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ÎNGRIJIREA SEMĂNĂTURILOR
în toamna anului trecut au fost 

însăminfate 3 100 000 ha cu grîu. 
Printr-o bună organizàre a muncii 
și folosirea rațională a tractoare
lor și mașinilor agricole, oamenii 
muncii din agricultură au reușit 
să facă semănatul griului la timp 
și în condiții agrotehnice superi
oare. Ca urmare, mare parte din 
semănăturile de toamnă au intrat 
în iarnă bine înfrățite. Pentru 
asigurarea unei recolte bune în 
toate unitățile este necesar să se 
acorde o mare atenție lucrărilor 
de îngrijire a semănăturilor de 
toamnă. Organele și organizațiile de 
partid, consiliile agricole, toți oame
nii muncii de pe ogoare sînt chemați 
să se ocupe cu cea mai mare răs
pundere de această problemă. Ce 
trebuie întreprins în această direc
ție ?

Pentru ca lucrările de îngrijire să 
se poată executa în bune condiții 
este necesar să se cunoască îndea
proape starea de vegetație a semănă
turilor pe fiecare parcelă în parte. 
Consiliul Superior al Agriculturii a 
indicat ca specialiștii din gospodării
le de stat și colective să facă obser
vații amănunțite pe parcele bine a- 
lese, incit acestea să reprezinte tipul 
de sol, relieful și expoziția în care se 
află terenul respectiv. Aplicînd în 
practică aceste indicații specialiștii 
din numeroase unități agricole so
cialiste din regiunea Dobrogea ridi
că probe de pe teren (monoliți). 
Duse în încăperi cu temperatura co
respunzătoare, plantele din 
probe pornesc în vegetație 
du-se astfel constata cu 
täte procentul de plante 
toase. Și în alte regiuni au fost luate 
astfel de măsuri, fapt care ajută 
conducerile de unități și consiliile 
agricole să cunoască starea semănă
turilor și, pe această cale, să stabi
lească cele mai potrivite lucrări de 
îngrijire. Se impune ca în toate 
gospodăriile de stat și colective să 
se ia asemenea probe — sarcină de 
mare răspundere a fiecărui inginer 
agronom. La executarea acestor lu
crări este bine să fie atrași cursan- 
ții cercurilor pentru cultura plante
lor de cîmp din cadrul învățămîn- 
tului agrozootehnic. Ei vor putea ast
fel aplica cu mai multă ușurință cele 
învățate la lecții, vor contribui încă 
în acest an la sporirea recoltelor.

Aplicarea diferitelor măsuri 
buie să se facă diferențiat după 
rea semănăturilor și condițiile 
turale. Experiența arată că 
cum, în iarnă, acolo unde se formea
ză crustă de gheață, la suprafața te
renului este bine să se facă de în
dată spargerea acesteia pentru a se 
asigura aerisirea plantelor. Sparge
rea gheței se realizează prin trece
rea cu tăvălugi stelați sau, dacă stra
tul este mai gros, cu tăvălugi inelați. 
în regiunea Banat această lucrare 
s-a făcut de acum pe mari suprafețe. 
Pentru a se preîntîmpina asfixierea 
plantelor datorită excesului de umi
ditate, pe locurile unde de obicei băl
tește apa, este necesar să se ia mă
suri pentru evacuarea ei prin săpa
rea de șanțuri. La desprimăvărare, 
pe unele suprafețe plantele pot fi 
descălțate datorită alternării înghe
țului cu dezghețul și vînturilor us
cate. în acest caz, semănăturile vor 
trebui în mod obligatoriu tăvălugite 
pentru ca rădăcinile să fie puse din 
nou în contact cu pămîntul.

Cercetările întreprinse în stațiu
nile experimentale și rezultatele ob
ținute în producție de către nume
roase gospodării de stat și colective 
au demonstrat, ce mare însemnătate
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Wife tfefeffe ÎÂfe
prezintă aplicarea de îngrășăminte 
naturale și chimice în vederea sti
mulării creșterii semănăturilor de 
toamnă. îndeosebi semănăturile ieși
te slăbite din iarnă au nevoie, a- 
tunci cînd vremea se încălzește, să 
găsească în preajma rădăcinilor hra
na necesară în cantități îndestulătoa
re. Iată de ce oamenii de știință re
comandă aplicarea de îngrășăminte 
suplimentare pe aceste semănături. 
Acestea pot fi îngrășămintele chi
mice azotoase sau mranița care se 
obține din gunoiul de grajd bine 
descompus. Datorită dezvoltării in
dustriei chimice, agricultura țării 
noastre primește cantități din ce în 
ce mai mari de îngrășăminte azo
toase. Folosirea lor la semănăturile 
de toamnă și îndeosebi la grîu să 
fie făcută cu mult discernămînt. 
Conducerile unităților agricole socia
liste- trebuie să întocmească planuri 
de fertilizare, ținînd seama de starea 
semănăturilor de pe fiecare parcelă 
în parte. ■

Totodată este necesar ca gospodă
riile colective să fie îndrumate și 
sprijinite să folosească ca îngrășă
minte suplimentare cantități cît mai 
mari de mraniță. Experiențele au a- 
rătat că azotul, fosforul și potasiul 
se găsesc, în gunoiul de grajd bine 
putrezit, într-un procent ridicat și 
sub formă solubilă, atît de necesară 
plantelor la pornirea lor în vegetație. 
Specialiștii recomandă ca mranița să 
se dea în cantitate de 4 000--5 000 kg 
la hectar. Ea are o eficiență și mai 
mare dacă se amestecă cu cenușă — 
care conține multe din elementele 
nutritive de care au nevoie plantele. 
Folosind la stimularea semănăturilor 
toate resursele de îngrășăminte 
gospodării : mraniță, gunoi de 
Sări, must de grajd, se va putea 
ține un mare spor de recoltă.

în multe gospodării colective
regiunile Dobrogea, București și Ga
lați, la îndemnul specialiștilor, co
lectiviștii au și început să transporte 
la cîmp mari cantități de gunoi de 
grajd. De asemenea, în raionul Ca
lafat se desfășoară o largă acțiune 
pentru transportul îngrășămintelor. 
La G.A.S. Obîrșia de Cîmp din acest 
raion 30—40 de atelaje cară la cîmp 
gunoiul de grajd. Aplicînd cele în
vățate la cursurile învățămîntului 
agrozootehnic, colectiviștii din Mi- 
reșu-Mare, raionul Șomcuta, au îm
prăștiat importante cantități de 
îngrășăminte suplimentare peste se
mănăturile de toamnă. La G.A.C. 
Straja, raionul Negru Vodă, ingine
rul agronom împreună cu brigadierii 
au identificat fiecare parcelă unde 
grîul e mai puțin dezvoltat. Aceste 
porțiuni au fost delimitate și, sub di
recta supraveghere a inginerului, s-a 
trecut la aplicarea mraniței și a ce- 
nușei pe o suprafață de 150 hectare. 
Și la alte gospodării colective din 
raionul Negru Vodă s-a procedat la 
fel. Exemplul acestor unități trebuie 
urmat și de alte gospodării, din dife
rite părți ale țării.

Organele și organizațiile de partid 
sînt chemate să îndrume pe colec
tiviști și pe lucrătorii din gospodă
riile de stat să acorde cea mai mare 
atenție îngrijirii semănăturilor. de 
toamnă. Consiliile agricole și cadrele 
de specialiști din unitățile agricole să 
analizeze temeinic ce măsuri trebuie 
aplicate pe fiecare tarla în parte, 
astfel ca să se asigure cele mai bune 
condiții de dezvoltare a semănături
lor de toamnă.

Aplicarea în mod diferențiat a lu
crărilor de îngrijire a semănăturilor, 
folosirea unor cantități cît mai mari 
de îngrășăminte suplimentare 
contribui la sporirea recoltelor.

Mașinile electronice de calcul 
în sprijinul

lei.Mașinile electronice de calcul pro- nuale de aproximativ 5 milioane 
duse în țara noastră sînt folosite în A fost posibil, de asemenea, ca în ul- 
tot mai mare măsură pentru rezolva- timul timp să se studieze cu aceste 
rea unor probleme practice ale pro
ducției. La Uzinele constructoare de 
mașini din Reșița ele au fost utili
zate la diferite calcule legate de pro
iectarea unor mașini. Numeroase lu
crări de irigație și hidrotehnice, di
ferite calcule privind stabilirea unor 
măsuri necesare exploatării sistemu
lui energetic au fost ușurate cu a- 
jutorul mașinilor electronice de cal
cul obținîndu-se totodată economii a-

mașini repartiția optimă a puterilor 
în sistemul energetic național. Nu de 
mult aceste mașini au fost introduse 
și la unele lucrări de planificare ope
rativă a circulației pe rețeaua căilor 
ferate. în prezent, specialiștii insti
tutelor de fizică atomică și energeti
că ale Academiei R. P. Romîne fac 
noi cercetări pentru realizarea altor 
tipuri de mașini electronice de calcul.

(Agerpres)

Pentru îmbunătățirea
DEVA (coresp. „Scînteii“). In stații 

și pe liniile de cale ferată din regiunea 
Hunedoara s-au luat în ultima vreme 
măsuri pentru intensificarea traficului 
feroviar. Pe porțiunile principale de 
cale ferată Coșlariu-Simeria-Ilia, în 
lungime de peste 100 km, joan- 
tele au fost înlocuite cu sistemul de 
îmbinare a liniilor prin sudare. După 
stațiile Simeria și Teiuș, alte două stații 
de mare trafic — Petroșeni și Livezeni 
— au fost modernizate și centralizate

transportului feroviar
electrodinamic. Pentru acest an se pre
vede continuarea lucrărilor de înlocuire 
a.joantelor, construirea de noi linii fe
rate care leagă obiectivele industriale 
în construcție de principala rețea fero
viară, începerea lucrărilor de sistema
tizare și modernizare a stației Simeria- 
Triaj — lucrare care contribuie la îm
bunătățirea transportului între Valea 
Jiului — uzina Victoria Călan și Com
binatul siderurgic Hunedoara.
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La „Cerbul Foto : Gh. VinjilăCarpatin

„Firma garantează calitatea 
17 mari restaurante și 26 de 
hoteluri, cabane și vile 
Inițiativă și bun gust 
„Cerbul Carpatin"
Trustul „Carpați", o gazdă 

ospitalieră pentru mii 
de turiști

In serele Stațiunii experimentale agricole Oradea se recoltează

ul în școli

In ghldurilo turistice ale orașului 
înscrisă, printre clădirile multise

culare, și o străveche casă pentru 
diferite negoțuri, înălțată chiar în 
inima Brașovului. Ea și-a deschis 
pentru prima oară porțile în urmă 
cu mai bine de 400 de ani. Aici, sub 
bolțile arcuite, breslașii brașoveni 
vindeau localnicilor ori celor veniți 
de pe alte meleaguri, felurite pro
duse. Acest „străbunic" al magazi
nelor și restaurantelor de astăzi își 
mai făcea simțită prezența doar în
tre filele unui ghid și, se înțelege, 
pe harta vie a orașului.

I-a fost dat însă bătrînei clădiri 
să se scuture de povara anilor și, 
sub noua-i denumire — „Cerbul 
Carpatin" — să-și întîmpine oaspeții 
mai tînără și mai frumoasă ca ori- 
cînd. Este vorba de un complex mo
dern de alimentație publică compus 
din restaurant, bar-cramă, bar-cofe- 
tărie, braserie și cramă de degusta
re, cate s-a bucurat de la bun în
ceput de aprecierea vizitatorilor. E 
plăcut într-adevăr să petreci o seară 
într-un decor atît de original, unde 
fantezia arhitecților a făcut casă 
bună cu măiestria artiștilor plastici. 
Totul este îmbietor, vădind bun gust 
și exigență, preocupare pentru a 
oferi publicului un cadru cît mai 
atrăgător. Mobilierul are linii suple, 
elegante, încadrîndu-se armonios în 
întreaga arhitectură a sălilor învă
luite în lumina neonului. Să nu ui
tăm însă esențialul: atenția cu care 
personalul deservește pe consuma
tori, calitatea și varietatea 
rilor.

Căutările neobosite de a 
permanent nivelul întregii
tăți, receptivitatea la tot ce este nou, 
spiritul de inițiativă . al conducerii 
Trustului de alimentație publică 
„Carpați" (director coordonator Șer- 
ban Andreescu) și-au găsit oglindi
re și în ideea de a transforma stră
vechea clădire într-un. 
adevărat modern.

In urmă doar cu 15 
trustului „Carpați" era
săracă : un restaurant ,si două ho
teluri An de an ei și-a extins acti
vitatea, ajungînd să aibă astăzi în 
grijă 17 mari unități de alimentație 
publică și 26 de hoteluri, cabane și 
vile la Brașov, la Poiana Brașov și 
Predeal. Fie că te afli la cocheta ca
bană „Vînătorul", situată la intrarea 
în însorita Poiană a Brașovului, sau 
la hotelul „Sporturilor", fie că răs
foiești condica de sugestii a elegan
tului restaurant „Carpați" sau a ce
lei mai tinere unități — „Cerbul 
Carpatin", vei întîlni numai apre
cieri elogioase despre ordine și cu- . 
rățenie, despre calitatea preparate
lor sau atitudinea civilizată, plină de 
solicitudine, a personalului.- Inscrip
ția prezentă peste tot : „Firma ga
rantează calitatea" nu este un sim
plu slogan publicitar, ci realitatea 
cea mai evidentă.

meniu-

ridica 
activi-

complex cu

ani, zestrea 
destul de

vor

La gospodăria colectivă Cazasu (regiunea Galați). Se controlează starea de 
Vegetație a griului sub zăpadă.

La 20 de cinemato
grafe din București — 
Bucegi, Buzești, Înfră
țirea între popoare, 
Floreasca, Colentina, 
Viitorul, Tineretului, 
Volga, Progresul, Lu
ceafărul, Popular, Mun
ca, Cosmos, Flacăra, 
Doina, Union, Pacea, 
Giulești, Timpuri Noi, 
Lira — se organizează

în fiecare duminică di
mineața programe spe
ciale pentru școlari al
cătuite din filme di
dactice, care îmbogă
țesc cunoștințele căpă
tate în procesul de in- 
vățămînt. Numeroase 
proiecții de film se fac 
și în școli. Pînă acum, 
peste 120 școli medii 
au fost înzestrate cu

aparate de 
pentru filme 
de 35 mm. Cu ajutorul 
lor se ilustrează lec
țiile de fizică, chimie, 
geografie, științele na
turii etc. Anul acesta 
încă 20 de școli bucu
reștene vor fj dotate 
cu aparate de proiec
ție cinematografică.

proiecție
de 16 și

Sînt exact opt ani de 
țenii brașoveni au văzut 
firmă nouă — „Bufetul Expres Pos
tăvarul". Așa și-a început, activita
tea cea dintîi unitate cu autoservire 
la mese fără scaun, care oferă con
sumatorilor preparate calde.

Trustul, cu sprijinul Ministerului Co
merțului Interior și al organelor lo
cale — care au susținut inițiativele 
în această direcție — a introdus și 
alte forme moderne. La sugestia con
sumatorilor, a fost amenajată o fru
moasă cramă. Noua formă de des
facere a preparatelor a îndemnat și 
alte întreprinderi de alimentație pu
blică din țară să deschidă unități 
asemănătoare. Pentru a se folosi mai 
rațional și la un nivel superior spe
cialiștii care lucrează în secțiile și 
în laboratoarele de preparate culi
nare ale restaurantului „Carpați", a- 
devărați artiști în meserie, restau
rantul „Oltul" a căpătat profilul de 
unitate cu autoservire la mese pre
văzute cu scaune, prima de acest 
gen.

Pornind de la concluzia întemeia
tă pe fapte că un rol hotărîtor pen
tru buna desfășurare a activității 
comerciale o are studierea atentă, 
minuțioasă, a cerințelor consumato
rilor, au fost găsite forme variate și 
interesante spre a le cunoaște păre
rile. Au fost difuzate prin poștă sau 
în cadrul unităților, pe stradă, ches
tionare cu întrebări în legătură cu ce 
ar dori consumatorii să 
în unități, li s-au cerut sugestii 
privire la deservire, 
sortimentelor, alcătuirea 
lor artistice. Cele 4 000 
nare restituite au constituit un spri- 
jijl de mare preț. In plus, sugestiile 
înscrise în condicile care se află la 
vedere în fiecare unitate sînt anali
zate zilnic la serviciul producție. 
Turiștilor, individual sau în grup, li 
se asigură, la cerere, meniuri alcă
tuite după plac. Metodele eficace fo
losite de acest trust pentru studierea 
cerințelor consumatorilor merită să 
fie însușite și de alte unități.

In 1964, nivelul producției proprii a

cînd cetă- 
apărînd o

găsească 
cu 

îmbogățirea 
programe- 

de chestio-

cboidonator. 
preparate bune 

materia primă să 
primul rină, cău- 
mereu sursele de 
cit acestea sint

trustului urmează să crească, pînă 
la 37 la sută, iar volumul mărfurilor 
preparate — cu 163 la sută față de 
1950. „In ce privește calitatea pro
duselor, aș dori să precizez că noi 
nu facem nici un fel de concesii — 
ne spune directorul 
Pentru a realiza 
este nevoie ca și 
fie de calitate. In 
tăm să îmbogățim 
aprovizionare. Cu
mai apropiate de sediul unităților, 
se evită nu numai cheltuielile inuti
le de achiziție și transport, ci se a- 
sigură și prospețimea produselor. 
Majoritatea produselor agricole 
le-am contractat direct cu gospodă
rii de stat și colective din împreju
rimi, ridicîndu-le chiar de la sursă. 
Noi ținem și o legătură permanentă 
cu fabricile, pentru a ne asigura sor
timentele de conserve necesare".

Este interesant și cum se ur
mărește realizarea unor preparate

ION MÄRGINEANU

(Continuare în pag. III-a)

DIN SCRISORI LE
SOSITE LÀ REDACȚIE

Inima bate
din nou

Ne aflăm în tratament la cli
nica medicală a spitalului unifi
cat de adulți al raionului Tudor 
Vladimirescu din Capitală și 
vrem să vă aducem la cunoștin
ță un fapt care arată priceperea 
și dragostea față de oameni a 
medicilor care ne îngrijesc.

Acum cîtva timp, în clinică a 
fost internat de urgență boian
giul M. T., în vîrstă de 54 
de ani, suferind de insuficiență 
coronariană acută. In timpul e- 
xamenului electrocardiografie, 
bolnavul a intrat în moarte cli
nică. S-a început imediat reani
marea prin masaj cardiac extern 
și respirație gură la gură, s-au 
făcut injecții intracardiace, dar 
toate acestea nu au avut nici o 
urmare. Trecuseră aproape trei 
minute și inima nu-și reîncepuse 
activitatea. Nu mai era timp de 
pierdut, un om trebuia readus la 
viață. Medicul internist C. Carp, 
ajutat de medicii R. Sîrbulescu, 
M. Lilis, T. Teodoreanu, M. Să- 
sărman și alții, a efectuat des
chiderea toracelui și a început 
masajul manual al cordului, con- 
tinuîndu-se în același timp res
pirația artificială prin metoda 
gură la gură și apoi prin intuba- 
ție cu ajutorul aparatului de res
pirație artificială. O oră și jumă
tate s-au luptat medicii cu moar
tea pînă cînd au învins-o : ini
ma a început să funcționeze nor
mal, iar după altă oră și jumă
tate bolnavul și-a recăpătat cu
noștința, fără a avea nici un fel 
de tulburare neuro-psihică.

Au trecut de atunci aproape 
trei săptămîni. Un om a fost re
dat vieții.

Mai mulți pacienți din salonul 
169 al Clinicii medicale din 
Spitalul unificat al raionului 

Tudor Vladimirescu

Nlk\ MULTE AGREGATE
REIW
SI DESECĂRI

■>

Uzina de pompe București pro
duce un sortiment variat de agregate 
folosite în diferite ramuri ale eco
nomiei naționale — în special în a- 
gricultură. Este cunoscută străduința 
colectivului de muncitori, tehnicieni 
și ingineri de aici de a realiza pro
duse cu caracteristici tehnico-econo- 
mice superioare, destinate lucrărilor 
de hidroameliorații.

In cinstea celei de-a XX-a ani
versări a eliberării patriei, colecti
vul uzinei bucureștene și-a luat ur
mătoarele angajamente în întrecerea 
socialistă pe acest an :

— să depășească planul producției 
globale cu 1 520 000 lei ;

— să depășească planul produc- 
ției-marfă cu 2 480 000 lei ;

— să depășească sarcina de creș
tere a productivității muncii cu 0,5 
la sută ;

— să economisească peste plan 
300 000 lei la prețul de cost ;

— să obțină beneficii suplimenta
re de 300 000 lei.

PÎNĂ LA 23 AUGUST SĂ REA
LIZEZE :

— planul de producție pe opt luni, 
pînă în ziua de 22 august ;

— o creștere a productivității 
muncii de 0,5 la sută ;

— economii de 200 000 lei la pre
țul de cost ;

— să proiecteze înainte de termen 
patru tipuri de pompe.

Pentru îndeplinirea angajamente
lor luate în întrecerea socialistă a 
fost întocmit un plan M.T.O. din 
care pînă în prezent s-au și apli
cat în procesul de producție 20 de 
prevederi; circa 80 la sută din nu
mărul lor total urmează a se aplica 
chiar în primul semestru al anului.

Iată ce ne-au declarat cîțiva mun
citori și tehnicieni din întreprindere

în legătură cu mă
surile tehnico-or- 
ganizatorice luate 
în sprijinul înde
plinirii angaja
mentelor :

Tudor Stancu, 
șef de brigadă la 
sectorul II mon
taj, evidențiat în 
întrecerea socia
listă : „In cadrul 
adunării de dez
batere a cifrelor 
de plan am făcut 
propunerea să 
se amenajeze un 
banc pentru ro
dat pinioanele de 
la pompele D.L. 
Propunerea mea 
de conducerea tehnică a uzinei și mecanizarea operațiunilor grele și cu 
găsită întemeiată. Acum se lucrează 
la acest banc. In curînd va fi ter
minat. El va contribui la îmbunătă
țirea calității produselor, la crește
rea productivității muncii. Brigada 
noastră este hotărîtă să muncească 
cu însuflețire pentru îndeplinirea 
angajamentelor uzinei“.

Ing. Dimitrie Grecov, tehnolog șef: 
„In cadrul măsurilor tehnico-orga- 
nizatorice prevăzute în scopul reali
zării angajamentelor noastre, acor
dăm. o mare importanță celor ce se 
referă la perfecționarea tehnologiei. 
Vom asigura în continuare îmbună
tățirea tehnologiei de montaj, ajus
tai, sudură și vopsire pentru toate 
tipurile de pompe. Folosind două 
strunguri de copiat cu comandă- 
program, productivitatea muncii 
va crește cu 30 la sută. Ne 
preocupăm să introducem în prac
tica producției noi procedee mo
derne menite să asigure îmbunătăți

a

■

ți parte din echipa de montori condusă de Gheorghe Lemnaru, de la Uzina de pompe din Capitală, 
lucrînd la asamblarea unui nou lot de pompe destinate agriculturii.

fost analizată rea calității produselor, continuăm

volum mare de muncă. Vom proce
da de asemenea la înlocuirea meta
lelor cu mase plastice la încă 11 re
pere de pompe, ceea ce va însemna 
practic economie de material în va
loare de 30 000 lei“.

Maistrul D. Mușat din sectorul 
turnătorie : „Cu prilejul dezbaterii 
cifrelor de plan s-au făcut multe 
propuneri cu privire la reducerea 
adausurilor de prelucrare. Eu am 
arătat că la pompa „Cerna“ aceste 
adausuri pot fi micșorate cu 2 kilo
grame. In atenția noastră stă acum, 
extinderea turnării în cochile, în 
forme și miezuri întărite cu bioxid 
de carbon și altele.

Aplicarea măsurilor tehnico-orga- 
nizatorice propuse de muncitorii, 
tehnicienii și inginerii uzinei va 
contribui la îndeplinirea angaja
mentelor luate, la realizarea în bune 
condiții a indicatorilor de plan.

Excelenței sale

Domnului GHEORGHE GHEORGHE
Președintele Consiliului de Stat
al Republicii Populare Romîne

București 
Poporul Uniunii Birmane mi se alătură în a vă mulțumi, Excelență, 

pentru felicitările și bunele urări exprimate cu ocazia celei de-a XVI-a 
aniversări a independenței Uniunii Birmane, 
lenței Voastre pentru dezvoltarea continuă a 
între cele două țări ale noastre.

împărtășesc urările Exce- 
bunelor relații existente

NE WIN
Consiliului RevoluționarPreședintele C

al Uniunii Birmane
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în zilele de 25 și 26 ianuarie 1964, 
delegații comuniștilor din regiunea 
Cluj s-au întrunit în conferința or
ganizației regionale de partid. Lu
crările conferinței au reflectat con
tribuția de seamă pe cure oamenii 
muncii dm această regiune, strîns 
uniți în jurul partidului, o aduc la 
dezvoltarea economiei și culturii so
cialiste. la înfăptuirea programului 
de desăvîrșire a construcției socia
liste. trasat de Congresul al III-lea .11 
P.M.R. Analizînd aprofundat munca 
desfășurată și rezultatele dobîndite 
în perioada ultimilor doi ani, confe
rința a indicat obiectivele ce stau 
în fața organizației regionale de 
partid, mijloacele cele mai potrivite 
pentru realizarea lor.

Darea de seamă, prezentată de tov. 
Maxim Berghianu, prim-secretar al 
Comitetului regional de partid Cluj, 
cuvîntul delegaților au arătat că 
datorită muncii pline de însuflețire 
a muncitorilor, tehnicienilor și ingi
nerilor din întreprinderi, sarcinile 
trasate de partid în domeniul indus
triei se realizează cu succes. Planul 
producției industriale pe anii 1962 și 
1963 a fost realizat în proporție de 
104 la sută. Economiile de 124 
milioane de lei și beneficiile de 80 
milioane de lei realizate peste plan 
în ultimii doi ani exprimă elanul cu 
care colectivele întreprinderilor au 
răspuns chemării partidului de a 
valorifica rezervele interne.

Importantele fonduri de investiții 
alocate regiunii Cluj în ultimii doi 
ani — 2,3 miliarde de lei. dintre care 
două treimi destinate industriei — 
au permis dezvoltarea și mai puter
nică a forțelor de producție, o mai 
bună folosire a resurselor naturale 
și a forțelor de muncă. Pe harta re
giunii au apărut noi și importante o- 
biective industriale : Combinatul de 
industrializare a lemnului de la 
Gherla, Fabrica de mobilă din Dej, 
Antrepozitul frigorific din Cluj, Fa
brica de produse lactate din Turda, 
linia de înaltă tensiune Luduș-gra- 
niță etc. O seamă de întreprinderi, 
ca fabrica de ciment din Turda, 
„Tehnofrig“, „Unirea“, Industria 
Sîrmei“ au fost lărgite și moderni
zate.

Darea de seamă și numeroși dele
gați, ca tov. Aurel Duca, prim-secre
tar al Comitetului orășenesc de par
tid Cluj, loan Stanatiev, directorul 
uzinei „Industria Sîrmei“ din Cîm- 
pia Turzii, Vana Tarfin, secretar de 
organizație de bază de la fabrica de 
ciment „Victoria Socialistă“ din 
Turda, au scos în evidentă creșterea 
rolului organizațiilor de partid în 
conducerea activității economice, ca
pacitatea lor de a interveni operativ 
și cu competență în rezolvarea pro
blemelor complexe ale producției. 
Problema productivității muncii, de 
pildă, a constituit obiectul a trei a- 
nalize în biroul comitetului regional 
de partid cu care ocazie au fost sta
bilite măsuri menite să ducă la va
lorificarea unor importante rezerve 
ale producției. Dezbaterea acestor 
măsuri în adunările deschise ale or
ganizațiilor de partid din întreprin
deri atragerea la aplicarea lor a unui 
larg activ de partid și a maselor de 
muncitori, tehnicieni și ingineri au 
avut ca rezultat faptul că pe ansam
blul regiunii, sarcina de creștere a 
productivității muncii a fost realiza
tă în proporție de 101,9 la sută, ceea 
ce reprezintă o creștere de 13.5 la 
sută față de anul 1961.

în conferință s-a arătat însă că un 
număr de 9 întreprinderi din regiu
ne, între care 5 din ramura econo
miei 
zat, 
tere

forestiere, nu și-au reali- 
în 1963, sarcina de creș- 

a productivității muncii. 
Tov. Kiss Ștefan, secretar al comite
tului regional, Cornel Broșteann, di
rectorul Direcției regionale a eco
nomiei forestiere, s-au referit la 
unele neajunsuri în folosirea din 
plin a mijloacelor mecanizate și 
de transport și în desfășurarea 
muncii politice a organizațiilor^ de 
partid, subliniind necesitatea întări
rii ajutorului dat de comitetele ra
ionale, a prezenței mai dese a se
cretarilor și altor activiști ai comi
tetelor raionale la gurile de exploa
tare.

Conferința a cerut noului comitet 
regional, organizațiilor de partid să 
intensifice munca politică șl organi
zatorică pentru ca în noul an acest 
important indicator de plan să fie 
îndeplinit în toate întreprinderile.

Dezbaterile au evidențiat crește
rea preocupării organizațiilor de 
partid pentru îmbunătățirea calită
ții produselor. Introducerea tehnicii 
avansate, ca și măsurile luate pen
tru activizarea serviciilor de con
cepție, ridicarea calificării muncito
rilor au permis realizarea, la uzi
nele „Tehnofrig“, a 40 de produse 
noi, la un nivel calitativ ridicat. La 
uzinele „Unirea“ au fost îmbunătă
țite caracteristicile constructive ale 
mașinilor de filat și răsucit.

Din dezbateri s-a desprins, ca o 
sarcină importantă a organizațiilor 
de partid, de a acorda, în continua
re. o atenție deosebită ridicării ni
velului calitativ al produselor, asi
milării și punerii în fabricație a 
unoi’ produse cu caracteristici teh- 
nico-economice superioare, întăririi 
controlului tehnic de calitate pe fa
zele hotărîtoare ale producției.

în intervențiile lor, mai mulți de
legați s-au referit la rezervele în
semnate care există în întreprinderi 
pentru reducerea prețului de cost 
Organizațiile de partid vor trebui să 
urmărească cu mai multă perseve
rență micșorarea consumurilor ■ de 
materiale pe unitate de produs.

Un loc important în lucrările con
ferinței l-au ocupat problemele agri
culturii. Darea de seamă și vorbito
rii au relevat succesele înregistrate 
în agricultura regiunii. S-a arătat 
că. în perioada de după încheierea 
colectivizării, organele de partid și 
de stat au desfășurat o amplă acti
vitate pentru consolidarea 
podăriilor colective. Unirea 
podăriilor colective mici în

gos- 
gos- 

r______ gos
podării mai mari, avînd fiecare în 
medie în jurul a 1 600 ha., a creat 
condiții mai bune pentru dezvoltarea

mai multor ramuri de producție. 
Gospodăriile colective au primit un 
mare ajutor din partea statului sub 
formă de credite pentru creșterea 
șeptelului și ridicarea de construc
ții, îngrășăminte chimice, semințe 
de soi. Înzestrarea agriculturii cu 
noi tractoare și mașini agricole a 
dus la creșterea gradului de meca
nizare a lucrărilor.

Deși ultimii ani au fost secetoși, 
munca harnică a oamenilor muncii 
din agricultură, în condițiile create 
prin colectivizare, a făcut cu putin
ță ca multe unități agricole socia
liste să obțină producții mari. Gos
podăriile de stat au realizat în 1963 
recolte de 2 107 kg de grîu și 3 000 kg 
de porumb la ha. Gospodăriile colec
tive din Aiud I, Cășei și Bolduț au 
avut anul trecut producții de 1 800— 
2 C00 kg de grîu și 2 600—2 900 kg de 
porumb la hectar, cele din Răscruci, 
Frata, Călărași, 2 700—3 100 kg de 
porumb boabe la ha etc.

Așa cum au arătat, însă, în cu- 
vîntul lor maj mulți delegați, agri
cultura regiunii dispune de mari re
zerve de creștere a producției agri
cole, o dovadă în acest sens fiind 
însuși faptul că în aceleași condiții 
de climă și sol ' rezultatele unor 
gospodării sînt cu totul diferite.

— în toamnă am cutreierat lanu
rile de porumb ale gospodăriilor 
colective din Ciugudu de Jos, ve
cină cu lanurile de porumb 
gospodăriei noastre — a spus 
Chirilă Dănilă, președintele 
podăriei colective din comuna 
răslău, raionul Aiud. Vecinii 
tri au avut o densitate de 8 000— 
12 000 de plante la hectar și au re
coltat 700 kg la hectar. La noi, den
sitatea plantelor era de 25 000— 
27 000 de plante la hectar, în teren 
• -dzolic și am obținut 2 110 kg de 
i. jrumb boabe la hectar. în terenu
rile de luncă, densitatea de peste 
35 000 de plante la hectar, împreu
nă cu aplicarea celorlalte reguli a- 
grotehnice, ne-au permis să obți
nem o recoltă de 7 280 kg de po
rumb boabe la hectar. Mi-am 
dat seama astfel și mai bine cît de 
mult influențează densitatea asupra 
creșterii producției. Mi-am zis atunci 
și zic și acum că despre densitate 
merită să vorbim în toate ocaziile, 
noi, membrii de partid, colectiviștii 
și în special inginerii agronomi.

Tov. Alex. Galoș, prim-secretar 
al Comitetului raional Gherla' loan 
Oniga, prim-secretar al Comitetului 
raional Turda, Gh. Sfetcu, președin
tele consiliului . agricol și secretar 
al comitetului raional Dej, au ară
tat în cuvîntul lor că organele și 
organizațiile de partid, trăgînd în
vățăminte din experiența anilor 
precedenți, au desfășurat o largă 
muncă politică și organizatorică în 
campania agricolă de toamnă, asi- 
gurînd însămînțarea griului în con
diții agrotehnice superioare, efec
tuarea din toamnă, pe suprafețe mai 
mari ca oricînd, a arăturilor desti
nate însămînțărilor de primăvară. 
Dezbaterile au demonstrat hotărîrea 
comuniștilor, a oamenilor muncii de 
la sate de a munci cu perseveren
ță pentru aplicarea pretutindeni a 
agrotehnicii înaintate, astfel încît 
în toate unitățile agricole să se ob
țină recolte mari.

Ponderea mare pe care o are zoo
tehnia în agricultura regiunii, im
portanța deosebită a acestei ramuri 
de producție au determinat confe
rința să se ocupe pe larg de pro
blemele dezvoltării ei. S-a arătat că 
gospodăriile colective au reușit 
să-și sporească efectivele de animale 
proprietate obștească. Numărul ' bo
vinelor a crescut în timp de doi ani 
cu 67 000 de capete. A crescut sim
țitor numărul porcilor și al oilor. 
Creșterea numărului de animale- 
matcă creează posibilitatea ca înce- 
pînd din 1964, majoritatea gospodă
riilor colective să-și asigure crește
rea efectivelor numai 
proprie și să 
multe animale 
statul. Conferința a subliniat dato
ria comitetelor raionale și a consi
liilor agricole de a-i mobiliza pe 
specialiști și pe toți lucrătorii din 
sectorul zootehnic pentru a asigura, 
printr-o bună organizare a montei 
și fătărilor, printr-o rațională îngri
jire, furajare și asistență zooveteri- 
nară, creșterea procentului de na
talitate la bovine și ovine și a pro
lificității la scroafe. Totodată, va 
trebui dusă o muncă susținută pen
tru asigurarea de reproducători 
buni, cu o înaltă valoare zootehnică.

O condiție esențială pentru dez
voltarea zootehniei este existența 
unei baze furajere consistente. Ocu- 
pîndu-se de această ] 
varășii Ștefan Rusu, 
gospodăriei colective 
Mare, raionul Turda, 
tioan, prim-secretar al 
raional de partid Aiud, 
în multe locuri n-au 
te posibilitățile existente pentru 
extinderea în cultură a unor niante 
furajere valoroase ca: sparcetă, ghiz- 
dei, borceag, secară furajeră, ma
zăre și alte plante de conveier. Lu
crările de întreținere și îmbunătă
țire a pășunilor s-au aplicat pe su- 

"praïefè mici; mai ales în raioanele 
Huedin, Năsăud și Bistrița. Confe
rința a arătat că ‘pentru viitor o. 
preocupare principală a comitete
lor -raionale de partid și a consilii
lor agricole- va trebui să fie asigu
rarea integrală cu furaje pe tot 
timpul anului a animalelor avuție 
obștească. în același timp, va trebui 
să existe toată grija pentru asi
gurarea furajelor necesare anima
lelor care se află în proprietatea 
personală a țăranilor colectiviști și a 
celor individuali din zona de mun
te. Crescătorii individuali trebuie 
îndrumați să-și rețină tot tineretul 
taurin din prăsilă proprie apt de 
reproducție pentru sporirea efecti
velor și să fie convinși de avanta
jele pe care le au contractînd cu 
statul mai multe animale, pe care

ale 
tov. 

gos- 
Mi- 

noș-

din prăsilă 
valorifice tot mai 
prin contractări cu

problemă, to- 
președintele 
din Ceanu 
Ioan Sele- 
Comitetului 

au arătat că 
fost folosi-

să le valorifice la greutatea maximă 
prevăzută.

O problemă care a stat în atenția 
conferinței a fost ridicarea gospo
dăriilor colective mai slabe la ni
velul celor mijlocii și fruntașe. Din 
relatările mai multor delegați, între 
care tov. I. Tihăuan, prim-secretar 
al Comitetului raional Zalău, Ioan 
Mureșan, secretar al comitetului re
gional, a rezultat că această proble
mă a preocupat comitetul regional 
și comitetele raionale. Pe baza pro
punerilor unor colective alcătuite 
din activiști de partid și specialiști, 
care au studiat situația din gospo
dăriile slabe au fost stabilite mă
surile ce trebuie luate pentru dez
voltarea acestora, 
mus, prim-secretar 
lui raional Bistrița, a arătat rolul 
important pe care l-a avut în con
solidarea gospodăriilor colective în
tărirea rîndurilor partidului la sate, 
prin primirea celor mai buni dintre 
colectiviști. Dacă la încheierea co
lectivizării agriculturii în gospodării
le colective din raionul Bistrița erau 
circa 1 400 membri și candidați de 
partid, acum numărul acestora se ri
dică la peste 3 000. în raion nu mai ■ 
există nici o gospodărie colectivă cu 
mai puțin de 20 de membri de partid. 
Au fost constituite organizații de bază 
în toate brigăzile de cîmp și în ma
joritatea brigăzilor zootehnice. în fe
lul acesta a sporit mult influența 
organizațiilor de partid din gospo
dăriile colective, capacitatea lor de 
a mobiliza masele de colectiviști. 
Conferința a subliniat necesitatea 
ca îndrumarea efectivă a organiza
țiilor de partid din gospodăriile co
lective, pe baza cunoașterii precise 
a situației din fiecare gospodărie, să 
devină preocuparea cea mai de 
seamă a comitetelor raionale de 
partid. Colectivele care au lucrat la 
elaborarea măsurilor de ridicare a 
gospodăriilor colective vor trebui Să 
fie folosite în continuare pentru ur
mărirea felului cum sînt aplicate a- 
ceste măsuri.

Delegații la conferință au arătat 
că crearea consiliilor agricole și în
cadrarea unităților agricole socialis
te cu specialiști au dus la asigura
rea unei conduceri mai concrete și 
mai calificate a agriculturii. S-a 
arătat, totodată, că e de datoria or
ganelor de partid să îndrume siste
matic activitatea consiliilor agrico
le, in așa fel încît avantajele aces
tei forme deosebit de eficiente de 
conducere a agriculturii să fie pe 
deplin valorificate.

À

în regiunea Cluj își desfășoa
ră activitatea un număr mare de 
intelectuali valoroși — cercetători 
științifici, artiști, scriitori, cadre di
dactice etc. Viața intensă științifică 
și culturală care pulsează aici s-a 
reflectat și în lucrările conferinței, 
care s-a ocupat pe larg de proble
mele muncii de partid și ale studiu
lui ideologic în instituțiile de știin
ță, artă și cultură.

Un loc important în cadrul pro
blemelor dezbătute a revenit, în 
mod firesc, activității instructiv-e- 
ducative în institutele de învăță- 
mînt superior. Clujul pregătește azi 
cadre de specialiști pentru nume
roase ramuri ale industriei, agricul
turii, sănătății publice, culturii. La 
universitatea Babeș-Bolyai, Institu
tul medico-farmaceutic, Institutul 
politehnic, Institutul de agronomie 
învață, umăr la umăr, peste 15 000 
de studenți romîni, maghiari și de 
alte naționalități.

Mai mulți vorbitori, între care tov. 
Ioan Bojan, secretarul comitetului 
de partid al Centrului universitar, 
Aurel Moga, rectorul Institutului 
medico-farmaceutic, Demeter Janos, 
prorector al Universității Babeș- 
Bolyai, au scos în evidență condițiile 
de viață și de învățătură care au 
fost create studenților, prin grija 
partidului și statului democrat- 
popular. La dispoziția lor au fost 
puse săli de cursuri și laboratoare 
modern utilate. A fost construit un 
complex studențesc cu 22 de cămine 
și 8 cantine.

Plini de recunoștință față de 
partid și conștienți de îndatoririle 
lor, mărea majoritate a studenților 
învață cu seriozitate, obținînd an de 
an rezultate mai bune.

Ținînd seama de sarcinile puse de 
partid în fața învățămîntului supe
rior, organizațiile de partid din a- 
ceste institute — au subliniat vor
bitorii — au datoria să se preocupe 
de îmbunătățirea în continuare a 
pregătirii studenților și a educării 
lor comuniste, astfel ca institutele 
de învățămînt superior din Cluj să 
dea patriei cadre cu o înaltă cali
ficare, capabile să valorifice în 
practică cunoștințele acumulate.

Tov. Constantin Daicoviciu, recto
rul Universității Babeș-Bolyai, a 
subliniat în cuvîntul său înalta răs
pundere a corpului didactic de care 
depinde în mod hotărîtor pregătirea 
unor cadre de valoare. Conștiința a- 
cestei înalte răspunderi față de stu
denți, față de popor, față de partid 
— a spus vorbitorul — trebuie să 
se vadă într-o exigență bine măsu
rată față de noi înșine și față de cei 
pe care poporul ni i-a încredințat 
să-i creștem.

Rezultatele îndrumării de către 
partid a activității de cercetare știin
țifică au fost relevate în cuvîntul 
tov. Raluca Ripan, președinta filia
lei din Cluj a Academiei R. P. Ro- 
mîne. Aceste rezultate se oglindesc, 
printre altele, în însușirea tot mai 
profundă a concepției marxist-lepi- 
niste de către oamenii de știință, în 
formarea, alături de cercetătorii 
vîrstnici, a unui corp de cercetători 
tineri care se dovedesc capabili să 
contribuie la dezvoltarea științei, în 
continua îmbunătățire a tematicii de 
cercetare și sporirea eficacității teh- 
nico-economice a muncii științifice.

Cercetătorii clujeni au adus un 
aport remarcabil la rezolvarea unor 
probleme fundamentale din dome-

Tov. Both Re
al Comitetu-

niul matematicii, chimiei, biologiei, 
fizicii, la elaborarea unor lucrări de 
sinteză de importanță republicană, 
cum sînt Tratatul de istorie a Ro
mîniei, Studiu asupra artero-sclero- 
zei, Flora R.P.R., Fauna R.P.R., At
lasul lingvistic romîn. Despre întări
rea colaborării cu întreprinderile în 
vederea găsirii de soluții la proble
mele ridicate de introducerea tehni
cii noi vorbește faptul că în 1963 
s-au încheiat 57 de contracte și con
venții de colaborare, ale căror pre
vederi se realizează cu succes.

Conferința a arătat că și pe viitor, 
organizațiile de partid și conducerile 
institutelor de cercetări, călăuzin- 
du-se după indicațiile conducerii 
partidului privind îmbinarea cerce
tărilor fundamentale cu cele aplica
tive, vor trebui să se îngrijească de 
selecționarea cît mai judicioasă a te
melor de cercetare și rezolvarea lor 
la un înalt nivel științific, pe baza 
ultimelor realizări pe plan mondial.

Analizînd problemele creației li
terare și artistice, poetul Aurel Rău, 
redactor-șef al revistei „Steaua“, 
Dumitru Isac, directorul Teatrului 
Național, pictorul Bene Iosif, pre
ședintele filialei Uniunii Artiștilor 
Plastici, au arătat că în orașul și re
giunea Cluj s-au format un număr 
considerabil de scriitori și artiști 
care prin creația lor aduc un aport 
prețios la dezvoltarea literaturii și 
artei noi socialiste. Revistele de lim
bă romînă și maghiară care apar la 
Cluj au promovat lucrări valoroase 
și au ridicat probleme importante 
ale dezvoltării artei și literaturii.

Și pe acest tărim, ca și în celelal
te domenii, se manifestă din plin fră
ția de nezdruncinat dintre oamenii 
muncii romîni, maghiari și de alte 
naționalități — rezultat al modului 
leninist în care partidul nostru a 
rezolvat problema națională.

— Ca scriitor, a spus tov. 
Szabo Gyula, — trăiesc nemijlocit 
această realizare a partidului și sta
tului nostru. Aparținînd unei mino
rități naționale, țin Să amintesc aici 
condițiile pe cafe le-a creat Partidul 
Muncitoresc Romîn minorităților na
ționale, instaurînd cu puterea legii 
deplina .egalitate. în drepturi a cetă- 
țenilor Republicii Populare Romîne, 
fără deosebire de naționalitate.

Conferința a subliniat îndatorirea 
pe care o au filialele uniunilor de 
creatori, instituțiile teatrale și muzi
cale de a organiza dezbateri vii, 
principiale, combative care să orien
teze activitatea de creație spre o 
mai strînsă legătură cu viața, să o 
ridice la nivelul exigențelor mereu 
mai înalte ale partidului și poporului.

★

In încheierea dezbaterilor a 
cuvîntul tovarășul Ion Gh. Maurer, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R., președintele Consiliului 
de Miniștri, care a transmis confe
rinței un cald salut și urări de suc
ces din partea Comitetului Central 
al partidului și personal din partea 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej.

Vorbitorul a dat o înaltă apreci
ere lucrărilor conferinței, relevînd 
seriozitatea și spiritul de răspundere 
cu care cei ce au luat cuvîntul au 
participat la dezbaterea probleme
lor, propunerile făcute de ei pentru 
îmbunătățirea muncii în toate do
meniile. Înfățișînd în mod sintetic 
rezultatele obținute de organizația 
regională într-o perioadă de doi ani 
— rezultate care reprezintă succese 
importante și trezesc o justificată 
mîndrie și încredere în viitor — a- 
nalizînd la nivelul unei înalte prin
cipialități activitatea desfășurată, 
noile sarcini și căile înfăptuirii lor, 
darea de seamă, ca și celelalte do
cumente ale conferinței au o mare 
însemnătate pentru activitatea vi
itoare a comuniștilor din regiunea' 
Cluj.

Referindu-se în continuare 
sarcinile ce revin organizațiilor 
partid în îndeplinirea planului 
stat pe anul 1964, tovarășul 
Gheorghe Maurer s-a ocupat 
larg în expunérea sa de problemele 
sporirii continue a 
muncii, îmbunătățirii calității 
duselor, reducerii; prețului de cost.

In deplin acord cü mai mulți 
delegați, el a arătat că înzestrarea 
sistematică a întreprinderilor din 
toate ramurile economiei naționale 
cu utilaje moderne creează condiții 
pentru creșterea susținută a pro
ductivității muncii și a subliniat im
portanța pe care o are în acest scop 
aplicarea hotărîtă a 
îmbunătățire a 
ției, folosirea 
noi.

Vorbitorul a 
sebită pe care 
dicăril calității 
de produse la un înalt nivel tehnic, 
aceasta fiind o chezășie a progresu
lui economic rapid al țării noastre 
și a creșterii nivelului de trai al po
porului. Necesitatea îmbunătățirii 
continue a calității este determina
tă și de faptul că an de an țara 
noastră exportă cantități sporite de 
mărfuri, creșterea 
calea prin care se 
rile, îndeosebi de 
moderne necesare 
nale. Spre a fi competitive pe piața 
externă, produsele noastre trebuie 
să se ridice la nivelul celor mai 
reușite produse similare din 
țări și în același timp să aibă 
preț de cost scăzut. îndeplinirea 
cestor importante sarcini cere 
partea organizațiilor de partid 
mobilizeze energia și priceperea 
turor cadrelor tehnice din întreprin
deri. ca și a întregii mase a munci
torilor.

Ocupîndu-se, în continuare, de 
problemele agriculturii, tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer a arătat că rezul
tatele dobîndite de numeroase gos
podării colective și gospodării de stat 
din regiunea Cluj ca și din cele
lalte regiuni ale țării, demonstrează 
superioritatea agriculturii socialiste, 
justețea măsurilor luate de partid 
pentru dezvoltarea ei. Din faptele re-

latate de mai mulți delegați rezultă 
că în agricultura regiunii există mari 
rezerve de sporire a producției agri
cole încă nefolosite. Pe bună drep
tate, darea de seamă, discuțiile au 
subliniat îndatorirea organizațiilor de 
partid de a se preocupa cu cea mai 
mare atenție de punerea în valoare 
a rezervelor agriculturii socialiste, a 
stabili pentru fiecare dintre gospodă
riile colective mai slabe măsurile ne
cesare pentru ridicarea lor cît mai 
rapidă la nivelul gospodăriilor mij
locii și fruntașe și a urmări aplica
rea cu fermitate a acestor măsuri, 
în mod just conferința a dat o aten
ție deosebită zootehniei, ca una din
tre resursele importante ale agricul
turii regiunii Cluj, arătînd necesita
tea dezvoltării puternice a bazei fu
rajere.

Vorbitorul a subliniat înalta pre
țuire acordată de partid și guvern 
specialiștilor din agricultură, care 
muncesc cu devotament în unitățile 
agricole socialiste și aduc o contribu
ție esențială la introducerea în prac
tică a metodelor avansate, la crește
rea producției agricole. De aici și 
sarcina organelor și organizațiilor de 
partid de a înconjura aceste cadre cu 
toată atenția și grija, de a face tot 
ce e posibil pentru a le crea con
diții cît mai bune de muncă și de 
viață.

Tovarășul Ion Gheorghe Maurer a 
relevat importanța Clujului ca centru 
științific și cultural, care se bucură 
de prestigiu în întreaga țară și peste 
hotare. Aici s-a format un important 
detașament de intelectuali care, în
suflețiți de patriotism fierbinte, își 
pun întreaga energie și capacitate în 
slujba înfloririi economiei și culturii 
socialiste, realizează în domeniul cer
cetării științifice, al creației artistice 
și literare, lucrări de o valoare deo
sebită.

Una din laturile esențiale ale ac
tivității intelectualității clujene — a 
arătat vorbitorul — este formarea 
tinerelor cadre de specialiști, ținînd 
seama că de felul cum aceste cadre 
sînt înarmate cu cunoștințe profe
sionale, de orizontul politic și etica 
pe care și-o însușesc, depind în cea 
mai mare măsură valoarea și efi
ciența conducerii treburilor țării 
mîine. Produc satisfacție rezultatele 
obținute la învățătură de studenții 
clujeni, rezultate care oglindesc atît 
grija și seriozitatea cu care mun
cește corpul profesoral universitar, 
cît și strădania tineretului studios 
de a-și însuși cunoștințele necesare 
pentru a deveni oameni de nădejde 
ai societății noastre. Condițiile cu 
totul deosebite de viață, de învăță
tură care au fost create de partid 
și de stat tineretului studios, com
plexitatea sarcinilor cărora vor tre
bui să le facă față tinerele cadre, 
justifică și fac necesară o înaltă exi
gență față de pregătirea lor.

Este un prilej de mare mulțumi
re sufletească — a spus vorbitorul 
în încheiere — de a participa la o 
asemenea conferință. Lucrările ei au 
scos în evidență, odată mai mult, 
energia nestăvilită cu care comuniș
tii din organizația regională Cluj — 

luat organizație puternică a partidului 
, nostru — oamenii muncii înfăptuiesc 
. obiectivele puse de partid.
‘ *

Conferința a ales noul comitet re
gional și comisia de revizie ; în pri
ma ședință a comitetului regional a 

. fost ales, ca prim secretar, tov. Ma
xim Bcrghianu, membru al C.C. al 

.. . P.M.R. . .
într-o atmosferă de puternic entu

ziasm, delegații la conferință au adre
sat Comitetului Central al P.M.R., 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu- 
Déj, o telegramă în care se spune : 
„Strîns uniți în jurul Comitetului 
Central al partidului, toți oamenii 
muncii din regiunea noastră își vor 
spori eforturile în munca și lupta 
lor pentru înfăptuirea mărețelor sar
cini trasate de cel de-al III-lea Con
gres al partidului. în cinstea marii 
sărbători, cea de-a XX-a aniversare 
a eliberării Romîniei de sub jugul 
fascist, ei sînt hotărîți să obțină noi 
și mărețe succese în desăvîrșirea 
construcției socialismului“.

ADA GREGORIAN
AL. MUREȘAN

productivității
pro-

măsurilor de 
organizării produc- 
mai bună a tehnicii

relevat atenția deo- 
partidul o acordă ri- 
produselor, realizării

exportului fiind 
asigură importu- 
mașini și utilaje 

economiei națio-

In secția matrițerie de la „Electromagnetica -București
Foto : M. Cioo

mai frumos așa
A înflorit o garoafă. 

Deși petrecut în plină 
iarnă, faptul în sine 
nu are nimic deosebit. 
Garoafe, begonii, muș
cate înfloresc zilnic în 
sere sau la ferestrele lo
cuințelor. în cazul nos
tru insă, garoafa a în
florit intr-un atelier al 
uzinei bucureștene „E- 
lectromagnetica", la 
secția matrițerie. Nici 
acest „eveniment" nu 
mai e de multă vreme 
neobișnuit pentru uzi
nele noastre.

Ceea ce te impresio
nează în această sec- 
ție este grija pentru 
frumos, pentru ordine 
și curățenie. Ai în față 
o sală spațioasă, cu 
lumină multă. Fere
strele cu perdele albe 
sînt mari cît întreg 
peretele unei camere

obișnuite. Aici înllo- 
resc garoafe, begonii și 
mușcate. Ambianța de 
culori te incintă. Lu
mina odihnitoare a ne
onului accentuează 
plăcui culoarea vernil 
a mașinilor. Mesele de 
lucru sin! învelite
material plastic de cu
loarea cafelei 
lapte. Nu numai 
mai frumos așa, 
se păstrează mai
și curățenia și se re
duce zgomotul. în du
lapuri și în rafturi 
sculele stau intr-o 
dine perfectă. La 
vizibil, alături de
lapul-vitrină ai biblio
tecii tehnice, se află 
un panou cu rafturi 
frumos lucrat, de unde 
fiecare își ia ziarul la 
care este abonat. Pe

în

cu 
că e 

dar 
bine

or- 
loc 
du-

Muzeul regional Banat s-a îmbogățit 
cu noi exponate valoroase din domeniul 
arheologiei, artelor plastice și etnogra
fiei. Printre piesele arheologice recent 
aduse în muzeu se află o statuletă din 
marmură a zeiței Hecate, descoperită 
la Mehadia, vase de lut găsite în urma 
unor săpături făcute la hotarul comu
nei Jehel. Pe șantierul arheologic din 
Parța au fost, descoperite morminte 
d.atînd din prima epocă a fierului. Ga
leria de artă plastică a muzeului s-a 
îmbogățit, de asemenea, cu o serie de

iar 
fereastră și o 
de frezat, un 
înflorit a doua

pereți, reproduceri 
după tablourile lui 
Luchian și imagini fo
tografice din peisa
jul țării. Intr-un acva
riu înoată zeci de peș
tișori roșii, aurii, 
între o 
mașină 
lămîi a 
oară.

Privești prin secție • 
și înțelegi parcă mai 
bine bucuria muncito
rilor că la una din fe
restre a înflorit încă 
o garoafă. înțelegi că 
toate acestea nu le-au 
putut înfăptui decît 
oameni care își iu
besc locul de muncă șt 
pentru care ordinea și 
frumosul fac parte din 
viata de fiece zi.

AL. PINTEA

regional
lucrări printre care unele semnate de 
pictori timișoreni de la începutul se
colului XX. De la Teregova, Curtea, . 
Beșenova Veche, Parța — vechi așezări 
bănățene — s-au adus la muzeu nume
roase obiecte de artă populară : sculp
turi în lemn, cusături în piele, broderii, 
ceramică neagră și albă etc. Anul trecut 
acest muzeu o fost vizitat de aproape 
85 000 persoane din țară și de peste 
hotare.

(Agerpres)

Schimb dé spectacole între teatre
ORADEA (coresp. „Scînteii“). — 

între colectivele teatrelor de stat 
din Oradea și Arad a fost stabilit 
un schimb de spectacole. Marți și 
miercuri artiștii orădeni au prezen
tat la Arad spectacole cu „Luceafă-

rul“ de Delavrancea și „O felie de 
lună" de Aurel Storin. în aceleași 
zile, pe scena teatrului din Oradea 
actorii din Arad au prezentat „O- 
thello“ de Shakespeare și „Jocul 
de-a vacanța“ de Mihail Sebastian.

i'/j,

Turda AgerpresLa fabrica de ciment „Victoria Socialistă“ din
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ÎNTÎMPLĂRI PE DUNĂRE
Iarna a făcut să apară pe Dunăre pentru a debloca cargourile afl

priveliști de un pitoresc inedit. Din între milele 71—75 și pentru a Ti
blocuri mari de gheață spartă, în
grămădite de presiunea apei, s-au
născut un fel de poduri întortochea
te, pe sub care fluviul se strecoară 
anevoie. Peisajul îi încîntă însă nu
mai pe turiști. In ce-i privește pe 
marinari, ei trebuie să lupte cu ză- 
poarele, care ating pe alocuri trei 
metri înălțime. In asemenea împre
jurări nu-i ușor să asiguri cale li
beră navelor, să creezi condiții pen
tru buna funcționare a întreprinde
rilor de pe malul apei. Dîrzenia și 
curajul își spun deseori cuvîntul.

In luptă cu ghețurile
O telegramă a Direcției navigației 

civile din București anunța pe cei 
din Galați : „Luați măsuri operative. 
Vase de mare tonaj, sub diferite pa
vilioane, sînt prinse de ghețuri pe 
Dunăre". La locul denumit Cotu Pi- 
sicii se formase un baraj masiv de 
gheață. Pe o distanță de peste 20 de 
km, stratul avea o grosime de, 50—60 
cm. Navigația se întrerupsese com
plet.

Din bazinul docurilor, unde se 
aflau la iernat, cinci remorchere 
s-au pus în mișcare. A fost organi
zat un convoi pentru salvarea nave
lor strînse între ghețuri. Trebuia 
spart un canal lat de vreo 20

Hate 
ti se 

asigura drum liber spre mare sau în 
porturi. Metru cu metru-, îftăeîișor, 
alteori' cu toată viteza, -remorcherele'' 
se ridicau deasupra gheței șia dis-^r 
locau, ca adevărate spărgătoare de 
gheață. Aproape patru zile au mun
cit cu încordare marinarii de pe 
„Cărbunești", „Poiana Țapului", 
„Turnu Severin“, „Farul“ și „Dor
na". Munca înainta încet, porțiunile 
eliberate de gheață ziua se prindeau 
din nou noaptea. A doua zi, lupta 
cu gheața pornea de la început. In 
ciuda acestor condiții grele au fost 
eliberate de strînsoarea ghețurilor 
mai multe vase sub pavilion grecesc 
și turcesc. In luna ianuarie, la da
nele din Galați și Brăila au acostat 
6 cargouri, iar alte 9, încărcate cu 
diferite mărfuri, au fost scoase pînă 
la Sulina, pentru a-și continua apoi 
drumul pe mare.

La minus 19 grade
Portul Chisçani. Aici acostează 

de obicei ceamur.ile încărcate cu stuf 
pentru combinatul de celuloză. și 
hîrtie. De- cîteva zile însă, ele stă
teau împotmolite între sloiuri la 
ostrovul Harapu. Ar fi putut rămîne

le deblocheze. Două zile s-a luptat 
cu ghețurile pînă a reușit să aducă 
la dana de descărcare și ultimul 
ceam cu stuf. In același timp, la 
chesonul de alimentare cu apă a 
combinatului, sloiurile se masaseră 
în dreptul sitei de absorbție, ame- 
nințînd combinatul să rămînă fără 
apă. Inginerul Victor Senchea, 
maistrul Radu Lache, munci
torii Mihai 
șat, oameni 
să înfrîngă 
gheața ce nu 
în acele zile geroase. In 
la priza de apă, echipele au lucrat 
fără întrerupere multe ore în șir. 
Deși termometrul coborîse la minus 
19 grade, nimeni nu a simțit frigul. 
Apa a curs continuu și la combinat 
munca s-a desfășurat normal. Abia 
după trecerea pericolului, cei din 
secțiile combinatului au aflat despre 
faptele curajoase ale muncitorilor 
din port.

Inginerul
Radu

Marcu, i 
încercați, 

greutățile, 
înceta să

Victor 
Lache,

Costică Mu-, 
care știu 
înlăturau- 

se depună 
port, ca și

Un tînăr curajos
La Brăila, pe cheiul din apropie

rea sectorului de căi navigabile, se 
așa încă multă 'vreme dacă echipa- iucau-c^f^a copii. Gheața^ aparent 
jul. remorcherului. „Livada", condus 
de P. Nicolas, nu s-ar fi. apucat sămetri

Ianuarie pe Dunăre

tare i-a atras spre larg. Chiotele de 
bucurie ale micilor patinatori au fost 
brusc întrerupte de un. țipăt. Un 
copil căzuse în apă, într-o copcă. I 
se mai vedea doar capul. Disperat, 
încerca să se mențină la nivelul 
gheței. Pe mal se adunase între timp 
lume multă. Nimeni nu avea curaj 
să-t sară în ajutor. Un tînăr; care- 
încercase în zadar să se folosească 
de o barcă, se mulțumi pînă la urmă 
cu o vîslă și se îndreptă spre copil. 
Dar gheața se sparse și tinărul căzu 
și el în apă. Cu ajutorul ramei reuși 
să iasă deasupra 
gă tîrîș la copca 
copilul. Il prinse 
afară și îl scoase

A doua zi, la
„Înainte" din Brăila sosi o 
re. „...Un tînăr mi-a salvat 
la înec. Se numește Nichifor Peru- 
hin și este scafandru la sectorul căi 
navigabile". Semnatara scrisorii era 
mama Georgetei, fetița pe care, cu o 
zi înainte, o salvase curajosul sca
fandru.

gheței și să ajun- 
în care se zbătea 
de mină, 
la mal.
redacția

îl trase

ziarului 
scrisoa- 
fetița de

GH. BALTA

Arta bunei deserviri
(Urmare din pag. I-a)

de calitate, siiperioară. Deși în fie
care unitate există cadre cu expe
riență bogată în arta culinară, s-a 
cbnstituii o comisie, '.tehnică-,â- trus-, 
tului. Ea dă consultații de spe
cialitate,-avizează sortimentele noi, 
face propuneri pentru îmbunătățirea 
procesului tehnologic. In fiecare uni
tate își desfășoară activitatea și bri- •• 
găzi de calitate, în a căror sarcină 
cade degustarea zilnică a preparate
lor și avizarea lor. Se depun în con
tinuare eforturi de a se prezenta 
consumatorilor un sortiment variat 
de mîncăruri, dulciuri etc. De men
ționat că la fiecare unitate se ser
vește „specialitatea zilei", care cu
prinde preparate specifice.

Pentru oricare vizitator al unități
lor Trustului „Carpați" este vizibil 
interesul cu care conducerea se stră
duiește să cunoască, să studieze ex
periența cea mai bună din dome
niul deservirii, de la noi și din alte 
părți. Preocupările de acest fel șe 
exprimă nu numai prin introducerea 
formelor moderne și prin mai buna 
organizare a activității economice. 
Prin varietatea mobilierului — for
mă, culoare, execuție — fiecare uni; 
fate a căpătat propria sa fiziono
mie. Și ținuta personalului se înca
drează în specificul restaurantelor 
și hotelurilor, variind de la portul 
național, viu colorat, pînă la frac.

Cum se face reclama ? Directorul 
coordonator ține să precizeze : „Re
clama cea mai bună este calitatea 
produselor, aspectul modern al uni
tăților, formele noi dé deservire. Fo
losim cu bune rezultate consfătuirile 
cu-consumatorii, unde aflăm : păre
rile lor, dar le prezentăm., și ..produ-, 
sele, apoi expozițiile cu vînzare de 
preparate culinare și de cofetărie, 
publicitatea scrisă, vorbită și cu a- 
jutorul filmului, insignele oferite'con
sumatorilor, emblemele pe care le 
poartă personalul de deservire etc.'.

UN. GRAD ÎNALT DE CONFORT
După cum se știe, T.A.P. „Carpați" 

are în gospodărirea sa și multe, ho
teluri, vile și cabane, însumînd peste 
1 800 de locuri. Dacă unitățile de a- 
limentație publică și-au cucerit pe 
merit popularitatea, nici sectorul ho
telier n-a rămas în urmă. Oaspe
ții au la dispoziție camere confor
tabile, iar timpul liber. șLl .pot..pe
trece la biblioteci, în sălile de jocuri 
distractive, în fața aparatelor de ra
dio sau a televizoarelor. La Predeal 
și Poiana Brașov, iubitorii de sport 
pot închiria de la cabane, vile și ho
teluri, schiuri, ghete cu patine, bo
canci, sănii de diferite mărimi — de 
la cea pentru copii pînă la sania 
trasă de cai, pitoresc împodobiți.

Puternica dezvoltare industrială a 
regiunii Brașov, amploarea pe care 
a luat-o turismul intern și interna
țional au creat necesitatea sporirii 
capacității de cazare. Cu fonduri a- 
loc-;le de stat se execută lucrările 
de. construcție ale unei aripi a ho
telului „Carpați", care va dispune 
de peste 300 de locuri Va fi extins 
hotelul sporturilor din Poiana Bra
șov cu 140 de locuri, aici fiind pre
văzută și construirea unui nou ho
tel modern cu 300 de locuri.

Grija de a răspunde în condiții cît 
mai bune celor care apelează la ser
viciile unităților trustului se face 
simțită și în recenta inițiativă pri
vind modul de repartizare a came
relor la hoteluri. Uneori, cetățenii 
veniți la Brașov întîmpinau greu
tăți la cazare. Conducerea Trustu
lui „Carpați" a hotărît să înfiin
ța .3 un birou special în gara Bra

șov, unde funcționari bine' pregătiți, 
avînd situația exactă a disponibili
tăților de camere, îi îndrumă pe 
solicitanți la respectivul hotel. 
Transportul pasagerilor și al baga
jelor se va face* cu un microbuz al 
trustului. Iată, ,intr-adevăr, o mă
sură care merită să fie extinsă.

EDUCAREA ȘI PREGĂTIREA 
CADRELOR

Lucrătorii din unitățile de alimen
tație publică, alături de toți ceilalți 
lucrători din comerț, sînt chemați să 
aibă o atitudine civilizată față de 
consumatori. Merită toată atenția 
felul în care conducerea Trustului 
„Carpați" acționează într-un dome
niu foarte important — pregătirea 
cadrelor. Este limpede că rezulta
tele pozitive dobîndite prin intro
ducerea formelor noi, moderne, de 
deservire n-ar fi fost cu putință fără 
oameni bine pregătiți, cu un bogat, 
bagaj de cunoștințe. Am ■ solicitat 
părerea tov. Petre Georgescu, șeful 
Complexului din Poiana Brașov, care 
răspunde de cursurile de ridicate a 
calificării :■ „Am urmărit și urmărim. 
cu perseverență creșterea și educa
rea lucrătorilor necesari unităților 
noastre. In primul rînd ne bazăm pe 
tineri : absolvenții din toamna anu
lui 1963 formează întregul personal 
al Complexului „Cerbul Carpatin". 
Cei- mai tineri își fac ucenicia în 
cadrul unităților noastre pe lîngă 
lucrătorii cei mai calificați. Pentru 
a-i ajuta, să -se formeze în conti
nuare, multora dintre ei li s-au creat 
condiții spre a termina cursurile 
școlii medii.- Cei vîrstnici sînt cu
prinși la școala de pregătire și per
fecționare profesională, inițiată de 
trustul : nostru,, care funcționează 
toamna și primăvara la Poiana Bra
șov. Prin această școală trec, rînd 
pe rînd, toți lucrătorii din unități. 
Ca o formă nouă și interesantă care 
a dat bune rezultate în școlarizarea 
personalului au fost lecțiile practice. 
In ce constau ele ? In fiecare zi, prin 
rotație, cursanții sînt puși să lucreze 
în condiții proprii unui restaurant 
modern. Se acordă" atenție însușirii 
unor deprindéri corecte, a unei ți
nute corespunzătoare, nefiind negli
jată nici însușirea limbilor străine".

ȘTAFETA SE TRANSMITE
Rezultatele bune obținute de acest 

harnic...și. talentat colectiv au fost 
larg popularizate. Cu sprijinul Mi
nisterului Comerțului Interior s-au 
organizat schimburi de experiență, 
la care au luat parte lucrători ai 
alimentației publice din diferite re
giuni. Bucătari din regiunile Argeș, 
Brașov, Maramureș și orașul Con
stanța au urmat un curs de spe
cializare timp de 3 luni, sub îndru
marea celor mai buni specialiști ai 
Trustului „Carpați". în timpul verii, 
lucrători ai Trustului „Carpați” au 
asigurat buna deservire la restau
rantul „Internațional" de la Mamaia.

Ștafeta experienței înaintate a 
Trustului „Carpați" va' fi trârisihisă; 
și în acest an sub felurite forme : 
cadrele de conducere din alimerităția 
publică vor participa la o consfă
tuire pe țară organizată la Brașov 
Lucrătorii trustului își vor putea îm
părtăși metodele de muncă, însoțin- 
du-le de demonstrații practice. O 
brigadă formată din specialiștii bra
șoveni va îndruma activitatea prin
cipalelor restaurante din alte orașe, 
iar lucrători din diferite regiuni vor 
face practică timp de o lună în uni
tățile aparținînd Trustului „Carpați". 
Sînt măsuri menite să contribuie la 
ridicarea nivelului alimentației pu
blice.

La Consiliul Superior al Agriculturii

Lucrările ședinței lărgite a secției 
de cereale și plante tehnice

Joi au continuat în Capitală lu
crările ședinței lărgite a Secției de 
cereale și plante tehnice a Consiliu
lui Superior al Agriculturii.

Au luat cuvîntul numeroși mem
bri ai secției și invitați — ingineri 
din G.A.S., S.M.T. și G.A.C., pre
ședinți de gospodării colective, pre
ședinți și membri ai consiliilor a- 
gricolè, cercetători științifici. Vor
bitorii au arătat rezultatele obți
nute în cultura porumbului în uni
tățile agricole socialiste și în sta
țiuni experimentale, au subliniat 
rezervele mari care încă există în 
unități pentru sporirea producției 
la această cultură și au făcut pro
puneri pentru folosirea lor eficientă, 
în cursul dimineții au vorbit to
varășii Mihai Apetroaie, președin
tele Consiliului agricol raional Să- 
veni, Dumitru Dumitru, Erou al 
Muncii Socialiste, directorul G.A.S. 
Pietroiu, regiunea București, Emil 
Vlaicu, directorul Stațiunii experi
mentale agricole Lovrin, fegiunea 
Banat, Mircea Iuliu, președintele 
Consiliului agricol raional Luduș, Ion 
Plitea, inginer la G.A.C. Apoldu de 
Jos, regiunea Hunedoara, Nicolae 
Bădescu, directorul S.M.T. Sînhico- 
lau Mare, Vasile Bîrneanu, inginer 
la G.A.C. 'Craiva, regiunea Crișaha. 
Gheorghe Alexandru, - președintele 
G.A.C. Puchenii Mari, regiunea Plo
iești, Gheorghe Hristea, președin

tele G.A.C. Bivolari, regiunea Tași; 
Petre Moldovan, vicepreședinte al 
Consiliului Superior al Agriculturii, 
dr. Ion Lungu de la Stațiunea ex
perimentală agricolă Secueni, re
giunea Bacău, Jean Keis, directorul 
Trustului Agrosem și Octavian Ber- 
becel, de la Institutul Meteorologic.

în încheierea discuțiilor' cu pri
vire la cultura porumbului a luat 
cuvîntul tovarășul Mihai Dalea, se
cretar al C.C. al P.M.R., președin
tele Consiliului Superior al Agricul
turii, care a subliniat sarcinile ce 
revin Consiliului Superior, consilii
lor agricole regionale și raionale, 
cadrelor de conducere din unitățile 
agricole socialiste și specialiștilor 
din agricultură pentru asigurarea 
unei producții sporite de porumb în 
1964.

Participanții au adoptat recoman
dări privind cultura porumbului în 
anul 1964. Recomandările au fost 
elaborate pe baza referatelor 
I.C.C.A. și a Trustului central Gos
tat, a observațiilor și propunerilor 
participanților la ședință, a expe
rienței avansate a G.A.S. și G.A.C., 
precum și a analizei Consiliului Su
perior al Agriculturii privind măsu
rile aplicate în ultimii ani care au 
dus la obținerea unor producții 
mari în unitățile agricole fruntașe.

Lucrările ședinței continuă.
(Agerpres)

La încheierea vizitei în U. R
a ministrului de

, p 'J. , 4 $ ; .> - •

MOSCOVĂ 30 (Agerpres). — La 
sfîrșitul vizitei în Uniunea Sovie
tică a lui Valery Giscard d’Estaing, 
ministrul de finanțe .și afaceri 
economice al Franței, Ministerul 
Comerțului Exterior al U.R.S.S. 
a dat publicității un comunicat ofi
cial în care se arată că oaspetele 
francez și N, Patolicev, ministrul 
comerțului exterior al U.R.S.S., 
s-au arătat a fi gata să creeze 
condiții mai favorabile pentru spo
rirea livrărilor de mașini și utilaje 
sovietice către Franța și pentru asi
gurarea exportului în U.R.S.S. a 
unui mare număr de utilaje com
plete din Franța.

Cei doi miniștri au convenit să 
organizeze în curînd tratative cu 
privire la încheierea unui nou acord 
comercial între U.R.S.S. și Franța 
pe termen de cinci ani, întrucît „lăr
girea continuă a relațiilor comer-

finanțe Irant«z
dale dintre Franța și U.R.S.S. co
respunde intereselor celor două 
țări“.

PARIS 30 (Agerpres). — Intr-o de
clarație făcută presei pe aeroportul 
Le Bourget din Paris, Valery Giscard 
d’Estaing, revenit din Uniunea So
vietică, a declarat că s-a ajuns ia un 
acord ca în luna iunie să înceapă 
negocieri între Franța și U.R.S.S., în 
vederea încheierii unui nou acord co
mercial pentru perioada 1965—1969. 
„Dar, a adăugat ministrul francez, 
schimburile comerciale dintre 
Franța și U.R.S.S. vor cunoaște o 
dezvoltare încă în anul 1964“. El a 
declarat că în cursul tratativelor 
sale în Uniunea Sovietică au mai 
fost luate în discuție probleme pri
vind apropiata Conferință interna
țională a O.N.U. pentru comerț și 
dezvoltare.

I N FORMAȚI I
In urma tratativelor care au avut 

loc la București între delegațiile Re
publicii Populare Romîne și Suediei, 
s-a semnat un Acord comercial pe 
termen de trei ani (1964—1966):

Pentru anul 19Ö4 sînt prevăzute la 
exportul romînesc în Suedia, prin
tre altele : produse petroliere, chi
mice și petrochimice, cauciuc sinte
tic, anvelope, mașini-unelte, trac
toare, diverse produse ale industriei 
ușoare, fructe, legume și alte măr
furi alimentare.

La • importul din Stiedia figurează: 
celuloză, celofibră, hîrtii tehnice, fe
roaliaje, oțeluri speciale, abrazive și 
electrozi, utilaje și mașini pentru 
industria lemnului, alimentară etc. .

SIMPOZION
în sala mică a Palatului R. P. 

Romîne a avut loc joi seara un sim
pozion din ciclul Capodopere romî- 
neșți din cultura universală, cu tema 
„O scrisoare pierdută" de I. L. Cara- 
giale. Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de artistul poporului Gr. Va- 
siliu Birlic. Despre prezența piesei 
„O scrisoare pierdută“ pe scenele 
lumii au vorbit Costache Antoniu, 
artist al poporului, și Cella Dima, 
artistă emerită. Criticul literar Va
leriu Rîpeanu a făcut o expunere 
despre universalitatea operei mare
lui nostru dramaturg. (Agerpres)

Plenara G G al P. G 
din Austria

VIENA 30 (Agerpres). — La 27 și 
28 ianuarie a avut loc o plenară a 
C.C. al P.C. din Austria. Franz 
Muhri, membru al Biroului Politic, 
a prezentat Raportul despre activi- 
tea Biroului Politic al C.C. al P.C. 
din Austria, iar Friedl Fiirnberg, 
membru al Biroului Politic, secre
tar al C.C. al P.C. din Austria, ra
portul „Situația politică și sarcinile 
partidului“.

Plenara a hotărît ca congresul 
partidului să aibă loc la începutul 
anului 1965.

Comunicatul Direcției centrale 
de statistică a R. P. Bulgaria 
SOFIA 30 (Agerpres). — După°" 

cum anunță agenția B.T.A. la Sofia ..- 
a fost publicat Comunicatul Direc-» ■ 
ției Centrale de statistică a R. P. o 
Bulgaria cu privire la rezultatele' 
îndeplinirii planului de stat de dez
voltare a economiei naționale pe 
anul 1963.

în industrie, planul producției •>. 
globale a fost îndeplinit în proporție 
de 101,6 la sută. în agricultură, vo- ' 
lumul producției globale a depășit j 
pe cel din anul 1962.

Productivitatea muncii în indus
trie a fost mai mare cu 4,6 la sută 
decît în anul 1962. )

„OLIMPIADA ALBĂ“ - ZIUA A DOUA
Mii de spectatori au 

la Innsbruck primele 
schi fond, patinaj viteză și schi alpin 
din cadrul celei de-a IX-a ediții a 
Jocurilor Olimpice de iarnă. Repre-., 
zentanții U.R.S.S., Finlandei și Aus
triei și-au împărțit cefe trei medalii 
de aur puse in joc în ziua a doua a 
competiției. Marii favoriți au confir
mat pronosticurile După cum apre
ciază specialiștii, probele disputate, 
ieri au atins un înalt nivel tehnic

Semnificativ, printre altele, este 
faptul că noua campioană olimpică 
la patinaj viteză (500 m) — sovie
tica Skoblikova — a stabilit un nod

urmărit ieri record olimpic ; iar în ce privește 
întreceri de- spectaculoasa probă de schi-coborîre .

s-au realizat, de asemenea, perfor
manțe excelente, schiorii coborînd 
pirita cii peste 100 km la oră.

După două .zile de întreceri, cla
samentul pe medalii se prezintă ast-

Lidia Skoblikova (U.R.S.S.), campioană 
olimpică la 500 m.

• Proba feminină de 500 m patinaj 
viteză a fost dominată în întregime de 
sportivele sovietice clasate pe primele 
trei locuri. Cîștigătoarea întrecerii, Li
dia Skoblikova, profesoară din orașul 
Celiabinsk, în vîrstă de 24 de ani, a 
obținut astfel a 3-a medalie de aur la 
Jocurile Olimpice. Cu patru ani în urmă, 
la Squaw Walley, ea cîștigase titlul 
olimpic la 1 500 și 3 000 m.

Clasamentul probei este următorul : 
1. Lidia Skoblikova (U.R.S.S.) 45” — 
nou record olimpic ; 2. Irina Ego
rova (U.R.S.S.) 45”4/10 ; 3. Tatiana Si
dorova (U.R.S.S.) 45”5/10 ; 4—5. Joan 
Assworth și Janice Smith (ambele 
S.U.A.) 46”2/10 ; 6. Gunilla Jacobsson 
(Suedia) 46”5/10. Fosta campioană mon
dială Helga Haase (Germania) s-a cla
sat pe locul 8 cu timpul de 47”2/10.

Campionatele 
de tenis de masă
Campionatele internaționale de tenis 

de masă ale țării noastre voi avea loc 
între 13 și 16 februarie în sala spor
turilor Floreasca din Capitală. în afara 
celor 5 piobe individuale, în progra
mul competiției figurează și proba pe 
echipe (masculin și feminin). La cam
pionate și-au anunțat oficial participa
rea jucători și jucătoare din R. S 
Cehoslovacă, R P. Ungară, Iugoslavia, 
Anglia și R. F. Germană. Federația en
gleză a desemnat să facă deplasarea la 
București jucătoarele Diana Rowe și 
Mary Shannon. Din Iugoslavia vor veni 
campionul țării, Korpa, Markovic II și

fel :. 1. U.R.S.S. 2 medalii ele aur, 
1 medalie de argint, 2 medalii dé 
bronz ; 2. Finlanda I medalie de aur; 
3. Austria 1 medalie de aur ; 4. Ger
mania (echipă unită) 1 medalie de 
argint și una de bronz; 5. Franța 1 
medalie de argint ; 6. Norvegia 1
medalie de argint ; 7. Canada 1 tpe- 
dalie de bronz. ,

Egon Zimmermann (Austria), campion 
olimpic la coborîre.

• Pe muntele Patscherkofel de lîngă 
Innsbruck, 88 de concurenți au luat 
startul în proba de coborîre bărbați, 
una dintre cele mai spectaculoase în
treceri ale schiului alpin. Pîrtia, „con
fecționată“ cu zăpadă adusă din altă 
parte, a măsurat 3 120 m, avînd o di
ferență de nivel de 867 de metri și 14 
porți de control.

Spre satisfacția celor 50 000 de spec
tatori înșirați de-a lungul traseului, vic
toria a revenit unui reprezentant al 
Austriei : Egon Zimmermann. Noul 
campion olimpic la coborîre este în 
vîrstă de 24 de ani. El a mai participat 
la Jocurile Olimpice din 1960 cînd a 
ocupat locul 10 în această probă. Fran
cezul Leo Lacroix a reușit să cîștige 
medalia de argint. Iată orcjinea primilor 
clasați : 1. Egon Zimmermann (Austria)

internaționale 
ale R. P. Romîne

Vecko, iar din R. D. Germană — Inge 
Harst, Edith Ducholz și Heide Dau
phin. Celelalte țări urmează să-și 
anunțe nominal reprezentanții.

înaintea campionatelor internațio
nale, la Cluj se va disputa la 11 fe
bruarie prima semifinală a „Cupei 
campionilor europeni“, între echipele 
C.S.M. Cluj și Voros Meteor Budapesta, 
în echipa maghiară joacă Fahazi, 
Foeldi, Peterfi și Janczo. Echipa învin
gătoare din acest meci va întîlni, în 
finala competiției, formația cîștigătoare 
din cea de-a doua semifinală . Epitoek 
Budapesta — Slavia Praga.

2T8’’16/100 ; 2. Leo Lacroix (Franța) 
2T8”90/100 ; 3. Wolfgang Bartels
(Germania) 2T9”48/100 ; 4. Jpos
Minsch (Elveția) 2T9”55/100 ; 5. Lud
wig Leitner (Germania) 2’19”67/100 ; 
6. Guy Perillat (Franța) 2T9”79/100.

• Competițiile de schi fond au în
ceput la Seefeld cu desfășurarea pro
bei de 30 km bărbați. Pe primul loc 
s-a clasat finlandezul Eero Mantiuranta, 
campion mondial în aceeași probă cu 
doi ani în urmă la Zakopane. Sub 
așteptări au concurat schiorii suedezi. 
Liderul lor, Sixten Jernberg, supranu
mit „maratonistul zăpezii“, campion 
olimpic în 1960, a ocupat locul 5.

Clasament : 1. Eero Mantiuranta
(Finlanda) lh30’50”7/10 ; 2. Harald
Groeningen (Norvegia) lh32’02”3/10; 3. 
Igor Voroncihin (U.R.S.S.) lh32T5’’8/10; 
4. Jahne Stephanson (Suedia) lh 
32’24”8/10 ; 5. Sixten Jernberg (Suedia) 
lh32'39’’6/10 ; 6. Kalevi Laurilla (Fin
landa) lh32’41”4/10 etc.

* Echipa romînă de hochei pe ghea
ță a susținut ieri primul meci din ca
drul grupei B în compania formației 
R. P. Polone. Hocheiștii polonezi au 
cîștigat partida cu 6—1 (2—0 ; 2—1 ; 
2—0). Astă-seară, echipa R.P. Romîne 
întîlnește reprezentativa Japoniei.

Alte rezultate din grupa B : Ja
ponia — Norvegia 4—3 (0—2 ; 2—1 ; 
2—0), Austria — Iugoslavia 6—2 (2—0 ; 
2—0 ; 2—2), Italia — R.P. Ungară 6—4 
(1—1 ; 3—2 ; 2—1). Victoria hocheiști- 
lor japonezi constituie o surpriză întru- 
cît echipa Norvegiei este cîștigătoarea 
grupei B la campionatul mondial de 
anul trecut.

© în concursul feminin de patinaj ar
tistic, după două probe impuse, con
duce olandeza Sjoukje Dijkstra cu 384 
puncte, urmată de Regine Heitzer (Aus
tria) 379 puncte, Petra Burke (Canada) 
364 puncte și Miwa Fukuhara (Ja
ponia) 353 puncte.

Concentrarea
LONDRA 30 (Agerpres). — în 

legătură cu recenta hotărîre a Con
siliului central al Sindicatelor Bri
tanice (T.U.C.) de a accepta să vîn- 
dă pachetul de acțiuni al ziarului 
„Daily Herald“ trustului de presă 
„International Publishing Compa
ny“, în presa internațională conti
nuă să apară noi comentarii. Din 
relatările corespondentului la Lon
dra al agenției France Presse reiese 
că T.U.C. deține 49 la sută din acți
unile lui „Daily Herald“, în timp ce 
trustul „International Publishing 
Company“ posedă 51 la sută.

Referindu-se la soarta acestui 
ziar laburist, France Presse arată, 
că Cecil King, conducătorul trustu
lui de presă menționat, a anunțat 
că după ..viitoarele. .■ alegeri legisla
tive britanice locul iui „Daily He
rald" va fi luat de un nou cotidian 
denumit „The Sun“. în același timp, 
el a precizat că „The Sun“ va avea

presei engleze 
o orientare laburistă, dar după cum 
relevă agenția France Presse, „de o - 
factură mai moderată".

La Londra se apreciază că dacă 
viitorul cotidian va păstra tirajul 
actual al lui „Daily Herald“ (1,4 
milioane exemplare), trustul King 
cu cele două cotidiene — „Daily 
Mirror“ și „Sunday Mirror", pre
cum și cu celelalte aproximativ 350 > 
de publicații va atinge un tiraj -,- 
record de peste 47 milioane, exem- > 
plare săptămînal. ,ln

Pe de altă parte, A.F.P. arată că, «i 
în ciuda importantului său tiraj, 
„Daily Herald" înregistrează anual 
un deficit de 122 milioane franci. In 
cadrul tranzacțiilor, T.U.C. a anurl- ■ 
țat că își va păstra drepturile de 
proprietate asupra titlului de „Daily 
Herald“, astfel îneît pe viitor să se 
poată edita un alt ziar sub același?; 
nume.

A apărut revista

,,Probleme ale păcii și socialismului“
nr. 1 (65) - 1964

A apărut în limba romînă, în Edi
tura politică, nr. 1 (65) pe anul 1964 
al revistei „Probleme ale păcii și so
cialismului“, revistă teoretică și in
formativă a partidelor comuniste și 
muncitorești.

Acest număr cuprinde articolele : 
„P.C.U.S. în avangarda mișcării co
muniste mondiale“ de J. PEREZ ; 
„Pacea, arma nucleară și politica“ 
de K. ÖSTERLING ; „Unele pro
bleme ale luptei de clasă în Brazilia“ 
de G. DIAS ; „O sarcină importantă 
a oamenilor muncii din Izrael“ de 
E. VILENSKA ; „Popoarele din A- 
merica Latină își apără drepturile“ 
de A. DE LA PENA, P. MOTTA 
LIMA, H. BARRIOS KLEE, R. A- 
MAYA AMADOR, J. CARDONA 
HOYOS.

Rubrica „In partidele comuniste 
și muncitorești“ conține numeroase 
materiale informative cu privire la 
activitatea unor partide frățești.

Rubrica „Comentariile noastre“ 
cuprinde comentariile lui J. THO
MÄS intitulat „Lumea liberă“ și 
crima din Dallas“ și H. FAGAN pe 
marginea ultimei conferințe a labu
riștilor.

în cadrul rubricii „Interviul nos
tru“ este publicată o expunere a

convorbirii cu MARCELINO DOS 
SANTOS despre aportul mișcării de 
eliberare națională din Africa la 
lupta pentru pace, pentru coexisten
ță pașnică, pentru dezarmarea ge
nerală și totală.

La noua rubrică intitulată „Tri
buna problemelor actuale“ revista 
publică materiale despre unele as-; 
pecte ale experienței acumulate în 
lupta pentru unitate de unele par
tide comuniste din țările capitaliste, 
în acest număr se pot citi materiale 
primite din Germania occidentală și 
Finlanda.

Rubrica „Scrisori, note", publică 
scrisoarea lui J. ROZAK despre si
tuația din Grecia după alegeri, a lui 
SANCHEZ despre lovitura de sțat 
din Honduras și a lui K. ZILLIA- 
KUS despre forțele de stingă din 
Anglia.

Revista publică noi materiale la 
rubrica „împotriva represiunilor și 
persecutării democraților“.

Rubrica „Cărți și reviste“ cuprin- ' 
de recenzia lui K. BEENES la cil- ' 
legerca de articole ale lui E. Olgeirs- 
son intitulată „Zorile se ridică dea- s 
supra țării noastre“ (Islanda) și a lui 
M. KREMNEV la noua carte a lui K. 
Nkrumah „Africa trebuie să se 
unească“.

TEATRE •
TEATRE : Teatrul de Operă și

Balet al R. P. Romîne : Lucia de 
Lammermoor _ (orele 19,30). Tea
trul Național „I. L. Caragiale“ (Sala 
Comedia) : Maria Stuart — (orele
19) ; (Sala Studio) : O femeie cu bani
— (orele 19,30) Teatrul „C. I. Nottara“ 
(Sala Magheruj : Peer Gynt — (orele
19.30) ; (Sala Studio) : Unchiul Vanea — 
(orele 20). Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (Sala din bd. Schitu Măgureanu 
nr. 1) : Comedia erorilor — (orele 19,30) ; 
(Sala Studio, din str. Alex. Sahia nr. 
76 A) : Jocul de-a vacanța — (orele
19.30) . Teatrul de Comedie : Casa Inimi
lor sfărîmate — (orele 19,30). Teatrul 
Muncitoresc C.F.R.-Giulești : Gaițele
— (orele 19,30). Teatrul pentru copii și 
tineret (Sala din str. C. Miile) : Logod
nicul de profesie se însoară — (orele
20) ; (Sala din str. Eremia GrigoresCu, 
fost cinema „V. Alecsandri“) : Salut vo
ios _ (orele 16). Teatrul evreiesc de 
stat : Mutter Courage — (orele 20). Tea
trul satiric muzical „C Tănase" (Sala 
Savoy) : Revista de altădată — (orele 
20) ; (Sala din Calea Victoriei nr. 174) : 
Stelele estradei — (orele 20) Ansamblul 
de cîntece și dansuri al C.C.S. : Cîntă 
țara mea — (orele 20). Teatrul 
Țăndărică (Sala Academiei) : Punguța 
cu doi bani — (orele 16). (La Casa de 
cultură a tineretului din raionul „16 
Februarie") : Aia, bala, portocala — (o- 
rele 15). Circul de stat : Surprize ber- 
lineze _ (orele 19,30).

CINEMATOGRAFE ; Legea Antarc- 
tidei — film pentru ecran pano
ramic : 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), Grlvița (10; 12; 
14; 16; 18,15; 20,15). Tomis (10: 12: 14; 16; 
18,15; 20,30), Privește înapoi cu mînie : 
Carpați (9; 11,15; 13.30: 15,45), 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-

CWIEMIA • iriEILIEVIimME
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). Haidu
cul 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, lasil-te de crime i : U- 
nion (15,45; 18; 20,15), Munca (16i' 18,15;
20.30) . Program special pentru copii :
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 oglinzilor 
strimbe ; Timpuri Noi (de la orele 10 
la orele 17 rulează în continuare ; 19;
21), Cultural (16; 18; 20), Cotroceni (16; 
18,15; 20,30). Pisica de mare : Ciulești 
(10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30) Vol
ga (10; 12; 15; 17(. 19; 21). Parașutiștii : 
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) Ar
hiva secretă de pe Elba : Crîngași (16; 
18,15; 20,30). Medicamentul care ucide 
(am'bele serii) : Bucegi (9; 12,30; 16,
19.30) Arta (15,30; 19), Lira (15.30; 19). U- 
cigașul șl fata : Unirea (16; 18; 20). Tu
dor (ambele serii) ; Vitan (15,30; 19) 
Moșilor (16; 19,30). Qivitoq : Aurora 
(10,15; 12,15; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30), Fla
mura (10; 12,15; 16; 18,15; 20,30). Cu toții 
acasă : Luceafărul (16; 18,15; 20,30). Ca
valerul Pardaillan — cinemascop : Viito
rul (13,30; 16; 18,30; 21). Anicka merge la 
școală : Colentlna (16; 18; 20), Adesgo 
(16; 18; 20). Jurnalul Annei Frank _ ci
nemascop : Floreasca (15; 17,45; 20,30) 
Pacea (16: 19,30). Ucigașul plătit - ci
nemascop : Drumul Sării (16; 18; 20). 
Elena din Troia — cinemascop : Feren
tari (15,30; 18; 20,30). Gol printre lupi — 
cinemascop : Cosmos (15,45; t8; 20,15),

TELEVIZIUNE : Orele 18,30 — U-
nlversitatea tehnică la televiziune :

Tuburi stabilizatoare și tlratroanê, 
de ing Liviu Macoveanu. 19.00 —
Jurnalul televiziunii. 19,10 — Pen
tru pionieri și școlari : cine știe - 
să răspundă ! 19,30 - Filmul „Urme 'T
pe zăpadă“. 19.40 — Carnet plastic. 20,00 
— Emisiunea „Săptămina". 20.45 — As
pecte de la Jocurile Olimpice de Iarnă. '* 
Transmisiune de la Innsbruck 21,00 — " 
Filmul „Copilul teribil". 21,10 - Muzică 
ușoară instrumentală. In încheiere : 
Buletin de știri șl buletin meteorologic.

CUM E VREMEA
Ieri în țară : Vremea s-a încălzit tișor 

m sudul țării. Cerul a fost variabil în 
Ardeal și mai mult acoperit în celelalte 
regiuni. Au căzut precipitații temporale 
șub formă de ninsoare șl izolat lapovlță 
in Oltenia și vestul Munteniei. Vintul a 
suflat în general slab, cu intensificări 
trecătoare în sudul țării. Temperatura 
aerului la ora 14 oscila între minus 15 
grade la Tg. Mureș și plus 5 grade la 
Mangalia, Medgidia și Kogălniceanu. 
In București : Vremea a fost urtiedă și 
s-a încălzit ușor. Cerul a fost mai mult 
acoperit și a nins intermitent, vintul a 
suflat potrivit din est. Temperatura 
maximă plus 1 grad.

Timpul probabil pentru zilele de 1, 2 
Șl 3 februarie. In țară : Vreme umedă, 
cu cerul variabil, mal mult acoperit. 
Vor cădea precipitații mal ales sub for
mă de ninsoare, în cea mal mare parte 
a țării, precipitațiile fiind mai frecvente 
in sud. Vînt potrivit, temporar tare din 
sectorul estic. Temperatura staționară 
la început, apoi în scădere ușoară. Mi
nimele vor fi cuprinse între minus 2 și 
minus 12 grade iar maximele între 
minus 7 și plus 3 grade. In București : 
Vreme umedă cu cerul mai mult aco
perit Ninsoare intermitentă. Vint po
trivit. temporar tare din est. Tempera
tura staționară la început, apoi în 
scădere ușoară.
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Tratativele de dezarmare

In ILțLSiS* au fost lansate cu o singură rachetă

Două stații cosmice plasate 
pe orbite esențial diferite

Agențiile de presă anunță ,că în cazul lui Diem. într-o corespon-’ 
Vietnamul de sud a avut loc o nouă" dență din Saigon, ziarul „New York 
lovitură de stat. Generalul-ma- — ■
ior Nguyen Khanh ar fi reușit, po
trivit acestor relatări, să-și asigure 
controlul asupra Saigonului și asu-

4 
miniștri, printre care ministrul de 
război și cel de interne. Din Sai
gon se anunță că aeroportul capita
lei a fost închis din cauza „dificul
tăților tehnice“.

Generalul Khanh este comandan
tul Corpului I al armatei sud-viet
nameze. El fusese instalat în acest 
post în 
venirea 
tare.

După 
tic al lui Ngo Dinh Diem, care a gu
vernat aproape 
nouă ani Vietna
mul de sud, a fost 
răsturnat la 1 no
iembrie 1963, în 
urma unei lovituri 
de stat militare. Presa internațională 
aprecia, încă din primele zile după 
venirea la putere a grupului de ge
nerali conduși de Duong Van Minh. 
că lovitura de stat nu a fost decît 
o simplă schimbare de decor deve
nită necesară în urma faptului că 
Ngo Dinh Diem se compromisese în- 
tr-atît prin politica sa antipopulară, 
îneît menținerea sa ar fi primejduit 
însăși existența șubredului regim. 
Săptămînalul „La Tribune des 
Nations“ scria : „La ce s-a ajuns ? 
La un guvern Diem fără Diem. La 
un guvern în care civilii nu. au alt 
merit decît acela de a fi călcat peste 
cadavrele lui Diem și Nhu, la un 
guvern în care generalii, care trag 
sforile, sfidează democrația în felul 
cum o fac, și colegii lor din America 
Latină“. „La sud de paralela 17 s-a 
instituit, arăta și corespondentul zia
rului „New York Herald Tribune“, 
un nou . stat polițist,. similar cu re
gimul lui Ngo Dinh Diem".

Cele trei luni care au trecut de 
la instaurarea la Saigon a juntei 
militare au arătat că promisiunile 
propagandistice ale generalilor ve- 
niți la putere au fost imediat uita
te. Noul regim, mergînd pe a- 
ceeași linie ca regimul Diem, a con
tinuat războiul împotriva forțelor 
patriotice. Nici problema budistă nu 
a fost rezolvată. Sinuciderile de
monstrative ale unor budiști în 
semn de protest împotriva represiu
nilor guvernului au continuat.

Dar calculele inspiratorilor lovi
turii de stat din noiembrie 1963 s-au 
dovedit tot atît de greșite ca și în

pra guvernului și ar fi arestat

noiembrie 1963, o dată cu 
la putere a noii junte mili-

cum se știe, regimul despo-

de la Geneva
despre „înrăutățirea 
a situației militare“, 
„luna care a trecut 

de stat a fost ca- 
timp agen- 

subliniau succesele

Times“ relata 
considerabilă 
subliniind că 
după lovitura 
tastrofală“. în același 
țiile de presă 
tot mai importante pe care le obțin 
forțele patriotice sud-vietnameze. 
Zilele trecute ministrul apărării al 
S.U.A., Robert Mc Namara, a re
cunoscut, de asemenea, că partizanii 
sud-vietnamezi „au obținut progrese 
considerabile“.

în aceste condiții, în Vietnamul 
de sud s-a accentuat lupta forțelor 
patriotice pentru independență,
pentru realizarea aspirațiilor na
ționale ale populației sud-vietna

meze. Sub presiu
nea acestei lupte, 
în opinia publică, 
inclusiv în cercu
rile 
s-a 

curent în favoarea 
Vietnamului de sud 
neutru. După cum 
Franța s-a pronunțat în favoarea 
unei asemenea neutralizări — ceea 
ce a făcut ca guvernul sud-vietna
mez să declare că va suspenda re
lațiile diplomatice cu Franța.

După cum anunță agenția France 
Presse, „noul pronunciamento de la 
Saigon“ ar fi, după Washington, de 
tendință antineutralistă. Știrile din 
Vietnamul de sud arată că lovitura 
s-a produs în urma unei reuniuni 
care a avut loc miercuri după-amia- 
ză la Statul Major și în cursul că
reia s-ar fi manifestat divergențe 
de păreri între membrii așa-numi- 
tului Consiliu militar revoluționar. 
La această reuniune generalul 
Khanh ar fi. luat poziție împotriva 
neutralismului.

. șeful juntei 
Minh, nu a 
arest, sediul 
se află sub 
matei.

în prima sa proclamație după cu
cerirea puterii, noul șef al regimu
lui de la Saigon, generalul Khanh, 
și-a anunțat hotărîrea „de a lupta 
împotriva comuniștilor“, cu alte cu
vinte de a continua războiul îm
potriva forțelor patriotice.

Cu declarații asemănătoare și-au 
început activitatea și șefii de regim 
precedenți. Dar viața a dovedit că 
aceasta nu poate duce decît la a- 
gravarea situației în Vietnamul de 
sud.

Comentarîul zilei
conducătoare, 
accentuat un 
transformării 
într-un stat 

este cunoscut,

Deși se anunță că 
militare, Duong Van 
fost pus sub stare de 
său ca și sediul juntei 
paza tancurilor și ar-

D. ȚINU
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Fotografiile de mai sus sînt reproduse din ziarul „Washington Post". In cea 
din stînga un soldat sud-vietnamez amenință pe un țăran pentru a-i smulge in
formații cu privire la partizani. In dreapta, același soldat îl lovește pentru că 

i-a dat informații false.

Raportul99

La recenta sesiune a „parlamen
tului european“ — organ consultativ 
al Pieței comune — care a avut loc 
la Strasbourg, francezul Robert 
Marjolin, vicepreședintele comisiei 
executive a C.E.E., a prezentat un ra
port asupra situației economice a a- 
cestei organizații. Raportul a atras 
atenția opiniei publice, fiind consi
derat de presa occidentală ca un 
„avertisment“. „Dacă în domeniul 
producției — se arată în raport — 
făcînd abstracție de situația specia
lă a unor anumite ramuri, rezulta
tele din 1963 și prevederile pentru 
1964 apar ca satisfăcătoare, trebuie 
să constatăm că un dezechilibru, 
care ar putea deveni grav, este pe 
cale de a se crea în cadrul C.E.E. In 
această privință datele de care dis
punem, cu privire la evoluția pre
țului de cost al producției, a pre
țurilor de vînzare și a balanței de 
plăți, precum și perspectivele pentru 
1964, nu mai lasă nici o îndoială“. 
„In perioada 1959—1963 — relevă în 
Continuare raportul — prețurile la 
produsele de consum au crescut cu 
10 la sută în Olanda, cu 11 la sută 
în Germania (occidentală — n.r.), 
■tu. 16 la sută în Italia și cu 19 la 
6ută în Franța... în realitate, în 
'domeniul plăților exterioare ne, gă
sim în fața consecințelor de neînlă
turat ale procesului inflaționist în 
card s-a angajat C.E.E. în ultimii ani. 
Pe de altă parte, creșterea cos
tului producției, cu mult mai ra
pidă decît în celelalte mari țări in
dustriale, duce la o slăbire a pozi
țiilor noastre de concurență. Această 
slăbire este pentru moment ascunsă 
de conjunctura în genere favorabilă, 
dar ea se va dezvălui cu brutalitate 
în ziua cînd economia mondială (ca
pitalistă — n.r.) va intra într-o fază 
de stagnare“.

In legătură cu „avertismentul pe 
care Marjolin l-a lansat comunității 
europene“, ziarul francez „Le Monde“

Marjolin“

I

GENEVA 30. — Trimisul special 
Agerpres, C. Benga, transmite :

în ședința din 30 ianuarie a Comi
tetului celor 18 state pentru dezar
mare, reprezentantul Birmaniei, Ja- 
mes Barrington, a subliniat, printre 
altele, că actualele circumstanțe in
ternaționale, create în special de în
cheierea Tratatului privind interzi
cerea experiențelor cu arma nucleară 
în trei medii, favorizează realizarea 
de noi pași în lucrările Comitetului. 
După ce a arătat că salută „politica 
exemplului reciproc“, care a adus 
unele reduceri bugetelor militare, și 
a recomandat ca această politică să 
fie aplicată și în alte domenii, vorbi
torul și-a exprimat speranța că va 
fi posibilă realizarea unui acord a- 
supra propunerii sovietice de a re
duce bugetele militare cu 10—15 la 
sută. Referindu-se la propunerea cu
prinsă în recentul memorandum al 
guvernului sovietic adresat Comite
tului, cu privire la distrugerea avia
ției de bombardament, reprezentan
tul Birmaniei a spus că aceasta este 
o propunere remarcabilă care tre
buie să fie examinată cu atenție. El 
a arătat, de asemenea, că propunerea 
Uniunii Sovietice de a se menține o 
anumită cantitate de rachete cu fo
coase nucleare pînă la sfîrșitul celei 
de-a III-a etape a dezarmării este o 
contribuție importantă în direcția de
zarmării. în ceea ce privește noile 
propuneri, Barrington a arătat că, 
după părerea sa, este nevoie de timp 
pentru a fi studiate și că ele nu pot 
fi abordate toate deodată, dar că tre
buie 
rora 
piat

început cu cele în privința că- 
punctele de vedere s-au apro- 
cel mai mult.

Ca și antevorbitorul său, Moham
med Hafez Ismail, șeful delegației 
R.A.U., a scos în evidență atmosfera 
prielnică în care se desfășoară în 
prezent tratativele de dezarmare la 
Geneva și a recomandat Comitetului 
să folosească această situație favora
bilă pentru a-și îndeplini sarcinile 
care îi stau în față. El a propus Co
mitetului gruparea măsurilor îndrep
tate spre destinderea încordării in
ternaționale formulate de diferite 
delegații.

Ultimul a luat cuvîntul Peter Tho
mas, șeful delegației Marii Britanii, 
care a propus să se studieze cu prio
ritate mesajul președintelui S.U.A. 
Johnson, adresat Comitetului la 21 
ianuarie, și memorandumul guver
nului sovietic privitor la măsurile 
îndreptate spre slăbirea cursei înar
mărilor și destinderea încordării in
ternaționale. El a propus totodată 
crearea de grupuri de lucru care să 
discute aspectele tehnice ale măsuri
lor propuse.

Reprezentantul englez s-a pronun
țat pentru examinarea, condițiilor și. 
criteriilor realizării unui acord refe
ritor . la interzicerea experiențelor 
nuc-leare subterane.

★
La 30 ianuarie, Vasile Dumitrescu, 

șeful delegației R. P. Romîne la lu
crările Comitetului celor 18 state, 
a oferit un dejun în cinstea unor 
delegați la tratativele de dezarmare. 
La dejun au participat : Semion 
Țarapkin, reprezentantul Uniunii 
Sovietice, Mohammed Hàfez Ismail, 
reprezentantul R.A.U., Agate Agade, 
șeful delegației Etiopiei, și Paul Ma
son din partea delegației britanice.

— InBUDAPESTA 30 (Agerpres). 
răspunsul la mesajul adresat de 
N. S. Hrușciov șefilor de state și gu
verne, Jânos Kâdâr, președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. Un
gare, arată că guvernul și opinia 
publică din Ungaria au întîmpinat 
cu mare interes propunerea guver
nului sovietic de a se rănunța la fo
losirea forței, pentru rezolvarea liti
giilor teritoriale și a problemelor de 
frontieră și consideră aceasta drept 
o inițiativă de mare importanță în 
slujba păcii.

Aveți perfectă dreptate — scrie 
Jânos Kâdâr — subliniind în mesaj 
marea primejdie pe care o generea
ză pretențiile teritoriale și litigiile 
de frontieră. în ultimii 50 de ani. 
tendințele lacome ale imperialismu
lui de a acapara noi teritorii au. fost 
scump plătite de popoare, deoarece 
au atras după ele două războaie 
mondiale. In diferite părți ale lumii 
există litigii de frontieră. Deși ca
racterul lor diferă, ele implică însă 
o primejdie. Aceste litigii nu poț de
cît să înrăutățească relațiile dintre 
statele interesate, să împiedice uni
rea eforturilor popoarelor. Aceste 
litigii creează posibilitatea pentru ca 
cercurile imperialiste să învrăj
bească popoarele între ele.

Sînt convins că un asemenea 
acord, care în multe privințe este 
superior principiului inviolabilității 
teritoriale prevăzut de Carta O.N.U., 
ar duce la destinderea încordării 
internaționale, ar îmbunătăți rela
țiile dintre state cu orînduiri socia
le diferite și ar contribui la înlătu
rarea conflictelor armate.

Poporul ungar, care a suferit atit 
de mult în timpul celor două răz-

Jânos Kâdâr 
N. S. Hrusciov

boaie mondiale, a pierdut de două 
ori o mare parte din oamenii săi ti
neri, plini de viață, iar țara a fost 
transformată în ruine și aproape 
privată de independența națională. 
De aceea avem toate motivele să 
respingem în modul cel mai hotărît 
orice acțiuni care ar amenința 
pacea.

Dintre aceste acțiuni, cea mai 
primejdioasă pentru Europa și pen
tru popoarele lumii, inclusiv pentru 
poporul ungar, este încercarea re
vanșarzilor vest-germani și a aliați- 
lor lor, care prin formularea unor 
pretenții teritoriale și crearea pro
blemelor de frontieră ar vrea să 
dezlănțuie un nou război.

Guvernul ungar este de acord „să 
fie încheiat un acord (sau tratat) 
internațional care să prevadă re
nunțarea la folosirea-forței pentru 
reglementarea litigiilor teritoriale 
și a problemelor de frontieră și este 
gata, la rîndul său, să ia toaté mă
surile necesare pentru a contribui 
la încheierea unui asemenea acord“.

STANLEYVILLE 30 (Agerpres). 
— După cum anunță agenția U.P.I., 
miercuri a avut loc la Stanleyville 
o nouă demonstrație antiguverna
mentală la care au luat parte 
bine de-300 de tineri cărora li 
alăturat și numeroși jandarmi 
localitate. Dembnstrația a fost 
prăștiată în urma intervenției 
pelor guvernului central congolez, 
care au făcut uz de arme. Au fost- 
ucise două persoane. După demon
strație, în Stanleyville a fost insti
tuită starea excepțională.

După cum se știe, cu două zile în 
urmă, în acest oraș a izbucnit o 
răscoală a jandarmeriei și au avut 
loc demonstrații ale tinerilor adepți 
ai eroului congolez Patrice Lu
mumba. Guvernul central a trimis 
trupe, care au dezarmat două com
panii de jandarmi.

•k

LEOPOLDVILLE 30 (Agerpres).— 
Potrivit unui comunicat al cartie
rului- general al armatei naționale 
congoleze,, în prezent localitatea 
Idiofa din provincia Kwilu se gă
sește sub controlul forțelor guver
namentale. Aerodromul și punctele- 
cheie sînt, de asemenea, sub paza 
armatei guvernamentale. Ca mă
sură de securitate, o parte a popu
lației din această localitate a fost 
evacuată. In capitala provinciei, 
Kikwit, situația'este calmă. Trupele 
guvernamentale au instituit restric
ții de circulație.

După cum se știe, în ultimele 
zile, în provincia Kwilu situația s-a 
agravat considerabil. Detașamentele 
de partizani au întreprins acțiuni 
puternice împotriva autorităților, 
precum și împotriva unor misio
nari belgieni și americani. Ca ur
mare, în acțiunile împotriva parti
zanilor, care, potrivit unor infor
mații, ar fi conduși de cunoscutul 
om politic 
ministru în 
Lumumba, 
trupe ale O.N.U. și elicoptere ame
ricane.

mai 
s-au 
din 
îm- 
tru-

congolez Mulele, fost 
guvernul 
au fost

lui Patrice 
antrenate și

Cereri pentru eliberarea 
deținuțilQr politici din R.S. A.

LONDRA 30 (Agerpres). — 130 de 
personalități politice, printre care 
Jomo Kenyatta, primul ministru al 
Kenyei, Hastings Banda, primul mi
nistru al Nyassalandului, Tom 
Mboya, ministrul de justiție al Ke
nyei, prințul Suvanna Fuma, primul 
ministru al Laosului, precum și alte 
personalități din lumea științelor și 
artelor, și-au pus semnătura pe o 
declarație în care se cere eliberarea 
imediată a tuturor deținuților poli
tici ' din Republica Sud-Africană. 
Declarația a fost elaborată în cadrul 
campaniei internaționale pentru eli
berarea deținuților politici sud-afri- 
cani.

Comunicat comun chino-guineez

sesizează...
La rîndul său, ziarul „New Yorkpublică articolul lui Pierre Drouin, 

cunoscut specialist în problemele Herald, Tribune“, oprindu-se, asupra 
Pieței comune, intitulat „Pe o pantă 
periculoasă“.

„Evoluția costului producției, a 
prețurilor, a balanței de plăți se în
răutățește și capacitatea de concu
rență a Pieței comune este amenin
țată, constată autorul. Ne găsim în 
fața semnelor clasice ale maladiei 
inflaționiste“.

După ce amintește că „în 1964 de
ficitul balanței de plăți a C.E.E. va 
fi probabil cuprins între 600 milioa-

Revista presei străine

ne și un miliard de dolari“, autorul 
subliniază că, după părerea lui R. 
Marjolin, „în curînd situația ar pu
tea împinge țările membre ale Pie
ței comune la o recesiune forțată“.

La rîndul său, ziarul cercurilor de 
afaceri franceze „Les Echos“ men
ționează cuvintele raportului că „în 
C.E.E. este pe cale de a se forma un 
dezechilibru grav din cauza defici
tului crescînd din balanța comercia
lă a „celor șase“, sub efectul crește- 

■ rii prețurilor“.
Pe marginea raportului -lui Mar

jolin, Jean Lecerf în articolul „Eco
nomia europeană își pierde, echili
brul“, pdblicat în ziarul „Le Fi
garo“, se referă și Ia .un alt aspect, 
cu o semnificație mai largă. „1963. 
scrie acesta, ne-a adus primul defi
cit, încă neînsemnat.
anunță un deficit (al balanței de 
plăți — n. r.) de 500 milioane sau 
chiar de un miliard de dolari“. „In
flația, arată acesta în continuare, ne 
va duce în mod ireversibil la o criză 
gravă, dacă debușeurile oferite 
exporturilor noastre se vor restrîn- 
ge“ ca urmare a promovării de că
tre Piața comună a unei politici e- 
conomice închise.

în 1964 se

„balanțelor comerciale în declin și 
inflației galopante

■ țări membre ale 
arată că „raportul 
jolin a adoptat un 
ferit de recenta 
vire la Piața comună“. Același ziar 
scoate în evidență și o nuanță nu 
lipsită de interes : „Surse ale Pieței 
comune confirmă că cuvîntarea de 
la Strasbourg rostită de R. Marjo
lin constituie un indiciu că va fi „di
ficil“ Pieței comune să adopte o po
ziție liberală în apropiatele convor
biri de la Geneva“. (Așa-numita 
„runda Kennedy“ — n.r.).

Semnificativ în acest sens este 
memorandumul adresat recent de 
Centrul internațional al comerțului 
cu ridicata comisiei „celor șase“ de 
la Bruxelles. Memorandumul pre
zintă punctul de vedere al comer- 
cianților din 12 țări europene, fă
cînd parte atît din C.E.E. cît și din 
zona liberului schimb. Aceștia — 
menționează ziarul francez „Les 
Echos“ — consideră că politica co
mercială a C.E.E. trebuie să aibă 
un caracter „universal“ pentru a 
compensa „efectul de izolare“ ce re
zultă din integrarea economică eu
ropeană. „în stabilirea politicii co
merciale comune — se afirmă în 
memorandum — pînă în prezent 
statele au ținut în esență cont de un 
anumit număr de date : interesele 
producătorilor din țările respective, 
echilibrul balanței de plăți etc. In 
trecut aceste considerații au putut 
fi luate în seamă, dar de acum îna
inte ele trebuie legate de principiile 
superioare ale dezvoltării comerțu
lui mondial“.

Cercuri largi ale oamenilor de a- 
faceri, avînd în vedere aceste , feno
mene din economia Pieței comune, 
subliniază tot mai insistent necesita
tea promovării unui comerț larg, cu 
toate statele.

din cele - șase 
Pieței comune“, 
lui Robert Mar
ton cu totul di- 

literatură cu pri-

L. SORESCU

CONAKRI 30 (Agerpres). — La 
încheierea vizitei premierului Con
siliului de Stat al. R. P. Chineze, 
Ciu En-lai, în Republica Guineea, a 
fost dat publicității un comunicat 
comun. în comunicat se arată — în
tre altele — că a avut loc un schimb 
de vederi „asupra dezvoltării pe 
viitor a relațiilor de prietenie și 
colaborare între R. P. Chineză și 
Guineea și asupra problemelor in
ternaționale de interes comun. Re
zultatele convorbirilor arată că 
există o amplă identitate de păreri 
între cele două părți în privința 

.problemelor discutate“..
Partea chineză își reafirmă res

pectul pentru politica de pace, neu
tralitate pozitivă și nealiniere dusă 
de guvernul. guineez în problemele 
internaționale și sprijină cu hotărîre 
lupta guvernului guineez împotriva 
imperialismului și colonialismului,

Partea guineeză își reafirmă spri
jinul pentru poporul chinez î'n lupta 
șa justă de apărare a suveranității, 
integrității teritoriale și completa 
unificare a țării și sprijină necon-

DECLARAȚIA PURTĂTORULUI 
DE CUVÎNT AL MINISTERULUI 

DE EXTERNE FRANCEZ
PARIS 30 (Agerpres). — După pu

blicarea declarației purtătorului de 
cuvînt al Ministerului Afacerilor 
Externe al R. P. Chineze cu privire 
la stabilirea relațiilor diplomatice 
între R. P. Chineză și Republica 
Franceză, agenția France Presse a 
transmis o declarație a purtătorului 
de cuvînt al Ministerului de Externe 
francez. în declarație se arată că 
„teza cu privire la existența a două 
Chine nu are nici un sens în drep
tul internațional și că nu există nici 
un exemplu cînd două guverne ale 
aceleiași țări să fie reprezentate în 
mod egal în aceeași capitală“.

Purtătorul de cuvînt francez a 
subliniat că la Paris nu există două 
reprezentanțe ale Chinei. In ce pri
vește viitorul, se va vedea, la mo
mentul oportun, ce modificări ar 
trebui să intervină. El a adăugat că 
„Franța a hotărît să stabilească re
lații diplomatice cu guvernul de la 
Pekin, în calitate de guvern al Chi
nei“.

Pe de altă parte, purtătorul de 
cuvînt a amintit că guvernul fran
cez nu și-a luat nici un angajament 
cu privire la reprezentarea Chinei 
la O.N.U. Guvernele care au recu
noscut R. P. Chineză au votat însă, 
totdeauna, în favoarea recunoașterii- 
locului ei legitim în O.N.U.

diționat restabilirea drepturilor le
gitime ale R. P. Chineze la O.N.U. 
și în organismele speciale ale aces
tei organizații.

Ambele părți și-au reafirmat ho
tărîrea de a-și continua eforturile 
în combaterea imperialismului și a- 
părarea păcii mondiale. Ele sprijină 
dezarmarea generală și completă și 
interzicerea cu desăvîrșire a arme
lor nucleare. Cele două părți „sus
țin că divergențele dintre țările 
afro-asiatice trebuie reglementate 
prin negocieri pașnice“.

Cele două părți au -relevat impor
tanța schimbului de vizite între 
conducătorii diferitelor țări pentru 
promovarea- înțelegerii și încrederii 
reciproce, pentru dezvoltarea rela- 

• țiilor de colaborare prieteneâscă și 
■consolidarea păcii.

★

KHARTUM 30 (Agerpres). — La 
‘30 ianuarie, premierul Consiliului 
de stat al R.P. Chineze, Ciu En-lai, 
și-a încheiat vizita oficială făcută 
în Republica Sudan. Reprezentanții 
celor două țări au semnat un co
municat comun.

în aceeași zi, transmite agenția 
China Nouă, premierul Ciu En-lai 
și persoanele care îl însoțesc au 
sosit la Asmara, într-o vizită de 
prietenie de două zile în Etiopia, la 
invitația împăratului Haile Selas
sie I.

BELGRAD. După cum relatează 
agenția Taniug, la 30 ianuarie, Iosip 
Broz Tito, președintele R. S. F. 
Iugoslavia, l-a primit pe dr. Bruno 
Pittermann, vicecancelarul Austriei, 

. și a avut cu. el o convorbire- cor
dială.

LONDRA. S-au încheiat tratati
vele între delegația Republicii Cuba 
și reprezentanții companiei engleze; 
„British Aircraft Corporation“ pri
vind plata avioanelor livrate Cubei, 
înainte de instaurarea puterii popup« 
lare. Un reprezentant al companiei- 
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Principala sarcină a lansării sta
țiilor cosmice „Elektron-1“ și „Elek
tron-2“ o constituie studierea si
multană a centurilor de radiație in
terioară și exterioară ale Pămîntu
lui, precum și a fenomenelor fizice 
legate de ele. Studierea centurilor de 
radiație ale Pămîntului cu ajutorul 
stațiilor cosmice. va permite să se 
culeagă date științifice valoroase cu 
privire la caracterul, repartiția spa
țială și spectrul energetic al parti
culelor încărcate. Concoînitent se va 
proceda : la studierea diferitelor ra
diații care provin, din adîncurile 
spațiului cosmic, precum și a con
dițiilor fizice existente în păturile 
superioare ale atmosferei.

Observațiile asupra stațiilor cos
mice „Elektron-1“ și „Elektron-2“, 
precum și recepționarea datelor te- 
lemetrice. se efectuează de către 
punctele terestre ale complexului de 

. comandă-măsurători, situate pe te- 
stațiile cosmice au fost plasate , pe ritoriul Uniunii . Sovietice. Funcțio- 
orbite apropiate de cele stabilite prin narea aparatajului de bord este di- 
calcul, avînd următorii parametri : rijată cu’ ajutorul unor dispozitive 
„ElektrohU“—.. altitudine la perigeu. de'programare în timp, montate la 
406 km, altitudine Ta apogeu 7 100 bordul stațiilor și pe baza unor co- . L' O ■"* *-| 14-5 4*1 1 1 VI /A . 1 *S ■. • • . n T—I 'S ■ s. Jmenzi primite de pe Pamint.

Informația radiotelemetrică recep
ționată de pe stațiile cosmice „Elek
tron-1“ și „Elektron-2“ arată că 
toate sistemele funcționează normal. 
Centrul de coordonare și calcul pre
lucrează întreaga informație recep
ționată. Rezultatele cercetărilor ști
ințifice efectuate cu ajutorul sta
țiilor cosmice „Elektron-1 și „Elek- 
tröh-2“ ‘ vor fi date publicității pe 
măsura acumulării și prelucrării in
formației radiotelemetrice.

c MOSCOVA 30 (Agerpres).—TASS 
•transmite : „în cadrul programului 
de explorare a păturilor superioare 
ale atmosferei și a spațiului cosmic, 
la 30 ianuarie 1964 în U.R.S.S. s-a 
lansat cu succes un sistem cosmic 
alcătuit din două stații științifice 
(sateliți ai Pămîntului) — „Elek
tron-!“ și „Elektron-2“, plasate de 
o singură rachetă purtătoare puter
nică pe orbite în mod esențial dife
rite. .

Detașarea stației cosmice „Elek- 
tron-1“ de racheta purtătoare s-a e- 
fectuat în secțiunea activă de zbor 
în timp ce funcționa motorul ulti
mei trepte. După detașarea stației 
cosmice „Elektron-1“, ultima treap
tă a rachetei purtătoare și-a conti
nuat zborul pe traiectoria dinainte 
stâbilită și, după’ce a dobîndit vite
za necesară, a plasat pe o orbită di
nainte stabilită stația cosmică „Elek
tron-2“. Potrivit datelor preliminare,

km ; „Elektron-2" —" altitudine la 
perigeu 460 km, altitudine la apo
geu 68 200 km. Perioada de revolu
ție a stațiilor este respectiv de 
2,49 ore și 22,40 ore. Unghiul de în
clinație a planului orbi.telor stații
lor cosmice în raport cu planul. E- 
cuatorului este de 61 grade.

La bordul stațiilor cosmice s-au 
instalat aparatajul științific, sisteme 
radiotelemetrice și radioemițătoare 
„Signal“ și „Maiak“, -care funcțio
nează pe următoarele frecvențe : 
19,943 ; 19,954 și 20,005 ; 30,0075 ;
90,225 Mhz.

Lansarea unei rachete cosmice 
americane în direcția Lunii

WASHINGTON 30 (Agerpres). — 
La 30 ianuarie la Cap Kennedy a 
fost lansată o navă cosmică „Ran
ger“ în. direcția Lunii. Un purtător 
de cuvînt al N.A.S.A. a declarat că 
lansarea a decurs în condiții nor
male și că treapta a doua a rache
tei purtătoare de tip „Atlas Agena“ 
s-a desprins la timpul prevăzut, adi
că la cinci minute după lansare.

Cu ajutorul aparatelor instalate 
pe bordul navei se urmărește foto
grafierea unei părți din suprafața 
Lunii.

Potrivit relatărilor agențiilor occi-

dentale de presă, dacă nava cosmică 
nu va devia de pe traiectorie, la 
aproximativ 66 de ore de la lansare 
ea va cădea pe suprafața Lunii. Sâ- 
vanții americani speră să obțină cu 
ajutorul instalațiiloi- de televiziune 
situate pe bordul navei un număr 
de aproximativ 3 000 clișee ale su
prafeței Lunii.

Un purtător de cuvînt al N.A.S.A. 
a declarat că toate centrele de as
cultare americane au intrat în legă
tură cu aparatura de la bordul na
vei, a cărei deplasare în direcția Lu
nii pare să se desfășoare cu succes.

cu evenimentele
MOSCOVA 30 (Agerpres). — A- 

genția TASS a fost împuternicită să 
facă o declarație în legătură cu evo
luția evenimentelor din Cipru. Gu
vernul Republicii Cipru, arată TASS, 
a informat guvernul sovietic că, în 
momentul de față, există primejdia 
unei agresiuni împotriva Ciprului.

Puterile imperialiste — se arată în 
declarație — și în primul rînd An
glia, care timp de aproape un secol 
a dominat în Cipru ca într-o colo
nie proprie, încearcă să se amestece 
în treburile interne ale acestui mic 
stat.

Referindu-se la actuala conferin
ță de la Londra în problema Cipru
lui, declarația agenției TASS men
ționează că ea împinge de fapt lu
crurile spre săvîrșirea unui • atentat 
la - libertatea și ‘independența -acestei 
țări. Se elaborează planul de creare 
a unor trupe internaționale. Aceste 
trupe sînt prezentate drept interna
ționale, dar;, în realitate, se dove
dește că ele-aparțin grupării militare 
N.A.T.O.

în situația care s-a creat în Cipru, 
se spune. în continuare în declara- 

' ție, ‘ ar trebui luate toate măsurile 
care să ' contribuie la atenuarea și 
lichidarea fricțiunilor dintre națio
nalitățile din Cipru. Or, unii partici
pant la, conferința de la Londra în 
problemă Ciprului dirijează lucru
rile spre încingerea atm.Osferei. Nu
mai colonialiștii incorigibili pot pune 
la îndoială, în a doua jumătate a

secolului XX, capacitatea incontes
tabilă a fiecărui — repetăm, a fie
cărui — popor de pe pămînt de a-și 
făuri cu succes viața și statul așa 
cum dorește el.

Poporul Ciprului, guvernul ales de 
el. președintele Ciprului, Makarios, 
se pronunță cu hotărîre împotriva 
intervenției străine în treburile Ci
prului, respingînd tutela colonială.

Rezolvarea tuturor problemelor in
terne ale fiecărui stat constituie o 
problemă internă a sa. Uniunea So
vietică — se spune în declarație — 
sprijină năzuințele legitime ale în
tregului popor al Ciprului de a-și a- 
sigura independența, suveranitatea 
și integritatea sa teritorială și con
damnă orice încercări de intervenție 
străină în treburile interne ale Re
publicii- -Cipru sub orice pretext și 
orice formă ar avea loc. Numai po
porul cipriot este în drept să rezolve 
problema dezvoltării sale viitoare.
Consiliul de Securitate, ca organ care 
are drept sarcină menținerea păcii și 
securității internaționale, nu poate 
rămîne impasibil ; el trebuie să-și 
spună cuvîntul, să apere indepen
dența acestui stat. ■

Agenția TASS este împuternicită să 
declare că cercurile conducătoare ale 
Uniunii Sovietice își exprimă spe
ranța că, în legătură cu Cipru, nu 
se vor produce complicații interna
ționale care-să pună în pericol cauza

- păcii în această regiune.

Poziția guvernului cipriot
NICOSIA 30 (Agerpres). — Agen

ția France Presse relatează că un 
purtător de cuvînt al guvernului ci
priot a declarat că politica Ciprului 
constă în a refuza orice amestec■ al 
unei forțe internaționale de poliție

care nu ar fi mandatară a O.N.U. 
Purtătorul de cuvînt a menționat că 
oricare altă forță internațională în 
afara O.N.U. nu ar putea favoriza 
decît planurile de împărțire a insu-

SCURTE
întîlnire a fost stabilită 
de 8 aprilie 1964.

pentru data

TOKIO. Ministerul 
Externe al Japoniei a 
30 ianuarie pe lîngă 
Coreei de sud la Tokio împotriva 
faptului că o navă de patrulare 
sud-coreeană a capturat în marea li
beră un văs pescăresc japonez.

Afacerilor 
protestat la 

ambasadorul

convocare a fost cerută de către 
guvernul Tanganicăi, în legătură cu 
examinarea evenimentelor petrecute 
recent în Africa răsăriteană va avea 
loc la 17 februarie la Lagos.

ROMA. Comitetul Central al 
Partidului, Socialist. Italian a ținut 
-o ședință în care s-a analizat situa- 

. , „ ția-: creată ; în partid după formarea
„British Aircraft Corporation" a de-Partidului socialist italian al unității 
clarat reprezentanților presei că . proletare. S-a discutat problema 
tratativele „s-au încheiat în mod • reorganizării partidului, cooptarea 
satisfăcător“. de noi membri în Comitetul Cen

tral după descompletarea acestuia 
prin trecerea unora dintre membrii 
C.C. în P.S.I.U.P.

satisfăcător“.

ANKARA. A.F.P. anunță că A- 
dunarea națională a Turciei a hotă
rît să defere înaltei Curți de jus
tiție pe actualul ambasadoi al Tur 
ciei la Bonn, Mehmet Baydur, care 
deținuse în anul 1960 postul de 
ministru al comerțului. După cum 
subliniază agenția menționată, s-a 
stabilit că fostul ministru al comer . 
(ului s-a făcut vinovat de neglijen 
tă în exercițiul funcțiunilor sale dr 
ministru.

VARȘOVIA. După cum transmi
te agenția P.A.P., la 29 ianuarie a 
avut loc la Varșovia o nouă întîlnire 
între ambasadorul Republicii Popu- 

. lare Chineze și ambasadorul S.U.A. 
în Polonia. întîlnirea a durat o oră 
și cincizeci de minute. Următoarea

ADDIS ABEBA. Secretariatul 
Organizației unității africane a 
anunțat că conferința miniștrilor de 
externe ai țărilor aifricane, a cărei

MANILA. Ministrul de externe 
al Filipinelor, ' Salvador Lopez, a 
declarat că Filipinele au acceptat 
propunerea tailandeză privind or
ganizarea întîlnirij Ia nivel ministe
rial între Indonezia, Filipine și; Ma- 
layezia, la Bangkok, în prima săptă- 
mînă a lunii februarie.
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