariția unui grup de pete la 
marginea estică a Soarelui la 19 ia
nuarie a.c,, care va trece în dreptul 
centrului discului solar la 26 ia
nuarie a.c., și va dispare, dus de ro
tația Soarelui la marginea vestică, 
la 1 februarie a.c. Grupul este nu
mai relativ important și nu este de 
așteptat ca un astfel de grup să 
producă aurore polare, furtuni mag
netice etc. Cercetătorii studiază to
tuși acest fenomen al naturii din 
interes științific.

Prof. univ. dr. CĂLIN POPOVICI 
șeful secției de astrofizica 

a Observatorului Astronomic 
București al Academiei 

R. P. Romîne

Sesiune științificaSîmbătă s-au încheiat lucrările primei sesiuni tehnico-științifice a Institutului de proiectări miniere din cadrul Ministerului Minelor și Energiei Electrice, avînd ca temă „Realizări și perspective în proiectarea obiectivelor miniere“.
nemascop : Volga (10; 12; 14; 16; 18,15;
20.30) . A treia repriză — cinemascop :
Luceafărul (10,30; 16; 18,15; 20.30). Para- 
șutiștii • Flamura (10; 12,30; 15,30; 10;
23.30) , Lira (15; 17; 19; 20,45), Ferentari
(12; 15,45; 18; 20,15). Ucigașul plătit — ci
nemascop : Cosmos (12; 16; 18; 20). Tu 
ești minunată : Adesgd (10,30; 15; 17;
19; 21).

TELEVIZIUNE : Orele 8,50 — Gimnas
tica de înviorare la domiciliu. 9,00 — 
Emisiune pentru copii și tineretul șco
lar. 10,30 — Rețeta gospodinei. 11,00 — 
Emisiune pentru sate. 19,00 — Jurnalul 
televiziunii. 19,10 — Program muzical- 
diștraetiv înregistrat pe. peliculă. 19,50 
—. Actualitatea cinematografică. 20,30 — 
Cîntece și dansuri în interpretarea An
samblului folcloric „Brîulețul“ din 
Constanța. 21,20 — Filmul „Lacrimi 
nevăzute de nimeni“. 21,40 — Muzică
ușoară. In încheiere : Buletin de știri, 
sport și buletin meteorologic.

CUM E VREMEA
Ieri în țară : Vremea a continuat să 

se încălzească ușor. Cerul a fost mai 
mult noros în Ardeal și Banat unde au 
căzut ninsori locale, și schimbător în 
celelalte regiuni. Vîntul a suflat slab, 
cu intensificări temporare în sudul ță
rii, predominînd din sectorul vestic. 
Local, în vestul țării, s-a semnalat cea
ță. Temperatura aerului la ora 14 înre
gistra valori cuprinse între 6 grade la 
Buzău și minus S grade la Ocna Șuga- 
tag. In București ; Vremea a fost fru
moasă, cerul mal mult senin, vîntul a 
suflat slab pînă la potrivit. Temperatura 
m'aximă plus 2 grade. Timpul probabil 
pentru următoarele trei zile : Vreme 
rece, cu cer temporar noros Va ninge, 
local, mai frecvent în nordul și estul 
țării. Vînt potrivit, predominînd din 
nord-est. Temperatura în scădere. Mi
nimele vor fi cuprinse între’ minus 8 și 
minus 18 grade, local mai scăzute, iar 
maximele între minus 8 și plus 2 grade. 
Ceață locală. In București : Vreme rece, 
cu c=r temporar noros. Va ninge slalx 
v ; : ; otrivit. Temperatura în scădere»
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DIN LUCRĂRILE ADUNĂRII GENERALE
A ACADEMIEI R. P. ROMÎNE

In zilele de 
s-au desfășurat 
rii generale a Academiei R. P. Ro
mine. Redăm mai jos textele

22—24 ianuarie 
lucrările Adună-

prescurtate ale dării de seamă pri
vind activitatea Academiei pe anul 
1963 și proiectului de plan pe anul 
1964.

Darea de seamă prezentată de acad 
D. Dumitrescu, secretar-prim 

al AcademieiActivjtatea- științifică a Academiei R. P. Romîne s-a desfășurat anul trecut în condițiile unor noi și importante succese obținute de poporul nostru sub conducerea partidului în opera de desăvârșire a construcției socialismului. Lucrătorii științifici din cadrul Academiei au adus contribuții valoroase la dezvoltarea științei și culturii socialiste, au pus la dispoziția economiei naționale noi rezultate ale cercetării. în continuare, în darea de seamă au fost prezentate pe larg rezultatele obținute în institutele, filialele, centrele și bazele de cercetări. Matematicienii și-au îndreptat eforturile spre funcțională,.geometrie diferențială, algebră, dinamica gazelor la viteze etc. în domeniul fizicii au aduse contribuții la studiul
cercetări de analiză de teoria funcțiilor.mari fost structurii nucleelor atomice, al interacțiunii între particule din diferite stări de agregare și studiul interacțiunilor particulelor elementare. De asemenea, se remarcă cercetările privind fizica reactorilor și cele de chimia radionucleizilor, cît și aplicațiile izotopilor stabili. Studii importante s-au efectuat în domeniul fizicii solidului — efectul tunel în semiconductori și unele proprietăți ale acestora etc. Cercetările de chimie au condus la date noi cu privire la natura legăturii chimice în combinații coordinative, studiul amestecurilor binare de săruri topite, studiul unor heteropolianioni, în echilibrul acidobazic și oxido-redu- cător al acestora. Cercetările din seria ciclobutanului au dus la sintetizarea pe o cale relativ ușor accesibilă a celor doi izomeri ai dimeru- lui ciclobutadienei.în științele tehnice se remarcă extensiunea teoriei stabilității sistemelor neliniare la sisteme cu mai multe neliniarități, elaborarea unei teorii de analiză pe laturi a rețelelor electrice, studiile în legătură cu procesele de ardere a combustibililor lichizi și gazoși ; a fost elaborată o metodă nouă pentru calculul vitezei unei suprafețe portante în curent supersonic, s-a extins teoria lubrificației în cazul suprafețelor cu mișcare de rostogolire ; s-a elaborat o teorie a mișcării fluidelor grele cu suprafață liberă, au fost studiate pe cale ultrasonică modificările structurii metalelor cauzate de oboseală ș.a.Cercetările de geologie au clarificat unele probleme de sedimento- gepeză, s-au stabilit asociații caracteristice de microorganisme în vederea separării diferitelor etaje stra- tigrafipe. în domeniul geografiei au continuat studiile asupra traseelor văii Dunării și formațiunilor de dune care apar asociate cu acestea și au fost obținute rezultate privind microrelieful văii Dunării, bilanțul hidrologic, variațiile de debit șj de nivel ale unor ape.Biologii au continuat cercetările pentru elaborarea lucrărilor „Flora R.P.R." și „Fauna R.P.R.“. iar cercetările de citofiziologie la unele plante au contribuit la clarificarea din punct de vedere teoretic a mecanismelor care au loc la nivelul celular ; în fiziologia animală s-au înregistrat progrese în studiul fenomenului echilibrului ionic din organism și în cercetările asupra reglării metabolismului la păsări. în științele agricole s-au continuat lucrările pentru elaborarea Ampelo- grafiei și Pomologiei din R.P.R., precum și cercetările de pedologie.în științele medicale s-au obținut date noi privind rolul mediatorilor chimici în transmiterea influxului nervos, in rolul reflexelor vasomo- torii în determinismul accidentelor vasculare cerebrale ; în studiul sistemului cord-pulmonar, în electrofî- ziologie și în studiul dinamicei celulare; s-au izolat noi fracțiuni hormonale epifizare ; s-au studiat relațiile între adenovirusuri și producerea cancerului pulmonar, precum și transformarea în afara celulei a unor acizi nucleici jnerți în acizi nucleici infecțioși.Cercetările în domeniul științelor sociale au fost orientate potrivit Directivelor Congresului al III-lea al P.M.R. în direcția generalizării experienței istorice a poporului nostru în construirea societății socialiste și elaborarea unor importante opere de sinteză. Vorbitorul s-a referit la elaborarea unor studii în domeniul ideologiei marxist-leniniste, al combaterii teoriilor burgheze. In cercetarea economică, se lucrează la alcătuirea volumului „Dezvoltarea economică a Romîniei în anii 1944—1964“. consacrat celei de-a XX-a aniversări a eliberării patriei, în domeniul filozofiei s-a elaborat lucrarea „Istoria gîndirii sociale și filozofice din Romînia“ iar în colaborare cu specialiști în științele naturii s-au întreprins cercetări în problema de largă orientare științifică „Metoda generală și metode particulare în știință“ Au fost abordate teme interesante în domeniul psihologiei, științelor juridice, istoriei. arheologiei, lingvisticii, al istoriei artei ș.a.în științele istorice eforturile au fost concentrate spre elaborarea în continuare a tratatului Istoria Romîniei. In anul 1963 s-au tipărit și urmează să fie tipărite vol. III și IV din Istoria Romîniei. iar voi. V este într-o fază avansată de elaborare. De asemenea. în domeniul lingvisticii se lucrează la Dicționarul general al limbii romîne. la tratatul de Istorie a limbii romîne etc.S-au făcut, de asemenea, cerce-

țări fructuoase asupra problemelor de bază ale logicii contemporane, asupra principiilor logice, raportului dintre logica apoforistică și logica matematică, asupra formelor judecății și raționamentului.Subliniind pe larg însemnătatea legăturii dintre activitatea științifică și producție, darea de seamă a relevat o serie de realizări valoroase. Concomitent cu activitatea de cercetare fundamentală, în unitățile Academiei au fost întreprinse unele lucrări cu caracter aplicativ — ca sarcini ale planului tehnic de stat sau la propunerea departamentelor — precum și cercetări care decurgeau în mod firesc din rezultatele teoretice obținute anterior. Astfel, lucrările în domeniul izotopilor radioactivi și-au găsit aplicații în industria petrolieră, în mecanizarea unor procese tehnologice, în hidrologie, metalurgie etc. Realizări au fost, obținute și în ce privește aplicațiile semiconductorilor. In științele tehnice remarcăm cercetările efectuate cu privire la autovehiculele ro- mînești, realizarea unui sistem automat de reglare a sarcinii unor turbine hidraulice. în geologie, o atenție deosebită a fost acordată cercetărilor teoretice care stau la baza prospectării zăcămintelor, iar în biologie — cercetărilor hidrobiolo- gice ale apei din Marea Neagră și a unor afluenți ai Dunării, precum și mijloacelor de combatere a unor boli ale plantelor.Lucrătorii științifici din unitățile Academiei au adus, de asemenea, o contribuție importantă la introducerea progresului tehnic în unele ramuri ale economiei naționale, asigu- rînd o asistență tehnică calificată. Dezvoltarea științei în strînsă legătură cu cerințele practicii a impus o mai strînsă colaborare a unităților de cercetare ale Academiei cu institutele departamentale și întreprinderile.Darea de seamă relevă că, pe lingă realizările obținute anul trecut,

în activitatea științifică au existat și unele rămîneri în urmă niréa sarcinilor. O lipsă o constituie insuficienta a cercetărilor efectuate domeniu de către unități de cercetare diferite. Definirea prea largă a unor probleme ș'i teme, în special din domeniul științelor medicale, biologiei și al științelor tehnice, înscrierea în planul de cércetare a altor teme care nu aveau asigurată baza materială necesară, au împiedicat uneori buna desfășurare a cercetărilor. Totodată, în colaborarea dintre cercetarea științifică și producție nu s-au statornicit încă forme organizatorice eficiente.Darea de seamă a relevat pe larg preocuparea oamenilor de știință pentru ridicarea nivelului teoretic al publicațiilor Academiei, aportul a- cestora la lucrările unor congrese, conferințe etc. din țară și de peste hotare.în continuare, a fost subliniată atenția acordată problemelor privind creșterea calificării, promovarea și selecționarea cadrelor cetare, întărirea muncii de ■cere din institute.Ca urmare a sprijinului nent acordat Academiei R. mîne de către conducerea de partid și de stat, baza materială a unităților ei s-a consolidat Au fost terminate toate lucrările de construcții începute în 1962, s-a amenajat noul local al Centrului de cercetări de chimie fizică, s-a mărit spațiul Centrului de embriologie normală și patologică din Timișoara și s-a început construirea noii clădiri a Institutului de biologie din București. S-au depus, în continuare, eforturi pentru înzestrarea laboratoarelor institutelor cu aparate și instalații moderne, pentru asigurarea materialului documentar. Acestea au fost repartizate cu precădere în unități de cercetare din chimiei, fizicii, nei. Biblioteca colecțiile sale și a executat lucrări bibliografice și documentare.Sarcinile importante care revin Academiei R. P. Romîne în sprijinirea dezvoltării economiei naționale și înflorirea culturii în patria noastră — se arată în încheierea dării de seamă — vor mobiliza energia și posibilitățile creatoare ale oamenilor noștri de știință pentru a ridica pe o treaptă și mai înaltă contribuția științei ia desăvîrșirea construcției socialiste.
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pheieme și colaborare erăeească

Proiectul planului de activitate pe anul 1964 a fost elaborat pe baza pricipalelor sarcini și direcții de dezvoltare a științei și culturii, prevăzute de Directivele Congresului al Ill-lea al P.M.R. și de alte documente de partid și de stat.Relevînd că planurile de cercetare ale unităților științifice trebuie să reflecte principalele trăsături ale tematicii moderne de cercetare, raportorul a arătat că Stabilirea judicioasă a domeniilor de cercetare, justa orientare a eforturilor și selecționarea atentă a problemelor de cercetare constituie o condiție esențială în activitatea științifică. Buna folosire a mijloacelor și forțelor științifice de care dispunem necesită concentrarea eforturilor de cercetare în anumite domenii ale științei, de însemnătate deosebită teoretică sau practică-aplicativă, abordarea mai largă a unor probleme complexe. Elaborarea tematicii complexe constituie o formă înaintată de planificare a cercetării, ea oglindind mai bine interdependența și unitatea dialectică dintre fenomenele naturii și societății decît tematica desfășurată pe probleme din domenii strict delimitate.în continuare, vorbitorul s-a referit la unele probleme privind munca de coordonare a activității științifice. După cum a indicat conducerea de partid și de stat, alegerea domeniilor de cercetare și orientarea tematicii trebuie coordonate cu nroblemele tehnico-științifice din principalele ramuri ale economiei naționale, ale culturii și sănătății publice, cu perspectivele lor de dezvoltare. Aceasta este e cerință obiectivă a principiului unității dintre teorie și practică, a legăturii dintre știință și viața socială, feșționarea acțiunii de este necesar să pornim cipiul, bazat pe o largă potrivit căruia coordonarea cetării nu reprezintă o simplă ajustare a planurilor tematice întocmite, ci constituie parte integrantă din planificarea dezvoltării științei și trebuie desfășurată odată cu procesul de elaborare a planurilor de cercetare. In consecință, sarcina constă în aplicarea unei metodologii care să permită întocmirea de planuri tematico multilateral coordonate între ihVtitutele Academiei, institutele departamentale și catedrele din facultăți, în concordanță cu cerințele actuale și de perspectivă ale dezvoltării economiei și culturii, stabilite de organele centrale de planificare, ministere și organizați) centrale, pe baza sarcinilor trasate de partid. Pentru aceasta este necesar ca la elaborarea planurilor coordonate să aducă o contribuție însemnată cadrele care îndrumează cercetarea — directori, șefi de secție. șefj de sectoare din institutele Academiei și departamentale, șefi de catedră din instituțiile de învăță- mînt superior.Pentru anul în curs, aproximativ două treimi din sarcinile de cercetare planificate și din forțele științifice revin secțiilor de științe ale naturii. jar o treime —, secțiilor de științe umanistice. Din analiza proiectului de plan pe anul 1964 se constată că unele unități științifice ale Academiei se dispersează pe un front larg de probleme. în port cu numărul cercetătorilor.

Pentru per- coordonare de la prin- experiență, cer-
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cetători la o problemă nu poate asigura, în multe cazuri, cercetarea profundă și multilaterală a problemei abordate, rezolvarea acesteia în ritmul impetuos cu care avansează știința modernă.Unitățile științifice ale Academiei acordă tot mai multă atenție întăririi colaborării cu întreprinderile, cu ministerele. Deosebit de îmbucurător este numărul important al temelor complexe, ceea ce dovedește că oamenii de știință se conving tot mai mult de avantajele unei largi cooperări științifice. Un număr important de teme și colaborări complexe sînt prevăzute în planurile institutelor de fizică, științe tehnice, biologie, științe medicale, științe e- conomice etc. Pentru orientarea tematicii de cercetare spre problemele majore puse de dezvoltarea economiei naționale și culturii a fost inițiată o largă consultare a ministerelor și altor organizații centrale, a specialiștilor din întreprinderi. în a- cest fel, cercetarea a numeroase probleme fundamentale din planul tematic al Academiei va putea fi delimitată mai precis și vor fi evitate unele suprapuneri și paralelisme. U- nele ministere au propus lărgirea ariei problemelor din planul tematic al Academiei pentru a cuprinde și aspecte legate de activitatea unităților productive proprii. Adoptarea a- cestor propuneri va contribui la spo- . rirea eficienței cercetărilor din institutele Academiei. De asemenea, ministerele au solicitat introducerea unui important număr de noi teme și probleme în planurile de cercetare ale unor institute și centre ale Academiei. Pentru evitarea deficiențelor care au existat în ce privește alcătuirea tematicii,, secțiile și unitățile științifice ale Academiei au îndatorirea să examineze fără întîr- ziere propunerile primite și să ia toate măsurile pentru îmbunătățirea planurilor pe anul 1964.Unitățile științifice ale Academiei au prevăzut în planurile pe a- cest an teme de actualitate științifică și probleme de însemnătate deosebită teoretică și practică. Puținele cazuri de planuri tematice discutabile nu micșorează valoarea planului tematic de ansamblu, care o- glindește nivelul, în general ridicat, al preocupărilor științifice ale cercetătorilor. In următoarele trei luni, consiliile științifice ale institutelor și centrelor de cercetare — a căror activitate nu se desfășoară totdeauna la nivelul cerințelor și sarcinilor actuale, a arătat vorbitorul — vor analiza măsurile pentru întocmirea unei bune tematici de cercetare în domeniu) propriu de activitate. In acest răstimp, consiliile științifice cu profil apropiat vor iniția schimburi de experiență și ședințe comune pentru aprofundarea problemelor privind planificarea cercetării. Prezidiu) Academiei. în strînsă colaborare cu ministerele și organizațiile centrale, vor constitui colective pe domenii de cercetare care să elaboreze planuri de cercetare coordonate, ținîndu-se seama de problemele șj temeje propuse de ministere, de sarcinile principale ale științei contemporane.Subliniind însemnătatea bunei organizări a muncii de cercetare în e- tapa actuală, președintele Academiei a arătat că rețeaua și profilul

institutelor și centrelor de cercetare evoluează și se transformă odată cu progresele științei, cu cerințele economiei și culturii. De aceea, rețeaua unităților de cercetare trebuie analizată periodic pentru a o menține în pas cu mersul înainte și cu dezvoltarea cercetării. Progresul continuu al științei cere totodată îmbunătățirea proporțiilor între diferitele domenii de cercetare. Ocupîndu-se de profilarea unităților de cercetare, vorbitorul a analizat delimitarea cadrului de preocupări al acestora și a criticat organizarea interioară existentă în unele institute, sectoare, colective etc. Este ușor de înțeles că institutele profilate pe domenii științifice prezintă avantaje importante: cu aceleași mijloace și forțe științifice ele permit aprofundarea cercetării și cuprinderea multilaterală a problemelor. In unele cazuri însă, este necesară constituirea de unități de cercetare pe largi domenii științifice, care să concentreze colectivele de cercetători într-o unitate administrativă viabilă. In urma dezvoltării cercetării din institutele profilate inițial pe mari ramuri științifice, se pot desprinde unități de cercetare mai puțin complexe, mai precis profilate. Este un proces firesc, care oglindește progresul științific și evoluția spre forme superioare de organizare a cercetării. De aceste considerente ale experienței de organizare a cercetării moderne urmează să ținem seama în viitor pentru îmbunătățirea profilului unităților Academiei, pentru crearea de colective complexe din care să facă parte matematicieni, fizicieni, chimiști, ingineri.In continuare, raportorul a spus : Factorul hotărîtor pentru realizarea cu succes a tematicii de cercetare îl constituie cadrele științifice. De munca și entuziasmul lor, de orizontul și competența lor depind randamentul, nivelul și valoarea creației științifice. In legătură cu cadrele de cercetare se pun unele probleme, ca justa lor repartizare și utilizare, selecționarea atentă, perfecționarea pregătirii și promovarea lor, asigurarea condițiilor de muncă. In anii trecuți, regulamentul privind recrutarea, promovarea și atestarea cadrelor de cercetători științifici s-a dovedit un instrument eficace pentru îmbunătățirea încadrării unităților Academiei cu personal de cercetare. El conține însă unele prevederi care se cer revăzute și completate. Numărul cadrelor de cercetare cu titluri științifice din unitățile Academiei nu corespund pe deplin posibilităților create. In a- cest an institutele sînt datoare să acorde mai multă atenție ridicării calificării cercetătorilor prin aspirantură și studii de specializare. Este necesar ca pînă la sfîrșitul a- cestui trimestru fiecare institut șj centru de cercetare să întocmească un plan de îmbunătățire a utilizării forțelor științifice și de sporire a eficienței fondului de salarii..Referindu-se la întărirea și dezvoltarea bazei materiale a cercetării, vorbitorul a arătat că, în anii trecuți, Academiei i s-a asigurat o bnză. materială importantă. Fondurile alocate în acest an sînt cu a- prp.ape 16 milioane mai mari decît în 1963. La începutul semestrului II al acestui an va fi terminată și dată în folosință noua construcție a Institutului de biologie din București, iar alte unități științifice își vor lărgi spațiul de cercetare și vor primi noi utilaje și aparatură, materiale și mijloace de informare științifică. Datoria noastră este să folosim cu cea mai mare eficiență și să întreținem cu deosebită grijă aceste mijloace. Conducerea Academiei va acorda o atenție continuă lărgirii sortimentului de aparate de uz general confecționate în țară, realizării unor a- parate originale pentru cercetări.Subliniind importanța valorificării cercetării științifice, vorbitorul a arătat că pentru aplicarea largă în producție a rezultatelor cercetării, conducerea Academiei, a secțiilor și unităților științifice vor întări colaborarea cu ministerele și organizațiile centrale interesate. Pentru încercări în fază pilot și transpuneri la scară industrială, A- cademia va asigura ministerelor protocoalele și referatele științifice, precum și asistența științifică necesară. Prezidiul va stabili condițiile generale de colaborare în fazele următoare ale cercetării. Sarcini și termene concrete sînt prevăzute în proiectul de plan și în ce privește celelalte probleme prezentate de raportor.Cunoscîndu-se rolul tot mai însemnat pe care îl are pe plan mondial informarea științifică, vorbitorul s-a ocupat de înființarea Centrului de documentare științifică al Academiei, care va edita buletine de informare științifică, reviste de referate selective, bibliografii etc. Publicațiile vor fi difuzate și în facultăți, în biblioteci din centre industriale și culturale. Buna prezentare și difuzare a rezultatelor cerce tării, a operelor oamenilor noștri de știință contribuie la creșterea prestigiului științei romînești, Secțiile și Editura Academiei au îndatorirea să sprijine și să îndrume îndeaproape procesul de editare. Odată cu sporirea preocupării pentru mai buna organizare a manifestărilor științifice inițiate de Academie — 7 cu caracter intern și 13 cu pârtiei pare internațională — vom aduce contribuția la unele manifestări științifice organizate de alte instituții — Congresul al VlII-lea de pedologie. Congresul de medicină internă, a Il-a Conferință națională de fiziologie etc,In acest an — a spus în încheiere vorbitorul — se împlinesc 20 de ani de la eliberarea patriei Alături de întregul popor, oamenii de știință se angajează să îndeplinească sarcinile de cinste încredințate de partid să realizeze lucrări la nivelul științei și tehnicii celei mai avansate contribuind prin creația lor la dezvoltarea puternică a economiei ș: | culturii socialiste.

Se împlinesc astăzi 15 ani de la semnarea Tratatului de prietenie, colaborare și asistență mutuală ro- mîno-polon — document de mare importanță pentru dezvoltarea relațiilor frățești dintre cele două popoare.Tradiționalele sentimente de prietenie reciprocă dintre popoarele ro- mîn și polonez au căpătat un conținut nou prin instaurarea puterii populare și trecerea la construcția socialistă în țările noastre, concretizîndu-se în legături bazate pe comunitate de țeluri, pe colaborare și întrajutorare tovărășească în spiritul internaționalismului socialist. Tratatul încheiat cu un deceniu și jumătate în urmă, consfințind aceste relații, a constituit o temelie puternică pentru dezvoltarea și adîncirea lor continuă.Triumful vieții noi — al socialismului și comunismului — este o- biectivul spre care converg eforturile ambelor popoare.In anii puterii populare oamenii muncii din R. P. Polonă au dobîn- dit, sub conducerea Partidului Muncitoresc Unit Polonez, remarcabile realizări. Intr-un răstimp scurt Varșovia a fost refăcută din ruine, o- rașe și regiuni întregi și-au înnoit înfățișarea ; pe harta țării au a- părut orașe noi, mari obiective industriale cum sînt combinatul siderurgic „V. I. Lenin“ de la Nowa Huța, Huța Warszawa, combinatul de sulf de la Tar- nobrzeg, combinatul chimic de la Oswiecim, puternice centrale electrice etc. în acești ani s-au dezvoltat importantele ramuri industriale — construcția de mașini, extracția cărbunelui, construcția de nave, electrotehnica și altele. Ca urmare a eforturilor depuse de oamenii muncii, în primii trei ani ai cincinalului în curs industria grea a înregistrat o creștere globală de aproximativ 31 la sută. Continuă în ritm susținut construcția de locuințe și de așezăminte social- culturale. Activitatea și succesele poporului polonez sînt urmărite cu simpatie de către oamenii muncii din țara noastră, ca și din celelalte țări socialiste; cu același sentiment privesc oamenii muncii din R. P. Polonă realizările obținute de poporul romîn, sub conducerea Partidului Muncitoresc Romîn, în înfăptuirea programului de desăvîrșire a construcției socialiste.In perioada care a trecut de la semnarea Tratatului romîno-polon
TELEGRAMĂCu ocazia aniversării a 16 ani de la semnarea Tratatului romîno-un- gar de prietenie, colaborare și asistență mutuală, ministrul afacerilor externe al R. P. Romîne, Corneliu Mănescu. a primit o telegramă de felicitări din partea ministrului afacerilor externe al R. P. Ungare, Janos Peter. (Agerpres)P1 ecurea ambasadoru 1 ui R. P. ChinezeSîmbătă seara a părăsit definitiv țara noastră Șiu Gien-guo, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al R. P Chineze în R. P. Romînă.Le plecare, în Gara de Nord, Șiu Gien-guo a fost salutat de Gheorghe Luca, directorul Protocolului din Ministerul Afacerilor Externe. Au fost de față membrii ambasadei R. P. Chineze, șefii unor misiuni diplomatice acreditați în R. P. Romînă și alți membri ai corpului diplomatic. (Agerpres)

INFORMAȚIISîmbătă au părăsit Capitala, ple- cînd în Grecia, acad. Em. Condu- rachi, secretar general al Asociației internaționale de studii sud-est europene, Virgil Cîndea, directorul secretariatului Asociației, și prof. univ. Mihai Berza, directorul Institutului de studii sud-est europene al Academiei R. P. Romîne. Ei vor participa la lucrările Biroului Asociației internaționale de studii sud-est europene, care vor avea loc la Atena în zilele de 27 și 28 ianuarie. In aceeași zi oamenii de știință romîni au sosit la Atena.Timp de o săptămînă ne-a vizitat țara André Mirambel, profesor la Sorbona, vicepreședinte al Asociației internaționale de studii sud-est europene cu sediul la București, înainte de plecare, oaspetele a făcut o declarație reprezentanților presei și radioteleviziunii romîne : Romîniei îi datorăm importanta inițiativă a înființării Asociației internaționale de studii sud-est europene și planul de perspectivă care prevede organizarea de întîl- niri prietenești ale oamenilor de specialitate din țările situate în sud-estul Europei — a declarat el Pe această cale relațiile dintre țările membre ale Asociației se consolidează tot mai mult.Referindu-se la activitatea științifică din Romînia. el a spus : Francezii au tradiționale legături de prietenie cu romînii în multe ramuri ale științei, în ceea ce privește filologia și lingvistica, ramuri științifice în care m-am specializat, colegii romîni înregistrează evidente progrese îndeosebi în domeniul limbilor romanice. în încheiere, oaspetele francez și-a exprimat admirația pentru frumusețile Romîniei.

legăturile de prietenie și colaborare multilaterală dintre țările noastre au cunoscut o largă creștere. O contribuție de seamă la dezvoltarea a- cestor legături au adus-o vizitele reciproce ale delegațiilor de partid și guvernamentale ale celor două țări. Se dezvoltă continuu relațiile economice bazate pe egalitate în drepturi și avantaje reciproce. Protocolul privind livrările reciproce de mărfuri pe 1964, semnat la București luna trecută, prevede creșteri față de contingentele stabilite anterior; la baza lui stau acordul comercial de lungă durată, încheiat între cele două guverne pe anii 1961—1965, precum și protocolul sesiunii a IlI-a a Comisiei mixte guvernamentale romîno- polone pentru colaborare economică. In același timp se dezvoltă relațiile culturale între cele două țări; planul de colaborare culturală și științifică romîno-polon pe anii 1964—1965, semnat recent, cuprinde importante prevederi cu privire la colaborarea în domeniile științei, învățămîntului, culturii și artei; schimburile de oameni de știință, de cadre didactice etc. Dezvoltarea relațiilor romîno-polone demonstrează că ele corespund intereselor ambelor

popoare, cauzei păcii și socialismului. R. P. Romînă și R. P. Polonă își aduc contribuția la întărirea continuă a unității țărilor socialiste.Alături de celelalte țări socialiste, țările noastre nu precupețesc nici un efort în lupta pentru victoria ideilor păcii, pentru promovarea largă în viața internațională a principiilor coexistenței pașnice între state cu orînduiri sociale diferite. R. P. Romînă și R. P. Polonă militează neobosit pentru înfăptuirea dezarmării generale și totale, lichidarea vestigiilor celui de-al doilea război mondial, adueîndu-și contribuția în lupta pentru destinderea încordării și normalizarea vieții internaționale, pentru dezvoltarea colaborării între toate statele, indiferent de orînduirea lor socială, pentru consolidarea păcii.De ziua aniversării a 15 ani de la semnarea Tratatului de prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre R. P. Romînă și R. P. Polonă, poporul romîn adresează poporului frate polonez un călduros salut și urarea de a obține succese tot mai mari în înflorirea Poloniei socialiste și în lupta pentru apărarea păcii.

In Varșovia, capitala R. P. PoloneTELE GRAME
Cu prilejul celei de-a 15-a aniversări a semnării Tratatului de prietenie. colaborare și asistență mutuală dintre Republica Populară Ro- mînă și Republica Populară Polonă, generalul de armată Leontin Sălăjan. ministrul forțelor armate ale R. P Romîne, a trimis o telegramă de felicitări ministrului apărării naționale al R, P, Polone, mareșal al Poloniei Marian Spychalski. Ministrul apărării naționale al R. P. Polone a

trimis o telegramă de felicitări ministrului forțelor noastre armate.
★Cu același prilej, ministrul afacerilor externe al R P. Romîne, Corneliu Mănescu, a adresat o telegramă de felicitări ministrului .afacerilor externe al R. P Polone. Adam Rapacki. Ministrul .afacerilor externe al R. P. Polone a adresat o telegramă de felicitări ministrului afacerilor externe al R. P. Romîne.(Agerpres)

Ședința ordinară a Comisiei permanente 
de comerț exterior a C.A.E.R.între 22—24 ianuarie a avut loc la Moscova ședința ordinară a Comisiei permanente de comerț exterior a C.A.E.R.La lucrările ședinței comisiei au luat parte delegațiile R. P. Bulgaria R. S. Cehoslovace. R. D. Germane. R. P. Mongole, R. P. Polone, R. P. Romîne. R. P. Ungare. U.R.S.S.La ședință au luat parte ca observatori reprezentanții R. P. Chineze, R.P.D. Coreene, Cubei, ’ R. D. Vietnam.Comisia a examinat și a adoptat hotărîrea privind perfecționarea continuă a activității organelor de

comerț exterior ale țărilor membre C.A.E.R. în domeniul livrărilor reciproce de produse specializate și a aprobat de asemenea măsurile legate de trecerea de la 1 ianuarie 1964 la sistemul decontărilor multilaterale în ruble transferabile.Comisia a examinat și alte probleme plivind comerțul exterior al țărilor membre C.A.E.R. și a adoptat hotăriri corespunzătoare.Ședința comisiei s-a desfășurat în spiritul colaborării prietenești-fră- țești și al deplinei înțelegeri reciproce a participanților. (Agerpres)
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ghează patru oameni. Patru oameni, 
un microechipaj, un colectiv cu 
toate simțurile încordate asupra fi
ecărei secunde din viața celui de al 
cincilea. Acest al cincilea, Nicu Ni
cola, Hie Tinea sau Ion Gherasim, 
sau un altul, dezminte imaginea 
pe care o avem despre el, formată 
din unele filme sau romane. Nu 
cercetează o misterioasă comoară 
de pirați, nici nu e pus să lupte dra
matic cu rechini și caracatițe. Omul 
adîncurilor e un constructor. Bărbat 
negricios, înalt, cu umeri puternici 
(ți-l poți altfel închipui pe scafan
drul șef ?), Ion Davidescu mi-a po
vestit întîmplări de pe Valea Bis
triței. S-a numărat și el o vreme 
printre constructorii hidrocentralei 
de la Pîngărați. A coborît să taie 
palplanșele metalice ale batardou- 
lui.

— Nărăvașă, Bistrița ! Trebuia să 
te ții bine de tot, altfel curentul a- 
pei te azvîrlea de colo pină colo 
și-ți ieșea sudura în zig-zag.

Aici la danele 35—36, scafan
drii sînt... zidari Cheiul acesta în 
plină construcție, la care vor acosta 
în viitorul apropiat vapoare, e un 
zid. Masiv. înalt, cu temelia așezată 
la 12 metri sub nivelul mării. Primii 
care au răscolit fundul, cu brațe 
metalice, au fost dragorii. îndată 
după ei au coborît scafandrii, ca 
să cerceteze suprafața răscolită. Ma
caragiii, apoi, au aruncat piatră 
pentru patul cheiului, strat gros de 
2 metri.

12 — 2 — 10. Si tar au coborît sca 
tandrii, la cota 10 de astă dată. Ei 
singuri sînt în măsură să constate, 
brăzdînd în lung și în lat palul, 
cum a ieșit treaba Deși „pat", el 
trebuie să fie neted ca o masă. Ni
meni de la suprafață nu-l poate face 
neted ca o masă. Doar scafandrii.

Apa e rece, tulbure, cortină cețoasă. 
Nimic din cristalinul îmbietor, nimic 
din atmosfera de acvariu pe care o 
împrăștie unele filme tehnicolore. 
Se lucrează mai mult pe pipăite. 
Cîte doi, cite trei, cot la cot, sca
fandrii împing o șină de control 
de-a lungul patului de piatră, măr
ginit de șine laterale. Bara metalică 
pe care o fac ei să alunece sub un 
plafon de zece metri de apă, bara 
aceasta netezitoare nu e o riglă de 
desen. E o șină de cale ferată ! Me
reu, in înaintarea ei, se ciocnește de 
pietroaie. Cu mina lui, scafandrul 
înlătură pietroaiele. Imaginați-vă o 
locomotivă pusă să înainteze de-a 
lungul unei căi ferate acoperită de 
pietrele căzute dintr-un munte... 
Așa stau lucrurile pe fundul mării, 
unde oamenii cu căști cuceresc pal
mă după palmă, dînd cale liberă. 
Cale liberă înseamnă, pentru ei, pat 
neted.

Deasupra patului macaragiii în
cep să coboare „cărămizile“ viito
rului zid : blocuri de beton de cîte 
30—40 tone fiecare. Le-ați văzut pe 
cele din jurul cazinoului din Con
stanța. de care se sparg, fără să le 
poată clinti, valurile 1 Impun prin 
dimensiune și forță. Cît sînt însă 
de mici față de blocurile din care se 
clădește cheiul ! Nimeni de la su
prafață nu poate singur, dintr-o 
dată, să îmbuce între ele perfect 
blocurile acestea gigantice în formă 
de T Doar cu ajutorul scafandrilor. 
Și ei iarăși coboară, comunicînd 
prin telefon acele detalii care îl o- 
rientează pe macaragiu Săptămâni 
și luni de zile. Pînă într-o bună zi 
cînd uriașul zid sparge cu crește
tul oglinda apei Pare o ciudată 
insulă răsărită din m.are.

De pe acest chei, batiste fluturin- 
de vor saluta mîine călătoria de 
peste mări și țări a marinarilor. 
Voi, care le veți flutura, salutați-l cu 
ele și pe scafandru, marinarul a- 
dîncurilor l



In Comitetul O N.U. pentru locuințe, construcțiiLa cererea președintelui Nyerere
și sistematizare

Intervenția reprezentantului R.P. RomineUnități britanice au debarcat în TanganicaDAR-ES-SALAAM 25 (Agerpres). Unități britanice au debarcat în zorii zilei de sîmbătă în Tanganica, la cererea președintelui Nyerere. După cum relatează agenția Reuter, ministerul englez pentru problemele Commonwealthului a dat publicității un comunicat în care se arată : „Guvernul britanic a hotărît să îndeplinească cererea guvernului Tan- ganicăi. Au fost trimise ordinele ne-Tulburări în rîndul unor unități militare din KenyaNAIROBI 25 (Agerpres). — Vineri seară au fost semnalate tulburări în rîndul unităților militare staționate în localitatea Nakuru din Kenya. Agenția Reuter reia anumite știri difuzate la Nairobi, potrivit cărora s-ar fi manifestat tulburări și în rîndul unor unități militare din suburbiile capitalei Kenyei. Motivul acestor tulburări nu este precizat de agenție, dar se crede că ele au la bază, ca și în Tanganica și Uganda, nemulțumirea militarilor africani față de prezența ofițerilor străini la comanda trupelor din a- ceste țări.Agenția Reuter arată că trupe britanice au înconjurat unitățile din Nakuru pentru a împiedica extinderea tulburărilor. Noi întăriri britanice au fost aduse de urgentă în Kenya.Primul ministru, Jomo Kenyatta, a adresat un apel poporului în care condamnă tendința unor militari de a manifesta nesupunere față de autorități.

cesare navei purtătoare de avioane „Centaur“, care se află în apropiere de Dar-Es-Salaam, venind din Aden și avînd la bord 450 de pușcași marini și elicoptere. Operațiunile au început Ia ora 6 (ora locală)“.Trupele engleze au fost comandate de generalul Sholto-Douglas, care fusese Rifles“, cînd a ceilalți dații din Tanganica. S-a produs o încăierare în cursul căreia au fost uciși trei soldați din Tanganica. La prînz, corespondenții de presă din Dar-Es- Salaam au comunicat că pretutindeni domnește calmul. O parte din soldații care s-au răsculat s-au refugiat în junglă. Referindu-se la evenimentele din Tanganica, agenția France Presse relatează : „Obiectivul oficial al englezilor era de a ajuta guvernul președintelui Nyerere să pună capăt revoltei unităților din Tanganica care la începutul săptă- mînii i-au înlăturat pe ofițerii englezi. Soldații africani au arestat vreo 5Oo de persoane care, profitînd de

șeful unității „Tanganica pînă în urmă cu cîteva zile, fost alungat împreună cu ofițeri englezi de către sol-

tulburări, s-au dedat la jafuri".
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Cuvîntarea 
lui Fidel CastroHAVANA 25 (Agerpres). — In seara zilei de 24 ianuarie Fidel Castro, prim-secretar al Conducerii Naționale a Partidului Unit al Revoluției Socialiste, prim-ministru al Republicii Cuba, a rostit o cuvîntare radiotelevizată, în care a vorbit despre vizita sa în Uniunea Sovietică.Primul ministru al Cubei a relevat marea importanță pentru dezvoltarea economiei țării a acordului pe termen lung cu privire la livrarea către U.R.S.S. a zahărului cuban, semnat în timpul vizitei lui la Moscova. El a dat o înaltă prețuire ajutorului pe care Uniunea Sovietică îl acordă Cubei.Fidel Castre a spus că situația internațională a Cubei este bună, iar prietenia sovieto-cubană nu a fost încă niciodată atît de strînsă și trainică cum este astăzi.Referindu-se la recentele evenimente din Panama, el a formulat propunerea de a se institui un fond de ajutor economic pentru Panama, la care și-ar aduce contribuția toate țările latino-americane pentru a permite statului Panama să se libereze de dependența față de așa-numitul ajutor al S.U.A.Primul ministru a reafirmat că Cuba tinde spre consolidarea păcii, spre lărgirea relațiilor de prietenie cu toate țările.

NEW YORK 25 (Agerpres).— La New York continuă lucrările Comitetului O.N.U. pentru locuințe, construcții și sistematizare. Luînd cu- vîntul în cadrul dezbaterii, prof, arhitect Gustav Guști, șeful delegației R.P. Romîne, a susținut ideea că acțiunea de cunoaștere statistică exactă a situației locuințelor în lume și elaborarea unui plan de măsuri concrete formează un tot indivizibil în rezolvarea problemei locuințelor. El a înfățișat experiența dobîndită de R.P. Romînă în acest domeniu.în condițiile nou create de economia socialistă planificată — a spus vorbitorul — problema locuințelor

este considerată ca o problemă de stat, iar sarcinile privind construcția de locuințe urbane au fost introduse ca prevederi în planurile de stat anuale și de perspectivă.în urma acțiunilor întreprinse de stat, așa cum rezultă și din datele statistice ale O.N.U., R. P. Romînă se situează pe locul 7 în Europa în ce privește numărul de apartamente noi construite la mia de locuitori.în încheiere, reprezentantul romîn a propus ca secretarul general al O.N.U. să invite guvernele țărilor membre ale O.N.U. să prezinte planuri de măsuri concrete pentru rezolvarea problemei locuințelor.
VIZITA DELEGAȚIEI DE SPECIALIȘTI DOMINI ÎN SUEDIA

CU PRIVIRE LA PROIECTUL
FORȚELOR NUCLEARE MULTILATERALE“

STOCKHOLM 25 (Agerpres).— Cari Frederik Gadde, directorul genera) adjunct al Uniunii exportatorilor din Suedia, a oferit o masă în cinstea delegației de specialiști ro- mîni, condusă de Ion Marinescu, ministrul metalurgiei. Care se află în Suedia.Au participat funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Comerțului, membri ai conducerii Uniunii exportatorilor, precum și reprezentanți a 21 de fir-

me suedeze. în toastul rostit cu a- cest prilej, Carl Frederik Gadde s-a pronunțat pentru dezvoltarea relațiilor dintre Republica Populară Romînă și Suedia, pentru dezvoltarea comerțului dintre cele două țări.A participat, de asemenea, Petru Manu, ministrul R. P. Romîne la Stockholm.

Astăzi poporul indian sărbătorește împlinirea a 14 ani de la proclamarea Republicii India și de la intrarea in vigoare a Constituției, care a marcat existența Indiei ca stat independent și suveran. Această victorie a fost rodul unei îndelungate lupte a poporului indian împotriva dominației colonialiste, pentru libertate și independență națională.Timpul relativ scurt care a trecut de la proclamarea republicii este marcat prin rezultate de seamă în eforturile poporului indian pentru lichidarea grelei moșteniri lăsate de dominația colonialistă, pentru renașterea sa națională și pentru consolidarea independenței.

Relațiile dintre Republica Populară Romînă și Republica India se dezvoltă și se adîncesc spre folosul ambelor noastre popoare. S-au lărgit legăturile comerciale dintre țările noastre, bazate pe principiile deplinei egalități și avantajului reciproc. Colaborarea multilaterală romîno-indiană a contribuit la dezvoltarea industriei petroliere din India.Cu prilejul zilei Republicii India, poporul romîn transmite poporului indian sincere felicitări și ii urează noi succese în lupta pentru înflorirea și prosperitatea patriei sale.
în fotografie : Clădirea Universității din Delhi.

Declarațiile lui S. K. Țarapkin
SCURTE ȘTIRI»

MESAJUL PREȘEDINTELUI 
REPUBLICII INDIA

In problema Ciprului 
întrunirea unui consiliu 

ministerial grecATENA 25 (Agerpres). — Sîmbătă seara a fost convocat la Atena un consiliu ministerial extraordinar sub președinția prințului Constantin. La consiliu au participat șeful guvernului, I. Paraskevopoulos, ministru] a- părării, Papanicolopoulos, precum și generalul Pipilis. șeful statului major. De asemenea, au mai participat liderul Uniunii de centru, G. Pa- pandreu, și Kanelopoulos, președintele E.R.E.Președintele Consiliului a declarat că scopul întrunirii constă în a dezbate o serie de probleme privind situația creată în Cipru.Agenția Reuter arată că ministrul de externe grec. Palamas, care conduce delegația greacă la Conferința de la Londra în problema Ciprului, a cerut instrucțiuni guvernului său pentru cazul unui eșec al conferinței.Pe de altă parte, agenția Reuter anunță că sîmbătă 400 de militari greci au fost îmbarcați pe un vas eu destinația Cipru. Potrivit unor informații oficiale, militarii greci vor înlocui un contingent care staționează de mai multă vreme în Cipru.

GENEVA 25 (Agerpres). — TASS transmite : Agențiile americane de presă au difuzat la 23 ianuarie o știre potrivit căreia S. K. Țarapkin, reprezentantul sovietic în Comitetul celor 18 state pentru dezarmare, ar fi declarat în cadrul unei convorbiri avute cu ziariștii că U.R.S.S. refuză să examineze problema preîntîmpi- nării răspîndirii armelor nucleare atîta timp cît S.U.A. nu vor renunța la planul de creare a „forțelor nucleare multilaterale".în legătură cu această interpretare, un grup de ziariști, acreditați ia lucrările Comitetului celor 18, l-au solicitat pe S. K. Țarapkin să comenteze această versiune a agențiilor a- mericane.S. K. Țarapkin a declarat : Nu am spus niciodată că nu poate fi nici o discuție în problema preîntâmpinării răspîndirii armelor nucleare atît

timp cît S.U.A. nu vor renunța la proiectul lor de creare a „forțelor nucleare multilaterale“. Am spus că planurile de creare a forțelor multilaterale nucleare ale N.A.T.O. constituie un obstacol în calea preîntîm- pinării răspîndirii armei nucleare în întreaga lume.Dorim cu toată fermitatea să împiedicăm răspîndirea armelor nucleare și sintern gata să semnăm un acord în această problemă. Planurile de creare a forțelor nucleare multilaterale constituie însă un obstacol în această cale. în fond, acestea nu sînt „forțe multilaterale nucleare“ ci forțe nucleare americano-vest-ger- mane. Considerăm că scopul planurilor de creare a forțelor multilaterale nucleare este de a da posibilitate Germaniei occidentale să se gajeze pe calea înarmărilor cleare.

Lucrările Comitetului permanent 
al Adunării Reprezentanților 

Populari din întreaga ChinăPEKIN 25 (Agerpres). — China Nouă transmite : La Pekin au început lucrările Comitetului permanent al Populari Siao-pin, de Stat, privire la situația internațională.
Adunării Reprezentanților din întreaga Chină. Den vicepremier a) Consiliului a prezentat un raport cu

Propunerile lui Max Reimann 
adresate cancelarului Erhard

a.n- nu-
Danemarca și N. A. T. O

Opiniile unui deputat conservatorCOPENHAGA 25 (Agerpres)., — Ziarul „Berlingske Tidende“ a publicat un articol semnat de Paul Meller, deputat al Folketingului din partea partidului conservator, în care este examinată problema relațiilor Danemarcei cu N.A.T.O.în articolul său, care a trezit un

aleMel-viu interes în diferite cercuri opiniei publice daneze, Paul 1er arată că în cadrul dezbaterilor, care urmează să aibă loc în Folketing pe marginea problemelor de politică externă, partidul conservator va ridica problema dacă mai este necesară rămînerea Danemarcei în N.A.T.O.

BERLIN 25 (Agerpres). — Max Reimann, prim-secretar al C.C. al Partidului Comunist din Germania, a anunțat în cadrul unei conferințe de presă că a adresat cancelarului R. F. Germane, Erhard, o scrisoare în care propune : amnistia și încetarea tuturor proceselor judiciare împotriva persoanelor și organizațiilor avînd legături cu activitatea P. C. din Germania ; asigurarea libertății cuvîntului și a presei pentru toți cetățenii din R. F. nă ; asigurarea drepturilor rale pentru toți comuniștii, participarea lor la alegeritäte de candidați în organele locale și ale laenderelor și în Bundestag.în încheiere, M. Reimann cere restabilirea legalității partidului comunist.

Germa - electo- inclusiv în cali-

NEW YORK. Recent, la Organi
zația Națiunilor Unite a avut loc 
semnarea de către R. P. Romînă a 
„Convenției privind consimțămîntul 
la căsătorie, vîista minimă a căsă
toriei și înregistrarea căsătoriilor". 
Această convenție a fost elaborată 
în cadrul Consiliului Economic și 
Social și apoi adoptată de Adunarea 
generală a 
sesiune a

O.N.U. la cea de-a 17-a sa.
Delegația studenților ro-ATENA.

mini care se află în vizită în Grecia, 
la invitația Uniunii naționale a stu
denților clin această țară, a asistat 
vineri la conferința Consiliului na
țional al studenților greci care se 
desfășoară la Salonic.

WASHINGTON. La 25 ianuarie 
a fost lansat de la baza aeriană 
Vandenberg .balonul satelit „Echo 
C“ cu un diametru de 41 metri. Ba
lonul satelit, care s-a plasat pe o 
orbită în jurul Pămîntului fiind me
nit experiențelor de telecomunica
ții, este confecționat din material 
plastic și acoperit cu un strat subți
re de aluminiu care reflectă semna
le prin radio. El cîntărește 347 kg și 
va' înconjura Pămîntul la o înălțime 
de circa 1 300 km. putînd fi vizibil 
cu ochiul liber.

BERLIN. La 24 ianuarie au con
tinuat tratativele dintre reprezentan
ții guvernului R. D. Germane și ai 
Senatului Berlinului occidental, în

legătură cu prelungirea acordului 
din 17 decembrie 1963 privind eli
berarea autorizațiilor de trecere a 
cetățenilor vest-berlinezi în capitala 
R.D.G. Cele două delegații, conduse 
de Erich Wendt, secretar de stat al 
R.D.G., și de consilierul Horst Kor
ber, s-au întîlnit în Berlinul occiden
tal și au discutat propunerile făcute 
la 17 ianuarie Senatului vest-berli- 
nez de către guvernul R.D.G. O 
nouă întîlnire va avea loc săptămâna 
viitoare. După cum anunță A.D.N., 
reprezentanții Senatului vest-berlinez 
nu au dat un răspuns practic la pro
punerile

DELHI 25 (Agerpres) — Cu prilejul Zilei Republicii, președintele Indiei, Radhakrishnan. a adresai poporului un mesaj în care se arată că politica guvernului indian urmărește asigurarea păcii în iiitreaga lume și că neparticiparea Indiei la blocuri militare constituie un aspect important al acestei politici .Intenționăm să ducem și pe viitor o politică de apărare a păcii“, se spune în mesaj.

In orașul Tungshan (Taivan) cu
tremurele au provocat recent mari 

distrugeri.

Hewlett Johnson a împlinit 90 de aniLONDRA 25 (Agerpres). — La 25 ianuarie, opinia publică progresistă din Anglia și din lumea întreagă l-a sărbătorit pe eminentul luptător pentru pace Hewlett Johnson, fost decan de Canterbury, care a împlinit 90 de ani. Sărbătoritul a primit numeroase telegrame și scrisori de felicitare.în mesajul adresat lui Hewlett Johnson în numele Consiliului Mondial al Păcii, profesorul John Bernal, președintele executiv al Prezidiului Consiliului, arată : „Lupta dv. pentru pace, dusă în tot cursul vieții, înțelepciunea cu care abordați problemele acestei lumi în schimbare rapidă, constituie o sursă de însuflețire pentru toți partizanii păcii“.

Hn dimineața primei zile de ianuarie 1 502, un marinar cu buzele crăpate de sete și gingiile zdrențuite de scorbut, urcat pe unul din catargele caravelelor lui André Gonçalves, căpitan al regelui Portugaliei. trimis într-o expediție secretă, să descopere „trecerea“ spre Indii. a scos un țipăt entuziasmat : „Rio 1“ (Rîu). Orașul întemeiat aici și-a păstrat denumirea dintîi : Rio de Janeiro (Rîul de ianuarie).Apropierea de Rio de Janeiro deschide ochiului peisaje surprinzătoare. Un proverb brazilian spune : „Dumnezeu a creat lumea în șapte zile, dar numai pentru Rio a avut nevoie de două“ Indiscutabil, brazilienii au de ce să-și denumească orașul „Cidade maravilhoza" (Orașul minune) De pe Atlantic te întâmpină un țărm cu o configurație ciudată : conuri, piramide, turnuri și catedrale, pereți abrupți de stîncă și povârnișuri domoale alergînd cu vegetația lor luxuriantă drept spre talazurile albastre ale oceanului... Cele 7 insule ale golfului cu nume bizare • Insula Cobrelor, a Maimuțelor izbucnesc și ele brusc din talazuri, continuînd cu palmieri vegetația tropicală de pe „morro“ (munte). Muntele se mărită aici cu oceanul și cerul într-o simfonie verde-albastră. Fruntea pădurilor tropicale se apleacă în oglinda triunghiulară a golfului — repetând prin forma sa înseși contururile Braziliei — și deasupra lui înălțimile jucate ale munților. Iar între munte si mare, urmărind curba golfului, ureînd în amfiteatru coastele munților și coborînd cu cocotie- rii pe plajele de aur mondene sau sălbatice — Rio de Janeiro.După o staționare de cîteva zile în rada golfului Guanabara, alături de alte zeci de vase care-și așteptau rîndul la descărcare sau încărcare. „Dobrogea" acostează din danele dc trafic extern relui port brazilian. Rio de e al doilea port brazilian, au intrat în port aproape nave totalizînd peste 13 milioane de tone.Dacă peisajul e o adevărată în- cîntare a ochiului, el a ridicat, și ridică, în schimb, pentru urbaniști probleme din cele mai spinoase. întregul țărm e împărțit în parcele de povîrnișurile dealurilor care coboară pînă-n ocean. Si orașul a tre-

pe una ale ma- •Taneiro în 1961 4 000 de

buit să-și facă loc mare, să se înalțe pe pulverizeze cartierele Pentru a le lega au trebuit construite mariRio e un oraș tare. Casele au dealurilor, dar spațiul tot nu ajunge.Spre deosebire de Sao Paulo — oraș al verticalelor de piatră — prin Rio modern, alături de poezia naturii. adie și poezia istoriei sale de patru secole Fără îndoială. Rio- șește posibilitățile, nu-i un oraș-muzeu ca Ouro Preto sau ca centrul Bahiei, dar, amestecate printre elementele geometriei pe piloni ai orașului modern, printre

între rocă șl verticală, să-șisfredeliți munții și tunele.în perpetuă dezvol- urcat pe colinele

Insemnări de călătorie 
din Brazilia

edificiile din Parcul Guinle, ansamblul din Pedregulho sau stadionul de 150 000 spectatori de la Mara- cana, întîlnești biserici în stilul colonial portughez și balcoane arabe, uliți și cartiere străvechi unde pășesc alături de tine umbrele vice regilor și ale împăraților, curți de mozaic și havuzuri care proslăvesc în cîntecul lor de piatră arta unui Mestre Valentin, mulatru de geniu ca și vestitul Aleijadinho...io e un mare centru comer- ®®-cial, financiar și, cu toate că Sao Paulo concentrează 90 la sută din industria Braziliei, eforturile spre dezvoltarea orașului într-un mare centru industrial sînt evidente. Lîngă Rio a fost construită inima de oțel a Braziliei, cea mai mare întreprindere siderurgică de stat, Volta Redonda. cu 12 000 de muncitori și o capacitate anuală de 2 milioane tone de oțel. La cîțiva kilometri de Rio am vizitat și cea mai modernă rafinărie petrolieră a Braziliei, Duc de Cahias. una din întreprinderile Petrobraz-ului (întreprinderea petrolieră de stat). în plină dezvoltare sînt la Rio industria textilă și alimentară, chimică, poligrafică, electrică, navală.în mai puțin de 10 ani Brazilia și-a creat o industrie destul de diversificată. Totuși, probleme complexe ridică în fața progresului ei dependența, în bună măsură, față de monopolurile străine. Imensele profi

turi realizate de monopoluri se scurg în străinătate. în cartea sa „Revoluție și contrarevoluție în Brazilia“, Franklin de Olivera notează faptul relevator că din 1939 pînă in 1952 a fost scos din Brazilia un capital de 60 de ori mai mare decît cel a- dus spre a fi investit. Aceasta a dus la creșterea datoriilor externe Braziliei la suma de 3.8 dolari, din care jumătate plătită pînă în 1965 — ceea
ale miliarde trebuie ce depă-discreția prețurileîn același timp, aflate la marilor piețe monopoliste, înregistrează o permanentă scădere la produsele tradiționale de export, în urmă cu 25 de ani. cu banii realizați pentru 30 de saci de cafea se putea cumpăra un automobil. Astăzi pentru aceeași mașină sînt necesari 300 de saci. în 1934, Brazilia a primit pentru un volum de 4,3 milioane tone exportate 1 562 000 dolari. In 1962 pentru un volum de export aproape de 3 ori mai mare (12,4 milioane tone) au intrat numai 1 214 000 dolari !Toate acestea ridică probleme economice deosebit de spinoase în fața Braziliei. Soluțiile „Alianței pentru progres“ s-au dovedit incapabile de a da vreo „soluție“... Ele s-au soldat cu un eșec lamentabil. „Alianța“ prevedea un ritm de creștere a nivelului producției de 2,5 la sută. Potrivit acestui ritm, pentru a putea să atingă actualul nivel de dezvoltare industrială a S.U.A., Braziliei i-ar trebui... a- proximativ 500 de ani ! Dar ritmul preconizat de „Alianță" n-a fost realizat decît în proporție de... 1 la sută. unoașterea orașului e facilita- '*- ztă unui străin prin gentilețea cariocanului ’) : deschis, plin de umor și simplitate în raporturile umane, doritor de a privi lucrurile cu optimism. Toate aceste trăsături ți-1 fac pe locuitorul din Rio, repede, prieten. Unui cetățean al țării noastre i se deschid aici inimile nu numai prin asemănarea limbilor, prin interesul deosebit pe care-1 manifestă brazilienii pentru Romînia, dar și prin similitudinea, în multe privințe, a unor trăsături de temperament. Dacă faci cunoștință cu un

*) locuitor din Rio de Janeiro.

vizita : te introduce în probleme- vieții braziliene, te conduce plin amabilitate într-un loc sau altul, prezintă, fără nici o reticență, la
brazilian acesta te va bate neapărat pe umăr numindu-te cu atenție, din primele minute, ,,amigo“ Noul „a- migo“ e gata oricînd să-ți înlesnească le de te întregul său cerc de .,amigos“...Străzile, cu o intensă circulație de vehicule, sînt mărginite de palmieri și întrerupte de vaste spații verzi. Trecătorul cariocan, care, spre deosebire de paulist ■), nu e niciodată grăbit, se oprește de 10—15 ori pe zi în cîte-un bar ca să ia cîte-o minusculă ceașcă de cafezinho, se refugiază în umbra unei ceainării sau discută în grup în fața cinematografelor. Probabil clima îl predispune spre o anumită somnolență.După o călătorie prin interiorul Braziliei vei recunoaște în Rio întreaga țară. S-ar putea spune că Rio (circa 4 milioane de centrează întreaga populațiilor celor 22 ziliene. De aceea, strîng ca într-un caleidoscop toate gusturile, temperamentele și tradițiile Braziliei reliefînd talentul. vigoarea și optimismul acestui popor. Pe aceeași masă vei intîlni bucătăria din Bahia, bogată în preparate din mandjoca, porumb, orez

locuitori) con- diversitate a de state bra- în Rio se

*) locuitor din Sao Paulo.

Rio de Janeiro — vedere parțială
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și făină de cocos, mîncărurile specifice ale grătarelor gauchilor — crescători de vite — din Sud, uleiul de palmier african, pîinea de secară indiană, macaroanele italiene etc. Alături de samba, născută la Rio și celebrată de miile de școli de samba. mai ales în acele explozii de trei zile și nopți, de temperament și culoare, cunoscute sub numele de Carnaval, găsim spectacularele balete și dansuri rituale frevo, născute la Recife sau baio, dansul nordestin. Deplasările, migrațiile populațiilor, urmînd drumul „ciclurilor economice“ : din nordul trestiei de zahăr spre cafeaua din Sao Paulo sau spre mineralele din Minas Gerais, de aici spre cauciucul Amazoniei, transportul Nordului spre Sud sau viceversa, pe plantații sau în halele uzinelor moderne, au amestecat obiceiurile și culturile, născînd. ce-i drept, încet, complex, o o
și culturile, născînd.dar sigur, nouă cultură, un nou tip uman, conștiință general braziliană.A mestecul de rase, naționalități, ^"■tradiții și temperamente diferite, aduce, uneori, la Rio, aspecte inedite, din cele mai bizare și neașteptate. Un astfel de produs e ma- cumba, un cult religios larg răspîn- dit. Rădăcinile macumbei nu pornesc dintr-un singur loc. Religiile negrilor Mina și Bantu, aduși odinioară ca sclavi pe marile plantații de

trestie de zahăr, încrucișate cu religiile străvechi indiene, cu un adaos al catolicismului adus de alb și cu spiritismul, se pare că au dat naștere acestui cult pe cît de ciudat pe atît de greu de explicat în mijlocul civilizației veacului XX. Crucea lui Crist, vecină cu arcul gîn al lui Ochossi, flori de din biserici catolice alături chou, intermediarul dintre zeu, care transformîndu-se voi îl ajută pe macumbeiro gia sa neagră cînd acesta îi pieirea unui adversar politic victoria unui club de fotbal...Folclorul african, dansurile erotice, instrumentele sale muzicale și legendele animaliere s-au amestecat cu folclorul european în pastoralele de Crăciun, în procesiuni, în Carnaval.Dar pe cît de evidentă simbioza culturilor și a lor caracteristice întregii pe atît de vizibile sînt aici le contraste contemporane ale acestei lumi. Aspectul centrului modern, al marilor hoteluri și localuri de divertisment de pe plaja Copacabana, luxul cartierelor aristocratice și prețurile exorbitante din vitrine față de modestia plină de griji a cartierelor industriale. Un contrast șocant între opulența ostentativă a celor puțini și condițiile de viață subumane ale marii majori-

pă- hîrtie de Es- om în în I și dia- ma- cere sausale

rînduri și prin străinătate a imenselor monopolurilor străine adîncește criza socială, o arhitectură splendi- într-un peisaj unic, care

e la Riotradiții-Brazilii, grădească deoarece favelele și mari-

tăți a populației. Salariul minim al muncitorilor e la limita existentei. (Din 100 de persoane născute la Rio de Janeiro, numai 50 la sută trec de 19 ani). Inflația galopantă, explicată în repetate scurgerea în profituri ale agravează șiAlături de dă, plasată favelele — centuri de mizerie încing marile centre urbane cu bordeie de seînduri și tinichele, lipsite de lumină, apă și canalizare, unde întîlnești copii subalimentați. jucîn- du-se printre gunoaie, femei cu sînii uscați de care se lipește cîte un prunc. Le găsești la Sao Paulo, și la Recife, și la Porto Alegre, ba chiar și în noua Capitală, Brasilia... Ele se numesc favele sau mo- cambo sau maloca — dar sînt identice Nu pot exista legi care să le în- apar spontan pe morro sau ■ la periferii, de-a lungul rîurilor. La Rio, peste un milion de oameni locuiesc în asemenea condiții (în toată Brazilia. 11 milioane 1). Originea lor nu e în decalajul dintre ritmul construcțiilor si creșterea populației, ci relevă o cauză mult mai profundă : dintr-o populație de 70 de milioane numai 3,5 milioane posedă pămînt. In speranța unei posibilități de trai ei vin spre oraș.Intr-un recent interviu, președintele Joao Goulart a indicat principalele probleme ale Braziliei, dezvă- luindu-le cauzele, arătînd în continuare unele măsuri care ar trebui adoptate. Forțele patriotice și progresiste sînt alături de președinte în toate inițiativele care pot duce la soluționarea marilor probleme naționale. cum ar fi înfăptuirea reformei agrare, măsuri împotriva amestecului capitalurilor străine, accesul la urne al majorității populației etc.Păduri tropicale și nism contemporan și ne de artă modernă pământuri ne- cultivate și exod de mase, munți de fier, de cafea, de cacao de grine si limitele mizeriei, frescele lui Porii nari, concerte de nivel mondial 'a Teatrul Municipal și lozuri infăți- șînd. în loc de cifre, animale ca să poată fi înțelese și de majoritatea populației fără drept de vot — anal- fabeții — un medic la 2 428 persoane — Rio de Janeiro.Cidade maravilhoza. Orașul Minune.
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