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Șl TRANSPORTUL
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Noile cartiere de blocuri continuă să înfru

musețeze multe orașe ale țării. Cum este și 
firesc, se urmărește ca, mutat în casă nouă, 
cetățeanul să aibă totul la îndemînă încă din 
primele zile. Sfaturile populare orășenești se 
îngrijesc ca locatarilor acestor cartiere să li 
se pună la dispoziție, din vreme, magazine, 
instituții social-culturale, unități prestatoare 
de servicii, mijloace de transport. Asupra a- 
cestui din urmă aspect am vrea să insistăm, 
deoarece el constituie tema multor scrisori 
adresate redacției de corespondenți din țară. 
Din Brașov ni se scrie că, odată cu blocurile 
înălțate în diferite cartiere, s-au deschis tra
see noi de autobuze si troleibuze, iar alte linii 
au fost prelungite, ținîndu-se seama de ce

rințele cetățenilor. Asemănător s-a procedat în cartie
rul Floreasca din Capitală și în cartiere noi din alte 
localități. S-au împlinit astfel îndatoriri elementare 
ale celor care se ocupă de gospodărirea orașelor res
pective.

In alte locuri însă, după ce s-a întemeiat un nou car
tier și locatarii și-au primit apartamentele, secțiile de 
gospodărie comunală și întreprinderile de gospodărie 
orășenească și-au îndreptat atenția spre rezolvarea al
tor treburi, socotind că și-au îndeplinit sarcinile la 
terminarea locuințelor sau, într-un caz mai bun, la 
darea în folosință a unor unități de deservire. Nu 
de mult, la Craiova s-a înălțat un cartier nou : car
tierul Unirii. Aici s-au deschis unele magazine și este 
în curs amenajarea altor magazine, ca și a unor o- 
biective social-culturale și centre de prestări de ser
vicii. Un lucru au uitat însă, pare-se, gospodarii cra- 
iov;eni : că în noul cartier locuiesc mii de oameni, iar 
numărul autobuzelor, corespunzător cîndva, nu mai 
este suficient astăzi. în privința repartizării judicioase 
a mijloacelor de transport în funcție de cerințele noi
lor cartiere au rămas datori cetățenilor și gospodarii 
Capitalei. Locatarii din cartierul sergent Nițu Vasile 
au propus în nenumărate rînduri conducerii I.T.B. să 
prelungească cu două stații linia autobuzului 31, pen
tru a-i scuti de un drum lung, făcut pe jos de çîteva 
ori pe zi. I.T.B. n-a răspuns încă acestei cerințe în- 
trutotul justificate a cetățenilor și pe deplin realiza
bile. Nu s-a dat curs nici sesizărilor locatarilor din 
Giulești cu privire la numărul insuficient de vagoane 
pe traseul liniei de tramvai nr. 11. Despre slaba preo
cupare a sfaturilor populare, a întreprinderilor de 
gospodărie orășenească în ce privește organizarea 
transportului în comun în noile cartiere au sosit la re
dacție scrisori și din orașele Piatra Neamț, Galați, 
Brăila și altele. Nici la Pitești, în cartierul Găvana, 
unde s-a dezvoltat un puternic centru industrial, cu 
un mare număr de muncitori, nu sînt asigurate condi
țiile necesare pentru ca transportul în comun să-i de
servească pe cetățeni așa cum se cuvine.

In multe locuri transportul în comun în noile car
tiere industriale și de locuințe a fost asigurat prin mă
suri gospodărești bine gîndite, prin folosirea chibzuită 
a posibilităților existente. Intre altele, prin prelungi
rea vechilor trasee, organizarea unui control sistematic 
asupra respectării itinerariilor și graficelor de parcurs, 
fixarea acestor grafice în funcție de programul între
prinderilor și instituțiilor, urmărirea calității repara
țiilor și a bunei întrețineri a întregului parc al mijloa
celor de transport. Folosirea experienței dobîndite, 
împletită cu preocuparea pentru cît mai buna or
ganizare a acestui sector și exercitarea unui control 
permanent — paralel cu dotarea cu noi vehicule — 
sînt de natură să ducă la îmbunătățiri substanțiale în 
activitatea acestui sector important al deservirii.

C/ND MINERII DEVIN SJHENÏ!
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E întocmai ca intr-o sală de 
cursuri. Șiruri de scaune și de pu
pitre. In față — catedra. Alături — 
obișnuita tablă. Cîteodată sînt ex
puse aici panouri cu schițele unor 
dispozitive, desenate pe' hîrtie de 
c^lc. Există și un ecran. In timpul 
expunerii apar proiectate diferite 
scheme tehnice.

E întocmai ca într-o sală de 
cursuri la o facultate de la politeh
nică. Numai că studenții de aici sînt 
oameni în toată firea, unii cu părul 

La o oră de curs.

cărunt. Probabil că mulți au copii 
care învață la facultăți sau sînt in
gineri. Totuși urmăresc expunerea 
cu multă, atenție și iau note.

Ne aflăm la Universitatea tehni
că, înființată de cîteva luni la 
București, sub auspiciile Consiliului 
local al sindicatelor — la cursul de 
„Tehnologia construcțiilor de ma
șini". Se expune prelegerea : „Con
strucții raționale de mare producti
vitate pentru ștanțe și matrițe". 
Conferențiarul e un inginer de la 
„Semănătoarea", șeful unei grupe de 
proiectări, Ilie Marinescu. După o 
scurtă introducere cu caracter ge
neral, trece imediat la obiect. Ex
punerea lui e însoțită de „demon
strații" la epidiascop. Iată, pe ecran, 
imaginea combinei care se fabrică 
în uzină. Proiectantul, devenit con
ferențiar, atrage atenția asupra dis-

Colectivul întreprinderii de 
construcții și montaje nr. 1 
București, cu prilejul dezbate
rii cifrelor de plan, a scos în 
evidență noi rezerve interne 
menite să ducă la grăbirea 
ritmului de execuție, îmbună
tățirea calității și reducerea 
prețului de cost al locuințelor, 
pe baza cărora și-a luat ur
mătoarele angajamente :

— Să depășească planul a- 
nual la producția globală cu 
2 milioane lei ;

— să depășească producti
vitatea muncii cu 1 la sută 
față de plan.

Să dea în folosință înainte 
de termenul stabilit :

— cu o lună de zile, 304 a- 
partamente ;

— cu 10 zile 80 de aparta
mente ;

— cu 15 zile, 40 de aparta
mente și 4 școli ;

— cu 38 zile, o policlinică.
Să realizeze următoarele e- 

conomii de materiale :
— 150 mc material lemnos,
— 60 tone oțel-beton,
— 300 tone ciment,
— 300 000 bucăți cărămizi,
— 800 000 lei economii pes

te plan la prețul de cost ;

Scurtarea duratei de execu
ție a construcțiilor, îmbună
tățirea calității lucrărilor re
prezintă, pentru colectivul 
Trustului regional de construc
ții Bacău, obiective principale 
ale întrecerii socialiste pe a- 
cest an. Astfel, constructorii 
băcăoani și-au luat ur
mătoarele angajamente în în
trecerea socialistă pe anul 
1964 :

Să accelereze ritmul de e- 
xecuție la lucrările de locuin
țe și școli, astfel incit aceste 
obiective să fie date în folo
sință cu 20 de zile înainte de 
termenele prevăzute în grafic ;

— să sporească productivi
tatea muncii cu 1 la sută pes
te sarcina planificată ;

— să realizeze economii la 
prețul de cost de 600 000 lei 
peste sarcina de plan ;

— să obțină la recepția tu

pozitivului de tăiat. Acesta e alcă
tuit, între altele, din niște lame de 
cuțit. Producerea acestor lame a 
crescut de la 3 000 pe schimb la 
12 000, deci de 4 ori. Cum ? Prin 
confecționarea unor dispozitive de 
mare productivitate pentru ștanțe 
și matrițe, care constituie tocmai 
tema conferinței de față. Pe ecran 
apare și dispozitivul cu avans auto
mat, proiectat la „Semănătoarea".

Și astfel conferința, nu prea lun
gă, bogată în material concret, luat 

din producție, e urmărită cu interes 
de asistență. Partea a doua a prele
gerii e susținută de inginerul Emi- 
lian Ionescu de la „Electronica". 
Fiind tehnologul-șef al uzinei, el e 
„documentât" din activitatea lui de 
zi cu zi asupra problemelor pe care 
le înfățișează. Expunerea lui despre 
matrițe speciale, problemele pe 
care le ridică tehnologia maselor 
plastice, descrierea unor mașini noi, 
de mare randament, ca prese rapide 
sau prese cu transfer, ale căror 
scheme de funcționare sînt demon
strate pe ecran, stîrnesc un mare in
teres.

După terminarea conferinței ur
mează. întrebări și discuții. Unii 
participanți cer amănunte cu carac
ter tehnic sau economic : „Dacă e- 
xistă frecări la trecerea benzii peste 
role ?“, „Dacă la proiectarea matri-
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Angajamentele
c&nstnctarihr de locuințe

Șantierul nr. 4 al I.C.M. nr. 1 va trebui să termine în primul trimestru al acestui an 210 aparta
mente. Timpul fiind favorabil, se lucrează atît în interior, la finisaje, tencuieli, cît și afară, la ar
mături, cofraje etc. In fotografie : brigada de fierari-bctoniști condusă de D. Ursu și Gh.

Manea lucrînd la blocul M. 10. Foto : M. CIOC

Ritm susținut de execuție

Calitate malta a Iu crărHor

țelor s-a avut în vedere vreun cal
cul economic ?“. Alții se interesea
ză unde își pot procura desenele u- 
nor dispozitive demonstrate. Simplu, 
practic, la obiect, fără multă vorbă.

Desigur, poate unii se vor între
ba citind rîndurile de față : ce anu
me i-a determinat pe acești oameni 
în puterea vîrstei să se înscrie din 
nou la Universitate ? Oare expe
riența cîștigată în uzine în decurs 
de ani, și chiar de zeci de ani, nu 
le este suficientă ? Răspunsul ni-l 

dă însăși realitatea din țara noas
tră, aflată într-o impetuoasă dez
voltare, mai ales în domeniul indus
triei. Nu numai volumul investiții
lor, dar în primul rînd tehnicitatea 
noilor mașini și utilaje crește în
tr-un ritm vertiginos. Promovarea 
progresului tehnic, introducerea ce
lor mai noi cuceriri în producție, 
perfecționarea măiestriei profesio
nale a oamenilor muncii sînt sarcini 
care cer inginerilor un continuu e- 
fort de a ține pasul cu progresul 
cunoștințelor tehnice și științifice 
din țara noastră și din întreaga 
lume.

Să luăm în considerare un dome
niu mai limitat al tehnicii, cum este 
sudura. In concepția modernă, ea a 
încetat să fie un mijloc de asambla
re și a devenit un procedeu de al
cătuire constructivă. Aceasta cere

In ziarul de azi:

• Viata culturală (pag. 2-a).
• Invățămintul agrozootehnic în 

gospodăriile colective : La școala 
recoltelor bogate (pag. 3-a).

• Viafa de partid : Din expe
riența îndrumării organizațiilor 
de bază pe schimburi (pag. 4-a).

• Corespondență din Paris : T. 
Vornicu — In preajma congresu
lui S.F.I.O. (pag. 6-a).

Să obțină la toate lucrările 
numai calificative bune și 
foarte bune.

PÎNĂ LA 23 AUGUST SA 
REALIZEZE :

— îndeplinirea planului 
producției globale pe 8 luni 
pînă la 23 August :

— depășirea productivității 
muncii cu 0,5 la sută ;

— 600 000 lei economii pes
te plan.

Următoarele economii de 
materiale :

— 100 mc material lemnos ;
— 40 tone oțel-betoh ;
— 200 tone ciment ;
— 200 000 bucăți cărămizi.

turor lucrărilor numai califi
cative bune.

PÎNĂ LA 23 AUGUST SÄ 
REALIZEZE :

— darea în folosință înain
te de termen a Casei de cul
tură din Adjud, a 2 școli cu 
cite 16 săli de clasă în Bacău 
și Adjud și a sursei de alimen
tare cu apă a orașului Roman;

— recepționarea a 100 de a- 
partamente din cele planifica
te pentru trimestrul III.

din partea proiectantului și a teh
nologului un nou mod de a „gîndi" 
și apoi de a executa în practică o- 
perațiile de sudare. Pentru inginerii 
mai vechi, dar chiar și pentru cei 
mai tineri, cunoștințele dobîndite pe 
băncile facultăților tehnice nu mai 
pot constitui o zestre valabilă o 
viață întreagă. Așa se explică deci 
și interesul acelora care au asistat 
la prelegerea profesorului A. Cara- 
costea despre „Particularități în 
proiectarea construcțiilor sudate".

Programele celor opt cursuri 
predate în acest an la Universitate
— tehnologie sudură, turnătorie, 
energetică, industrială, construcții, 
forjă, finisaj textil, automatizări — 
au fost alcătuite de colective de spe
cialiști competenți, cu o bogată ex
periență practică și pedagogică. Prin
tre șefii unor catedre întîlnim nume 
de specialiști cunoscuți ca prof. 
Const. Popovici de la Institutul po
litehnic, prof. A. Caracostea de la 
Institutul de construcții, Semerad 
Rădulescu, directorul Institutului de 
cercetări textile, și alții.

Cursanții provin din întreprinde
rile bucureștene, începînd cu „23 
August" și „Grivița Roșie" și pînă 
la-Atelierele „9 Mai", de la institute 
de proiectări și ministere și pînă la 
șantierele de construcții. Multe con
ferințe sînt exemplificate cu filme 
tehnice, produse în țară sau în 
străinătate : „Fabricarea sculelor" 
(R. P. R.), „Sudura în baie de 
zgură", „Automatizarea strunguri
lor" (U.R.S.S.), „Les tours verti
caux" (Franța) și altele. în cadrul 
unor cursuri s-au prevăzut schim
buri de experiență. La „Semănătoa
rea“ — pentru tehnologi, la „23 Au
gust" — pentru sudori, la întreprin
derea „Panduri" — pentru cei de la 
finisaj textil.

Deși cursurile se află la început 
(s-au ținut în medie, de fiecare, 
între 2—4 prelegeri), Universita
tea — focar al noilor cunoștințe 
tehnice și al experienței înaintate
— și-a dovedit utilitatea. Lucrul a- 
cesta ni l-au confirmat cursanții cu 
care am stat dé vorbă. După prele
gerea despre „Ștanțe și matrițe", un 
inginer de la „9 Mai" ne-a spus : 
„Am auzit lucruri interesante. Am 
reținut mai ales cele spuse despre 
avansul cu dispozitiv automat. Voi

V. NICOROVICI

(Continuare în pag. V-a)

Răspunsul govermilui R. P. Rornne h mesajul adresat 
de l. S. Hrușciov șefilor de state și guverne

Stimate tovarășe Hrușclov,
Am primit mesajul dv. din 31 de

cembrie 1963, privind renunțarea de 
către state la folosirea forței în re
zolvarea litigiilor teritoriale, a pro
blemelor de frontieră și studiind cu 
atenție propunerea dv., dăm o înaltă 
apreciere inițiativei dv. în care ve
dem o nouă contribuție a Uniunii 
Sovietice la slăbirea încordării in
ternaționale și la afirmarea princi
piilor coexistenței pașnice.

Guvernul romîn împărtășește pă
rerea dv. că în prezent în centrul 
atenției tuturor oamenilor și a tutu
ror popoarelor, însăși viața a situat 
în mod imperios problema menți
nerii și consolidării păcii.

Există într-adevăr condiții priel
nice pentru a promova această 
cauză nobilă. încheierea Tratatului 
cu privire la interzicerea experien
țelor nucleare în atmosferă, în spa
țiul cosmic și sub apă, înțelegerea 
sovieto-americană confirmată de re
zoluția adoptată în unanimitate de 
Adunarea Generală a O.N.U. în le
gătură cu interzicerea plasării pe 
orbită a obiectelor avînd la bord 
arma nucleară și alte tipuri de 
arme de exterminare în masă, ca și 
alte măsuri luate de guverne și în
dreptate spre destinderea interna
țională, toate acestea constituie un 
început bun care trebuie continuat 
și dezvoltat.

Așa cum pe bună dreptate se 
subliniază în mesajul dv., datoria 
oamenilor de stat este de a găsi căi 
și mijloace menite a înlătura sursele 
de încordare între state, de fricțiuni 
și conflicte și să întreprindă acțiuni 
concrete, practice pentru înlătura
rea primejdiei unui nou război.

Soluția cu adevărat radicală, ca
pabilă să lichideze pericolul unei 
conflagrații mondiale, este dezarma
rea generală și totală pentru a cărei 
înfăptuire sînt necesare eforturile 
neobosite și tenace ale tuturor sta
telor și popoarelor iubitoare de 
pace.

Totodată, fără a slăbi nici o clipă 
lupta pentru atingerea acestui obiec
tiv principal, este posibil și necesar 
să se ia măsuri de destindere care 
întăresc încrederea între state, înde
părtează primejdia unor conflicte mi
litare, înlătură diferende sau focare 
de încordare.

Guvernul romîn a acționat și ac
ționează constant în acest spirit, a- 
ducîndu-și contribuția la instaurarea 
principiilor coexistenței pașnice în 
relațiile dintre state cu orînduire so- 
cial-politică diferită, sprijinind orice 
inițiativă îndreptată spre consoli
darea păcii.

In această lumină, noi am apre
ciat importanța inițiativei guvernu
lui sovietic și considerăm justă pre- 
miza ei că litigiile și pretențiile te

Utilaje modeme pentru 
laboratoarele faeuitătilor
Institutele de învățămînt supe

rior din centrul universitar Ti
mișoara sînt dotate cu noi aparate 
și utilaje moderne de laborator. La 
Institutul politehnic, de pildă, s-au 
dat între altele în folosință un de- 
fectoscop ultrasonic, un spectroscop, 
utilaje pentru laboratoarele de be
ton armat, electrochimie și hidro
tehnică. în același timp, la Universi
tatea timișoreană, unde au luat ființă 
noi laboratoare de fizică atomică, ter
modinamică și spectroscopie, apara- 
tajul de laborator s-a îmbogățit cu 
utilaje didactice, printre care un 
preamplificator, un oscilograf, un 
spectrograf, o lunetă automată și 
altele.

Unități medico-sanitare 
pe marile șantiere

In ultimul timp au fost organi
zate noi unități sanitare pe marile 
șantiere : la hidrocentrala „16 Fe- 
bruarie“-Argeș, Combinatul siderur
gic Galați, Complexul industrial — 
Craiova, Uzina de aluminiu — 
Slatina, pe șantierele de locuințe din 
București și altele. O atenție deose
bită s-a acordat pe șantiere asisten
ței medicale de urgență, suprave
gherii condițiilor de cazare și ali
mentație, precum și respectării nor
melor de igienă și protecția muncii. 
In întreaga țară funcționează în 
prezent pe lîngă marile unități in
dustriale aproape 180 de spitale șl 
policlinici, peste 1 800 dispensare și 
puncte de sănătate. 

Stadionul de la Bergisel, în timpul festivității de deschidere a „Olimpiadei albe".
Telefoto AGERPRES

ritoriale au dat naștere adesea la 
conflicte grave și războaie între sta
te, la neîncredere reciprocă și vrajbă 
între popoare. De aceea, guvernul 
romîn aprobă pe deplin principiul 
care stă la baza mesajului dv. pri
vind inadmisibilitatea recurgerii la 
forță în rezolvarea litigiilor terito
riale și de frontieră.

Mesajul dv. se concentrează asu
pra litigiilor și pretențiilor teritoria
le în legătură cu frontierele deja 
stabilite, statornicite, ale statelor. 
Intr-adevăr, tocmai acestea pot con
stitui o sursă primejdioasă de în
cordare și ciocniri între state. Gu
vernul romîn este complet de acord 
cu guvernul sovietic că revendicări
le cercurilor revanșarde care urzesc 
planuri de revizuire a reglementării 
juste postbelice trebuie respinse în 
mod energic ca incompatibile cu in
teresele păcii, pentru că din aceste 
pretenții poate lua naștere doar un 
război mondial. Aprecierea dv. că 
popoarele europene au creat prin 
muncă economia țării lor, au cons
truit uzine, fabrici, au cultivat pă- 
mîntul nu pentru a se arunca ne
bunește în aventuri militare funeste 
în scopul de a smulge vecinilor lor 
o bucată de pămînt ni se pare cu 
totul justă, izvorînd dintr-o realitate 
pe care nimeni nu o poate contesta.

Republica Populară Romînă con
sideră ca inalienabil dreptul tuturor 
popoarelor coloniale la eliberare șl 
independență națională și sprijină 
din toate puterile lupta justă pentru 
deplina lichidare a sistemului co
lonial.

In problema unificării țărilor scin
date după cel de-al doilea război 
mondial, la care se referă mesajul 
dv., singura soluție este evident re
zolvarea ei pe cale pașnică de înseși 
popoarele acestor țări, fără amestec 
și presiuni de ordin politic sau mili
tar al unor puteri străine.

Republica Populară Romînă con
sideră că realizarea unei înțelegeri 
internaționale pentru renunțarea la 
folosirea forței în rezolvarea litigii
lor teritoriale și a problemelor de 
frontieră ar constitui un pas impor
tant în consolidarea păcii și în dez
voltarea colaborării internaționale 
între state.

împreună cu Uniunea Sovietică 
și cu celelalte state socialiste, Repu
blica Populară Romînă consideră că 
în actualele împrejurări internațio
nale orice măsură de destindere, de 
întărire a încrederii și cooperării 
între state este importantă și nece
sară. In acest spirit noi socotim că

Cu stimă,

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne
București, 29 ianuarie 1964

Primirea de către tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
a ambasadorului U.R.S.S. la București, I. K. Jegalin
Tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 

Dej, președintele Consiliului de 
Stat al R. P. Romîne, a primit la 29 
ianuarie a.c. în audiență pe amba
sadorul extraordinar și plenipoten
țiar al U.R.S.S. în R. P. Romînă, 
I. K. Jegalin, și i-a înmînat răspun

Vizita in R. P. Rîimînâ a vicecancelarului Austriei, 
dr. Bruno Pittermann

Vicecancelarul Austriei, dr. Bru
no Pittermann, va face o vi
zită oficială în Republica Popu

1 A început a IX-a ediție 
a „Olimpiadei albe“

1 350 de sportivi și sportive din 36 
de țări au luat parte ieri la festivi
tatea de deschidere a celei de-a 
IX-a ediții a Jocurilor olimpice de 
iarnă, care se desfășoară pînă la 9 
februarie în capitala Tirolului aus
triac, Innsbruck. La festivitate au 
asistat zeci de mii de spectatori, 
printre care o serie de înalți oaspeți 
de peste hotarele Austriei.

După-amiază, pe diferitele baze 
sportive construite special cu oca
zia Jocurilor olimpice au avut loc 

toate statele au datoria să fructific« 
posibilitățile tot mai mari care se 
creează în prezent pentru abordarea 
constructivă a problemelor interna
ționale încă în suspensie.

După aprecierea guvernului ro
mîn, este necesar să se continue șl 
să se intensifice eforturile pentru 
încetarea oricăror experiențe cu 
arma nucleară, inclusiv cele subte
rane, pentru nediseminarea armelor 
nucleare, pentru interzicerea pro
ducției acestor arme, a mijloacelor 
de transportare a lor și lichidarea 
stocurilor de arme nucleare exis
tente ; pentru reducerea și apoi des
ființarea completă a tuturor forțelor 
militare și armamentelor.

Noi susținem adoptarea unor mă
suri concrete și eficace pentru a se 
înlătura pericolul atacului prin sur
prindere. Sprijinim încheierea unei 
înțelegeri pentru retragerea trupe
lor străine de pe teritoriile altor 
țări, pentru că și prin această mă
sură s-ar contribui la normalizarea 
vieții internaționale.

Republica Populară Romînă s-a 
pronunțat și se pronunță în conti
nuare în favoarea încheierii unul 
pact de neagresiune între Organiza
ția Tratatului de la Varșovia și 
Pactul Atlanticului de nord, văzînd 
în aceasta o acțiune tranzitorie în
dreptată spre lichidarea diviziunii 
dăunătoare a lumii în blocuri mili
tare.

Ideea creării zonelor denuclèari- 
zate a cîștlgat o largă recunoaștere 
internațională. Pronunțîndu-se pen
tru înfăptuirea unor asemenea zone 
în Europa centrală și de nord, în 
Mediterana, precum și în alte conti
nente, guvernul romîn depune efor
turi constante pentru transformarea 
Balcanilor într-o zonă a păcii și co
laborării, fără arme nucleare și 
fără mijloace de transportare a lor 
la țintă.

în soluționarea acestor probleme, 
ca și în adoptarea altor măsuri de 
dezarmare și destindere, un rol deo
sebit îi revine Comitetului celor 18 
state de la Geneva, de la care po
poarele așteaptă o contribuție spo
rită și rezultate pozitive.

Guvernul Republicii Populare Ro- 
mîne se declară de acord cu propu
nerea dv. privitor la încheierea unei 
Convenții prin care toate statele 
să-și asume obligația de a renunța 
la forță în rezolvarea litigiilor teri
toriale și a problemelor de frontieră 
și este gata să-și dea contribuția la 
realizarea acestui acord.

sul guvernului R. P. Romîne la me-t 
sajul adresat de N. S. Hrușclov șe
filor de state și guverne privind re
nunțarea de către state la folosirea 
forței în rezolvarea litigiilor teri
toriale, a problemelor de frontieră.

lară Romînă, la invitația guver
nului romîn, între 23 și 2Ö fe- 
bruarie 1964.

primele întreceri sportive. La Eis
stadion s-au desfășurat meciuri de 
hochei pe gheață între echipe din 
grupa A. Seara, în același loc, circa 
10 000 de spectatori au aplaudat e- 
voluția patinatorilor artistici. Tîrziu, 
spre miezul nopții, s-au decernat 
primele medalii olimpice în proba 
de patinaj artistic-perechi. Titlul 
olimpic a revenit perechii Ludmila 
Belousova-Oleg Protopopov (U.R.S.S.)

(Alte amănunte despre Olim
piadă în pag. V-a).
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ceea ce s-a realizat, dar și 
de perspectivă ale colec-

Convorbire cu artistul poporului George Georgescu

l-au 
colecției : aici, între aceste 
unii din cei ce și-au făcut 
în paginile revistelor litera- 

dovedit printr-o prezență

se poate remarca drept o

Au trecut trei ani de cînd în vitri
nele librăriilor au apărut primele 
volume ale colecției „Luceafărul“. 
De atunci, în rafturile iubitorilor de 
literatură au poposit numeroase pla
chete purtînd inițialele colecției. Ori 
de cîte ori am întîmpinat acest 
nume simbolic, ne întrebam dacă 
din paginile noului volum, „Lu
ceafărul“ ne va vesti ivirea u- 
nui talent menit să răsfrîngă în 
versuri sau proză lumina vieții din 
jurul său. A fost deci firesc intere
sul pe care cititorii și critica 
acordat 
coperți, 
ucenicia 
re șl au 
continuă și un mers ascendent că pot 
trece pragul debutului editorial — 
își înfățișează roadele cele mai bune 
ale trudei lor. In filele acestor cărți 
întrevedem nu numai speranțele, nă
dejdile literaturii, dar citim mișca
rea vie a celei mai tinere generații, 
generația care cu douăzeci de ani 
în urmă nu trecuse de vîrsta co
pilăriei sau a adolescenței. Am pu
tea spune că această colecție este 
dintr-un punct de vedere un baro
metru al literaturii celor mai tineri 
scriitori. Dacă privim volumele apă
rute vom constata că indicatorul a- 
rată „timp frumos“. Și aceasta chiar 
dacă peste unele file au plutit cețu
rile unor căutări care nu s-au sol
dat cu reușite, ori aburii străvezii ai 
grabei șl superficialității.

Acum, după cîțiva ani de activi
tate, după un număr mare de volu
me tipărite, o nouă lectură a cîtorva 
din plachetele de versuri și în spe
cial a celor tipărite în ultima vreme 
ne prilejuiește cîteva gînduri privind 
nu numai 
drumurile 
ției.

Ceea ce 
trăsătură comună a volumelor apă
rute este faptul că autorii lor pă
șesc în literatură eliberați de pova
ra îndoielii, de neliniștea provocată 
de lipsa unui idea), care a bîntuit pe 
confrații lor ce și-au făcut de
butul în anii dintre cele două răz
boaie mondiale. Ei trăiesc ancorați 
în prezent prin toate resursele su
fletului lor tînăr : ,,M-am dăruit a- 
cestui șantier, / Precum o apă măteii 
viitoare. ! Cînd peste plăci de lut greoi 
și cer / Se arcuiau vtbrînd excava
toare". Citim aceste versuri în vo
lumul ..De pe pămînt“ al Constan
ței Buzea, în paginile căruia sînt 
prezente vibrante sentimente ale ti
nereții. cutezanța în zborul spre 
piscuri înalte.

Certitudinea este una din domi- ■ 
nantele poeziei acestor tineri. O 
aflăm exprimată cu sinceritate în 
volumele de început ale lui Miron 
Scorobete („Manuscris“). Ion Crînau- 
leanu („Anotimpurile Griviței“). Mi
hai Negulescu („Nopțile albe ale ora
șului“). Din acest ultim volum am 
desprins o strofă semnificativă : 
„Dar niciodată cîntecele mele / prea 
plinul bucuriei nu l-ar ști / 
veghea asupra lor, din stele 
înaltul gîndurilor vii, / o 
credință-n frumusețe, / o 
încredere-n partid, / cu orizontu-a- 
cestor diminețe / spre inimă stator
nic arcuit". In tonuri avîntate. așa 
cum îi stă bine tinereții, este cîn- 
tat sentimentul de comuniune de
plină cu patria, cu oamenii șl cu 
munca lor creatoare pe aceste me
leaguri : „Slăvită fii, patrie cu ste- 
lele-n glastră, / Ești geografia de 
luptă și frumusețe a noastră — / 
Niclcînd n-a fost cîntecul Dunării 
Imn unui mal liber destin, / Nici- 
cînd cerul tău n-a fost mal adine, 
mai senin". (Ion Rahoveanu — „Pa
tria“)

încrederea împlinirii celor mai în
drăznețe visuri este o trăsătură do-
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Printre cercurile organizate la 
Casa de cultură a sindicatelor 
din Tg. Mureș, de o mare popu
laritate se bucură cineclubul. 
Pentru membrii cercului se orga
nizează săptămânal recenzii, ex
puneri, au loc discuții pe margi
nea filmelor vizionate. Activita
tea desfășurată aici ii inițiază, pe 
membrii cineclubului în proble
me privind diferitele etape de 

minantă a fiecărui volum. Privind 
în jur, tînărul poet descoperă cum 
toate aspirațiile sale și ale celor de 
o seamă cu el se înfăptuiesc armo
nios într-o așezare socială în care 
omul știe că totul este al său. Din 
această perspectivă Platon Pardău 
— în cele mai bune pagini ale pla
chetei sale — crestează pe „arborii 
de rezonanță", printre care a copilă
rit, imagini din viața de astăzi a ce
lor ce muncesc în pădurile suceve
ne. Iar în volumul „Noi și soarele“, 
al tînărului poet băcăoan Radu Cîr- 
neci citim versuri ce pornesc din a- 
ceeași siguranță în viitor.

Universul sufletesc al tinereții 
noastre este de o infinită bogăție. Ni 
se pare firesc ca în culegerile de- 
butanților din colecția „Luceafă
rul“ să întîlnim versuri inspirate din 
sentimentele de dragoste ale ce
lor tineri. Volumului „Cadențe" 
de Victoria Ana Tăușan îi este ca
racteristică această bucurie proas
pătă a dragostei, luminată de un su
flu de gingașă poezie : „Mîinile-mi 
sînt de lut, / așteptînd minunile toa
te / promise-n întâiul sărut ; ele 
dorm încă netulburate. / De-ai veni 
pe știute poteci / în brațele ce mă 
țintuie greu, / te-aș simți cum te a- 
propii. cum treci, / tu, legănarea 
văzduhului meu".

Iată numai cîteva din numele ce 
s-au alăturat în ultimii ani celor pe 
care, la începutul ei, colecția „Lucea
fărul“ i-a recomandat atenției citi
torilor. Tinerii despre care am vor
bit. ca și alți colegi ai lor ce au de
butat aici, nu au lăsat cu prea 
mult timp în urmă ziua în care au 
publicat prima poezie. Este firesc 
deci ca volumele lor să poarte încă 
semnele lipsei de experiență a înce
putului. Primele culegeri din aceas
tă colecție manifestau o înclinare 
uneori exagerată spre reconstituirea 
unor etape autobiografice legate de 
copilărie Această tendință e mai pu
țin evidentă în plachetele apărute în 
ultima vreme. Inspirația autobiogra
fică dobîndește semnificații largi nu
mai atunci cînd este încărcată de o 
trăire intensă a marilor probleme ale 
epocii, ale contemporaneității. Or, 
chiar și în unele volume recent apă
rute avem sentimentul că ele nu o- 
glindesc cunoașterea 
pasionată a ceea ce 
realitatea noastră.

Unii tineri poeți 
pătează universul 
impresii printr-Un 
propiat. cu viața, 
expresia poetică 
greoaie, monotonă.

Cititorul poate 
pricina lipsei unui 
de a lărgi și adînci perspectiva de 
viață, sfera de cunoștințe, a insufi
cientei strădanii de a reflecta com
plexa gamă 
nou, în paginile 
să circule clișee întîlnim fie o ima
gine stereotipa 
printr-o optică 
fie o insistentă aplecare spre noțiuni 
legate de spațiul cosmic. Sînt folo
site — cu sau fără rost — cuvinte 
și epitete bombastice: „aur", „soare“, 
„sori“, „spirală”, „arcuri 
aplicate formal oricărei

Se întîlnește la unii 
convingerea că valoarea 
fi direct proporțională cu ermetis
mul în exprimare, că o poezie pro
duce cu atît mai multă impresie, de
vine mai „interesantă“ cu cît versu
rile ei sînt mai nebuloase, mai greu 
de înțeles, mai lipsite de logică. Por
nind de la această greșită părere ei 
caută uneori expresii alambicate, șo
cante. care nu spun nimic cititoru
lui, după cum arată și asemenea

multilaterală, 
este nou în

își reîmpros- 
cunoștințe și 
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elaborare ale unui film. „Să ne 
cunoaștem patria", „Sjîrșit de an 
școlar", „La ora de geografie" — 
iată cîteva dintre primele filme 
realizate de amatori. în fotogra
fie : Ervin Schnedarek, profesor 
de matematică, unul din ope
ratorii cineclubului, filmînd o 
secvență pentru un documentar 
din viața Institutului medico-far- 
maceutic din Tg. Mureș. 

exemple : „Prin lucruri trecem fara 
de ocol, / și rupem vălurile toate, / 
șuierător reînchegînd în gol / rapor
turi mai echilibrate". Sau : „Bulgă
rul minții arde învîrtit / prin ae- 
ru-ndesat de astre, / rămîne numai 
miezul rotunjit, ! sclipind oglinzi de 
ape-alb astre".

Sînt împerecheri de cuvinte „ce 
din coadă au să sune“, culese din 
volumul „Autoportret în August“ de 
Grigore Hagiu, tînăr poet care a ob
ținut însă, prin unele versuri publi
cate ulterior, bune rezultate în lim
pezirea mesajului său poetic.

Faptul că unii poeți apăruți în a- 
ceastă colecție rătăcesc printre no
țiuni abstracte face ca și un senti
ment atît de propriu tinereții cum 
este dragostea să nu ne apară în 
toată plenitudinea lui. Lipsa vibra
ției rezultă deseori din aceeași cău
tare sterilă a unor expresii întorto- 
chiate : „Am fi ars prea Imens, / 
Dar eram mai plini de ecouri și 
sens. / Nu mai știu dacă ești în ur
mă, / Sau poate-nainte", spune Ion 
Crînguleanu într-o poezie de... dra
goste.

Bineînțeles, critlcînd asemenea 
versuri voit încîlcite trebuie în ace
lași timp să arătăm că simplismul, 
notarea ternă, neselectivă a faptelor 
din jur, poate duce la rezultate ar
tistice îndoielnice. într-una din cele 
mai izbutite culegeri apărute în a- 
ceastă colecție, „De pe pămînt“ de 
Constanța Buzea, întîlnim într-un 
poem de „dragoste“ asemenea ver
suri : „Eu frig carne și între noi e 
viscolul. / M-am tot gîndit la por
cul / Pe care tu l-ai tăiat azi".

O expresie simplă, densă, cu ade
vărat modernă este rezultatul unei 
munci stăruitoare asupra textului. 
Renunțarea la forme clasice cum ar 
fi rima, adoptarea versului alb im
pune în mod deosebit o laborioasă 
căutare a cuvîntului. Citim în volu
mul lui Platon Pardău poezii ca 
„Martie“ „Arcul de triumf“ în care 
folosirea abuzivă a versului alb duce 
la repetarea acelorași idei, la gran
dilocvență și prozaism. Oare tînărul 
poet aflat la începutul drumului său 
nu și-ar putea cultiva mai bine în
sușirile printr-o riguroasă autodis- 
ciplină artistică, nu i-ar fi folositoa
re școala atît de încercată a versu
lui cu ritm și rimă ?

Fiecare poet își alege modalitatea 
proprie personalității sale pentru 
.exprimarea conținutului de viață. Dar 
în multe din poeziile apărute versul 
alb nu constituie expresia ar
tistică a unei necesități interioare, ci 
pare mai degrabă o cale faci
lă de a escamota munca asupra 
manuscrisului. De multe ori se re
nunță chiar la armonie, la suflul 
interior, condiții indispensabile poe
ziei, și se cultivă un soi de proză ver
sificată, lipsită de farmec. Așa cum 
spunea poetul Al. Philippide, versul 
liber „de multe ori nu face altceva 
decît să mascheze (în chip foarte 
stîngaci) lipsa de preocupare artis
tică și neglijența în expresie“.

Un poet publicat între coperțile a- 
cestei colecții abia își începe dru
mul său. Cu atît mai mari sînt 
răspunderile editurii, ale criticii li
terare, pie referenților și consiliilor

VALERIU RIPEANU 

( Continuare în pag. IV-a)

antice se înscriu 
al

Constanța a devenit în anii din 
urmă un mare șt modern centru 
urban. Energicul efort constructiv 
de azi, care t-a schimbat înfățișarea, 
a scos în același timp la lumină nu
meroase vestigii ale Tomisului, des- 
chizînd o mai largă vedere asupra a 
ceea ce a fost civilizația antică în 
această parte a lumii. în fizionomia 
orașului nou se îmbină astfel armo
nios trăsăturile unei vechi culturi 
cu realitățile socialismului. Frag
mentele de arhitectură și plastică 
evocatoare pentru idealurile artei 
Greciei și Romei 
firesc în peisajul contemporan 
Constanței — transcripție în forme 
riguroase și elegante a gîndurilor 
vaste și a țelurilor îndrăznețe ale e- 
pocii noastre.

în viața complexă a acestui centru 
al litoralului romînesc muzeele sînt 
o impunătoare și activă prezență. Pe 
lîngă muzeul de arheologie — demn 
de toată lauda — Constanța are și un 
important muzeu de artă, de curînd 
înființat. Organizat ca o galerie de 
artă romînească modernă și contem
porană. muzeul se prezintă cu o 
structură unitară, bine închegată, 
constituind un ansamblu în general 
reprezentativ pentru cei mai de sea
mă artiști romîni. în patrimoniul 
său găsim, printre altele, 24 tablouri 
de Nicolae Grigorescu, 9 de Ion An- 
dreescu, 26 de Petrașcu, 35 de Pal- 
iady, 24 de Tonitza. Sînt date grăi
toare pentru consistența colecțiilor 
muzeului.

Tablourile sînt dispuse cronologic. 
La intrarea în galerie întîlnim 
un grup de lucrări de Th. Aman — 
poate nu destul de semnificative — 
și cîteva de Sava Henția. Urmează 
lucrările lui Nicolae Grigorescu, din
tre care se remarcă La drum, Vara, 
o marină ; ele conturează o imagine 
sugestivă a creației marelui poet al 
peisajului romînesc. 
realiste, de esență populară, prima 
strălucită expresie a picturii națio
nale moderne.

a operei

S C I N T E I A

Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" a prezentat aseară in pre
mieră „O femeie cu bani" de 
G. B. Shaw. Regia spectacolului 
este semnată de Mihai Berechet, 
iar decorurile au fost realizate de 
G. Bedros. Fotografia din stingă 
sus înfățișează o scenă din spec
tacol interpretată de Carmen 
Stănescu, artistă emerită, și Mi
hai Fotino. Din distribuție mai 
fac parte : Didona Popescu, A- 
driana Piteșteanu, Dem. Radu
lescu, Matei Gheorghiu, Damian 
Crîșmaru, Alfred Demetriu, Al. 
Hasnaș.

Tot. aseară, Teatrul „Lucia 
Sturdza. Bulandra" a prezentat 
în sala Studio premiera piesei „Jo
cul de-a vacanța“ de M. Sebastian 
Regia spectacolului este semnată 
de Valeriu Moisescu. Decorul a- 
parține lui Paul Bortnovschi, iar 
costumele au fost realizate de 
Gabriela Nazarie. In fotografia 
din dreapta sus : Marcel Anghe- 
lescu, artist emerit, (domnul Bo- 
goiu), Gina Patriciii (Corina), 
George Oancea (Ștefan Valeriu), 
Dumitru Furdui (Jeff). Ceilalți 
interpretă sînt Sandu Sticlaru 
(maiorul), Evelyne Gruia (ma
dame Vintilă), Ioana Cocea 
(Agnes), Petrică Vasilescu (un 
mecanic), Mihai Mereuță (un că
lător), Mimi Enăceanu (soția lui).

„La clubul Șantierului naval maritim 
Constanța s-a deschis, în cadrul con
cursului cercurilor de fotografi amatori 
ale sindicatelor, o expoziție de fotogra
fii care cuprinde diferite aspecte din 
munca și viața colectivului nostru, ima
gini care prezintă frumusețile litoralu
lui“, ne scrie corespondentul voluntar 
Ion Moroianu.

Concursul cercurilor de fotoamatori 
din întreprinderi, instituții, G.A.S.,
S.M.T., cluburi și case de cultură ale 
sindicatelor a fost organizat de revista 
„Clubul" în colaborare cu Asociația ar
tiștilor fotografi din R.P.R. El urmă
rește dezvoltarea continuă a activității 
cercurilor de fotoamatori, ridicarea ni
velului lor tehnico-artistic. Cele mai 
bune lucrări vor fi prezentate în cadrul 
expozițiilor raionale, regionale etc.

Profunzimea de gîndire, sensibilita
tea cu totul deosebită, generatoare 
de acorduri grave, proprii artei lui 
Ion Andreescu, le regăsim în Iarna — 
peisaj amintind de magistrala Iarnă 
la Barbizon de la Muzeul Zambac- 
cian — sau în Plopi desfrunziți în 
lunca Cislăului — tablou de valoa
rea unui poem dramatic.

Foarte bine reprezentată este ple
iada de pictori eminenți de la sfîr- 
șitul secolului 19 și din prima jumă
tate a secolului 20 care, după Grigo
rescu și Andreescu, au dat măsura 
geniului artistic al poporului nostru 
într-o puternică afirmare a originali
tății școlii romînești de pictură : Șt. 
Luchian. Th. Pallady, G. Petrașcu, 
N. Tonitza. Colț din strada Pover
nei — frîntură de peisaj citadin, 
poetică și sărbătorească, Portocale 
și garoafe — ca o efuziune de dra
goste pentru frumusețile firii. Sînt 
pînze de Luchian. Mai departe în
treții un dialog cu Pallady. Fragile, 
la prima vedere, tablourile lui au o 
soliditate de gîndire, o rigoare a 
construcției care fac din niște Flori 
de castan sau dintr-o vedere a 
Pantheonului din Paris, autentice 
poeme. Sînt aici adevăruri durabile 
spuse delicat, cu o rafinată sensibi
litate. Din Petrașcu distingem o 
Femeie pe gînduri, pictată cu 
o frumoasă plenitudine, lumi
noase naturi statice și peisaje ; ma
teria picturală, densă și grea, se 
preface acolo în cristale seînteietoa- 
re. Tonitza ne captivează cu imagini 
calde, subtile și decantate. Grația 
copilului, a femeii sau a florii devi
ne sursa unui lirism vibrant.

De asemenea, vizitatorul muzeului 
constănțean găsește aici tablouri 
numeroase — unele inspirate de 
oamenii și meleagurile dobrogene — 
de Iser, Ressu, Șt. Dimitrescu, Ste- 
riadi și mai cu seamă revelatorii lu- 

sale crări de Francise Șirato. Creatorii 
contemporani de frunte din genera
țiile mai vîrstnice — C. Baba, M. 
Bunescu, FI. Catargl, Ciucurencu,

ascultătorilor

adeziune a unui

In afara obișnuitelor sale concerte 
simfonice, corale, coral-simfonice, 

de cameră și de muzică populară — 
Filarmonica de stat „George Enescu“ 
din București desfășoară o activita
te sistematică de popularizare a mu
zicii în rîndul maselor. In legătură 
cu aceasta, ne-am adresat maestru
lui George Georgescu, directo
rul Filarmonicii, și l-am rugat să ne 
vorbească despre munca Filarmoni
cii pe acest tărîm.

— Este cunoscut faptul că Filar
monica noastră își îmbogățește tot 
mai mult caile și mijloacele de edu
care muzicală a 
ne-a spus artistul poporului George 
Georgescu. Calda 
public de diferite virste și profesii, 
frecvența tot mai numeroasă la ma
nifestările de acest gen — concerte- 
lecții, educative, simfonice-populare 
etc. — constituie o dovadă elocven
tă că ele corespund necesităților ac
tuale ale vieții noastre culturale.

Ne-am interesat ce cuprind ciclu
rile de concerte educative care se 
prezintă în această stagiune.

— Filarmonica a căutat să înscrie 
în programele ei lucrări din reper
toriul clasic universal, opere ale com
pozitorilor contemporani romîni și 
de peste hotare, cu o mare putere 
de emoționare. Piesele cu caracter 
programatic incluse în concerte s-au 
dovedit accesibile unui mare număr 
de ascultători. Experiența ne-a ară
tat că publicul nou al sălilor de con
cert este înzestrat cu multă sensibi
litate, este receptiv la muzica bună. 
Pentru a veni în ajutorul celor ce 
vor să cunoască „secretele“ muzicii, 
să înțeleagă tot mai bine frumuse
țile și profunzimile ei, am progra
mat în această stagiune cicluri de 
concerte care se adresează tuturor 
categoriilor de ascultători. O atenție 
deosebită acordăm tineretului. Sînt în 
curs de prezentare la sala mică a 
Palatului R. P. Romîne două cicluri 
de concerte-lecții pentru elevii mai 
multor școli medii din Capitală. Ele-

Ghiață, L. Grigorescu — sau 
generațiile mai tinere, ocupă un loc 
însemnat în sălile muzeului. Prin 
opere remarcabile sînt reprezentați 
și sculptorii romîni de valoare 
din secolele 19 și 2.0. Vom admira 
bunăoară portretul patetic al lui 
Luchian și Himera apei de Paciurea.

Străbătînd sălile, te intîmpină o 
ambianță cordială, plăcută. S-ar 
putea face însă, pe măsura îmbogă
țirii treptate a muzeului, o se
lecție mal severă în expunere, pen
tru a obține un ansamblu mai omo
gen și de o mai aleasă calitate, rele- 
vînd cu mai multă pregnanță vita
litatea și caracterele distinctive ale 
școlii romînești. MÎNDRESCU

Un aspect din sălile muzeului. In prim plan se văd două sculpturi de C. Medrca, iar în fund un panou cu tablouri 
de AI. Ciucurencu.
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vilor li se vorbește despre elemen
tele muzicii, formele muzicii vocale, 
corale și instrumentale, instrumen
tele în orchestra simfonică, liedul și 
evoluția lui, muzica cu program, în
ceputurile muzicii culte romînești.

Alt ciclu de concerte-lecții „Mu
zica de-a lungul veacurilor“ este în 
curs de desfășurare paralel, la șco
lile medii „Matei Basarab“ și „Gh. 
Lazăr“. Concertele sînt precedate de 
expuneri. Sînt evocate momente 
semnificative din viața și opera com
pozitorilor, din istoria muzicii uni
versale. Asemenea acțiuni întreprin
se de Filarmonică. în colaborare cu 
școlile, sînt menite să formeze 
tura muzicală a elevilor, să le 
volte gustul pentru muzică și 
în vedere inițierea celor 

plificările muzicale ajută pe ascultă
tori să cunoască și să înțeleagă în
rudirea dintre cele trei arte.

Referindu-se la preocuparea con
stantă. a Filarmonicii de a atrage 
noi iubitori ai muzicii, interlocutorul 
nostru a adăugat :

— Se pot menționa și alte acțiuni 
organizate în colaborare cu comite
tele sindicatelor din întreprinderi si 
instituții. Prezentăm, 
un ciclu de concerte 
„Casa oamenilor de 
primite cu interes și 
cameră pe care le 
Cîmpina, precum și în alte institu- " 
ții. Cred că există posibilități mai 
mari pentru cultivarea acestui gen 
mai puțin cunoscut, al muzicii del 
cameră. . *.

Corul Filarmonicii a făcut depla
sări la Cluj, Pitești, Fetești, organi-

— Filarmonica prezintă programe zînd concerte în fața oamenilor 
speciale și pentru studenți ?

— Am inițiat anul trecut, la des
chiderea stagiunii, împreună cu in
stituțiile de învățămînt superior, ci
cluri de concerte educative pentru 
studenții Universității și Institutu
lui politehnic din București, 
monica a organizat pentru ei, în 
dioul Radioteleviziunii și în 
mare a Palatului R.P. Romîne, 
certe simfonice populare.

— Dar celelalte categorii de 
cultători ?

— Filarmonica prezintă pentru 
publicul larg concerte simfonice 
populare. Soliști ai Filarmonicii își 
dau concursul la reușita unor lecții 
în cadrul Universității populare- 
București. Susținem recitale, 
certe-lecții în cluburi.

A început de asemenea un 
de concerte educative intitulat 
zică, poezia, pictura“, în cadrul că
ruia se prezintă de-a lungul întregii 
stagiuni o serie de piese muzicale 
inspirate din versurile și pictura Re
nașterii. Iși dau concursul simultan 
un muzicolog, un literat, un artist 
plastic. Expunerile, proiecțiile, exem-

cul- 
dez- 

au 
mai

tineri auditori într-un mod accesibil 
și atractiv.

Filar- 
stu- 
sala 
con-

as-

con-

ciclu 
„Mu-

Din sistemul muzeului regional de 
artă mai fac parte cîteva unități. 
Merită menționată, mai întîi. existen
ta muzeului din Topalu, donație de 
preț a unui colecționar pasionat, doc
torul Vintilă, de al cărui gest a be
neficiat, de altfel, din plin si muzeul 
de la Constanța. In cele 7 săli ale 
muzeului sătesc din Topalu figurează 
nu mai puțin de 228 de piese. Local
nicii sau călătorii poposiți aici au 
bucuria de a admira lucrări de 
Luchian, Pallady, Petrașcu, To
nitza.. Este interesantă și inițiativa 
înființării — cu sprijinul Uniunii 
și Fondului Artiștilor plastici — a 
unor mici muzee de artă contem
porană în alte localități din regiune.

Activitatea organizatorică a colec
tivului muzeului constănțean se în
tregește și printr-o susținută muncă 
de propagandă și popularizare a ar-
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•U'în continuare, 
de cameră la *■< 
știință“. Sînt ~ 
concertele de — 
dăm la I.F.E.

muncii.
Ne preocupă în momentul de față 

alcătuirea unui repertoriu variat și 
accesibil, cu care orchestra noastră 
simfonică să întreprindă peste cîte
va luni un turneu prin importante 
centre industriale din țară. Și acest „ 
turneu se înscrie în programul am-..
piu de difuzare a muzicii în mase/....'. 
Orizontul, ca și numărul amatorilor v 
de muzică, se lărgește mereu. Mani-~ 
festările menite a îmbogăți cunoș- - 
tințele iubitorilor de muzică cer din J 
partea muzicienilor și a instituțiilor , 
muzicale o tot mai înaltă exigență 
pentru programe bine alcătuite, pen
tru calitatea interpretării. Iar muzi
cologii au de adus o contribuție în
semnată prin expuneri clare, bogate 
în conținut, de o înaltă ținută.

...Ora este înaintată. Așteptat de 
membrii orchestrei simfonice, dirijo
rul trebuie să reînceapă repetițiile. 
Și ne despărțim de maestrul George 
Georgescu, pe care-l simțim nerăb
dător să-și reia, la pupitru, munca . 
neobosită pusă în slujba educării 
muzicale a publicului.

A. GOLIANU 11

■q.

tei — expoziții temporare, conferin- 
țe, ghidaje tematice etc. — atît în . 
oraș cît și în stațiunile de pe litoral..* 
sau în cuprinsul regiunii. Interesul 
pe care-1 arată publicul pentru mu-' 
zeu și acțiunile lui se oglindesc și 
în cifre ca acestea : 163 000 de vi
zitatori la expozițiile organizate în 
1963.

Muzeul din Constanța, avînd încă 
de pe acum un bogat fond de artă și„. 
bucurîndu-se din plin de sprijinul 
conducerii locale de partid și de stat, 
oferă vizitatorilor din țară și din 
străinătate — veniți la odihnă — pri
lejul de a cunoaște frumusețile artei 
noastre : o artă caldă și profundă în'n 
care se discerne 
valori umaniste; 
rii și al omului, 
și a culorii.

permanența unor 
elogiu al natu-"- 
poezia formelor'

un 
in

I
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In această perioadă, în toate 
unitățile agricole socialiste se
desfășoară din plin cursurile în- 
vățămîntului agrozootehnic —
mijloc principal de îmbogățire a
cunoștințelor profesionale ale
colectiviștilor, lucrătorilor din
G.A.S. și S.M.T. Un număr în-
semnat de colectiviști care nu au
fost cuprinși la aceste cursuri
audiază conferințe pe teme agri-
cole ținute la căminele culturale.
Dezvoltînd experiența acumulată
în anul trecut în ce privește
buna desfășurare a acestei im-
portante acțiuni, organele și or-
ganizațiile de partid, sfaturile
populare și consiliile agricole se
ocupă cu grijă de ținerea cu re-
gularitate a lecțiilor și legarea
conținutului lor de problemele
practice ale gospodăriei respec-
tive, analizează mersul învăță-
mîntului agrozootehnic, stabilind
măsuri concrete și operative
pentru generalizarea experienței
bune și înlăturarea deficiențelor
semnalate. Acestea se reflectă în
faptul că în cele mai multe gos-
podării, lecțiile se țin cu regu-
laritate, lectorii predau lecții in-
teresante, care dau răspuns la
problemele ce și le pun colecti-
viștii pentru sporirea producției.

Este foarte important să se ur- 
mărească ținerea cu regularitate
a lecțiilor, astfel ca toată tema-
tica stabilită să poată fi parcursă
în cele mai bune condiții. In
unitățile agricole în care lecțiile
n-au fost ținute cu regularitate,
este necesar ca lectorii, cu spri-
jinul organizațiilor de partid și
al conducerilor acestor unități.
să întocmească planuri de lucru
în care să se prevadă măsuri
practice pentru recuperarea ră-
minerii în urmă. In continuare,
va trebui să se dea cea mai mare
atenție aprofundării cunoștințe-
lor, organizîndu-se în acest scop
seminarii, discuții pe anumite
teme, demonstrații practice etc.
Desfășurarea învățămîntului a-
grozootehnic de masă trebuie să
constituie în același timp pune-
tul de plecare pentru aplicarea
în practică a celor învățate. încă
de la ținerea lecției, lectorii să
sublinieze ce măsuri pot fi apli-
cate imediat pentru sporirea pro-
ducției : aplicarea de îngrășă-
minte, îngrijirea semănăturilor
de toamnă, pregătirea semințe-
lor, furajarea rațională a anima-
lelor și altele care rezultă din
planul de producție pe acest an.
Aplicînd cele învățate la cursu-
rile învățămîntului agrozooteh-
nie, membrii gospodăriilor colec-
tive vor asigura creșterea
producției agricole, înflorirea
continuă a gospodăriilor colec-
tive.

Învățămîntul agrozootehnic în gospodăriile colective

LA ȘCOALA RECOLTELOR BOGATE

Planșele editate de Consiliul Superior al Agriculturii sînt de mare ajutor colectiviștilor pentru aprofundarea celor 
învățate Ia cursurile învățămîntului agrozootehnic.

IATĂ Șl REZULTATELE
Din 1960 lucrez ca îngrijitor de 

vaci la gospodăria colectivă „Uni
rea“ din Bucecea, raionul Botoșani. 
Anul trecut am obținut în medie de 
la fiecare vacă cîte 2 680 litri lapte. 
Media pe gospodărie la cele 186 vaci 
a fost de 2 311 litri. La obținerea a- 
cestor rezultate ne-au fost de mare 
folos cele învățate la cercul pentru 
creșterea animalelor organizat în 
gospodăria noastră. Anul trecut, am 
urmat anul I, pe care l-am absolvit. 
Acum, în anul II, cercul din care 
fac parte și eu este frecventat de 32 
de cursanți. Lecțiile sînt predate de 
tovarășul inginer zootehnist al gos
podăriei colective, iar unele dintre ele 
se țin și de medicul circumscripției 
veterinare. Atît eu cît și ceilalți în
grijitori de animale, am căutat să 
aplicăm imediat în viață cele învă
țate. Anul trecut ni s-a predat, prin-

S-a făcut oare
în regiunea Crișana au fost 

luate măsuri corespunzătoare 
pentru ca în acest an cursu
rile învățămîntului agrozoo
tehnic de masă să se desfășoa
re în cele mai bune condiții. 
S-a dat o mare atenție în
scrierii cursanților, organizării 
temeinice a cercurilor și asi
gurării condițiilor materiale 
necesare. în cele mai multe 
ocuri, au fost obținute suc

cese însemnate în ținerea cu 
regularitate a lecțiilor și lega
rea conținutului lor de speci
ficul și nevoile unităților 
agricole respective.

Am vizitat zilele acestea ra
ioanele Salonta și Criș, raioa
ne cu cea mai mare pondere 
în producția agricolă a regiu
nii.

La Consiliul agricol raional 
Salonta există un grafic deo
sebit de sugestiv cu ajutorul 
căruia membrii comitetului 
executiv al consiliului pot ur
mări și cunoaște precis ziua, 
ora și localitatea unde au loc 
cursurile, cînd sînt programa
te lecțiile în fiecare gospodă
rie colectivă din raion. Consi
liul agricol exercită o îndru
mare și un control permanent 
asupra ținerii cu regularitate 

lecțiilor și legării conținu
ta d.ui lor de nevoile unităților 
respective. La cele mai multe 
■gospodării colective, lecțiile 
se țin la timp, fiind urmate 
de aplicații și demonstrații 
practice. La gospodăria co
lectivă din Sînnicolau Ro- 
mîn, cele 4 cercuri anul I și a- 
nul II de cultura plantelor de 
cîmp și de creștere a animale
lor, conduse de inginerul agro
nom Dinu Găldăreanu și de 
medicul veterinar Guțu Slavco, 
sînt frecventate cu interes de 
colectiviștii înscriși. Mai mult, 
deoarece lecțiile expuse de cei 
doi specialiști sînt bine pregă
tite, tratează problemele care 
privesc direct munca în gos
podăria respectivă, sînt expuse 
viu și atrăgător, zeci de colec
tiviști necuprinși 
cercuri participă la 
ionul Salonta sînt 
gospodării — cele 
Girișu-Negru și 
unde învățămîntul agrozooteh
nic constituind o preocupare 
principală a organizațiilor de

în aceste 
ele. In ra- 
numeroase 
din Ateaș, 
altele —

Lecții atrăgătoare
In gospodăria colectivă din comu

na Cazasu, raionul Brăila, funcțio
nează 4 cercuri de învățămînt agro
zootehnic : două pentru cultura 
plantelor de cîmp și două zooteh
nice. în fiecare marți și vineri, la 
ore fixe, colectiviștii, ca niște elevi 
sîrguincioși, vin la lecții cu dorința 
de a acumula noi cunoștințe care 
să-i ajute să sporească rodnicia o- 
goarelor, să mărească productivita
tea animalelor. La ambele forme de 
învățămînt au fost predate cîte 16 
lecții.

încă înainte de începerea cursuri
lor ne-am preocupat de stabilirea 
unei tematici care să corespundă 
condițiilor și nevoilor producției din 
gospodăria noastră. Consiliul de con
ducere și comitetul de partid din 
gospodărie s-au îngrijit de asigura
rea celor mai bune condiții pentru 
ținerea lecțiilor : camere care să fie 
bine încălzite . și luminate ; toți 
cursanțli au primit la timp manuale 
și rechizite, iar biblioteca agricolă 
am îmbogățit-o cu noi broșuri șl 
pliante, tratînd despre experiența 
unităților fruntașe din regiunea Ga
lați și din alte regiuni ale țării. 
Pentru casa-laborator am procurat 
aparatura necesară și am organizat 
o expoziție a produselor agricole ve
getale ce se cultivă în gospodărie. 
Nu lipsesc de aici mostre de îngră
șăminte chimice, probe de sol, co
lecții de dăunători, diferite planșe, 
grafice privind dinamica producției 
în gospodărie etc.

Din experiența mea de lector pot 
spune că însușirea de către colecti
viști a celor predate la lecții este 
mult ușurată atunci cînd se fac di-

ferite demonstrații practice, cînd se a peste 7 lOo tone de gunoi de grajd 
dau exemple din activitatea de pro- și a unor importante cantități de su- 
ducție a gospodăriei. în felul acesta, 
lecțiile devin mai atractive, colecti
viștii audiindu-le cu deosebit inte
res. Demonstrațiile practice le fac 
atît în casa-laborator cît și pe te
ren. Cînd am predat tema despre 
agrotehnica culturii griului, am 
mers împreună cu colectiviștii la 
solele din cîmp. Aici, ei au putut să 
constate că grîul semănat între 1—10 
octombrie a intrat bine înfrățit în 
iarnă, în timp ce pe anumite par
cele, unde s-a semănat mai tîrziu si 
în sol uscat, plantele au suferit din 
cauza gerului. Exemplele de pro
ducție îi ajută pe cursanțl să apro
fundeze mal bine cele predate. La 
lecția despre cultura florii-soarelui, 
ținută recent cu cursanțil din anul 
II, am evidențiat lucrările de cali
tate superioară făcute de brigada a 
2-a de cîmp condusă de Cîrîc Ște
fan. Lăsînd o densitate de 35 000 de 
plante la hectar și executînd 3 pra- 
șile, a realizat la fiecare hectar cul
tivat cîte 2 583 kg de sămînță, față 
de 2 115 kg media pe gospodărie. 
Totodată, am criticat brigada a 3-a 
condusă de brigadierul Aldea An- 
ghelache pentru că a asigurat o den
sitate de numai 29 000—31 000 de 
plante la hectar și a efectuat cu în- 
tîrziere culesul, ceea ce a determi
nat diminuarea producției. La fel 
am procedat și atunci cînd am vor
bit cursanților despre îngrășăminte 
organice și chimice. Le-am demon
strat pe bază de calcule, ce spo
ruri de recoltă va obține gos
podăria noastră ca urmare a intro
ducerii sub brazdă în vara trecută

celor predate. Așa se 
mare măsură faptul 

urmate de între-

perfosfat și sulfat de amoniu. O se
rioasă bază de discuții a format-o 
lecția cu privire la cultura porum
bului.

Procedînd în felul acesta, a cres
cut interesul colectiviștilor pentru 
însușirea
explică în 
că lecțiile sînt 
bări interesante și discuții aprin
se. Pe carnetele multor cursanțl, 
cum sînt colectiviștii Alexandru 
Ciucă, Rada Păun, Gheorghe Sava, 
din anul I, brigadierul Ștefan Cîrîc 
și șefii de echipă Ion Giuglea șl 
Gherghina Coadă, din anul II, stau 
înscrise numai calificativele bine șl 
foarte bine — răsplată a sîrguințel 
și perseverenței cu care învață.

Aplicînd cele însușite la învăță- 
mîntul agrozootehnic, colectiviștii 
pregătesc de pe acum succesul re
coltei acestui an. La noi, în gospo
dărie, s-a terminat de mult timp 
condiționarea semințelor de porumb, 
floarea-soarelui, mazăre etc., culturi 
care vor fi însămînțate în primă
vară ; am și primit de acum de la 
laborator buletinele de analiză a 
probelor. De cîteva zile, se execută 
intens stropitul de iarnă al pomilor 
fructiferi, iar în curînd va începe 
transportul gunoiului în platforme, 
la 
fi

marginea solelor care urmează a 
fertilizate în acest an.

Ing. ION MATASARU 
lector la cercul pentru cultura 
plantelor de cîmp din G. A. C. 

Cazasu, raionul Brăila

axate pe 
probleme 
colective, 
mare nu

partid, a consiliilor de condu
cere și a specialiștilor, se des
fășoară în bune condiții.

In multe gospodării colecti
ve din raion, printre care cele 
din Batăr, Salonta, Mădăras, 
Ținea, Arpășel, s-au amena
jat case-laborator care îi 
ajută pe cursanți să cunoas
că diferite soiuri de plante și 
specii de animale, ceea ce este 
de un real folos în asimilarea 
materiei predate la cursuri.

Am vizitat și numeroase gos
podării colective din raionul 
Criș. La cele din Olari, Chiși- 
neu Criș, Țipar I, Sîntana s-au 
ținut cu regularitate lecțiile 
care au fost bine pregătite, 
s-au făcut aplicații practice 
folosindu-se material intuitiv, 
planșe, colecții de semințe. și 
plante. Se înțelege că fiind 
bine organizate și 
cele mai importante 
ale gospodăriilor 
cursurile au atras un 
măr de colectiviști.

în raioanéle Salonta și Criș 
sînt însă unele gospodării co
lective unde desfășurarea în
vățămîntului agrozootehnic 
lasă de dorit. La G.A.C. Cefa. 
lecțiile la cercul de cultura 
plantelor de cîmp anul I și a- 
nul II sînt mult rămase în 
urmă. „La noi lecțiile nu s-au 
putut ține conform graficului, 
explică președintele gospodă
riei, tovarășul Gheorghe Ba
logh, fiindcă lectorul, ingine
rul agronom Ion Suciu, a fost 
plecat la raion cu alte proble
me“. Dacă ar fi existat 
grijă pentru desfășurarea 
normală a cursurilor, in
ginerul „cu lipsa motivată“ 
putea fi înlocuit cu un pro
fesor sau un tehnician din co
mună; Dar aci, pe lîngă fap
tul că lecțiile nu s-au ținut cu 
regularitate, multe din ele nu 
au fost axate pe principalele 
probleme ale gospodăriei. Tot 
cam la fel stau lucrurile și la 
gospodăriile colective din Ho- 
morog, Roit, Berechiu, Ciume- 
ghiu. In unele gospodării co
lective din raionul Criș, ca de 
pildă Zerind, Sintea Mare, 
Iermata Neagră și altele, orga
nizațiile de partid și consiliile 
de conducere nu se preocupă 
de buna desfășurare a cursu
rilor.

programului de grajd. Adăparea, 
hrănirea, curățenia și mulsul le fac 
la ore bine stabilite după program. 
Respectarea programului de grajd 
înlătură tulburările 
animalului.

La una din lecții 
pentru a avea vaci 
ducție și viței sănătoși e necesar ca 
vacile să aibă o îngrijire deosebită 
în tot timpul gestației. In această 
perioadă, și mai ales a repaosului 
mamar, căutăm să asigurăm vacilor 
o hrănire cît mai bogată în sub
stanțe nutritive, dîndu-le astfel po
sibilitatea să-și refacă rezervele de 
substanțe de care vor avea nevoie 
în perioada de după fătare.

Desigur, că ar fi multe de spus și 
despre tehnica mulsului, despre hră
nirea diferențiată în funcție de pro
ducția de lapte a fiecărei vaci în 
parte și multe altele. Pe scurt cam 
în felul acesta aplicăm noi în viață 
cele învățate la cercul de creștere a 
animalelor.

tre altele, o lecție despre felul cum 
este alcătuit corpul animalelor și 
cum se formează producția obținută 
de la ele. Cu . acest prilej am aflat 
eă oricît de bună ar fi rasa unui 
animal, dacă el nu este îngrijit și 
hrănit cum trebuie, rezultatele nu 
vor fi cele așteptate.

în acest an, la lecții am învățat 
multe lucruri folositoare, privind 
furajarea animalelor. Aplicînd cele 
învățate, noi dăm o mare atenție 
preparării furajelor pentru ca vacile 
să le mănînce cu poftă 
același timp înlăturăm 
producție sporită nu 
dînd animalelor furaje 
sură, ci după rații, ținînd 
de calitate cît și de substanțele ce 
le conțin. Pe lîngă furajele însiloza- 
te noi avem și nutrețuri grosiere ca 
fînuri și coceni. Cocenii înainte de 

a-i da la vaci 
îi tocăm mărunt 
și îi stropim cu 
melasă. Așa cum 
am învățat la 
cursuri, un rol 
important în ob
ținerea de pro
ducții sporite îl 
are respectarea

și în 
risipa. O 

se obține 
fără mă- 
seama atît

din organismul

am învățat că 
bune de repro-

totul?
în scopul bunei desfășurări 
învățămîntului agrozooteh

nic, Consiliul Superior al Agri
culturii a difuzat la toate gos
podăriile agricole un mare nu
măr de planșe pe diferite teme, 
în multe gospodării, acestea 
au fost afișate la loc vizibil, 
lectorii le folosesc cu bune re
zultate la exemplificarea lec
țiilor. în alte locuri însă, a- 
ceste planșe nu sînt folosite. 
Consiliul agricol raional Sa
lonta a primit și difuzat 22 de 
planșe în 718 exemplare. 
Ele au ajuns ■ operativ în 
unitățile agricole socialiste. 
La gospodăria colectivă din 
Cefa s-au expediat de peste 
o lună de zile 16 din aceste 
planșe. Numai că aci nu știe ni
meni unde se află acest mate
rial. Președintele gospodăriei 
regretă că nu a aflat pînă acum 
nimic despre existența lui. In 
alte gospodării colective, cum 
sînt cele din Ciumeghiu, Ge- 
piu, planșele sosite sînt păs
trate în dulapuri, în loc să fie 
expuse în sălile unde se țin 
cursurile. Nici în raionul Criș 
nu se urmărește ca materialul 
didactic să fie bine folosit. 
Consiliul agricol a trimis la 
gospodăria colectivă din Ze
rind, încă de la 14 decembrie, 
15 planșe. Tov. Letiția Vi- 
tean, lectoră la cercul de 
creștere a animalelor, nu știe 
însă nimic de ele.

La Comitetul regional de 
partid Crișana s-a analizat nu 
demult felul cum se desfășoa
ră învățămîntul agrozootehnic 
în regiune. în urma analizei 
au fost formate două brigăzi 
conduse de inginerul Emilian 
Giurgiu și dr. Traian Rîpaș, 
vicepreședinți ai consiliului a- 
gricol regional, care s-au de
plasat mai multe zile pe teren. 
Alte colective conduse de 
membri ai comitetului executiv 
al sfatului popular regional, a- 
nalizează mersul învățămîntu
lui agrozootehnic în diferite 
raioane ale regiunii. Este de 
așteptat ca aceste măsuri să 
contribuie la îmbunătățirea 
substanțială a desfășurării în
vățămîntului agrozootehnic de 
masă.

a

GROSU H. 
coresp. „Scînteii"

GRIGORE MURARU 
mulgător

G.A.C. „Unirea“ din comuna 
Bucecea, raionul Botoșani

INTERESEAZĂ

FOARTE MULT
De două ori pe săptămînă, pe uli

țele comunei Becicherecu Mic, raio
nul Timișoara, grupuri de oameni, 
mai ales tineri, cu caietele și cărțile 
la subțioară, se îndreaptă spre se
diul gospodăriei colective, unde au 
loc cursurile învățămîntului agro
zootehnic.

Am vizitat recent gospodăria co
lectivă din această comună. Se înse
rase cînd am ajuns la sediu. Casa- 
laborator era luminată și încălzită. 
Inginerul agronom Aurel Băcălete 
își pregătise pe o masă materialul 
pe care avea să-l folosească în 
timpul lecției : aparatul de proiec
ție, diafilmele, termometrul de 
sol, semințe, mulaje, iar pe pereți 
erau fixate numeroase planșe. Așe
zați în jurul mesei, cei 37 de colec
tiviști din anul II al cercului pentru 
cultura plantelor de cîmp așteptau 
să înceapă o nouă lecție. „Astăzi 
vom vorbi despre hibrizii de porumb 
care se pretează la solul gospodăriei 
noastre, despre pregătirea terenului 
și semănat și despre lucrările de în
treținere a acestei culturi pentru 
realizarea unor producții sporite la 
hectar", își începu expunerea tov. 
Băcălete.

După expunere a urmat proiecția 
imaginilor unui diafilm, însoțite de 
explicațiile lectorului. Apoi au tre
cut la aparatele de laborator. Vasile 
Luncan. șef de echipă, și colectivis
tul Milorad Panian cercetează sta
tivele cu plante. Cursanții pun și în
trebări pentru a lămuri unele lu
cruri neînțelese. Nicolae ' Schwen- 
gler voia să știe cum 
tea administra mai bine mranița 
și mustul de grajd. I s-a 
puns că in prezent mecanicul din

s-ar pu-

răs-

Membrii gospodăriei colective din comuna Gheorghe Doja, regiunea București, au o bună experiență în obținerea de 
recolte mari. Anul trecut ei au realizat în medie la hectar 1 888 kg grîu, 3 300 kg porumb. Valorificînd importante 
cantități de produse pe bază de contract, gospodăria a realizat un venit bănesc de 8 674 000 lei. Dezvoltînd succesele 
obținute, colectiviștii au prevăzut ca în acest an, prin aplicarea întregului complex de măsuri agrotehnice, să sporească 
și mai mulț recoltele îneît să poată livra pe bază de contract peste 2 000 tone grîu și porumb, 500 tone floarea- 
soarelui și însemnate cantități de produse animale. In acest scop, la cursurile învățămîntului agrozootehnic colectiviștii 
își însușesc temeinice cunoștințe de lucrare a pămîntului și de îngrijire a animalelor. In fotografie : Inginerul agro

nom Vasile Popescu ține una din lecții la cercul pentru cultura plantelor de cîmp.

gospodărie, Cornel Onulov, lucrează 
la o instalație cu ajutorul căreia se 
pot împrăștia aceste îngrășăminte.

Lecția a luat sfîrșit și ne-am în
dreptat spre alt loc de studiu din 
gospodărie. Intr-o cameră bine ame
najată, chiar la sectorul zootehnic, 
am întîlnit pe participanta la cercul 
de creștere a animalelor condus de 
inginera Emilia Neagu. Colectiviștii, 
sub îndrumarea inginerei, studiau 
planșele și mulajele aduse de la 
casa-laborator. In grajd ei au urmă
rit demonstrațiile practice. Cursanții 
au pus și numeroase întrebări. Bri
gadierul fon Diaconu era curios să 
afle dacă nu cumva cu posibilitățile 
gospodăriei s-ar putea executa o in
stalație pentru prepararea pastei de 
sfeclă. La curs li se arătase că hră
nirea porcilor puși la îngrășat se 
face mult mai bine cu pastă din sfe
clă, economisind în felul acesta con
centratele și în special porumbul. 
Tovarășa Neagu le-a prezentat plan
șe pe care era desenată tocmai o ast
fel de instalație. „Este simplă — 
le-a spus ea — și seamănă

șină de tocat carne. Are insă un 
randament de 4—5 tone pe oră. In 
unele gospodării există o asemenea 
instalație și începînd chiar cu acest 
an vom face și noi pastă de sfeclă“. 
Răspunsul primit mergea la inimă 
colectiviștilor. Ei se convingeau tot 
mai mult că cele învățate la cursuri 
sînt în avantajul lor, al gospodăriei. 
Nu este deci de mirare că la cursuri, 
alături de cei înscriși, întîlnești și 
alți colectiviști, ca mulgătoarea E- 
caterina Magdin, 
porci Ion Pușcaș, 
Niță.

îngrijitorul de 
îngrijitorul Ion 

Deși nu fac parte din acest 
cerc, ei participă cu regularitate la 
lecții.

Lecțiile ținute, materialul didactic, 
experiențele din casa-laborator con
stituie un ajutor și un mijloc eficace 
de a împărtăși cele mai bune metode 
de lucrare a pămîntului și de sporire 
a producției agricole, de dezvoltare 
a sectorului zootehnic, de 
puterii economice a 
colective.

creștere a 
>dăriei lor

I. CHIUJDEA 
coresp. „Scînteii'

La G.A.C. Becicherecu Mic, regiunea Banat, membrii cercului de cultura plan
telor de cîmp fac diferite aplicații practice sub îndrumarea lectorului Aurel 

Băcălete,

Din presa locală
A

Sn aj&te: materâld
întreaga lec- .a,

fie — „Crește- tyEȘEPȘl
rea fără pier- 
deri a miei
lor", ținută recent de 
dr. Aurelian Zaharescu la 
G.A.C. Făgețelu, a captat 
atenția cursanților. Și a- 
ceasta datorită conținutu
lui interesant, legat de 
practică, datorită metodei 
lectorului de a face me
reu apel la cunoștințele 
cursanților, expuneri; sale- 
clare, convingătoare. Dar 
momentul cel mal
teresant din lecție a fost

didactic
cînd — după 
ce a explicat 
modul de indi
vidualizare

— lectorul 
practic la

a 
a 

un 
se

Tot

mieilor 
arătat 
miel adus în clasă cum 
face crotalierea. 
timpul cît a durat opera- 

a 
de- 
nu 

mai

in-

lia, atenția cursanților 
fost maximă. Astfel, 
monstrația practică 
numai că a arătat i 
bine cursanților cum tre
buie făcută crotalierea, 
dar a făcut să crească 
teresul lor și față de 
lefalte idei ale lecției.

in-
ce-

Cînd se muncește cu
'Astăzi, ca și 

în alte dăți, 
cursanții, mem
bri ai gospodă
riei colective 
belșugului“ din 
na Drajna' de Jos, 
ionul Teleajen, vor i 

de aflat lucruri noi și fo
lositoare. Este ora 18,00. 
Punctual ca întotdeauna, 
lectorul Platon 
a Intrat 
tlndu-șl zlmbind 
Prezența cursanților este 
și de această dată de sută 
Ia sută.

Este anunțat, subiectul 
lecției : „Cultura porum
bului". în sală se face li
niște. Lectorul se stră
duiește să explice în 
cuvinte simple, 
țelesul 
menii științifici. Din cînd 
lr. cînd se oprește, între-

„Drumul 
comu- 

ra- 
avea

ră- 
ne- 
se 
e-

Mocanu 
în sală salu- 

„elevli".

pe în-
„elevilor" ter-

levii au 
unile noi, 
Iectiviștii 
mintele pe care, în cu- 
rînd, le vor aplica în 
practică pe tarlalele gos
podăriei colective, pentru 
a obține recolte din ce în 
ce mai mari.

Lecția se apropie de 
ifîrșit. Lectorul Platon 
Mocanu pune unele în
trebări. Anton Ciobanu și 
Ana D. Rancea dau răs
punsuri foarte bune, 
fel de bine răspund 
Magdalena Galumba 
Ana Șerbănescu.

în drum spre casă fie
care făurește proiecte de 
felul cum trebuie să mun
cească în anul 1964 pen
tru a avea mai mult spor 
și recolte mai bogate.

bînd dacă a 
mas ceva 
clar. Cînd 
convinge că

înțeles noți- 
continuă. Co- 
notează învăță- 

în

la
Și
Și
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VIAȚA DE PARTID NE SCRIU CITITORII

Activitatea obștească a femeilor 
---------- din Capitală  - - - - - - - - - —i

In scopul îmbunătățirii perma
nente a muncii de partid, a reali
zării unei cît mai strînse legături 
cu problemele concrete ale produc
ției, în întreprinderile mari, unde se 
lucrează pe schimburi permanente, 
au fost constituite organizații de 
bază pe schimburi și ateliere. Astfel 
de organizații au fost create și în 
unele întreprinderi ale raionului 23 
August din Capitală. Redacția ziaru
lui nostru a adresat tovarășului 
Dumitru Necșoiu, prim secretar al 
comitetului raional de partid, cîteva 
întrebări în legătură cu activitatea 
desfășurată de organizațiile de bază 
pe schimburi din cuprinsul raio
nului.

Ce efecte a avut înființarea or
ganizațiilor de bază pe schimburi 
asupra activității de partid și eco
nomice în întreprinderile raionului?

Țin să menționez, în primul rînd, 
că în toate întreprinderile unde au 
fost constituite organizații de bază 
pe schimburi au fost realizate pro
grese în ce privește participarea 
comuniștilor la viața de partid 
și în activitatea economică. Pînă 
în prezent. în raionul nostru au 
fost înființate 26 de organizații de 
bază pe schimburi la uzinele „23 
August“, „Republica“, „Filatura ro
mânească de bumbac’’ și la „Măta
sea populară“. Participarea comu
niștilor la adunările generale ale 
organizațiilor de bază a ajuns de a- 
proape sută la sută. Datorită faptu
lui că problemele puse în discuție 
sînt direct legate de activitatea 
schimbului respectiv, un număr 
mult mai mare de membri și candi
dați de partid participă la dezbate
rea și elaborarea de măsuri cît mai 
eficiente ; în același timp, s-a asigu
rat o repartizare mai judicioasă a 
sarcinilor de partid, iar îndrumarea 
activității comuniștilor de către 
birourile organizațiilor de bază se 
face cu rezultate mai bune ; au fost 
realizate, de asemenea, progrese în 
conducerea activității organizațiilor 
de masă.

Experiența arată că în secțiile 
unde există organizații de bază pe 
schimburi situația concretă de la lo
cul de muncă este mai bine cunos
cută, a crescut operativitatea . în a- 
doptarea măsurilor politice și orga
nizatorice pentru asigurarea înde
plinirii planului de producție la 
toți indicatorii. La uzina „Repu
blica", adunarea generală a organi
zației de bază pe schimb nr. 5 de la 
laminorul de trei țoii a analizat, pe 
baza unui studiu efectuat de un co
lectiv de muncitori, ingineri și maiș

Tinerefea 
colecjiei 

„Luceafărul"
(Urmare din pag. II-a)

redacționale. Publicarea în cadrul 
colecției nu este o treaptă automată, 
obligatorie pentru un autor care a 
tipărit cîteva lucrări în reviste. 
Atunci cînd el a dovedit printr-o in
tensă și stăruitoare activitate că roa
dele muncii sale sînt din ce în ce mai 
pline, se va bucura de atenția edi
turii. Publicarea lipsită de exigență 
poate să facă un deserviciu, să de
ruteze pe un tînăr autor, șă-1 în
demne la superficialitate. Munca 
desfășurată de editură cu debutan- 
ții trebuie să-i deprindă cu migala, 
cu șlefuirea îndelungată a versului, 
respingînd orice lucru de mîntuială.

Publicairea unor autori care, deși 
au debutat de mai multă vreme, au 
o prezență întîmplătoare în presa 
literară și rămîn la nivelul medio
crității, al locului comun, nu este 
desigur recomandabilă. Este pozi
tivă atenția pe care editura a dat-o 
tinerilor scriitori din provincie în 
cadrul colecției. Aceasta merită să 
constituie o preocupare statornică, 
desigur fără a o transforma într-un 
fetiș, punînd în primul plan criteriul 
calității.

Volumul de debut al unui scri
itor este un moment de răscruce în 
viața lui. Versurile sau proza scri
itorului aflat la prima carte călăto
resc spre cei cărora le sînt adresate 
cu recomandarea caldă a unui con
frate mai în vîrstă sau a unui co
leg de generație. Prefețele din co
lecția „Luceafărul“, allcătuite de 
scriitori cunoscuți, cu experiență 
— sau de tineri critici — recomandă 
cititorului pe tînărul debutant. A- 
ceste prefețe nu au scopul de a 
realiza ample analize ale volumu
lui, dar ele nici nu se pot mărgini 
la o prezentare ditirambică. Este de 
dorit ca prefețele să conțină apre
cieri care să poată fi de un real fo
los autorului. Nu este oare prema
tur, să se spună despre un începător 
la care aflăm încă destule imper
fecțiuni că prima sa carte „nu are 
stîngăcia debutului“ și nu e oare exa
gerat să se afirme despre o singură 
poezie a aceluiași autor că ea ne 
dezvăluie „un poet multilate
ral“’ ? (din prefața scriitoarei Nina 
Cassian, la volumul „Manuscris“ 
de Miron Scorobete). Asemenea a- 
firmații din partea unoi’ scriitori care 
prin prestigiul lor au datoria să con
tribuie la îndrumarea principială a 
confraților tineri pot deruta pe cei 
ce pășesc în literatură.

Editura pentru literatură a în
registrat succese evidente tipărind 
în bune condiții volumele unor ti
neri cu reale aptitudini. Dar tocmai 
aceste succese obligă la o exigență 
sporită față de fiecare nouă apari
ție, la tipărirea celor mai valoroase 
lucrări ale tinerelor talente. 

tri cu înaltă calificare, una dintre 
cele mai grele probleme care se ri
dica în secție : întreruperile repe
tate ale cuptorului rotativ. Pe lîngă 
unele deficiențe de organizare a lo
cului de muncă, din această analiză 
a reieșit că unii cuptorari nu cunoș
teau temeinic procesul tehnologic de 
funcționare a cuptorului. Adunarea 
generală a organizației de schimb a 
propus conducerii administrative or
ganizarea imediată, la locul de mun
că, a unor cursuri de specializare 
pentru cuptorari conduse de cele 
mai bune cadre tehnice. în ședința 
lunară comună a birourilor organi
zațiilor de bază această . acțiune a 
fost extinsă și la celelalte schimburi. 
Rezultatele au și început să 
se facă simțite ; a crescut indicele

Interviul „Scînten“

de funcționare a cuptorului cu 1,1 
to/oră ; în lunile noiembrie și de
cembrie 1963 s-a obținut o produc
ție cu peste 600 tone de țevi lami
nate mai mare decît în lunile pre
cedente.

Și înainte vreme, cînd exista o 
singură organizație de atelier la 
turnătoria de oțel a uzinelor „23 
August“, comuniștii s-au preocupat 
de sporirea producției prin folosi
rea rațională a cuptoarelor. Urmă
rind obținerea unor rezultate și mai 
bune, organizația de bază a schim
bului C din acest atelier a spriji
nit propunerea comuniștilor Dumi
tru Dinu, Toader Ioniță și Ștefan 
Toader de experimentare a unei noi 
tehnologii privind reparația cuptoa
relor la cald. în urma experimen
tării s-a redus la jumătate timpul 
de reparație, producția lunară de 
oțel a crescut cu circa 90 de tone, 
iar procentul de rebut a scăzut sim
țitor.

Numeroase alte exemple asemă
nătoare arată că, deși timpul care 
a trecut de la constituirea organi
zațiilor de bază pe schimburi nu 
este prea mare, utilitatea creării lor 
a fost confirmată de viață.

Cum îndrumă și ajută comitetul 
raional organizațiile de bază pe 
schimburi ?

Biroul comitetului raional de par
tid sprijină îmbunătățirea activită
ții tuturor organizațiilor de partid ; 
cum este și firesc, întrucît organi
zațiile de bază pe schimburi au încă 
o experiență redusă, le acordăm o 
atenție deosebită. Comitetele de

Experiența ne-a 
convins ce rol 
important are a- 
plicarea tehnolo
giei moderne a- 
supra creșterii 
producției și pro
ductivității muncii, 
asupra reducerii
prețului de cost. In planul nostru 
M.T.O. pe acest an, spre a susține și 
angajamentele luate de colectivul u-
zinei în cinstea celei de-a XX-a ani
versări a eliberării patriei, am pre
văzut măsuri concrete pentru extin
derea unor procedee tehnologice mo
derne.

Anul trecut ne-am ocupat mai 
mult de folosirea maselor plastice în 
procesul de producție. Aceasta, pen
tru a economisi metalul și a reduce 
greutatea mașinilor și a utilajului 
textil. Pînă în prezent am înlocuit 
metalul' la 107 repere, totalizînd peste 
26 000 piese în greutate de circa 
16 000 kg mase plastice. Utilizarea 
maselor plastice ne-a permis să în
locuim peste 83 000 kg de metal. Din 
metalul economisit pe această bază 
se pot construi cel puțin 9 mașini de 
răsucit fire.

Cîteva exemple vor ilustra și mai 
concludent avantajele înlocuirii unor 
piese din metal cu piese din mase 
plastice. La mașina de răsucit, tam
burul de antrenare, care era execu
tat din tablă dublu decapată adusă 
din import, a fost înlocuit cu șaibe 
de bachelită. Prin această înlocuire, 
la 64 de mașini s-au economisit 

In hala de montaj a uzinei.

partid din întreprinderi au fost 
îndrumate să instruiască periodic 
birourile organizațiilor de bază, 
pe schimburi. Comitetele de par
tid de la uzinele „23 August“, și 
„Republica“ organizează perio
dic schimburi de experiență în
tre birourile organizațiilor de bază. 
Deși membrii biroului comitetului 
raional de partid sprijină birourile 
organizațiilor de bază să-și orien
teze activitatea spre principalele 
sarcini ale locului de muncă, să 
exercite cu competență dreptul de 
control asupra conducerii adminis
trative a schimbului, acest ajutor 
a avut uneori caracter sporadic. 
Vom urmări mai îndeaproape felul 
cum comitetele de partid se preo
cupă de îmbunătățirea muncii a- 
cestor organizații. Aceasta e cu atît 
mai necesar cu cît unele comitete 
de partid, între altele cel de la uzi
nele „Republica“, n-au pregătit în 
cele mai bune condiții ședințele lu
nare cu birourile organizațiilor de 
bază pe schimburi, iar la secția fi
nisaj de la F.R.B. n-au avut loc a- 
dunări generale ale tuturor comu
niștilor cel puțin o dată pe semes
tru, conform hotărîrii Secretariatu
lui C.C. al P.M.R.

Ce întreprindeți pentru generali
zarea experienței celor mai bune 
organizații de bază pe schimburi ?

în vederea generalizării experien
ței pozitive, ne-am propus ca în 
cursul acestui trimestru să organi
zăm o consfătuire cu toate birourile 
organizațiilor de bază pe schim
buri, la care să invităm și secretarii 
comitetelor de partid din toate în
treprinderile. întrucît activitatea 
organizațiilor de bază pe schim
buri s-a dovedit eficientă în toate 
domeniile muncii de partid, vom 
întreprinde un studiu asupra utili
tății creării lor și în alte întreprin
deri unde producția e organizată pe 
schimburi permanente ; în cazul 
cînd aceasta se va dovedi necesar 
vom supune aprobării biroului co
mitetului orășenesc P.M.R. înființa
rea unor asemenea organizații.

Ne propunem să ajutăm în mai 
mare măsură comitetele de partid 
să-și îmbunătățească metodele de 
muncă privind îndrumarea birouri
lor organizațiilor de bază pe schim
buri, organizarea ședințelor lunare 
comune ale birourilor organizațiilor 
de bază, pregătirea adunărilor ge
nerale semestriale cu toți comuniș
tii, ceea ce va contribui la realiza
rea în bune condiții a sarcinilor ce 
stau în fața colectivelor de între
prinderi.

AVANTÂJELE

23 000 kg de metal, consumîndu-se 
doar 6 000 kg de bachelită. Diferența 
de preț de cost este de 124 120 lei.

De mai mulți ani, în uzina noastră 
se aplică metoda turnării în modele 
ușor fuzibile. Metoda a fost extinsă 
la încă 52 de repere. In prezent, prin 
acest sistem se toarnă circa 270 de 
repere. Anul trecut s-au turnat prin 
modelele ușor fuzibile piese în greu
tate de 26 400 kg. Dacă piesele ar fi 
fost turnate după procedee clasice, 
urmate de prelucrare prin așchiere. 
s-ar fi consumat 58 000 kg de fontă 
și oțel turnat și laminat. Valoarea 
materialelor economisite și a mano
perei se ridică și aici la peste 600 000 
lei. Tot la turnătorie se practică me
toda turnării în forme-coji de bache
lită. Am extins și acest procedeu la 
încă 120 de repere în greutate de 
65 100 kg. Dacă aceste piese ar fi fost 
turnate după metode clasice s-ar fi 
consumat în plus, prin diferitele a- 
dausuri de prelucrare, circa 37 000 
kg de fontă. Iată un calcul care de
monstrează și mai bine ce înseamnă 
pentru întreprinderea noastră aplica
rea procedeelor moderne de turnare: 
din materialul economisit se pot 
construi 56 războaie automată de

Salina Slănic, regiunea Ploiești. Ansamblul zonelor de exploatare a sării.

In stațiuni

Pregătiri pentru noul sezon balnear
Paralel cu activitatea obișnuită din 

timpul iernii, în stațiunile balneo-cli- 
matice se fac intense pregătiri pentru 
sezonul balnear de vară.

La Borsec s-a amenajat și va fi dat 
în folosință în aceste zile un nou ser
viciu de radiologie. Pentru bolnavii de 
inimă s-a organizat un cabinet, de ex
plorări funcționale, dotat cu electrocar
diograf, oscilometru și alte aparate.

în stațiunea Tușnad, Intr-o aripă a 
pavilionului de băi s-a înființat un ca
binet medical. In vederea ridică
rii nivelului tehnic al asistenței me
dicale dietetice, secția de sănătate și 
prevederi sociale a Sfatului popular al 
regiunii Mureș-Autonomă Maghiară va 
organiza în cursul acestui trimestru un 
instructaj cu surorile dieteticene.

Stațiunea Govora a fost înzestrată cu 
aparate de electrotefapie, utile în pro

bumbac, iar manopera de așchiere 
economisită este echivalentă cu pro
ducția a 10 mașini-unelte pe timp 
de un an, în 3 schimburi.

în ultimele luni am introdus folo
sirea ’ curenților de inducție la tra
tamentul termic al pieselor, în spe
cial la cilindrii canelați. Față de me
toda cementării cu gaz metan, prin 
noul procedeu productivitatea mun
cii s-a dublat, iar calitatea pieselor 
s-a îmbunătățit. Sprijiniți de spe
cialiști de la Institutul politehnic din 
Cluj am introdus și utilizarea bucșe
lor de pulberi de fier sinterizate 
autolubrgfiante. Au fost executate 
pînă acum peste 55 000 asemenea buc
șe, la care se elimină complet prelu
crarea prin așchiere. Piesele de acest 
gen se execută prin presare și cali- 
brare pe mașini-unelte. Folosirea, 
la utilajul textil, a bucșelor sin
terizate autolubrefiante rezolvă cu 
succes problema protejării produse
lor textile împotriva impurităților.

Pentru realizarea de economii și 
crearea de spații industriale supli
mentare în fabricile textile, unde sînt 
folosite produsele noastre, ne-am o- 
cupat de reducerea gabaritului ma
șinilor și al utilajului textil. Prin 
micșorarea gabaritului la mașina de 
răsucit fire s-au economisit, anul 
trecut, la 64 de mașini, 38 600 kg de 
metal. Mașina este acum cu 300 mm 
mai îngustă, are o greutate redusă cu 
10 la sută, iar turația este mărită de 
la 8 000 ture pe minut la 11 000 ture. 
Cu o astfel de mașină se obține o 
creștere a productivității muncii, la 
producția de fire, de 25—30 la sută.

TEATRE • CINEM A ® TELE
TEATRE ; Teatrul de Operă și Balet 

al R. P. Romîne : Cavalerul rozelor — 
(orele 19,30). Teatrul de stat de operetă : 
Anton Pann, sau Povestea vorbei — (o- 
rele 19,30). Teatrul Național ,,I. L. Ca- 
ragiale (Sala Comedia) : Avarul — (o- 
rele 19,30) ; (Sala Studio) : Nora — (o- 
rele 19,30). Teatrul „O. I. Nottara" (Sala 
Palatului R. P. Romine) : Richard al 
Hl-lea — (orele 19,30) ; (Sala Magheru) : 
Act venețian — (orele 19,30) ; (Sala Stu
dio) ; Băieții veseli — (orele 20). Tea
trul „Lucia Sturdza Bulandra“ (Sala din 
bd. Schitu Măgureanu nr.l) : Orestia — 
(orele 19,30) ; (Sala Studio, din str. 
Alex. Sahia nr. 70 A) : Noaptea e un 
sfetnic bun — (orele 19,30). Teatrul de 
Comedie : Svejk în al doilea război 
mondial — (orele 19,30). Teatrul Munci
toresc C.F.R.-Glulești : Băiat bun, dar... 
cu lipsuri — (orele 19,30). Teatrul pen
tru copii șl tineret (Sala din str. C. 
Miile) : Acuzarea apără — (orele 16 șl 
orele 20) ; (Sala din str. Erernla Grigo- 
rescu, fost cinema „V. Alecsandrl") : 
Băiatul din banca a doua — (orele 16). 
Teatrul evreiesc de stat : Opera de trei 
parale — (orele 20). Teatrul satiric mu
zical ,,C. Tănase" (Sala Savoy) : Revista 
de altădată — (orele 20) ; (Sala din Ca
lea Victoriei nr. 74) : Stelele estradei — 
(orele 20). Ansamblul de cîntece și dan

cedurile asociate tratamentului cu ape 
minerale : impulsator, aparate de gal
vanizări, de curenți diadinamici etc.

La Băile Herculane, în cadrul pregă
tirilor pentru vară se fac lucrări de re
novare la baia Horia. La începutul 
lunii viitoare va fi redată în folosință 
secția de hldroterapie.

în stațiunea Buziaș s-a reameruijat 
serviciul de fizioterapie, dotat cu apa
ratură modernă de electroterapie. In 
cursul acestui an sg vor fora încă două 
izvoare care vor asigura un debit sporit 
de apă pentru tratamente.

★

Ministerul Sănătății și Prevederilor 
Sociale a organizat cursuri,de instruire 
în balneologie. Timp de 1-2 luni, 80 
de me/iici ca.re vor fi detașați în se
zonul călduros în stațiuni, își însușesc 
metodologia tratamentelor balneare.

In plus, o filatură 
care folosește ma
șini de filat și ră
sucit fire cu gaba
rit redus va bene
ficia de un spațiu 
suplimentar de 30 
la sută. Cu alte 
cuvinte, acolo un- 

•de înainte se adăposteau 100 mașini 
vechi se vor putea adăposti acum 130.<

Aplicarea procedeelor tehnologice 
moderne a dat posibilitate colectivu
lui nostru să îndeplinească și să de
pășească, anul trecut, planul la toți 
indicatorii. Numai productivitatea 
muncii a crescut în 1963 cu 20,5 la 
sută față de 1962, iar valoarea eco
nomiilor și a beneficiilor suplimen
tare depășește cu mult o jumătate 
de milion Noi ne-am propus pentru 
anul acesta să pășim, în continuare, 
ferm pe calea perfecționării tehno
logiei, a extinderii metodelor și pro
cedeelor moderne. în 1964 vom rea
liza o economie de 30 de tone de 
metal prin înlocuirea unor piese 
metalice cu altele din material 
plastic. Vom extinde la încă 25 de 
repere turnarea cu modele ușor fu
zibile și coji cu liant de bachelită.

Conștienți că aplicarea tehnologiei 
și tehnicii moderne este strîns lega
tă de gradul de cunoștințe profesio
nale al colectivului, am organizat noi 
cursuri de ridicare a calificării pen
tru 200 de muncitori din diferite me
serii și un curs de completare a cu
noștințelor pentru 120 de muncitori. 

Colectivul nostru este hotărît să în- 
tîmpine cea de-a XX-a aniversare a 
eliberării patriei cu rezultate deose
bite pe linia extinderii tehnologiei 
moderne, a creșterii productivității 
muncii și a îmbunătățirii calității 
produselor.

IOSIF BOT
director — Uzinele metalurgice 

„Unirea” din Cluj

suri al C.C.S. : Cîntă țara mea — (ore
le 20). Teatrul Țăndărică (Sala Acade
miei) : Povestea porcului — (orele 16) ; 
(la Casa de Cultură a tineretului din 
raionul „16 Februarie“) : Ala, bala, por
tocala — (orele 15). Circul de stat : Sur
prize berlineze — (orele 19,30).

CINEMATOGRAFE : Legea Antarc- 
tidel .— film pentru ecran panoramic ; 
Patria (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,45; 21).
Podul : Republica (9,45; 11,45; 14; 16,30; 
18,45; 21), Festival (10; 12; 14; 16,15; 18,30; 
20,45), Grivița (10; 12; 14; 16; 18,15;
20,15), Tomis (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). 
Privește înapoi cu mînle : Carpați (9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15), București
(9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45), Fero
viar (10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15), Mo
dern (9,30; 11,45: 14; 16,15; 18,30; 21). Ma
gazin film : Capitol (10; 12; 14; 16,15;
18,30; 20,30), Excelsior (10; 12; 15; 16,45; 
18,30; 20,30), Miorița (10; 12; 14; 16; 18,15;
20,30),  Melodia (10; 12; 15; 17; 19; 21). U- 
raganul : Victoria (9,45; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21), Popular (16; 18,15; 20,30).
Haiducul de pe Ceremuș ; Central 
(10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30). Nu-i 
loc pentru al treilea : Lumina (9,30; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30), Progresul 
(15,30; 18; 20,15). Agatha, lasă-te de cri
me ! : Union (15,45; 18; 20,15), Munca

Comitetele și comisiile femeilor 
din București participă activ la 
acțiunile de gospodărire și înfru
musețare a orașului. întrecerea 
între gospodine pentru cel mai 
frumos bloc, pentru cel mai cu
rat și îngrijit apartament a cu
prins cartiere întregi ; la amena
jarea locurilor de joacă din ju
rul noilor locuințe, la îngrijirea 
parcurilor, plantări de pomi, ar
buști și flori au lucrat mii de 
femei ; în cîteva circumscripții 
s-au organizat sere bau răsadni
țe pentru producerea răsadurilor 
de flori.

O mare atenție acordă comite
tul orășenesc al femeilor acțiu
nilor cultural-educative, folosind 
forme variate și atractive : 
cercuri de citit, cicluri de confe
rințe, lectorate de cultură gene
rală, simpozioane, întîlniri cu oa
meni, de știință, de artă și cultu
ră, seri literare. In Capitală func
ționează în prezent 1700 de 
cercuri de citit, care cuprind 
peste 35 000 de gospodine. Lectori 
ai acestor cercuri sînt cadre di
dactice cu experiență. Unele co
misii de femei din raionul 1 Mai, 
în colaborare cu comitetele de 
clădiri, au organizat, în cadrul 
cercurilor de citit, discuții despre 
conviețuirea socialistă între lo
catari. In alte cercuri s-au citit 
broșuri pe teme de educație : 
„Adolescența“, „Prietenia dintre 
mamă și fiică”, „Autoritatea pă
rinților” etc. Adesea, la cercuri 
sînt invitați medici, pedagogi, 
juriști, scriitori, artiști etc, care 
fac diferite expuneri, citesc 
fragmente din opere literare sau 
lucrări științifice. Programul lec
toratelor de cultură generală 
pentru anul școlar 1963—1964

Am cumpărat de multe ori tri
cotaje de la magazinul „Mioara” 
(O.C.L. Textila nr. 2) de pe Bd. 
Nicolae Bălcescu nr, 36. Aici se 
desfac cu preponderență produ
sele Fabricii „Tînăra gardă”, în 
general mărfuri frumoase, care 
și-au cîștigat aprecierea cumpă
rătorilor. Cu cîteva săptămâni în 
urmă, trecînd prin fața magazi
nului, am, observat în vitrină un 
jerseu din fire sintetice, care 
mi-a plăcut. Modelul era intere
sant, iar culoarea. — corai — reu
șită. In magazin n-am găsit însă 
o asemenea, culoare. „Treceți 
peste cîteva zile” — mi s-a spus. 
Și am trecut de atunci de mai 
multe ori, dar degeaba.

După cum se știe, în vitrină 
sînt prezentate mai cu seamă

Fiecare gospodar se străduiește 
să-și întrețină cît mai bine casa în 
care locuiește. Se întîmplă totuși să 
se spargă un geam, să se tocească 
garnitura unui robinet, să se ardă o 
siguranță ori să se strice broasca de 
la o ușă — mioi defecțiuni, care pot 
fi lesne înlăturate. în cartierul Giu- 
lești-stadion s-a născut inițiativa de 
a se forma, pe blocuri, echipe de lo
catari de diverse profesii, care in
tervin pe loc cînd se produce o de
fecțiune măruntă. Inițiativa s-a ex
tins și în alte cartiere. în Capitală 
există circa 350 de echipe, alcătui
te din aproape 1 000 de meseriași : 
electricieni, instalatori, tîmplari, ti
nichigii, montatori, lăcătuși, meca
nici etc. Echipele din cartierul Giu- 
lești-stadion au efectuat 935 de mici 
reparații, care n-au costat nici un 
ban, Din calculele făcute de admi
nistrația complexului reiese că s-au 
economisit 36 000 de lei. Defecțiuni
le au fost înlăturate imediat, iar 
viața instalațiilor a fost prelungită. 
Gospodarii blocurilor nu s-au măr
ginit la atît : în fiecare apartament 
au fost verificate caloriferele, insta
lațiile de apă și instalațiile electri
ce și, acolo unde a fost cazul, s-au 
făcut reparații.

în mai multe blocuri din cartiere
le Grivița Rosie, Bucureștii Noi, Pa

(16; 18,15; 29,30). Program special pentru 
copil : Doina (orele 10). Placido : Doina 
(11,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30), Flacăra
(14,30; 16,30; 18,30; 20,30). împărăția o- 
gllnzilor strîmbe : Timpuri Noi (de la 
orele 10 la orele 17 rulează în continua
re ; 19; 21), Cultural (16; 18; 20), Cotro- 
cenl (16; 18,15; 20,30). Pisica de mare : 
Giulești (10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30;
20.30) , Volga (10; 12; 15; 17; 19; 21). Pa- 
rașutlștii ; înfrățirea între popoare 
(15,30; 17,45; 20). Povestirile lui Drda : 
Dacia (10; 11,45; 13,30; 15,30; 17,15; 19; 21), 
Balada husarilor : Buzești (16; 18,15;
20.30) . Arhiva secretă de pe Elba : 
C'rîngașl (16; 18,15; 20,30). Medicamentul 
care ucide (ambele serii) : Bucegi (9; 
12,30; 16; 19,30), Arta (15,30; 19), Lira 
(15,30; 19). Ucigașul Șl fata : Unirea 
(16; 18; 20). Tudor (ambele serii) : Vitan 
(15,30; 19), Moșilor (16; 19,30). Qivitoq : 
Aurora (10,15; 12,15; 14,30; 16,30; 18,30;
20.30) , Flamura (10; 12,15; 16; 18,15; 20,30).
Cu toții acasă : Luceafărul (16; 18,15;
20,30),  Cavalerul Pardaillan — cinema
scop : Viitorul (13,30; 16; 18,30; 21). A- 
nlclta merge la școală : Colentlna (16; 
18; 20), Adesgo (16; 18; 20). Jurnalul 
Annel Frank — cinemascop : Floreasca 
(15; 17.45; 20.30), Pacea (16; 19,30). Uoiga- 
șul plătit — cinemascop : Drumul Sării 
(16; 18; 20). Elena din Trola — cinema

cuprinde cicluri de lecții din do
meniul pedagogiei sau al educa
ției cetățenești. Aceste lecții sînt 
audiate bilunar de 3 000 de femei.

Comitetul orășenesc și comite
tele raionale ale femeilor au ini
țiat și manifestări pe teme de 
educație sanitară. In raioanele 
V. I. Lenin, N. Bălcescu, 16 Fe
bruarie au fost organizate con
cursuri cu titlul „Mama știe, co
pilul cîștigă”, avînd drept scop 
însușirea de către femei a cît 
mai multor noțiuni privind să
nătatea și îngrijirea copiilor.

O preocupare importantă a co
mitetelor raionale și a comisiilor 
femeilor o constituie întreținerea 
unor legături permanente între 
familie și școală. Mii de femei 
fac parte din comitetele de pă
rinți de pe lîngă școli. Un intere
sant schimb de experiență, a- 
vînd drept obiect felul cum co
misiile de femei sprijină școala, 
a fost organizat între comisiile 
femeilor din cartierele 15 Giu
lești și 12 Crîngași ; au partici
pat zeci de mame din cartierele 
respective. In cadrul unei întîl
niri între mame, organizate în 
colaborare cu școala, în cartiere
le 18 și 19 (Militari), s-au dez
bătut probleme ale educării co
piilor.

Comisiile femeilor din cartie
rele orașului activează și în ca
drul comitetelor de sprijin de pe 
lîngă unitățile sanitare, în comi
tetele de străzi și de clădiri, la 
Căminele culturale din comunele 
subordonate.

EUGENIA GHEORGHIAN 
secretară a Comitetului 
orășenesc al femeilor 

București

sortimentele noi, produsele de se
zon, cărora magazinul le face re
clamă și pe care cumpărătorii le 
pot găsi în rafturile magazinului. 
A expune anumite produse în
seamnă, implicit, a-i invita pe 
cetățeni să intre și să le, cumpe
re. Cred că este nu numai o ches
tiune de bună organizare, ci și de 
corectitudine față de public să-l 
informezi cum se cuvine și să 
nu-i prezinți ceea ce nu-i poți 
oferi. De altfel, după cîte știu, 
este o obligație a magazinului ca, 
pînă la reasortare, să scoată din 
vitrină produsele care s-au epui
zat. De ce nu se procedează ast
fel și la magazinul „Mioara" ?

NINA NESTOR 
coresp. voluntar

jura, Giulești au fost amenajate mici 
ateliere.

în blocurile 4 și 6 prefabricate 
din complexul Grivița Roșie, insta
lațiile de apă, mai ales la spălătorii, 
dădeau uneori de furcă gospodine
lor. Locatarii-specialiști le-au veri
ficat în amănunt, iar cînd este ne
voie fac și reparații, se înlocuiesc 
garniturile învechite ale robinetelor. 
Astfel de lucrări au executat și loca
tarii din cartierele Pajura, Pieptă
nari, Drumul Taberei.'

Strungarul Eugen Becheanu s-a 
mutat de doi ani în blocul nr. 5 pre
fabricate din Calea Griviței. în bloc 
el este cunoscut ca un meseriaș 
„universal“. A reparat. împreună cil. 
alți locatari, broaștele la ușile de là 
intrare, a înlocuit de mai multe orfT 
siguranțele la tablourile electrice, a 
pus la punct robinetele defecte.

Activitatea acestor colective do
vedește că acolo unde există spirit 
gospodăresc, multe neajunsuri mici 
pot fi rezolvate pe loc, operativ, 
fără a se aștepta intervenția I.A.L.- 
ului. Exemplul locatarilor din Giu
lești și al celorlalți, de care am vor
bit mai sus, merită a fi urmat și de 
alții. A-și întreține cît mai bine 
apartamentul este doar interesul 
oricărui locatar.

L. BĂCIUCU

scop : Ferentari (15,30; 18,- 20,30). Gol 
printre lupi — cinerKascop : Cosm/~ 
(15,45; 18; 20,15).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 — Jurna
lul televiziunii. 19,10 — Pentru școlari : 
Construiți-vă singuri... o săniuță cu 
cîrmă. 19,30 — Filmul „Tintin și misterul 
lînei de aur". 21,10 — Agendă muzicală 
de Jack Brätln și Boris Stegărescu. In 
încheiere : Poșta televiziunii, buletin
de știri și buletin meteorologic.

CUM VA FI VREMEm

Timpul probabil pentru zilele de 31 
ianuarie, 1 și 2 februarie. In țară ; Vre- 
rrte umedă cu cerul variabil, mal mult 
acoperit. Vor cădea precipitații mai 
frecvente în jumătatea de sud a țării. 
Vînt potrivit din sectorul estic mal în- 
tîi, apoi din nord-vest. Temperatura în 
creștere la început, apoi staționară. 
Minimele vor fi cuprinse între zero șl 
minus 10 grade, iar maximele între mi
nus 4 șl plus 6 grade. In București : 
Vreme umedă cu cerul variabil, mai 
mult acoperit, Vor cădea precipitații 
temporare. Vînt potrivit din est. Tem
peratura în creștere la început, apoi 
staționară.
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co/iespommi mnihi thaksmit:
Șaizeci pentru unul 1654, 

de

Lucrările secției de cereale

ore, zeci de mun- 
funcționari și in- 
s-au oferit să do- 
sînge pentru a 
viața tovarășului 
muncă. Printre ei 

apro-

Viața tînărului Ion 
Fortade era în primejdie. 
Se afla la spital și pier
duse mult sînge. Un tele
fon dat la comiteM sin
dicatului de la fabrica 
„Partizanul" din Bacău a 
avut ecoul așteptat. în 
cîteva 
citori, 
gineri 
neze 
salva 
lor de
erau și prieteni 
pia.ți ai bolnavului, dar 
și mulți care nici nu-l 
cunoșteau. Aflînd însă că 
un om este în pericol, 
i-au sărit in ajutor. în a- 
ceeași zi, vreo 30 de sala- 
riați ai fabricii s-au pre
zentat la centrul de colec
tare și conservare a sîn
gelui. Era nevoie de mai 
mulți, deoarece bolnavul 
continua să piardă o par-

te din sîngele introdus 
prin transfuzii. Și peste 
cîteva zile, alte 10 per
soane și-au oferit sîn
gele. în mai puțin de o 
săptămînă, la centrul de 
colectare și conservare a 
sîngelui s-au prezentat 
aproape 60 de persoane. 
Pentru ca sîngele colec
tat să corespundă grupei 
respective s-a apelat și 
la serviciile 
cialist 
de 16 
navul 
gravă,
al fabricii, îngrijorat de 
soarta lui, a fost alături 
de el.

...L-am vizitat pe tînă- 
rul Ion Forțade acasă, 
după ce a părăsit spita
lul. Se simțea bine, re
stabilit.

unui spe- 
din Iași. Timp 

zile, în care bol- 
s-a aflat în stare 
întregul colectiv

originală
N. MOCANU

la cel 
care 

soare, 
• electrice. 
mai vechi

într-una din sălile Pa
latului Culturii din Plo
iești vizitatorii sînt atrași 
de b expoziție originală : 
„Ceasul de-a lungul vre
mii", organizată de mu
zeul regional de istorie. 
Aici pot fi văzute diferite

ceasornice — de 
cu nisip sau cel 
funcționează după 
pînă la cele 
Printre cele 
exponate se află un ceas 
din anul 1640, construit 
în întregime din lemn,

un ceas cu apă din 
pendule executate 
meșteșugari transilvăneni 
în secolul al XVIII-lea. 
Vizitatorul poate vedea 
și ceasul de călătorie al 
lui Mihail Kogălniceanu, 
și pendula care a apar
ținut pictorului Theodor 
Aman. Sînt expuse și 4 
ceasuri de pe vremea 
revoluției franceze cu un 
mecanism care 
orele

și plante tehnice

cîntă - la
12 acorduri din

„Marsilieza". mai
mare parte dintre cea
sornice funcționează și 
astăzi. Expoziția a stîr- 
nit un viu interes în rîn- 
dul vizitatorilor. De la 
deschidere ea a fost vizi
tată de aproape 60 000 oa
meni ai muncii din dife
rite localități din țară 
și turiști de peste hotare.

a Consiliului Superior al Agriculturii
Forfele antifasciste portugheze luptă 

pentru crearea unei Portugalii democratice

DirecțiaLa 
regională a ml- 
liției-Cluj a in
trat recent un 
tînăr.

— Mă 
mese Imre 
noș și 
muncitor 
trustul 
nai de 
strucții. 
venit cu 
mintea să 
ajutați 
găsesc

TASSALGER (Agerpres). 
transmite : în ianuarie 1964 a avut 
loc în Europa o nouă conferință a 
forțelor antifasciste 
reunite în Frontul patriotic al eli
berării naționale (F.P.E.N.), creat la 
conferința din decembrie 1962. La 
conferință au participat delegați 
din țară și din străinătate.

Conferința a demonstrat unitatea 
diferitelor curente politice ale opo
ziției portugheze, care și-au reafir
mat hotărîrea nu numai de a lupta 
în comun pentru doborîrea dictatu
rii fasciste, ci și de a menține o co
laborare strînsă pe viitor în crearea 
unei Portugalii democratice.

S-a reafirmat faptul că F.P.E.N. 
recunoaște dreptul popoarelor din 
coloniile portugheze la autodetermi
nare și independență ; s-a hotărît să 
fie intensificată lupta împotriva 
politicii colonialiste a guvernului 
fascist al lui Salazar, mai ales îm
potriva războaielor coloniale, și s-a 
recunoscut necesitatea de a se sta
bili contacte și o colaborare mai 
strînse între F.P.E.N. și mișcările 
naționale din coloniile portugheze.

S-a ajuns la concluzia că dicta
tura fascistă poate fi doborîtă nu
mai prin insurecție și au fost adop

lui Gostat-Fetești,’ Ion Negoiță, Erou 
al Muncii Socialiste, președintele 
G.A.C. Pechea, regiunea Galați, A- 
lexandru Bărboi, președintele Con
siliului agricol raional Negru Vodă, 
Marin Jingoiu, inginer șef al S.M.T. 
Budești, regiunea București, Gh. 
Bîla, directorul G.A.S. Izvoru Mare, 
regiunea Dobrogea, Dănilă Chirilă, 
președintele G.A.C. Mirăslău, regiu
nea Cluj, Gabor Samoilă, inginer la 
G.A.C. Mireșu Mare, regiunea Ma
ramureș, Adrian Crețu, șeful secției 
cereale și plante tehnice a Consiliu
lui agricol raional Huși, Victor Cre- 
menescu, inginer la G.A.C. Milo- 
șești, regiunea București, Nicolae 
Cojocaru, inginer la G.A.C. Berești- 
Bistrița, regiunea Bacău, Ileana Săl- 
ceanu, inginer la G.A.C. Băilești, re
giunea 
dintele 
Galați, 
G.A.S.
Radu Vitan, inginer la G.A.C. Scor- 
nicești, regiunea Argeș, și Constan
tin Parpalete, președintele G.A.C. 
Brădeanu, regiunea Ploiești. Vorbi
torii au împărtășit experiența do- 
bîndită în cultura porumbului, și-au 
expus părerile asupra recomandări
lor cuprinse în referatele prezentate 
și au făcut propuneri pentru spori
rea producției în 1964.

Lucrările ședinței continuă.
★

Seara, în cinstea participantilor la 
lucrările ședinței lărgite a Secției de 
cereale și plante tehnice a Consi
liului Superior al Agriculturii, 
samblul de cîntece și dansuri 
C.C.S. a prezentat selecțiuni 
spectacolul „Cîntă țara mea“.

(Agerpres)

tate măsuri menite să accelerez© 
procesul revoluționar.

Au fost studiate în amănunțime 
formele celor mai apropiate acțiuni 
ale forțelor 
tărît să fie 
populare de masă în sprijinul re
vendicărilor 
să fie folosite 
posibilitățile de activitate legală și 
semilegală.

Conferința F.P.E.N,, care include 
în calitate de membri reprezentanți 
din țară și din străinătate, a deve- • 
nit organul de conducere al 
F.P.E.N. S-a adoptat, de asemenea, 
hotărîrea ca în străinătate să fie 
creat un organ de conducere și 
executiv denumit Junta revoluțio
nară portugheză, sub președinția 
generalului Humberto Delgado.

Mièrcuri dimineață au început în 
Capitală lucrările ședinței lărgite a 
secției de cereale și plante tehnice 
a Consiliului Superior al Agricultu
rii consacrate culturii porumbului și 
sfeclei de zahăr. Iau parte membrii 
secției de cereale și plante tehnice, 
președinți și șefi de secție ai consi
liilor agricole regionale, directori și 
ingineri-șefi ai trusturilor Gostat, 
specialiști din institutele de cercetări 
și de învățământ agricol superior, din 
G.A.S., S.M.T. și G.A.C., conducători 
ai unor instituții centrale și orga
nizații obștești. La ședință participă 
de asemenea tovarășul Mihai Dalea. 
secretar al C.C. al P.M.R., președin
tele Consiliului Superior al Agricul
turii.

în cuvîntul de deschidere, tovară
șul Nicolae Ionescu. vicepreședinte al 
Consiliului Superior al Agriculturii, 
a subliniat importanța cunoașterii și 
aplicării în practică a celor mai noi 
rezultate ale cercetărilor științifice și 
experienței avansate, în scopul obți
nerii în acest an a unei recolte bune 
de porumb. Tov. Nicolae Giosan, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
Superior al Agriculturii, directorul 
Institutului central de cercetări agri
cole, a prezentat apoi referatul 
„Comportarea celor mai valoroși hi
brizi dubli de porumb și agrotehni
ca lor în lumina noilor rezultate ex
perimentale“. în continuare, tov. 
Bucur Schiopu, prim-vicepreședinte 
al Consiliului Superior al Agricultu
rii, a expus referatul cu privire la 
„Rezultatele obținute în cultura po
rumbului de către gospodăriile agri
cole de stat în anul 1963“.

Au urmat apoi discuții. Au luat cu
vîntul Ion Călin, directorul Trustu-

portugheze
antifasciste și s-a ho- 

intensificate acțiunile

economice și politice, 
în continuare toate

După 24
N. PANTILIE

ser

Oltenia, Vasile Popa, preșe- 
Consiliului agricol regional 
Eugen Florea, directorul 

Clarii-Vii, regiunea Banat,
•I

regio- 
con- 
Am 

rugă- 
mă

să-mi 
mama. 

Ö cheamă Bar
bara, iar a- 
tunci cînd m-a 
dat la orfeli
nat lucra în 
Cluj.

Atîta știa tî- 
nărul despre 
mama lui, cînd 
au început că
utările. Au 
fost folosite 
toate mijloacele 
de investiga
ție ; s-au fă
cut adrese în 
toate părțile, 
s-au consultat 
dosarele, s-a a- 
pelat 
viciile 
sonal 
rilor. 
„Igazsag" 
însemnare 
ța lui Ianoș, care 
ajuns în orfelinat 
împrejurările tragice ale 
războiului și care și 
continuă să-și 
mama. Muncitorul 
bely Carol tocmai 
ziarul ca de obicei, 
milie. La povestea lui Ia
noș soția a tresărit. Tre
buie să fie copilul meu,

ACȚIUNILE PARTIZANILOR 
CONGOLEZI IAU AMPLOARE

an
al 

din

întreprinde-
regional

la
de per- 
ale
Ziarul

a publicat o 
despre via- 

Ianoș, care a 
în orfelinat în

acum 
caute
Bor- 
citea 

în fa-

pe care l-am pierdut în 
timpul războiului.

A doua zi s-au prezen
tat la miliție Barbara 
Borbely, o femeie în vîr- 
stă, împreună cu soțul 
ei. întîmplător a intrat 
și Ianoș, să mai întrebe 
de soarta mamei sale. Cei 
doi semănau leit. S-au 
recunoscut. Sosise clipa 
emoționantă, așteptată de 
ani de zile. S-au regăsit 
după 24 de ani.

Primirea de către 
tovarășul Mihai Dalea 

a ambasadorului
R. P. Bulgaria

ii aCînd inginerii 
devin studenti

(Urmare din pag. I-a)

AL. MUREȘAN

Tovarășul Mihai Dalea, secretar al
C.C. al P.M.R., președintele Consi
liului Superior al Agriculturii, a 
primit la 28 ianuarie în audiență 
protocolară de prezentare pe amba
sadorul extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Populare Bulga
ria, Gheorghi Bogdanov.

(Agerpres)

LEOPOLDVILLE 
Ministerul Apărării 
dat publicității primul său comuni
cat cu privire la operațiunile tru
pelor congoleze împotriva partizani
lor din provincia Kwilu. în comuni
cat se arată că în această provincie 
au fost trimise întăriri. Avioane ale 
forțelor aeriene au putut ateriza pe 
aerodromul din Idiofa (localitate 
aflată, cu excepția cîtorva puncte, 
sub controlul partizanilor) unde de 
mai multe zile se află încercuită de 
detașamentele de partizani o unita
te a jandarmeriei.

După cum se știe, acțiunile parti
zanilor din provincia Kwilu au luat 
o deosebită amploare în ultimele 
zile. Detașamentele de partizani, al 
căror efectiv este apreciat la cîteva 
mii de oameni, controlează o întinsă 
parte a provinciei.

29 (Agerpres). 
al Congoului a

La Innsbruck
INNSBRUCK 29 (Agerpres). — 

Ieri, pe un timp frumos, cu soare 
și cer albastru, pe stadionul de la 
Bergisel, de lîngă Innsbruck, a avut 
loc festivitatea de deschidere a ce
lei de-a IX-a ediții a Jocurilor O- 
limpice de iarnă.

Cu cîteva ore înainte de începe
rea festivității, peste 60 000 de spec
tatori se aflau în tribunele ce în
conjoară platoul unde vor ateriza 
săritorii de la trambulină.

La ora 11 (ora locală) un semnal 
de trompeți anunță sosirea pe sta
dion a președintelui Republicii 
Austria, dr. Adolf Schärf. El este 
primit în tribuna de onoare de pre
ședintele Comitetului Olimpic In
ternațional, Avery Brundage, și de 
ministrul învățământului al Aus
triei, dr. Heinrich Drimmel, pre
ședintele comitetului de organizare 
a Jocurilor. Orchestra Wilfner 
Musikkapele, dirijată de Sepp Tän
zer, intonează Imnul de stat al 
Austriei.

Parada este deschisă, potrivit tra
diției, de echipa Greciei, țara de ori
gine a Jocurilor Olimpice. Imbrăcați 
în costume pitorești de iarnă trec 
apoi prin fața tribunelor (în ordinea 
alfabetului german) sportivi din Ar
gentina, Australia, Belgia, R. P. 
Bulgaria, Chile, R. S. Cehoslovacă, 
Danemarca, Germania (echipă uni
tă), Finlanda, Franța, Anglia, India, 
Iran, Islanda, Italia, Japonia, Iugo
slavia, Canada, Coreea de sud, 
Lichtenstein, R. P. Mongolă, Olan
da, R.P.D. Coreeană, Norvegia, 
R. P. Polonă, R. P. Romînă, Suedia, 
Elveția, Spania, Turcia, U.R.S.S., 

' R. P. Ungară, S.U.A. și Austria.
Purtătorii drapelelor se desprind din 
rândul delegațiilor și se aliniază cu 
fața la tribuna principală.

La ora 11,44, dr. Heinrich Drim
mel, ministrul învățămîntului al 
Austriei, se urcă pe mica estradă 
înălțată în centrul stadionului și 
pronunță cuvîntul de salut către 
participanți. Apoi vorbește pre
ședintele Comitetului Olimpic Inter
național, Averv Brundage. Mulțu
mind organizațiilor sportive austriece 
pentru eforturile depuse, care au 
permis tinerilor sportivi să se întîl- 
nească din nou sub simbolul ideii 
olimpice, uniți de idealul comun al 
prieteniei sportive, președintele 
C.I.O. îl invită pe președintele Re
publicii Austria, dr. Adolf Schärf, 
să deschidă Jocurile. La ora 11,51

fost aprinsă flacăra olimpică

unde arde flacăra olimpicăCupa de piatră de pe Bergisel

Comunicatul Direcției 
centrale de statistică 

a R. P. Mongole
ULAN BATOR 29 (Agerpres). —i 

După cum transmite agenția Monța- 
me, Direcția centrală de statistică at 
R. P. Mongole a dat publicității un 
comunicat în legătură cu îndeplini
rea planului R. P. Mongole de dez
voltare a economiei și culturii în 
anul 1963.

Anul trecut, se spune în comunicat, 
șeptelul de vite a crescut cu 6,8 la 
sută față de cel existent în 1962. De 
asemenea, a fost depășit planul de 
predare către stat a cotelor de carne 
și lînă. Agricultorii mongoli au strîns 
în 1963 peste 320 mii tone de cereale. 
Față de anul 1962 producția indus
trială globală a țării a crescut cu 5,5 
la sută.

Au fost date în exploatare zeci de 
întreprinderi, printre care combina
tul pentru prelucrarea lemnului, fa
brica pentru producția de oxigen, fa
brica pentru prelucrarea alabastru- 
lui și o linie de cale ferată cu q 
lungime de 68 km.

un 
de
o 
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/Actualitatea pe scurt
ȘAH. In runda a 13-a a turneului zo

nal de șah de la Kecskemet 
gară), Florin Gheorghiu a 
Bilek (R. P. Ungară). Alte 
Fachmann—Prameshuber 1—0 ; 
Pietsch 1—0 ; Hort—Clarcke 
terminat remiză partidele:
Langeweg ; Hecht—Bhend ; Attard—Mata- 
novici. Aseară, în runda a 14-a, Florin 
Gheorghiu a remizat cu Clarcke.

FOTBAL. Uniunea europeană de fotbal 
a stabilit calendarul întîlnirilor preliminarii 
din cadrul turneului de juniori U.E.F.A., 
care va avea loc în Olanda. Echipa R. P. 
Romîne, lepartizată în grupa a 8-a, 
juoa la 26 martie la Leeuwarden

(R.P.. Un- 
remizat cu 

rezultate : 
Tringov— 

1—0. S-au 
Bednarski —

(ora locală), președintele Austriei 
pronunță tradiționala frază: „Declar 
deschisă cea de-a IX-a ediție a 
Jocurilor Olimpice de iarnă de la 
Innsbruck“. Deasupra stadionului 
răsună solemn acordurile Imnului 
Olimpic, al compozitorului austriac 
Richard Strauss. în acest timp pe 
cel mai înalt catarg se ridică drape
lul olimpic care va străjui aici pînă 
la 9 februarie.

Urmează festivitatea predării dra
pelului păstrat timp de 4 ani la 
Squaw Walley, locul de disputare a 
olimpiadei de iarnă din 1960. Adus 
de șase sportivi americani, drapelul 
este predat primarului orașului 
Innsbruck, dr. Alois Lugger. Trei 
salve de tun anunță sosirea ștafetei

Tumeul de hochei pe gheață

olimpice. Din tribune se aude un 
freamăt. La intrarea stadionului își 
face apariția prima purtătoare a tor
ței olimpice, schioara austriacă 
Christi Staffner. Ea predă flacăra 
schiorului Josl Rieder, fost campion 
mondial de slalom. El urcă pe scara 
cu numeroase trepte, care duce la 
locul înalt al trambulinei, unde se 
află soclul de piatră terminat în 
vîi'f cu o cupă uriașă — și aprinde 
focul olimpic.

Pe stadion purtătorii drapelelor 
formează un semicerc. Cu fața spre 
ei, sportivul Paul Aste, din echipa 
de bob a Austriei, rostește jurămîn- 
tul olimpic. Apoi în sunetele fanfa
relor, însoțite de aclamațiile entu
ziaste ale publicului, echipele parti
cipante părăsesc incinta 
Jocurile olimpice de 
Innsbruck au început.

stadionului, 
iarnă de la

sovietici au reușit să obțină o frumoasă 
victorie, după trei reprize în care au 
dominat aproape permanent. Scor final 
5—1 (la pauze 1—0 ; 3—0 ; 1—1). O 
altă favorită a turneului, echipa R. S. 
Cehoslovace, a întrecut cu 11—1 (3—0 ; 
4-—0 ; 4—1) echipa Germaniei. Canada 
a cîștigat cu 8—0 (1—0; 5—0; 2—0) 

Uniunea Sovietică — se vor întrece ' partida cu hocheiștii Elveției. La Eissta- 
pentru cucerirea titlurilor olimpic, mon
dial și european. în cel mai important 
meci al programului de ieri s-au întâl
nit două dintre favoritele turneului, 
selecționata Uniunii Sovietice, campioa
nă mondială, și S.U.A., campioană o- 
limpică la Squaw Walley. Hocheiștii

După meciurile preliminare, ale că
ror rezultate au fost în general scontate 
(cu o singură excepție : Elveția — Nor
vegia 5—1), de ieri au început meciu
rile turneului olimpic propriu-zis. Cele 
opt ochipe din grupa A — Canada, 
Cehoslovacia, Elveția, Finlanda, Germa
nia (echipă unită), S.U.A., Suedia și

dion sînt programate azi meciurile 
Canada-Suedia și Elveția-Finlanda.

Primele partide ale echipelor din 
grupa B (Austria, Italia, Iugoslavia, Ja
ponia, Norvegia, Polonia, Romînia, Un
garia) se dispută astăzi. Hocheiștii ro- 
mîni întîlnesc echipa Poloniei.

In cadrul recentei sesiuni a Comitetului 
Olimpic Internațional (C.I.O.) s-a stabi
lit ca organizarea celei de-a 10-a ediții a 
Jocurilor Olimpice de Iarnă din 1968 să fie 
încredințată orașului Grenoble (Franța), 
care a obținut cele mai multe voturi (60). 
Orașul canadian Calgari —■ candidat și el 
pentru organizarea J.O. din 1968 — a în
trunit cu 5 voturi mai puțin. M. Michailen, 
primarul orașului Grenoble, a propus ca 
Olimpiada albă din 1968 să aibă loc între 
2 și 12 februarie.

★
Cu ocazia aceleiași sesiuni, au fost ac

ceptate ca noi membre ale C.I.O., comi-

va 
cu 

Austria. Echipa învinsă din acest meci va 
întîlni la 28 martie, la . Veendam, Irlan
da, iar cîștigătoarea va întîlni Irlanda, 
la 30 martie, la Emmen.

Sferturile de finală ale competiției vor 
avea loc la 1 aprilie la Dordrecht, Utrecht, 
Amsterdam și Rotterdam. Semifinalele sînt 
programate la 3 aprilie, iar finala la 5 
aprilie la Amsterdam.

O In sferturile de finală ale Cupei cam
pionilor europeni la fotbal, ieri la Madrid, 
Real Madrid a învins cu 4—1 (2—0) pe 
Ac Milano.

RUGBI. Anul trecut, la Toulouse, cu o- 
cazia meciului de rugbi Romînia—Franța, 
forul rugbistic din localitate și reprezen
tanții federației noastre au discutat posibi
litatea organizării unei noi întîlniri între 
rugbiștii francezi și romîni sub denumirea 
Pirinei—Carpați. La F.R.R. s-a primit re
cent propunerea ca primul meci să aibă 
loc chiar în primăvara aceasta (în luna 
mai). La București se vor întîlni selecțio
natele de seniori Carpați și Pirinei, iar la 
Toulouse echipele respective de juniori. în 
1965, seniorii vor juca la Toulouse și ju
niorii la București.

TENIS DE MASĂ. In „Cupa campioni
lor europeni” la tenis de masă (masculin), 
echipa Slavia Praga va întîlni la 5 februa
rie la Praga, echipa Vasutas Epitoek-Buda- 
pesta. In cea de-a doua semifinală, la 11 
februarie la Cluj, C.S.M. Cluj va primi 
replica echipei Vörös Meteor Budapesta.

La feminin, în finala „Cupei campioni
lor europeni“ se vor întîlni la București 
în cursul lunii • martie, echipele Voința 
București și Vörös Meteor Budapesta.

SCHI. Tradiționala competiție de schi 
„Cupa orașului Sinaia” se dispută sîmbătă 
și duminică pe pîrtiile din apropierea fru
moasei stațiuni de pe valea Prahovei. La 
start au fost invitați cei mai buni schiori 
din țară.

HOCHEI. La Brașov s-a încheiat tur
neul de calificare în campionatul republi
can. Iată rezultatele ultimei zile : Avîntul 
Gheorghieni — Voința Sighișoara 6—3, 
Tîrnava Odorhei — Metalul Rădăuți 9—3, 
Știința Cluj — Dinamo București 6—3. în 
urma acestor rezultate, trei echipe (Di
namo, Știința și Tîmava) au totalizat cite 
8 puncte, ocupînd primele locuri ale cla
samentului final. Dinamo și Știința, al că
ror golaveraj este mai bun, s-au calificat 
pentru turneul final al campionatului re
publican.

olimpice
tetele olimpice din Algeria, Nigeria, Sierra 
Leone și Congo. în prezent, numărul co
mitetelor olimpice naționale care au ade
rat la C.I.O. este de 114. în unanimitate 
a fost aprobată includerea biatlonului ca 
probă permanentă în programul Jocurilor 

’ de iarnă. Pînă acum, biatlonul 
titlu experimental..

A
în programul Joc'Wloi Olimpice 
următoarele probe : patinaj artis- 
(figuri compuse) ; schi-fond 30 
m patinaj viteză (femei) ; schi- 

' nrima manșă la săniuțe

merge la „Semănătoarea" să-mi 
procur desenele". Un proiectant de la 
I.C.T.M.C. a apreciat că noțiunile 
dobindite la cursul de sudură i-au 
deschis un orizont mai larg, iar 
inginer în vîrstă, de la un trust 
construcții, care e și lector la 
școală de calificare, a arătat 
frecventarea cursului de sudură
ajută să-și îndeplinească mai bine 
această muncă.

în concluzie, Universitatea teh
nică lărgește orizontul de cunoș
tințe, pune în legătură pe inginerii 
de aceeași specialitate, dă impuls 
schimburilor de experiență. Și dacă 
nu oferă cursanților soluții de-a 
gata, stîrnește în orice caz interesul 
pentru problemele tehnice de actua
litate, îndeamnă la abordarea lor 
într-un chip nou.

Din afirmațiile cursanților primei 
promoții a Universității s-au des
prins și cîteva sugestii. Ele me
rită să fie luate în seamă, întru- 
cît ar contribui la îmbunătățirea 
unor prelegeri viitoare. Cît mai 
multe exemple concrete din produc
ție, relatări mai ample despre noi 
utilaje (aceste sugestii se adresează 
în special unor prelegeri de la cursul 
de construcții). Să fie prezentate 
cît mai des filme cu caracter teh
nic, întrucît dau o imagine concre
tă a noilor metode și se imprimă te
meinic în memorie. Și mai a- 
les — sugestia cea mai des repeta
tă — prelegerile să fie multiplicate, 
îneît fiecare 
posesia unui 
pe care l-a 
fi de dorit 
noștințe dobindite 
tatea tehnică să fie popularizate în 
rîndurile cadrelor 
prinderi, aplicate

PROIECTUL UNUI NOU CENTRU 
UNIVERSITAR ÎN FRANȚĂ

Ministerul Educației Naționale al 
Franței a hotărît. înființarea unui 
nou centru universitar în orașul 
Saint-Etienne. în noul centru uni
versitar, care va fi situat la aproxi
mativ 4 kilometri de centrul orașu
lui Saint-Etienne, vor învăța circa 
10 000 de studenți.

O ÏNTIMPLARE NEOBIȘNUITĂ

ASCENSIUNE NOCTURNĂ

Olimpice 
figura cu

Astăzi, 
figurează 
tic-femei 
km j 500 
coborîre (bărbați) ; pr 
(masculin și feminin).

participant să fie în 
exemplar al cursului 
frecventat. Și apoi ar 
ca toate aceste cu

la Universi-

tehnice din între- 
larg în practică.

Natașa, locuitoare în vîrstă de doi 
ani a orașului Gorki, a fost eroina 
unei întîmplări neobișnuite. Fiind lă
sată singură de părinții săi, ea s-a 
urcat pe pervazul ferestrei de la 
etajul IV, de unde se vedea foarte 
bine animația de pe stradă. Geamul 
în care se sprijinea s-a spart și ea 
a căzut. După ce s-a lovit de cor
nișa de ciment a magazinului de la 
parter, a fost prinsă de Vadim Gla
zunov. Neobișnuitul reflex al aces
tuia se datorește antrenamentului 
pentru fotbal și hochei — sporturi 
pe care le practică. Natașa a fost 
transportată de urgentă la spital și 
supusă unui consult. Spre marea 
surprindere a medicilor fetița nu 
are nici o leziune, starea sănătății 
ei fiind perfectă.

Cesare Maestri, cunoscutul „pă
ianjen al Dolomiților“, a reușit să 
facă prima ascensiune nocturnă pe 
timp de iarnă, de unul singur, a 
muntelui Crozzon di Brenta. La că
derea serii, el a pornit de la baza 
Crozzon di Brenta, a urcat pînă în 
vîrful muntelui înalt de peste 3 100 
m, și înainte de revărsatul zorilor 
a fost înapoi la bază. Ascensiunea 
a putut fi urmărită de jos datorită 
armei cu semnale luminoase folo
sită de alpinist. Unicul precedent 
celebru de ascensiune nocturnă a 
fost înfăptuit acum aproximativ 20 
de ani de Hermann Dhull pe mun
tele — ' ‘ ‘ "Watzmann, în Germania.

ALUNECĂRI DE TEREN
ÏN ECUADOR

Echipe speciale de salvare au fost 
trimise la 48 km vest de Quito, 
pentru a dezgropa un tren acoperit 
de pămînt, ca urmare a unor alune
cări de teren. Potrivit relatărilor 
agenției Associated Press, trenul a 
fost oprit mai întîi de o avalanșă 
care a blocat linia ferată. Cîteva 

. minute mai tîrziu s-a produs o 
nouă avalanșă care a acoperit mai 
multe vagoane.

UN DAR AL MUNȚILOR
Revista sovietică „Ogoniok" rela

tează un caz interesant petrecut re
cent în munții Daghestan, la o înăl
țime de 2 000 m, în apropiere de sa
tul Mocioh. Este vorba de un feno
men al naturii deosebit de rar.

Iată ce s-a întîmplat. Intr-o noap
te, colhoznicul Mahomed Mahome- 
dov a fost trezit de un bubuit ce 
se auzea din direcția unui pisc. 
După ce s-a luminat de ziuă, el a 
văzut că un uriaș masiv stîncos, s-a 
desprins din înălțimi și aluneca în
cet, dar vizibil, la vale. în urma se
sizării sale, la fața locului a sosit 
în mare grabă o comisie alcătuită 
din oameni de știință și alți specia
liști. Ca primă măsură, locuitorii 
satului au fost evacuați.

Cercetările întreprinse au dus la 
concluzia că porțiunea de munte, cu 
un volum de peste 200 milioane 
m.c., aluneca cu o viteză de 2-3 m 
pe minut. Alunecarea sa nu consti
tuia însă un pericol pentru satul în
vecinat, deoarece în fața piscului- 
călător se afla un obstacol puternic
— panta înaltă a unui defileu. în 
fundul defileului se afla însă albia 
rîului Mocioh și era de presupus că 
prăvălindu-se, stînca va bara cursul 
apei al cărei nivel va crește. Tre
buiau luate deci măsuri urgente 
pentru deversarea surplusului de 
apă.

Supozițiile specialiștilor s-au ade
verit întocmai : masivul stîncos a a- 
lunecat timp de șase zile cu o vite
ză din ce în ce mai mare și, în cele 
din urmă, s-a lovit de peretele de
fileului. Izbitura a fost atît de pu
ternică incit locuitorii din împreju
rimi — pînă la zeci de km distanță
— au crezut că a avut loc un cutre
mur.

Natura a lucrat cu măiestrie, ofe
rind colhoznicilor un original dar al 
munților. închizînd defileul, stînca

a făurit un baraj natural, solid, 
care a zăgăzuit rîul, formînd un lac 
cu apă limpede și caldă (+20 de 
grade). S-a constatat însă că nivelul 
apei creștea mai repede decît era de ■ kilometru, 
prevăzut, pentru că lacul era acum 
alimentat nu numai de rîul Mocioh 
ci și de numeroase pîrîiașe calde și 
reci, izvorîte din crăpături ivite 
după dizlocarea masivului.

Specialiștii au luat hotărîrea de a 
construi un canal deversor prin care 
să fie evacuat din lac surplusul de 
apă. Lucrările trebuifu efectuate cu 
mașini grele, de mare randament. 
Pentru a le aduce sus, la altitudinea 
de 2 000 m, au fost refăcute și cons- 
truite drumuri

dozerele au început să taie muntele. 
In urma lor veneau sudorii, cons
truind din plăci groase de fier un 
jgheab lung de peste o jumătate de

de acces. Apoi bul-

Lacul limpede și frumos a fost 
populat cu păstrăvi tineri, ur- 
mînd ca în viitor să fie aduse aici 
și alte specii valoroase de pește, 
într-un an-doi se va construi aici o 
fabrică de conserve, iar în dreptul 
cascadei de 100 de m ce s-a creat 
prin construirea canalului deversor, 
se va 
trică. 
noul

în fotografie : 
din munții Daghestan.

* 

amenaja o centrala hidro elec- 
Livezi și grădini vor întregi 
peisaj.

Noul lac Mocioh

»fei
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Conferința pentru Cipru 
bate pasul pe loc

GENEVA 29. — De la trimisul
special Agerpres, C. Benga : .

O delegație a Consiliului Mon Ral 
al Păcii, condusă de Isabelle Blume, 
membru în Prezidiul Consiliului 
Mondial al Păcii, a' sosit la Geneva 
pentru a remite tuturor șefilor de
legațiilor țărilor participante la tra
tativele pentru dezarmare textul u- 
nui mesaj al Consiliului Mondial al 
Păcii, precum și apelul în favoarea 
dezarmării, adoptat la sesiunea de 
la Varșovia a Consiliului din 28 
noiembrie — 2 decembrie 1963. Ape
lul poartă semnătura lui John Ber
nal, președintele executiv 
siliului Mondial al Păcii.

Isabelle Blume a vizitat, 
nuarie, și sediul misiunii 
nente a R. P. Romîne de .pe lîngă 
Oficiul european al Națiunilor Uni
te din Geneva, unde a remis amba
sadorului extraordinar și plenipo
tențiar al R. P. Romîne la Berna, 
Vasile Dumitrescu, conducătorul de
legației romîne la lucrările Comite
tului celor 18 state pentru dezarma-

al Con-

la 29 ia- 
perma-

Tn Comitetul O.N.U. pentru 

locuințe, construcții șl sistematizare

Proiect de rezoluție 
prezentat de R.P. Rommă

NEW YORK 29 (Agerpres). - In 
cadrul lucrărilor celei de-a doua se
siuni a Comitetului O.N.U. pentru lo
cuințe, construcții și sistematizare, la 
punctul de pe ordinea de zi „finanța
rea locuințelor și a serviciilor colec
tive“, delegația romînă a propus un 
proiect de rezoluție care recomandă 
utilizarea unei părți din resursele 
care vor fi eliberate prin dezarmare 
pentru satisfacerea nevoilor de lo
cuințe în lume.

La acest proiect s-au alăturat în 
calitate de 
ponia.

Proiectul 
delegația romînă, recomandă Con
siliului Economic și Social și grupu
lui special care va fi format pentru 
studierea problemei folosirii pașnice 
a resurselor eliberate prin dezar
mare să ia în considerare necesita
tea alocării unei părți corespunză
toare din 
tisfacerea 
cuințelor, 
tizării.

coautori Grecia și Ja

de rezoluție, propus de

aceste resurse pentru sa- 
nevoilor din, domeniul lo- 
construcțiilor și sistema-

Reacții americane 
la memorandumul sovietic

WASHINGTON 29 (Agerpres). - 
Comentînd memorandumul guvernu
lui U.R.S.S. privitor la măsurile în
dreptate spre slăbirea cursei înarmă
rilor și destinderea încordării in
ternaționale, un purtător de cuvînt 
al Departamentului de Stat al S.U.A. 
a declarat că Statele Unite salută 
propunerea sovietică cuprinsă în a- 
cest document în legătură cu distru
gerea bombardierelor. Purtătorul de 
cuvînt al Departamentului de Stat 
nu s-a referit însă la ideea distru
gerii tuturor bombardierelor, așa 
cum se preconizează în memoran
dumul sovietic.

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ
Cine va scoate castanele?

Ce urmărește proiectul „ADELA“

New

După cum s-a anunțat, sub auspi
ciile Organizației pentru colaborare 
economică și dezvoltare (OECD), la 
Paris a avut loc o adunare a re
prezentanților unor cercuri de afa
ceri din țările N.A.T.O. și din Japo
nia care au discutat despre crearea 
unei organizații particulare pentru 
investiții în America Latină. Cu pri
vire la țelurile acestei întîlniri, săp
tămânalul vest-german „DIE ANDE
RE ZEITUNG" scrie următoarele :

„Sub firma ADELA. N.A.T.O. a 
făurit un nou instrument pentru 
infiltrarea economică în America 
Latină. Nașii acestei noi organizații 
a cărei constituire a fost hotărîtă la 
10 și 11 ianuarie 1964 la Palais de la 
Muette din Paris, sînt senatorul re
publican Jacob K Javits din 
York, Felipe Herrera (Chile), preșe
dintele Băncii de dezvoltare inter
americane (BID), dr. José A. Mora 
(Uruguay), secretarul general al Or
ganizației statelor americane (OSA) 
și Walter Sedwitz (S.U.A.), secretar 
pentru problemele economice în ca
drul O.S.A Statutele ADELA (At
lantic Developement 
Group for Latin 
să fie elaborate 
bruarie.

Acest organism 
vizarea „Alianței pentru 
care, datorită unor reduceri drastice 
în buget efectuate de Congresul de 
la Washington (ziarul evită să se 
pronunțe asupra lipsei de eficiență a 
acestui program — n.r.) a fost pusă 
sub semnul întrebării. Totodată se 
urmărește atragerea la proiectele 
de dezvoltare din America Latină a 
unor fonduri europene și japoneze în 
scopul de a nu împovăra bugetul a- 
merican cu noi angajamente finan
ciare și de a scuti S.U.A. de un nou 
eșec, menținîndu-se însă poziția

< - 
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Assistance
America) urmează 
pînă în luna fe-

urmărește reacti-
progres“

re, mesajul și apelul amintite mai 
sus.

Adresîndu-se Comitetului celor 18 
state pentru dezarmare, mesajul 
subliniază că reluarea lucrărilor a- 
cestui comitet la începutul anului 
1964 are loc într-o atmosferă nouă, 
favorabilă, creată în primul rînd de 
încheierea Tratatului de la Moscova, 
cu privire la interzicerea parțială a 
experiențelor cu arma nucleară și de 
realizarea altor măsuri tinzînd spre 
menținerea păcii.

După ce relevă contribuția impor
tantă a Comitetului celor 18 state 
pentru dezarmare în crearea unei 
atmosfere mai favorabile pentru 
tratative, mesajul cere participanți- 
lor la conferința pentru dezarmare 
să rezolve de urgență și cu mai mul
tă hotărîre obiectivele cuprinse în 
preambulul Tratatului de la Mos
cova, între care realizarea unui 
acord cu privire la dezarmarea ge
nerală și totală, încetarea tuturor 
experiențelor cu arma nucleară. în 
același timp se exprimă speranța că 
se vor înregistra progrese rapide și 
pe calea rezolvării măsurilor par
țiale aflate pe ordinea' de zi a Co
mitetului.

în încheierea mesajului se subli
niază că organizațiile din lumea în
treagă care luptă pentru pace își 
vor intensifica activitatea pentru a 
crea o presiune puternică a opiniei 
publice în vederea realizării dezar
mării generale și totale.

Răspunsul lui Jawaharlal Nehm 
la mesajul lui

29 (Agerpres). — TASS 
La Delhi a fost dat pu-

DELHI 
transmite : 
blicității răspunsul primului minis
tru al Indiei, Jawaharlal Nehru, la 
mesajul lui N. S. Hrușciov, președin
tele Consiliului de Miniștri al
U.R.S.S., din 31 decembrie 1963.

„Problema cea mai acută, de im
portanță vitală, care stă în fața ome
nirii — se arată în răspunsul pri
mului ministru indian — este pro
blema menținerii și consolidării pă
cii“. „Sînt de acord cu dv., domnule 
președinte — se spune în „răspuns— 
că divergentele în legătură cu fron
tierele și teritoriile de stat duc la o 
încordare serioasă și intensifică ris
cul de război. Indiferent dacă aceste 
litigii se referă la state mici sau 
mari, orice încercare de a le rezolva 
cu ajutorul armelor constituie un pe
ricol real pentru pacea și securitatea 
internațională“.

„Guvernul Indiei este de acord cu 
propunerile dv. Am sprijinit tot
deauna punctul de vedere că recur
gerea la forță nu rezolvă problemele 
și considerăm că toate guvernele tre
buie să ajungă la un acord privind 
renunțarea la folosirea forței pentru 
reglementarea divergentelor terito
riale sau a problemelor de frontieră. 
Un acord în această problemă. în
cheiat între state, ar duce, după con
vingerea noastră, la o anumită slă
bire a încordării și ar constitui un 
nou pas spre crearea încrederii in
ternaționale, care este absolut nece
sară pentru un progres consecvent pe

din R.F.G., Franța și Anglia, ai că
ror industriași și mari bancheri nu 
se declară dispuși să-și bage 
banii într-un -«butoi fără fund» nu
mai pentru a menține poziția S.U.A. 
Javits a prezis că ADELA își va pu
tea începe viața abia după cîțiva ani.

dominantă nord-americană în Arne- Prin cuvintele sale a răzbit temerea 
rica Latină. că marile națiuni industriale din

Sesiunea ADELA s-a desfășurat Europa occidentală, au înțeles tac- 
însă într-un moment nepotrivit. Ea 
a coincis, în timp, cu evenimentele 
sîngeroase din zona canalului Pa
nama care au determinat statul Pa
nama să ceară revizuirea acordului 
cu privire la canal și să depună îm
potriva S.U.A. plîngeri la Consiliul 
de Securitate și Consiliul OSA.

Evenimentele din Panama au um- 
.forit sesiunea ADELA. Acest lucru 
l-a recunoscut și senatorul Javits 
care, de doi ani, caută aliați în cer
cul parlamentarilor N.A.T.O., în fa
voarea ideii investițiilor în comun în 
America Latină. După încheierea 
consultărilor secrete cu bancheri și 
industriași din țările N.A.T.O. și din 
laponia, el a arătat că pînă acum 
doar o serie de firme din S.U.A. 
(societățile IBM, Ford și Standard 
Oil of New Jersey), și din Bel
gia. Italia. Japonia și Olanda vor să 
participe la noua societate pentru 
investiții private în America Latină, 

Javits și-a mascat numai cu greu 
dezamăgirea determinată de 
dinea negativă a

atitu-
reprezentanților

Lupta împotriva Mafiei
Activitatea comisiei parlamentare de anchetă
Presa italiană continuă să publice 

relatări cu privire la noua fază a 
lucrărilor Comisiei desemnate de 
parlamentul italian pentru ancheta
rea activității Mafiei, faimoasa aso
ciație care de mulți ani terorizează 
Sicilia. în legătură cu activitatea 
comisiei parlamentare ziarul „Cor- 
riere della Sera“ scrie :

FIRMĂ SUEDEZĂ VA LIVRA 
UTILAJ CUBEI

STOCKHOLM 29 (Agerpres). — 
După cum relatează Agenția Tele
grafică Suedeză, o firmă suedeză a 
încheiat un contract pe termen lung 
cu Cuba prevăzînd livrarea de uti
laj pentru întreprinderile din in
dustria cimentului care urmează să 
fie construite în Cuba.

în același timp firma contractantă 
va acorda Cubei ajutor tehnic la 
instalarea utilajului și în pregătirea 
de specialiști cubanezi în domeniul 
industriei cimentului.

GISCÄRD D'ESÎAIMG DESPRE
COMERȚUL FRÂMCO-SOVIETIC
MOSCOVA 29 (Agerpres). — Mi

nistrul de finanțe și afaceri econo
mice al Franței, Giscard d’Estaing, 
care a făcut o vizită în Uniunea 
Sovietică la invitația ministrului co
merțului exterior al U.R.S.S., Niko
lai Patolicev, a plecat miercuri pe 
calea aerului spre Paris. în timpul 
vizitei sale în Uniunea Sovietică, 
Giscard d’Estaing a dus tratative cu 
oficialitățile sovietice privitoare la 
dezvoltarea schimbului comercial 
între U.R.S.S. și Franța. El a avut, 
de asemenea, și o convorbire cu 
N. S. Hrușciov, președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S.

înainte de a părăsi capitala Uniu
nii Sovietice, Giscard d’Estaing a 
făcut o declarație pe aeroport în 
care a subliniat că tratativele pe 
care le-a dus la Moscova s-au des-

de-

N. S. Hrușciov
calea spre acordul cu privire la 
zarmarea generală și totală".

în încheiere, premierul J. Nehru 
salută inițiativa cuprinsă în mesajul 
lui N. S. Hrușciov și își exprimă spe
ranța că principalele țări interesate 
vor da exemplu, întreprinzînd mă
suri ca în cazul tratativelor între 
marile puteri care au ajuns la acor
duri asupra interzicerii experiențelor 
cu arma nucleară și demilitarizării 
spațiului cosmic.

Ghana. Recoltarea fructelor de cacao

tica americană și nu sînt dispuse 
să-și pună la dispoziție milioanele.

Intr-un referat despre sarcinile 
ADELA, Herrera a comunicat că 
BID va pune la dispoziția acestui 
organism suma de 120 milioane de 
dolari, industriașii din țările N.A.T.O. 
ar urma să pună la dispoziție 
40 milioane, iar țările latino-ameri- 
cane — alte 40 milioane dolari, pen
tru a se ajunge astfel la capitalul to
tal de 200 milioane dolari.

Nu poate fi nici o îndoială — con
tinuă săptămînalul — că ADELA 
este de pe acum un copil născut 
mort, deoarece această formă de a 
veni în ajutorul „Alianței pentru 
progres“ care a eșuat, nu va fi ca
pabilă să rezolve într-un chip mai 
favorabil problemele economice 
urgente ale Americii Latine. 
ADELA nu va fi în stare să frîneze 
fenomenele inflaționiste din țările 
sud-americane; singura lui realizare 
va fi o creștere a afluxului de capital 
american“.

„După o ședere de cîteva zile la 
Palermo, timp în care au avut loc 
o serie de întrevederi cu oficialită
țile din Sicilia, cu reprezentanți ai 
partidelor politice etc., membrii co
misiei speciale pentru cercetarea 
activității organizației teroriste 
„Mafia“ s-au întors la Roma. Cei 31 
de membri ai comisiei urmează să 

fășurat cu succes și că ele „vor con
tribui, fără îndoială, la îmbunătăți
rea relațiilor comerciale dintre 
Franța și Uniunea Sovietică“.

OPINII ALE CERCURILOR
DE AFACERI

COPENHAGA 29 (Agerpres). — 
La Copenhaga a avut loc o reuniu
ne a reprezentanților cercurilor de 
afaceri din Danemarca. Luînd cu- 
vîntul cu acest prilej, K. Saugman, 
președintele Uniunii comercianților 
danezi, s-a pronunțat în favoarea 
dezvoltării relațiilor comerciale din
tre Danemarca și țările socialiste.

CIUDAD DE PANAMA 29 (Ager- 
preș). — Consiliul național al eco
nomiei Republicii Panama s-a în
trunit marți într-o ședință la care 
au participat reprezentanți ai gu
vernului și ai cercurilor de afaceri. 
După cum transmite agenția U.P.I., 
în cursul ședinței, care a fost con
sacrată examinării problemei rela
țiilor comerciale ale țării, s-a reco
mandat guvernului să stabilească a- 
semenea relații cu toate țările lumii, 
inclusiv cu țările socialiste.

într-o cuvîntare televizată, rostită 
după încheierea lucrărilor, Ruben 
Dario Carles, directorul filialei din 
Panama a băncii „Chase Manhattan 
Bank“, a declarat că se pronunță în 
favoarea stabilirii de relații comer
ciale cu toate țările socialiste.

relatează că „ele nu 
nici o hotărîre con

Erhard. relatează 
nu a reușit să obți-

încheierea convorbirilor 
îtalo - vest-germane

ROMA 29 (Agerpres). — In legă
tură cu convorbirile italo-vest-ger- 
mane. încheiate marți la Roma, 
France Presse 
s-au soldat cu 
cretă“.

Cancelarul 
France Presse, 
nă de la guvernul italian o declara
ție clară de raliere la punctul de 
vedere vest-german de sprijinire 
fermă și fără rezerve a proiectului 
de creare a forțelor nucleare mul
tilaterale.

în comunicat se consemnează că 
în cadrul relațiilor bilaterale dintre 
cele două țări continuă să existe u- 
nele dezacorduri, mai ales în 
privește dezechilibrul balanței 
merciale dintre cele două țări.

ce
co-

arestat. Cu 
i hotărît să 
înconjoară 
sîngeroase 
Tommaso

stabilească directivele ce trebuie 
date celor două subcomisii care se 
vor întoarce în Sicilia pentru o pe
rioadă mai lungă, în cursul lunii fe
bruarie. Se pare că în această fază 
a anchetei, comisia specială a cu
noscut o serie de elemente extrem 
de importante pentru scopul pe 
care îl urmărește“.

Ziarul arată că, în ultima zi a 
întrevederilor, în sala de audiențe a 
palatului Normanni din Palermo, pus 
la dispoziția comisiei parlamentare, 
a sosit însoțit de cîțiva agenți, Simo
ne Mansueto, în prezent ; 
o lună în urmă, acesta a 
rupă „legea tăcerii“ care 
o serie de evenimente 
petrecute în cartierul 
Natale din Palermo. („Legea tăcerii 
complice“ sau „lege dell’omerta“, 
cum o numesc membrii „Mafiei“, 
este una din legile de bază ale a- 
cestei organizații teroriste. Ea im
pune tăcere absolută tuturor celor 
care au avut de-a face cu acțiunile 
„Mafiei“. Cine încalcă această lege 
își pune în pericol viața căci una 
din devizele Mafiei spune : „Cine-i 
orb, surd și tace, trăiește 100 de ani 
în pace“), 
mînat senatorului Pafundi, 
dintele 
moriu 
pe care el le aduce unor membri ai 
Mafiei din respectivul cartier. Este 
vorba de reconstituirea unor delic
te care în ultimii ani au făcut să 
curgă mult sînge în cartierul 
Tommaso Natale. Mansueto și-a în
cheiat expunerea cerînd protecția 
anchetatorilor.

„în continuare, scrie ziarul „Cor- 
riere della Serra“, comisia de anche
tă va trebui să întreprindă o minu
țioasă investigare asupra instituții
lor regionale și asupra administra
țiilor comunale din Sicilia. într-un 
viitor apropiat, comisia se va 
angaja într-o atentă examinare 
a activității diverselor societăți 
ca : „Sofis“ (Societatea financiară 
siciliană), „Irfis“ (Institutul regio
nal pentru finanțarea industriilor în 
Sicilia), „Ese“ (Societatea siciliană 
pentru electricitate), și altele, asu-

Simone Mansueto a în- 
preșe- 

comisiei speciale, un me- 
care cuprinde acuzațiile

GENEVA 29 (Agerpres). — La 29 
ianuarie a fost dat publicității ra
portul comitetului juridic al Organi
zației internaționale a muncii. Co
mitetul, care s-a întrunit între 14—20 
ianuarie sub preșidenția lui Oksnes, 
Norvegia, a elaborat două amenda
mente la statutul O.I.M. care, pe de 
o parte, împuternicesc conferința 
O.I.M., organul suprem al acestei or
ganizații, să excludă sau să suspende 
din O.I.M. orice membru exclus sau 
suspendat din O.N.U., al cărei organ 
este O.I.M. și, pe de alta, îi dă drep
tul să suspende pe orice membru 
„care duce în mod flagrant și per
sistent o politică de discriminare ra
sială, cum este apartheidul“.

în afară de cele două recomandări, 
comitetul a elaborat propuneri amă
nunțite privind lichidarea discrimi
nării rasiale în domeniul folosirii 
brațelor de muncă.

In preajma congresului S. F. I. O.
Ne putem imagina ce se va în- 

timpla la 1 februarie la intrarea să
lii de festivități a primăriei din su
burbia pariziană Clichy în momen
tul sosirii participanților la congre
sul extraordinar al partidului socia
list — S.F.I.O. Fotografi, ope
ratori de cinema și televiziune 
vor aștepta nerăbdători apariția 
„domnului X“. Nu fac aceste afir
mații de dragul unei introduceri 
neobișnuite la articolul pe care mă 
pregătesc să-l redactez, așezînd în 
acest fel congresul S.F.I.O. în li
mitele scenariului unui film cu un 
personaj principal enigmatic pe 
care îl vom cunoaște în ultima sce
nă. Dar iată faptele : . în toamna 
trecută aproape toate ziarele fran
ceze au publicat numeroase arti
cole căutînd să descifreze cine ar 
putea fi „domnul X“, candidatul 
opoziției în viitoarele alegeri pentru 
președinția republicii (deși mai sînt 
aproximativ doi ani pînă la acest 
eveniment). Nu numai data alege
rilor nu este cunoscută încă, dar în 
afară de anumite declarații voalate 
(cea mai directă dintre ele făcută 
în septembrie 1963), generalul de 
Gaulle n-a precizat în public dacă 
are de gînd să-și prezinte din nou 
candidatura. Din cite se vede, 
ceasta n-a împiedicat însă presa

ci
să

Lansarea în S«LLA. 
a unui satelit artificial 

al Pămîntului
CAPE KENNEDY 29 (Agerpres).— 

Administrația națională pentru pro
blemele aeronauticii și spațiului — 
N.A.S.A. — a anunțat că la 29 ia
nuarie a fost lansat de la poligonul 
Cape Kennedy un satelit artificial al 
Pămîntului cu ajutorul sistemului de 
rachete „Saturn 1“. Satelitul, a cărui 
lansare a fost amînată de două ori 
din cauza unor deficiențe de func
ționare, a fost plasat pe orbită ; el 
cîntărește 17 tone. Satelitul nu con
ține ca sarcină utilă decît un mic 
post de radio, care să permită urmă
rirea traiectoriei sale de pe Pămînt. 
Lansarea acestui satelit face parte 
dintr-o serie de experiențe din ca
drul programului american pentru 
lansarea unui om în Lună.

largi pături ale opiniei publice 
Sicilia.
ziua sosirii comisiei parlamen- 
la Palermo, ziarul local „L’Ora“

pra cărora Mafia și-a extins in
fluența".

Presa italiană subliniază, de ase
menea, interesul pe care sosirea co
misiei la Palermo l-a trezit în cele 
mai 
din

în 
tare 
a publicat la loc de seamă textul 
integral al unul raport secret asu
pra activității a 24 de presupuși 
șefi ai Mafiei. „Acest impresionant 
document, în care sînt denunțate 
relațiile strînse pe care le au mem
brii Mafiei cu autoritățile politice, 
administrative și chiar cu chestura 
poliției, explică ziarul, a fost trimis 
conducerii grupului de carabinieri 
de către locotenentul Mario Malau- 
sa, cu trei luni înainte ca acesta 
să-și piardă viața în atentatul pus 
la cale în cartierul CiacUlli, unde 
explozia unei mașini abandonate pe 
stradă a provocat moartea cîtorva 
polițiști“. într-un manifest al Fede
rației comuniste din Palermo se 
spune : „Comuniștii salută cu inte
res și cu încredere sosirea comisiei 
parlamentare și amintesc că sarcina 
principală a tuturor democraților, 
a tuturor oamenilor cinstiți, este să 
lupte împotriva Mafiei pentru a a- 
sigura progresul insulei. Mafia nu 
este numai o organizație care ucide. 
Pentru a o lovi, trebuie izolate și 
distruse centrele abuzurilor și ale 
corupției care se ramifică în întrea
ga Sicilie“.

Organizația studențească din Pa
lermo, condusă de catolici, a orga
nizat, cu ocazia sosirii comisiei, o 
întîlnire la care s-au discutat pro
bleme ale acțiunii împotriva Ma
fiei.

înainte de a pleca spre Roma, 
președintele comisiei, senatorul Pa- 
fundi, a declarat unor ziariști : 
„Munca desfășurată în această pe
rioadă a fost intensă și ne-a permis 
să cunoaștem o serie de aspecte 
foarte interesante ale problemei. 
Vom continua lucrările la Roma și 
ne vom întoarce în Sicilia cît de cu- 
rînd“. 

• Opinia publică cipriotă se opune creării forfelor de poliție N.A.T.O.
• Apelul Iul U Thanf către guvernele Greciei, Turciei ți Ciprului

LONDRA 29 (Agerpres). — Marți 
avut loc o ședință extraordinară a

cabinetului britanic, sub președinția 
primului ministru Douglas-Home, 
care a analizat posibilitățile de a 
împiedica întreruperea conferinței 
asupra Ciprului.

După ședință, ministrul de exter
ne britanic, R. A. Butler, a avut o 
lungă întrevedere cu ministrul afa
cerilor externe al Turciei Cemal Er
kin, la sfîrșitul căreia ministrul de 
externe turc a declarat că delegația 
sa nu are „pentru moment" intenția 
de a părăsi conferința și că va aș
tepta rezultatul consultărilor între
prinse de guvernul britanic în ve
derea trimiterii în Cipru a unei for
țe internaționale de poliție furnizată 
de către unele țări membre ale
N.A.T.O.

Paralel a avut loc o întrevedere 
între ministrul afacerilor externe al 
Greciei, X. Palamas, și ministrul de 

problemele 
coloniilor.

stat britanic pentru 
Commonwealthului și 
Duncan Sandys.

Generalul britanic G. H. Baker,

a început să înlo- 
al necunoscutului 
în ajunul acestui 
care va lua în dis-

acestuia 
pe acel 
iată-ne 
socialist

umple coloane întregi despre can
didatul opoziției, căutînd, bine în
țeles, să ghicească despre cine ar 
putea să fie vorba. Cum în primă
vara anului trecut, Guy Mollet, se
cretarul general al S.F.I.O., a deda 
rat că n-are intenția să-și depună 
candidatura, mulți s-au gîndit la alt 
lider socialist, Gaston Defferre, de
putat și primar al Marsiliei. Treptat, 
profilul 
cuiască 
„X“ și 
congres
cuție tocmai cadidatura lui Gaston 
Defferre. în același timp, congresul 
va. examina, în lumina viitoarelor 
alegeri, relațiile dintre partidul so
cialist și partidul comunist.

De fapt, Defferre și-a început 
campania electorală încă înainte de 

Corespondență din Paris

a fi investit în chip oficial drept 
candidat al partidului socialist. La 
12 ianuarie, la Marsilia, în fața dele
gațiilor federației S.F.I.O. Bouches- 
du-Rhône care, după cum a scris 
„Le Monde“, „în unanimitate, fără 
abțineri l-au plébiscitât pe prima
rul marelui port mediteranean 
pentru a candida la alegerile pre
zidențiale“, el a definit concepția sa 
în materie de tactică și program, 
referindu-se îndeosebi la relațiile 
socialiștilor cu comuniștii. Că a- 
ceasta este cheia candidaturii lui 
Defferre, cu alte cuvinte că șan
sele lui nu pot fi luate în conside
rare fără sprijinul comuniștilor, 
reiese și din declarațiile tuturor spe
cialiștilor de aci. In „Le Monde“ 
Jacques Fauvet, analizînd, în 'lumi
na Viitoarelor alegeri, relațiile dintre 
socialiști și comuniști, scria de cu- 
rînd : „Nu va exista majoritate de 
stingă fără voturile comuniștilor 
care reprezintă singure cel puțin ju
mătate dintr-o astfel de majoritate“.

în această privință însă Defferre 
se situează pe o poziție pe care co
muniștii nu o acceptă : el cere un 
sprijin fără condiții, fără un acord 
prealabil. Primarul Marsiliei a spus : 
„în cazul în care voi fi desemnat la 
Congresul extraordinar al partidului 
socialist, nu voi angaja discuții cu 
partidul comunist, nu voi negocia 
cu el, nu voi accepta un program 
comun...“. Or, tocmai acest ultim 
punct — programul — este ceea ce 
comuniștii cer cu insistență pentru 
a susține candidatura liderului so
cialist.

în proiectul de rezoluție adoptat 
de plenara C.C. al P.C.F. din 9—10

Panama cere o sesiune extraordinară 
♦ S.a

WASHINGTON 29 (Agerpres). - 
La 29 ianuarie Miguel Moreno, re
prezentantul panamez pe lîngă 
O.S.A., a declarat Comitetului in- 
teramerican pentru pace, care se 
ocupă de regiemeritarea conflictului 
americano-panamez, că guvernul 
său a hotărît să ceară convocarea 
unei sesiuni extraordinare a Orga
nizației statelor americane pentru a 
lua în discuție acest conflict. Mo-

SCURTE ȘTIRI
RABAT. U Thant, secretarul gene

ral al O.N.U., a sosit la 29 ianuarie 
la Rabat, într-o vizită de trei zile, 
în drum, U Thant a făcut o escală 
la Paris, după care și-a continuat 
drumul spre Maroc.

HELSINKI. Radiodifuziunea fin
landeză a transmis scenariul radiofo
nic „Titanic vals" după piesa cu 
același nume a scriitorului romîn 
Tudor Mușatescu.

MOSCOVA. Cercetătorii de la In
stitutul de fizică al Academiei de 
Științe a U.R.S.S. au pus la punct 
construcția unui generator cuantic 
(laser) de tip nou, cu ajutorul că
ruia se pot vedea razele infraroșii.

PARIS. Publicația economică 
franceză „Agefi“ relatează că pro
ducția de fontă a țărilor membre 
ale Comunității Economice a căr
bunelui și oțelului a cunoscut în a- 
nul 1963 o scădere de 512 000 tone, 

șeful adjunct al Statului major im
perial al Angliei, a sosit la Washing
ton pentru întrevederi cu expe Ï’ 
Pentagonului în legătură cu prok 
tata forță internațională de polițJ. 
destinată a fi trimisă în Cipru.

Se știe însă că guvernul cipriot 
cere crearea unei forțe de poliție 
internațională sub controlul Consi
liului de Securitate care să supra
vegheze armistițiul din Cipru. Pre
sa cipriotă a publicat miercuri nu
meroase editoriale în care se pro
nunță împotriva unei intervenții a- 
mericane și a creării forțelor de po
liție furnizate de țări ale N.A.T.O.

Un apel la „cea mai extremă mo
derație“ a fost adresat guvernelor 
Greciei, Turciei și Ciprului de către 
secretarul general al O.N.U., U 
Thant, înainte de plecarea sa într-o 
serie de țări din Africa. El a cerut 
celor trei guverne să depună eforturi 
pentru „întărirea păcii în această 
regiune“ și să se abțină de la orice 
acțiuni de natură să agraveze o si
tuație și așa încordată.

pe care le 
a respinge 
comuniști, 
în ultimul 
a acceptat

ianuarie pentru a fi supus celui 
de-al 17-lea Congres al partidului ce 
se va ține în luna mai la Paris se 
spune: „în vederea viitoarelor alegeri 
prezidențiale, Partidul Comunist 
Francez nu ar putea hotărî să se 
pronunțe de la primul tur de scru
tin pentru un candidat necomunist 
fără un acord precis asupra unui 
program comun prevăzînd îndeo
sebi. instituții cu adevărat demo
cratice ca și mijloacele de înfăptui
re a acestui program". ...în aceeași 
rezoluție se spune : „O mare răs
pundere revine partidelor care de
clară că aparțin clasei muncitoare 
și socialismului, pentru a depăși di
vergențele și diviziunea, pentru a 
acționa împreună în aceeași direc
ție... comuniștii și socialiștii pot 
reuși să treacă peste divergențe și 
pot merge împreună spre socia
lism".

Care sînt motivele, în afară de di
feritele speculații tactice, 
invocă Defferre pentru 
soluția preconizată de 
deși tot el recunoaște că 
timp «partidul socialist 
să ducă în anumite limite acțiuni 
paralele și chiar comune cu comu
niștii». ? Iată răspunsul lui : „Dar cu 
toată evoluția care s-a produs, între 
noi rămîn mari divergențe".

Defferre și-a expus la Marsilia 
punctul său personal de vedere. Alți 
socialiști și îndeosebi cei care fac 
parte din federațiile din nordul 
Franței, care și-au dat asentimentul 
cu rezerve pentru candidatura lui 
Defferre, vor lua poziție la congres. 
Dezbaterile acestuia sînt așteptate cu 
interes în rîndurile mișcării munci
torești și ale întregii opinii publi
ce din Franța.

Cititorul își va pune desigur între
barea : ce poziție adoptă celelalte 
partide în problema viitoarelor ale
geri prezidențiale? Pînă acum doar
M.R.P. (partidul catolic), a luat po
ziție în cadrul unei ședințe a Comi
tetului său național. Sau, mai bine 
zis, nu a luat poziție. Republicanii 
populari și-au amînat hotărîrea pen
tru mai tîrziu. Și alte partide, radi
calii, independenții sînt mai degra
bă pentru manevre de culise : se 
schițează o încercare de regrupare 
a partidelor de centru negaulliste, o 
tendință de a nu face opoziție siste
matică, iar dacă generalul de Gaulle 
nu va candida, de a propune un can
didat propriu. S-ar putea astfel ca, 
după Gaston Defferre, alias „dom
nul X", ziarele să lanseze mîine pe 
„domnul Y". Dar aceasta este — 
după cum se spune — o altă poveste.

T. VORNICU

reno a spus că el consideră nego
cierile cu Statele Unite, duse în 
cadrul Comisiei 
drept inutile.

După cum 
Associated Press, 
mez se menține ferm la cererea sa 
ca Statele Unite să-și ia angaja
mentul de a semna un nou tratat 
care să înlocuiască tratatul din 1903 
privitor la zona canalului Panama.

Unite,
interamericane.

relatează agenția 
guvernul pana-

în raport cu anul precedent. Po
trivit publicației producția de fon
tă a R.F.G. a înregistrat o scădere 
de 5,5 la sută.

J*

REYKJAVIK. Reprezentanții Par
tidului socialist unit au obținut din 
nou victoria la alegerea conducerii 
celui mai mare sindicat din Islanda, 
Sindicatul muncitorilor portuari și 
necalificați din Reykjavik. Acest sin
dicat se situează în fruntea luptei 
pentru îmbunătățirea situației oame
nilor muncii de pe insulă.

DAR-ES-SALAAM. Guvernul 
Tanganicăi a desemnat o comisie 
de anchetă pentru cercetarea îm
prejurărilor și cauzelor răscoalei 
din săptămîna trecută a unităților 
militare. Comisia va examina și po
sibilitatea unor modificări constitu
ționale.


