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Direcției Centrale de Statistică cu privire 
la îndeplinirea planului de stat

al Republicii Populare Romine pe anul 1963
trai al oamenilor muncii, în desă- 
vîrșirea construcției socialiste în

In 1963 — cel de-al patrulea an al 
planului de șase ani — s-au obținut 
noi succese în dezvoltarea economiei 
naționale, în ridicarea nivelului de Republica Populară Romînă.

I. Industrie
Planul producției globale indus

triale pe anul 1963 a fost îndeplinit 
în proporție de 101,7 la sută.

Pe ministere, organizații centrale,

sfaturi populare, planul producției 
globale industriale a fost îndeplinit 
după cum urmează :

Ministerul Minelor și Energiei Electrice
Ministerul Industriei Petrolului și Chimiei
Ministerul Industriei Metalurgice și Ministerul Industriei 

Construcțiilor de Mașini
Ministerul Industriei Construcțiilor
Ministerul Economiei Forestiere
Ministerul Industriei Ușoare
Ministerul Industriei Alimentare
Unitățile Industriale ale Ministerului Transporturilor 

și Telecomunicațiilor
Unitățile Industriei Poligrafice ale Comitetului de Stat 

pentru Cultură și Artă
Unitățile Industriei Locale ale Sfaturilor Populare
Uniunea Centrală a Cooperativelor Meșteșugărești

Procentul de îndeplinire 
a planului pe anul 1963

102,4
100,6

100,0
102,9
103,4
103,3
100,8

105,8

103,7
109.3
103.4

Față de anul 1962 producția mij
loacelor de producție a crescut cu 
14,3 la sută, iar a bunurilor de con
sum cu'9,3 la sută. Pe întreaga in-
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Industria 
Industria 
Industria 
Industria 
Industria 
Industria 
Industria

dustrie producția a crescut cu 12,5 
la sută.

Pe ramuri principale producția a 
crescut după cum urmează :

chimică cu 30
energiei electrice și termice cu 1.8
construcțiilor de mașini și prelucrării metalelor cu 13 
metalurgiei feroase cu 8
materialelor de construcții; cu 20
de exploatare și prelucrare a lemnului cu 15
ușoară cu 11
alimentară cu 5

la 
la 
la 
la 
la 
la 
la 
la

sută 
sută 
sută 
sută 
sută 
sută 
sută 
sută

Sarcinile 
deplin esc 
patru ani 
dustrială

planului șesenal se în- 
cu succes. în primii 
producția globală in- 

_____ a crescut,, „cu 74 la. 
sută, cu un ritm mediu anual de 
creștere de 15 la sută față de circa 
13 la sută ritm prevăzut pentru în
treaga perioadă 1960—1965. Pro
ducția mijloacelor de producție a 
crescut în această perioadă cu 82 
la sută, cu un ritm mediu anual de 
15,1 la sută față de 14 la sută pre
văzut, iar în cadrul acesteia, ritmu
rile cele mai înalte s-au realizat în 
ramurile de bază ale industriei : în 
industria construcțiilor de mașini și 
prelucrării metalelor 18,3 la sută, în 
industria chimiei, hîrtiei și celulo
zei 24,3 la sută, în industria ener
giei electrice și termice 17,6 la sută, 
în industria metalurgiei feroase 
16,9 la sută.

Ritmul înalt de creștere a produc
ției a făcut posibilă depășirea în 
anul 1963 a nivelului prevăzut în 
șesenal pentru anul 1964 
rile metalurgiei feroase și 
țiilor de mașini, iar în 
lemnului s-a atins nivelul 
pentru anul 1965.

în ramu- 
construc- 
industria 
prevăzut

Producția bunurilor de consum a 
crescut în acești patru ani cu 62 la 
sută, cu un ritm mediu anual de 12,8 
la sută față de 12,2 la sută prevăzut.

In anul 1963 s-au obținut însem
nate creșteri a producției unor pro
duse importante, atît din categoria 
mijloacelor de producție, cît și a bu
nurilor de consum: energie electrică, 
țiței și produse petroliere, cărbune, 
minereuri de fier, fontă, oțel, lami
nate, metale neferoase, motoare cu 
combustie internă, motoare și gene
ratori electrici, transformatori, 
strunguri, utilaje tehnologice pentru 
industria siderurgică, chimică, pre
lucrarea țițeiului, lemnului, locomo
tive Diesel electrice de 2100 CP, con
strucții navale, autovehicule, rul
menți, produse sodice, îngrășăminte 
chimice, mase plastice și rășini sin
tetice, coloranți organici, fibre și fire 
sintetice, celuloză, hîrtie, ciment, 
cherestea, mobilă, țesături, tricotaje, 
confecții, încălțăminte, articole 
lectro-casnice de folosință 
gată etc.

Producția principalelor 
industriale în anul 1963 se 
astfel :

e- 
îndelun-

produse 
prezintă

Un an de noi înfăptuiri
Citeva date privitoare la îndeplinirea 

planului pe 1963
• Planul producției globale in

dustriale pe anul 1963 a fost în
deplinit în proporție de 101,7 la 
sută.

• Față de anul 1962 producția 
mijloacelor de producție a cres
cut cu 14,3 la sută, iar a bunu
rilor de consum cu 9,3 la sută. Pe 
întreaga industrie producția a 
crescut cu 12,5 la sută.

® în primii 4 ani ai șesenalu- 
lui, producția globală industrială 
a crescut cu 74 la sută, cu un 
ritm mediu anual de creștere de 
15 la sută, față de circa 13 la 
sută, ritm prevăzut pentru întrea
ga perioadă 1960—1965.

o Bitmul înalt de creștere a 
producției a făcut posibilă depă
șirea în anul 1963 a nivelului pre
văzut în șesenal pentru anul 1964 
în ramurile metalurgiei feroase și 
construcțiilor de mașini, iar în 
industria lemnului s-a atins nive
lul prevăzut pentru anul 1965.

o Productivitatea muncii a cres
cut pe ansamblul industriei cu 8 
la sută față de 1962.
• Volumul investițiilor realizate 

din fondurile statului în 1963 a în
sumat 34,5 miliarde de lei, cu cir
ca 2,8 miliarde de lei mai mult 
decit în 1962.

• La sfîrșitul anulul.1963, agri
cultura dispunea de circa 65 000 
de tractoare fizice, 62 000 de se
mănători mecanice, 32 100 de 
combine pentru păioase, precum 
șl alte numeroase mașini agri
cole.

® In anul 1963 s-a obținut o 
producție totală de cereale de 
circa 10,4 milioane tone, cu a- 

..proape 700 000 tone mal mult de
ții în anul 1962.

• Volumul mărfurilor transpor-

CU

e- 
cir-

täte anul trecut a crescut față do 
1962, cu 12 la sută.

® S-au vîndut prin comerțul 
socialist mărfuri în valoare de 
57,5 miliarde de lei, cu 7,7 Ia sută 
(în prețuri comparabile) mai mult 
decit în 1962.

• Volumul comerțului exterior 
a crescut cu 10,3 Ia sută față de 
1962. In anul care a trecut țara 
noastră a avut schimburi comer
ciale cu peste 80 de țări și a par
ticipat la 29 de tîrguri și expoziții 
internaționale.

o După calcule preliminare, 
venitul național a crescut 
circa 7 la sută față de 1962.

® Numărul salariaților din 
conomia națională a fost de
ca 3 930 000, cu 190 000 mai mare 
decit în anul 1962 și cu 870 000 
față de 1959.

o Salariul real a crescut cu 
4,6 la sută față de 1962.

9 Pentru acțiunile social-cul- 
turale s-a cheltuit de la bugetul 
statului suma de 18,9 miliarde 
de lei, cu 7,8 la sută mai mult 
decît în 1962.

• In primii patru ani ai planu
lui șesenal au fost construite din 
fondurile statului 161 800 aparta
mente (convenționale). în aceeași 
perioadă populația, în special 
cea din mediul rural, și-a con
struit din fonduri proprii 383 000 
de locuințe.

• In anul 1963 au beneficiat de 
odihnă șl tratament în stațiuni 
balneo-cllmaterice, tabere șl co
lonii de copii peste 740 000 de 
persoane.

o La 1 Ianuarie 1964 populația 
țării a ajuns Ia 18 877 000 locui
tori.

Tractoare **)

Producția efectivă 1963
Unitatea de 

măsură
Date abso- In procente

Iute față de 1962

Fontă mii tone 1706 113
Oțel mii tone 2 704 110
Laminate finite pline mii tone 1 921 115
Țevi de oțel mii'tone 478 105
Cocs metalurgic pentru furnale mii tone 1 141 102
Minereuri de fier mii tone 2 286 132
Cărbune brut extras mii tbhe 10 267 107
Țiței extras mii tone 12 233 103
Produse petroliere albe mii. tone 6 629 101
Uleiuri minerale mii tone 415 117
Gaz metan mil m3 10101 114
Energie electrică mil. kWh 11 655 116
Motoare cu combustie internă mii CP 549 115
Motoare electrice peste 0,6 kW mii kW 1 011 110
Generatori electrici mii kVA 200 187
Transformatori de forță mii kVA 3 405 111
Instalații de foraj *) bucăți 120 88
Utilaje tehnologice pentru

industria chimică tone 43 919 106
Utilaje tehnologice pentru

prelucrarea țițeiului tone 14 048 104
Utilaje tehnologice pentru

.industria siderurgică și
turnătorii tone 33 253 119
Locomotive Diesel electrice

de 2100 CP bucăți 59 169
Autovehicule bucăți 20 174 134
Rulmenți mii bucăți 8 760 121

unități conven
ționale de 15 CP

55 783
Sodă calcinată- mii tone 331 115
Sodă caustică mii tone 170 106
Acid sulfuric mii tone 343 105
îngrășăminte chimice

(substanță activă 100%) mii tone 185 141
— îngrășăminte fosfatice mii tone 100 115
— îngrășăminte azotoase mii tone 85 193
Coloranți organici tone 5 937 119
Negru de fum tone 33 177 112
Detergenți (exprimați

în 20% substanță activă) tone 12 181 122
Fibre și fire sintetice tone 2 546 145

cerii în producție de noi tipuri cu caracteristici tehnice superioare.
**) In anul 1963 s-a însușit și introdus în producție de serie tractorul universal 

de 65 CP calitativ superior.

Anvelope auto-tractor-avion mii bucăți • 921 ■ 167 ’
Celuloză mii tone. 196 128
Hîrtie mii tone 191 120
Ciment mii tone 4 369 125
Materiale de zidărie (în e-

chivalent cărămizi cera-
mice normale) mii. bucăți 1153 109

Geamuri trase în echivalent
2 mm grosime mii m2 24 029 116

Cherestea mii m3 4 575 107
Placaj mii m3 158 122
Plăci din particule aglomerate mii tone 100 149
Plăci fibrolemnoase mii tone 74 303
Mobilă mii. iei 2 260 120
Țesături tip bumbac mii. m2 301 101
Țesături tip lînă mii. m2 38 114
Țesături tip mătase mii. m2 30 103
Tricotaje mii. bucăți 57 105
Confecții din țesături mii. lei 5 893 113
încălțăminte mii per. 34 366 106

din care :
— încălțăminte din piele mii per. 22 904 109

Televizoare buc. 68 148 164
Frigidere buc. 72 035 157
Mașini electrice de spălat rufe

pentru uz casnic buc. 110 690 144
Carne (fără slănină) mii tone 267 90
Preparate și conserve de carne tone 74 223 99,6
Pește tone 34 429 113
Lapte de. consum (inclusiv

lapte praf) mii hl. 2 333 112
Brînzeturi tone 43 280 95
Unt tone 16 206 110
Uleiuri comestibile mii tone 160 99
Zahăr mii tone 287 84

*) Pentru anul 1963 s-a prevăzut o producție mai mică, ca urmare! a introdu-

Deși agricultura nu a livrat în în
tregime industriei materiile prime 
prevăzute, ceea ce a făcut ca la car
ne, zahăr, produse lactate să nu se 
atingă nivelul planificat, totuși apro
vizionarea populației s-a desfășurat 
satisfăcător. Desfacerile prin comer
țul socialist de pîine în sortimente 
variate, mălai, paste făinoase, orez, 
ulei, zahăr, lapte, unt, pește, conser
ve și semiconserve de pește au spo
rit față de anul 1962 între 4—48 la 
sută.

Au fost înregistrate noi succese în 
creșterea nivelului tehnic al produc
ției, ca urmare a înzestrării între
prinderilor cu mașini și instalații 
moderne, a introducerii de noi pro
cedee tehnologice, a mecanizării și 
automatizării în continuare a proce
selor de producție, a ridicării califi
cării cadrelor, care au determinat 
îmbunătățirea calității produselor și 
lărgirea sortimentelor.

în anul 1963 a continuat cu rezul
tate bune acțiunea de modernizare a 
parcului de mașini-unelte din între
prinderile industriale, precum și de 
reutilare a acestora cu mașini noi, 
cu performanțe tehnice și randa
mente superioare.

în anul 1963 a început producția 
de serie a noului tip de autocamion 
cu motor de 140 CP și a noului tip 
de tractor de 65 C.P. Au intrat de 
asemenea în producție noi ma
șini și utilaje ca : strung Ca- 
russel, strunguri paralele, mașina

II. Agricultura
In anul 1963 a continuat acțiunea 

de consolidare economico-organiza- 
torică a gospodăriilor agricole co
lective, de lărgire a bazei tehnice 
materiale a agriculturii și de crește
re a producției

de frezat roți dințate, mașina de 
frezat prin copiere, mașina de recti
ficat fără centre, presa hidraulică de 
150 tone, instalația de foraj de 650 
m., turbina de foraj T.C. 5-B 9“ noi 
tipuri de utilaje pentru industria de 
prelucrare a lemnului, pentru cons
trucții, utilaje pentru industria tex
tilă.

Au fost realizate prototipuri de 
mașini și utilaje moderne printre 
care : instalația de foraj de 315 tone 
pentru adîncimi de 6000 m ai cărei 
parametri de funcționare se situează 
la nivelul celor mai bune instalații 
similare produse pe plan mondial.

S-a extins automatizarea procese
lor de producție în industria siderur- 
'gică, industria construcțiilor de ma
șini, industria petrolului și gazelor, 
industria chimică, industria textilă.

A crescut în continuare gradul de 
mecanizare al lucrărilor grele și cu 
volum mare de muncă în exploată
rile forestiere, exploatările carboni
fere, recoltarea stufului etc.

Productivitatea muncii a crescut 
pe ansamblul industriei cu 8 là sută 
față de anul 1962.

Antrenați în întrecerea socialistă, 
oamenii muncii din industrie au ob
ținut succese importante în reduce
rea cheltuielilor de producție, ceea 
ce a dus la îndeplinirea planului 
prețului de cost și la obținerea de 
economii peste plan de cca 700 mi
lioane lei.

Fabricile din cadrul Ministerului 
Industriei Petrolului și Chimiei vor 
realiza anul acesta pe lîngă produ
sele obișnuite peste 125 sortimente 
noi. Astfel pentru industria cons- 
tr.uctoare de mașini vor fi fabricate 
sortimente noi.: lagăre și cuzineți, 
manete, piese pentru războaie de 
țesut, balanțe ; în industria electro
tehnică și de construcții vor fi pro
duse : piese pentru aparate de ra
dio, televizoare, telefoane, izolatori 
electrici ; modele de robin.eți din 
relon, sifon pentru pardoseală, 
jgheaburi și burlane din p.v.c., co
voare .din p.v.c., plăci înlocuitoare 
de faianță, mai multe modele de ar
ticole tehnico-sanitare. De asemenea, 
și în domeniul produselor casnice 
sînt articole noi : minere pentru fia
re de călcat, piese pentru aspira
toare, frigidere, lămpi electrice, stro
pitoare de fieri, coșuri de fructe, ar
ticole pneumatice pentru plaje etc.

APROAPE 9 000 000
0E SPECTATORI LA „FESTIVALUL 

FILMULUI LA SATE"
A luat sfîrșit Festivalul filmului 

la sate. Timp de două luni, pe e- 
cranele celor 4 500 de cinematografe 
sătești au rulat 670 de filme artis
tice, documentare, de știință popu
larizată, de desene animate și pă
puși, realizări de seamă ale studiou
rilor romînești și străine. Carava
nele cinematografice au făcut ca a- 
ceastă manifestare a filmului să se 
desfășoare pînă în cele mai înde
părtate așezări ale țării — printre 
pescari în Deltă, printre muncitorii 
forestieri din munți, printre construc
torii de pe șantiere. Larga populari
tate de care s-a bucurat Festivalul 
filmului la sate își găsește expresia 
în marele număr de spectatori care 
au luat parte la manifestări : a- 
proape nouă milioane. (Agerpres)

------------------------------------- II! 'Sg 
titorii, recenzii și prezentări de cărți, 
expoziții, bibliotecile comunale din 
Făcăeni, (raionul Fetești), Furculești 
și Ulmeni (raionul Alexandria), atrag 
cm mare număr de cititori și spre 
celelalte genuri de literatură.

Cititorii arată un deosebit interes 
pentru cartea politică, mai ales pen
tru lucrările și broșurile care tra
tează aspecte actuale ale desăvîrșirii 
construcției socialiste în țara noas
tră, ale situației internaționale, ca și 
pentru cele care le îmbogățesc cu
noștințele științifice. Inițiind siste
matic și operativ recenzii, simpo
zioane și alte manifestări intere
sante de popularizare a noilor apa
riții editoriale, bibliotecile pot face 
mult pentru a înlesni oamenilor 
muncii de la sate cunoașterea căr
ților politice, a broșurilor de știin
ță popularizată.

Au cucerit prețuirea cititorilor căr
țile beletristice din literatura uni
versală și originală, îndeosebi lucră
rile care oglindesc viața nouă a 
satelor zugrăvind în paginile lor eroi 
demni de urmat. întîlnirile nume
roase care urmează să aibă loc, în 
această perioadă, între scriitori și ci
titori trebuie organizate în așa fel 
îneît să dezvolte dragostea colecti
viștilor pentru lectură și educării 
simțului estetic al cititorilor.

Manifestările culturale organizate 
în aceste zile vor oferi și editurilor 
un material bogat de studiu în ve
derea îmbunătățirii continue a te
maticii și a conținutului cărților des
tinate satului, precum și a stilului și 
prezentării lor grafice.

Este un bun prilej ca „Luna căr
ții la sate“ să fie folosită din plin 
și pentru a înlătura deficiențele 
care se mai fac simțite în activita
tea de difuzare și popularizare a 
cărților. Nu poate fi trecut cu ve
derea faptul că există biblioteci 
unde în perioada de iarnă activi
tatea este slabă.

Este foarte important ca fiecare 
lucrare, și în primul rînd broșurile 
politice și agrozootehnice, să ajungă 
cît mai repede la îndemîna cumpă
rătorilor. Aceasta depinde de acti
vitatea pe care o desfășoară organele 
cooperației de consum, lucrătorii ei 
care muncesc în domeniul difuzării 
cărții. Consolidînd succesele obținute 
în ultimii ani, Oficiul difuzării căr
ții din Centrocoop, organele sale re
gionale și raionale trebuie să se o- 
cupe și mai bine de justa repartiție 
a cărților în raport cu specificul 
raioanelor și localităților, cu cerin
țele cititorilor. Sînt întreprinderi 
comerciale, ca cele din Focșani, Tg. 
Mureș și altele, care neglijează u- 
neori trimiterea la timp a cărților 
în comune. De asemenea, din cauza 
unor întreprinderi comerciale cum 
sînt cele din Arad și Galați, lu
crări pe o anumită temă nu ajung 
la timp și în cantitățile necesare toc
mai în localitățile unde este mai 
multă nevoie de ele.

Eficienta activității de 
a cărții crește mult cînd 
este pe deplin conștient 
tanța culturală a muncii 
se limitează doar la vinderea cărții 
în librărie, ci se străduiește să tre
zească interesul cumpărătorilor (așa 
cum se face, de pildă, la Hălchiu, ra
ionul Sf. Gheorghe), amenajînd stan
duri în comună, colaborînd cu bi
blioteca pentru popularizarea cărți
lor, aprovizionînd librăria cu lucră
rile cerute de săteni.

La răspîndirea cărții aduc o pre
țioasă contribuție cei peste 10 000 de 
difuzori de carte de la sate. Activita
tea lor merită stimulată și mai mult 
prin concursuri, diplome, premii și 
extinsă, în mod deosebit, în rîndul 
colectiviștilor dornici să-și formeze 
și să-și îmbogățească bibliotecile.

„Luna cărții la sate“ este pentru 
comitetele de cultură și artă, pentru 
cooperație un prilej de a intensi
fica și îmbunătăți, sub îndrumarea 
organelor de partid, întreaga muncă 
de popularizare și difuzare a cărții, 
de a o desfășura mai larg, în strînsă 
legătură cu sarcinile actuale ale a- 
griculturii socialiste, cu viața de azi 
a satului și cu cerințele creșterii ni
velului profesional, politic și cultu
ral al colectiviștilor.

în casele multor colectiviști sînt 
astăzi rafturi pline cu cărți și 
tot mai mulți prieteni ai biblioteci
lor. Este un fenomen caracteristic sa
tului nostru socialist, în care pulsea
ză o bogată viață culturală și există 
sute de mii de cititori.

Profundele transformări socialiste 
înfăptuite la sate dau roade bogate. 
Ele se reflectă nu numai în îmbună
tățirea. traiului țărănimii, ci și în 
creșterea nivelului ei de cultură, a 
dorinței de cunoștințe și de frumos. 
De altfel însăși activitatea mereu mai 
complexă în agricultura socialistă, 
care se bazează pe folosirea mașini
lor și a metodelor înaintate de lucru, 
cere colectiviștilor să-și îmbogățeas
că .continuu cunoștințele profesionale 
și să-și lărgească orizontul politic și 
cultural. Acestor scopuri le servește 
din plin cartea, difuzată .acum la sate 
în milioane de exemplare.

în întreaga țară- începe astăzi o 
importantă acțiune culturală — 
„Luna cărții la sate“, intrată în tra
diția manifestărilor de amploare or
ganizate iarna în rîndul colectiviști
lor. Ca și „Festivalul filmului la 
sate“, sau concursul artiștilor ama
tori, ea este o expresie elocventă a 
atenției cu care partidul și statul 
nostru se îngrijesc de înflorirea vie
ții culturale la sate. Desfășurîndu-se 
sub egida Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă și a 
Uniunii centrale a cooperativelor 
de consum, această manifesta
re este menită să contribuie la 
răspîndirea și mai largă a cărții în 
rîndurile oamenilor muncii de la 
sate. La căminele culturale și la bi
blioteci, în gospodăriile colective si 
de stat, în stațiunile de mașini și 
tractoare au loc, în tot cursul lunii 
februarie, șezători' literare, simpo
zioane, discuții pe marginea cărților, 
conferințe,, concursuri „Cine citește 
folosește“, întîlniri ' între scriitori și 
cititori, consfătuiri-ale editurilor cu 
cititorii. Se amenajează standuri, 
bazare, colțuri ale noutăților edito
riale, expoziții de cărți pentru vîn- 
zare, se deschid noi librării obștești.

Unul din mijloacele principale 
prin care cărțile ajung în mîna co
lectiviștilor este și rețeaua vastă de 
biblioteci comunale și sătești. E 
firesc ca „Luna cărții la sate“ să de
termine și o îmbunătățire a activită
ții lor. Ele trebuie să pună pe 
primul plan al muncii contribu
ția la întărirea gospodăriilor colec
tive și creșterea producției agricole, 
la dezvoltarea continuă a conștiinței 
socialiste a oamenilor muncii de la 
sate. Pe această linie, popularizarea 
și răspîndirea cărții agrozootehnice, 
a broșurilor legate de temele expuse 
la învățămîntul de trei ani sau în 
ciclul de conferințe pentru colecti
viștii necuprinși în aceste cursuri, 
este unul din aspectele cele mai im
portante ale muncii bibliotecilor. Cu- . 
noscînd bine planul de producție al 
gospodăriei, problemele ei actuale și 
perspectivele de viitor, activiștii bi
bliotecii comunale din Popești, raio
nul Focșani, inițiază variate mani
festări care stimulează gustul pen
tru lectură al colectiviștilor, orien- 
tîndu-i spre lucrările care au o 
strînsă legătură cu preocupările lor 
profesionale. Prin consfătuiri cu ci-

W rețele telefonice

răspîndire 
și librarul 
de impor- 
sale și nu

Tn regiunea Dobrogea

Anul trecut, în orașul Hunedoara s-au construit numeroase blocuri, printre care și acestea din fotografie, 
cu ajutorul cofrajelor glisante. Foto : GH. VINȚILĂ

CONSTANȚA (coresp. „Scînteii“).
- Rețeaua telefonică a regiunii 

Dobrogea s-a extins mult în ultimii 
ani. în 1963, la circuitele existente 
s-au mai adăugat încă 160 km. de 
rețea. La Constanța și Ovidiu s-au 
înființat noi circuite telefonice ; 
la Maliuc se folosește acum circui
tul telefonic subfluvial, iar pe tra
seele Constanța—Măcin și Constan
ța—București au fost instalate sis
teme telefonice cu tranzistori.. Pen
tru o mai bună deservire a abonați- 
lor, la Constanța s-a extins centrala 
telefonică cu 2 000 linii, iar la Man
galia s-a dat în folosință o nouă 
centrală cu 400 linii. Pentru acest 
an sînt prevăzute noi lucrări : con
struirea a două oficii telefonice noi 
la Constanța și Ovidiu, extinderea 
rețelei interurbane cu încă 150 km.

și silvicultura
La sfîrșitul anului 1963 în agri

cultură au existat 637 gospodării a- 
gricole de stat, cu o suprafață agri
colă de 1,9 milioane ha, 4907 gos-

(Continuare în pag. V-a)

Anunțuri
In peisajul citadin, frumosul a 

devenit o prezență familiară. 
Ne-am obișnuit să-l întîlnim sub 
noua înfățișare a cartierelor ori 
în geometria armonioasă a spații
lor florale, ne e sinonim cu este
tica străzilor.

Firesc, deci, să ne punem la ini
mă chiar acele mici amănunte care 
se împacă greu cu noțiunea atît 
de largă despre frumos. Dintr-o 
pricină sau alta, pe obrazul orașu
lui apar uneori „pete“ care, cu pu
țina inițiativă și bunăvoință ar 
putea lesne dispare.

Un exemplu. Aștepți zgribulit 
autobuzul sau tramvaiul și pînă la 
apariția lor îți umpli timpul cu 
lectura unui... stîlp, pe care stau 
agățate, ca o iederă,'zeci de pete- 
cuțe de hîrtie de toate culorile și 
dimensiunile. O etichetă din cele 
folosite de școlari, împodobită de 
data aceasta cu mici arabescuri, 
te invită să cumperi „o pianină cu 
coadă vieneză“. O alta, scrisă cu 
cerneală violet diluată de atîtea 
ploi, anunță că cineva are de vîn- 
zare un „cărucior, pentru copii

și estetica
sport“. Iar dacă ești amator de 
mobilă stil, același stilp publicitar 
te încunoștiințează că la telefonul 
14 20... ți se oferă o superbă su
fragerie florentină. Transcriind a- 
nunțurile cu ortografia strict ori
ginală, n-am făcut altceva decit 
să redăm citeva din imaginile pe 
care, de bună seamă, le-ați întilnit

INSTANTANEE

fiecare dintre dumneavoastră nu 
numai într-o stație de autobuz, dar 
și pe zidul caselor, ori pe cine știe 
ce poartă.

E drept, 
mitetului 
popular al 
mărul 723, 
sau agățarea de afișe în alte locuri 
decît panourile speciale de afișaj 
ale întreprinderii Pavoazarea Ca
pitalei“, precum și „efectuarea 
operațiunii de afișaj de către alte 
persoane decît cele autorizate". 
Dar,. pentru că asemenea locuri

există o Decizie a Co- 
executiv al Sfatului 
Capitalei, purtînd nu- 
care interzice „scrierea

orașului
nu există, se înmulțesc ca ciuper
cile după ploaie tot 
nunțuri.

După cum bine se 
doresc să facă schimb 
au posibilitatea . să 
amatorii prin intermediul panou
rilor existente la fiecare sfat 
popular raional. Hotărîrea a fost 
apreciată și aplicarea ei a avut 
bune rezultate. E de neînțeles însă 
de ce gospodarii Capitalei se mul
țumesc doar cu jumătăți de măsu
ră. Oare e chiar atît de greu ca 
Pavoazarea Capitalei să amenaje
ze panouri similare și pentru alt 
gen de servicii solicitate de cetă
țeni ? Fără îndoială că nu. Mai cu 
seamă că în unele orașe din țară 
s-au și găsit posibilități de a așeza 
în locuri speciale panouri sau vi
trine unde se efectuează afișajul 
de către persoane autorizate de 
sfatul popular respectiv. Are de 
cîștigat estetica orașului, cetățenii 
fiind scutiți de neplăcuta lectură 
a unor anunțuri de genul celor 
amintite.

soiul de a-

știe, cei ce 
de locuință 

comunice cu

M. ION
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SPRE NOI SUCCESE ÎN DEZVOLTAREA Mill TIIULIiUĂ Â
De la munții Făgărașului și pînă 

în mănoasele lunci ale Oltului și 
Argeșului te întîmpină pretutin
deni imaginile noului. Fabricile și 
uzinele moderne înălțate în anii 
puterii populare, marile șantiere cu
prinse de freamătul muncii con
structorilor, pădurea de sonde, con
turează profilul industrial al unei 
regiuni altă dată înapoiate. Pe dea
lurile socotite sterpe se întind cît 
cuprinzi cu privirea livezi roditoare, 
iar pe ogoarele colectiviștilor brăz
dează în lung și-n lat mii de trac
toare. Regiunea Argeș, ca și alte re
giuni ale țării, constituie o pildă vie 
a transformărilor înnoitoare datora
te politicii partidului, de industria
lizare socialistă a țării, de reparti
zare armonioasă a forțelor de pro
ducție pe teritoriul țării și de ridi
care economică și culturală a regiu
nilor

în 
avut 
nale 
seamă prezentată de tovarășul Ma
tei Ștefan, prim-secretar al comi
tetului regional, și cuvîntul delega- 
ților au înfățișat adîncile prefaceri 
din viața economică și social-cul- 
turală a regiunii, conferința stabi
lind măsurile .menite să dea un nou 
avînt activității creatoare a oame
nilor muncii.

Prin înfăptuirea cu consecvență a 
programului stabilit de Congresul al 
III-lea al partidului, pe harta eco
nomică a regiunii au răsărit impor
tante obiective. Peisajul industrial 
ește îmbogățit de cele peste 200 de 
sonde intrate în exploatare de la 
trecuta conferință regională. La 
Cheile Argeșului, constructorii fău
resc prin muncă eroică, noua cetate 
a luminii : hidrocentrala „16 Fe
bruarie“ Iar la Slatina se înalță 
moderna uzină de aluminiu, prin 
care se pun bazele unei noi ramuri 
a metalurgiei neferoase în economia 
țării. Numai în ultimii doi ani, au 
intrat în funcțiune Combinatul de 
industrializare a lemnului — Pi
tești. filatura, de la Găvana, fabri
cile de pîine de la Horezu, Vedea, 
Olănești și Găești.

Concomitent cu dezvoltarea in
dustriei și agriculturii a crescut ni
velul de trai material și cultural al 
oamenilor muncii, au înflorit con
tinuu orașele și satele regiunii.

Un loc de seamă în dezbaterile 
conferinței l-au ocupat problemele 
activității economice și de partid 
din întreprinderi. Vorbind despre 
bogata experiență dobîndită de co
lectivele fabricilor și uzinelor re
giunii în realizarea planului în mod 
ritmic și pe sortimente, în continua 
îmbunătățire a calității produselor, 
numeroși delegați au subliniat că 
organele și organizațiile - de partid 
s-au preocupat permanent de ridi
carea pe o treaptă mai înaltă a 
conduc'rii activității economice, o- 
rientîndu-se asupra problemelor e- 
sențiale ale procesului de produc
ție. Comitetul regional de partid, 
prin comisia sa economică, a tri
mis periodic în unitățile industriale 
colective formate din activiști de 
partid și specialiști care au anali
zat, împreună cu birourile organi
zațiilor de bază, conducerile admi
nistrative, ingineri, tehnicieni și 
muncitori fruntași cum se îndepli
nesc principalii indicatori de plan. 
Datorită activității creatoare a oa
menilor muncii din regiune, sub 
conducerea organizațiilor de partid, 
în 1963 planul producției globale a 
fost îndeplinit în proporție de 103,7 
la sută ; valoarea economiilor reali
zate peste plan în perioada la care 
se referă darea de seamă se ridică 
la 113 970 000. Este semnificativ 
faptul că producția industrială ce 
se realiza în întreg anul 1938, _ se 
obține astăzi în numai 6 săptămîni.

Regiunea Argeș a devenit un vast 
șantier. Marile lucrări de investiții 
care se execută au constituit obiec
tul unor temeinice dezbateri. Atît 
darea de seamă cît și cuvintele de- 
legaților au subliniat că vizitele 
conducătorilor de partid și de stat 
în frunte cu 
Gheorghiu-Dej pe marile șantiere 
ale regiunii, indicațiile date ou 
acest prilej au constituit un ajutor 
prețios pentru organizația regională 
de partid, pentru colectivele de 
muncă de pe șantiere.

Tov. Vasile Mohanu, prim-secre
tar al Comitetului raional de partid 
Curtea de Argeș, cît și tov. Ion Fi
lip, directorul Uzinei de aluminiu 
Slatina, au exprimat de la tribuna 
conferinței hotărîrea fermă a comu
niștilor, a tuturor constructorilor de 
a asigura punerea în funcțiune a 
obiectivelor la termenele planifica
te, de a munci astfel ca lucrările 
executate să primească în totalita
te calificativul „foarte bine“. Tot
odată, ei s-au referit la faptul că 
în locurile „cheie“ au fost reparti
zați să lucreze membri de partid, 
oameni cu bogate „biografii de șan
tier“ care se bucură de prestigiu și 
autoritate, capabili să mobilizeze 
colectivele respective la îndeplini
rea exemplară a sarcinilor. Direc
torul Uzinei de aluminiu Slatina a 
arătat, că încă de pe acum se acordă 
atenția cuvenită pregătirii cadrelor 
care vor mînui utilajele moderne, ca 
în scurt timp de la intrarea în func
țiune a uzinei să fie realizați indi
catorii tehnico-economici prevăzut!.

Conferința a dezbătut pe larg 
sarcinile ce revin întreprinderilor 
privind creșterea productivității 
muncii. Mai mulți delegați, printre 
care tov. Petre Popovici, prim-se
cretar al Comitetului raional Mus
cel, Nicolae Țilivea, directorul Trus
tului de extracție Argeș, Ion Io- 
nescu, maistru la schela Găești, Gh. 
Vlad, inginer șef la Trustul de fo
raj, s-au referit la necesitatea unei 
activități mai susținute din partea 
organizațiilor de partid, a conduce
rilor întreprinderilor pentru folosi
rea completă a capacității mașini
lor, extinderea micii mecanizări, în
tărirea disciplinei în producție. Ei 
au arătat că prin introducerea me
todelor moderne în foraj ca și în 
extracție, productivitatea muncii va 
crește. Numai în sectorul de foraj, 
folosindu-se turbina și electro- 
burul, vitezele mecanice au cres
cut anul trecut de 2—3 ori. Aseme

ținute odinioară în înapoiere, 
zilele de 25—26 ianuarie au 
loc lucrările conferinței regio- 
de partid Argeș. Darea de

tovarășul Gheorghe

indicațiile date ou

Conferința organizației regionale de partid Argeș
pe ramurile de bază, în funcție de 
climă și sol.

Conferința a supus unei temeinice 
analize posibilitățile de a valorifica 
deplin imensele rezerve de care dis
pune regiunea în sporirea produc
țiilor vegetale și animale. Referin
du-se la îmbunătățirea activității 
G.A.S., mai mulți vorbitori — ing. 
Mircea Ceaușescu, directorul trus
tului Gostat, Stelian Tomescu, se
cretar al Comitetului raional de 
partid Pitești, Ion Aslan, director la 
G.A.S. Drăgășani, au subliniat nece
sitatea ca organizațiile de partid și 
consiliile de conducere din G.A.S. să 
orienteze mai operativ lucrătorii din 
aceste unități în organizarea pro
ducției, folosirea la întreaga capaci
tate a parcului de mașini agricole, 
reducerea continuă a prețului de 
cost, pentru ca și acest sector să de
vină în totalitate rentabil.

în conferință s-a reliefat faptul 
că numărul gospodăriilor colective 
fruntașe, puternic dezvoltate, este în 
creștere. „Gospodăria noastră din 
Stoicănești, spunea președintele Du
mitru Tudose, Erou al Muncii So
cialiste, a căpătat o bună experiență, 
pe care o îmbogățește continuu ; 
fondul de bază a -ajuns la 300 000 
lei la suta de hectare, averea ob
ștească depășește suma de 12 000 000 
lei. Noi ne-am îngrijit să împletim 
munca de pe ogoare cu cea politică 
și culturală. în fosta comună de 
clăcași există azi 1 000 de artiști a- 
matori. Ne bucurăm că în întrecere 
cu noi se află multe gospodării co
lective din raionul Drăgănești-Olt“.

Rezultate bune s-au obținut la 
creșterea efectivelor de animale. 
G.A.C. Crîmpoia, Cîmpulung, Teșlui 
și altele dispun acum de efective 
mari de animale. Cu toate acestea, 
așa cum s-a subliniat în cadrul lu
crărilor conferinței, sub raportul 
producțiilor sînt încă rămîneri în 
urmă. Tov. Marin Bălan, președin
tele Consiliului agricol raional Gă
iești, Andrei Florea, prim-secretar al ■ 
Comitetului raional de partid Ho
rezu, vorbind despre lipsurile care 
se fac remarcate în acest domeniu, 
au subliniat necesitatea aplicării cu 
consecvență de către toate gospodă
riile colective, a unor măsuri care 
să contribuie la sporirea producți
ilor de lapte și carne și anume : asi
gurarea unei baze furajere îndes
tulătoare pentru animale, hrănirea 
și îngrijirea lor rațională, amenaja
rea de construcții trainice și de bună 
calitate etc. Ing. Florian Voicu, pre
ședintele G.A.C. Văleni, a arătat la 
rîndu-i : „La noi, numărul taurine
lor a ajuns în 1963 la 652 capete, a- 
dică dublu față de 1962 ; creșterea 
s-a realizat din prăsilă proprie și 
prin cumpărări. Acesta e un lucru 
bun. Aș vrea însă să vorbesc și des
pre alți factori de care depițide dez
voltarea zootehniei. E vorba des
pre om. îngrijitorul de animale este 
un element hotărîtor al producției. 
Preocuparea biroului organizației 
noastre de partid pentru recrutaréa 
și permanentizarea celor mai 
îngrijitori de animale a fost 
dintre problemele esențiale 
sale“.

Numeroși delegați au făcut 
puneri prețioase în scopul ridicării 
producției animaliere, privind folo
sirea din plin a resurselor naturale 
de furaje, stabilirea pe zone și gos
podării a culturilor ■ furajere care 
dau producții bogate în unități nu
tritive și proteină, cultivate în siste
mul conveierului verde etc. Ei s-au 
referit și la dezvoltarea pe scară 
lai-gă a sectorului porcin, impor
tantă sursă de venituri pentru co
lectiviști, gospodăriile colective a- 
ducînd astfel o contribuție și mai 
mare la aprovizionarea populației. 
S-a subliniat, totodată, necesitatea 
creșterii în mai mare măsură a nu
mărului de animale proprietate per
sonală a colectiviștilor.

Conferința a dezbătut, de aseme
nea, problemele legate de îmbunătă
țirea activității în domeniul creș
terii și promovării cadrelor, perfec
ționării stilului de muncă al orga
nelor și organizațiilor de partid, ri
dicării continue a nivelului propa
gandei de partid și muncii politico- 
educative de masă.

★
în încheierea lucrărilor conferin

ței a luat cuvîntul tovarășul Dumi
tru Coliu, membru supleant al Bi
roului Politic al C.C.fal P.M.R. care 
a transmis Conferinței un cald salut 
din partea Comitetului Central al 
partidului și personal din partea 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej. Arătînd că dezbaterile s-au des
fășurat la un nivel politic ridicat, 
într-o atmosferă de lucru, că proble
mele au fost analizate temeinic și cu 
competență, vorbitorul a relevat că 
lucrările conferinței constituie un 
bun prilej de răspîndire a experien
ței înaintate în munca de partid. Vor
bitorul a trecut apoi în revistă suc
cesele dobîndite de organizația re
gională de partid, de oamenii mun
cii în dezvoltarea economică și so- 
cial-culturală a regiunii, în lumina 
sarcinilor stabilite de Congresul al 
III-lea. în ultimii doi ani au fost 
alocate regiunii, prin grija partidu
lui și guvernului, investiții care se 
ridică la 3,5 miliarde lei, 
făcut ca pe meleagurile 
să se înalțe noi obiective.

Conferința a insistat în 
dreptățit asupra problemelor 
ririi continue a productivității mun
cii, îmbunătățirii calității produse
lor și reducerii prețului de cost, a- 
rătîndu-se că trebuie militat cu per
severență pentru introducerea în 
producție a tehnicii și tehnologiei 
noi, pentru ridicarea nivelului de 
cunoștințe profesionale al muncito
rilor. Există toate condițiile ca sar
cinile de plan pe anul 1964 să fie în
deplinite ritmic, la toți indicatorii

O ramură importantă în plină 
dezvoltare este industria petrolieră, 
ea avînd o mare pondere în econo
mia regiunii Argeș. Sarcinile sporite 
pe anul 1964 impun muncitorilor, in
ginerilor și tehnicienilor din acest 
sector să răspîndească larg experi
ența colectivelor fruntașe din foraj 
și extracție. în valorificarea rezer-

nea rezerve pentru creșterea pro
ductivității muncii există în fiecare 
întreprindere industrială. Intrucît 
Congresul al III-lea a trasat sarci
na ca 70 la sută din sporul produc
ției industriale, .prevăzut pentru 
șesenal, să fie obținut pe seama 
creșterii productivității muncii, con
ferința a cerut noului comitet regio
nal să se preocupe în și mai mare 
măsură de acest important indica
tor de plan.

Un loc important în cadrul lucră
rilor conferinței l-a ocupat proble
ma îmbunătățirii continue a calită
ții produselor, remareîndu-se că 
datorită măsurilor tehnico-organi- 
zatorice împletite cu o temeinică 
muncă politică, întreprinderile din 
regiune au realizat o gamă variată 
de produse de bună calitate. Tov. 
Constantin Țapu, maistru la Uzi
nele de produse sodice Govora, a 
arătat că în uzină s-a pus un accent 
deosebit pe ridicarea calificării 
muncitorilor, s-a îmbunătățit pro
paganda tehnică, învățămîntul de 
partid a fost strîns legat de sarci
nile concrete ale producției. Aceas
ta a contribuit ca în perioada 
1962—1963 să se producă peste pre
vederile planului 9 600 tone sodă 
calcinată de calitate superioară și 
peste 25 000 tone de sodă caustică 
de calitatea I-a.

Discuțiile au relevat totodată că 
mai sînt întreprinderi — printre 
care „Textila“ Pitești, I.C.I.L.-Pi- 
tești, unele unități ale industriei lo
cale — unde nu șe respectă tehno
logia de fabricație, controlul tehnic 
dovedește o slabă exigență, fapt 
care duce la realizarea unor pro
duse de calitate necorespunzătoare.

La Pitești ca și în celelalte orașe 
ale regiunii s-au construit din fon
durile statului în ultimii doi ani 
peste 2 000 de apartamente, iar în 
acest an noi blocuri își vor primi 
locatarii. Apreciind munca și efor
turile constructorilor, conferința a 
arătat că sfatul popular regional, 
trustul regional de construcții au 
datoria să se preocupe în mai mare 
măsură de darea la timp în folo
sință a locuințelor, să îmbunătă
țească în continuare calitatea fini
sajelor și condițiile de confort.

★
încheierea colectivizării agricultu

rii a creat largi posibilități pentru 
sporirea producției agricole, vege
tale și animale, pentru valorificarea 
terenurilor slab productive. Reorga
nizarea conducerii agriculturii, spri
jinul permanent primit din partea 
partidului și statului au ajutat uni
tățile agricole din regiunea Argeș să 
facă noi pași pe calea consolidării 
lor economice. Tov. Gh. Drafta, 
prim-secretar al Comitetului raional 
de partid Costești, ing. Constantin 
lordache, președintele Consiliului a- 
gricol Slatina, Moise Popescu, direc
tor la S.M.T.-Miroși, și alți. delegați 
s-au referit la metodele folosite de 
organele locale de partid și de stat 
în îndrumarea concretă, potrivit 
condițiilor specifice fiecărei unități 
agricole socialiste, pentru folosirea 
rațională a pămîntului, pentru spo
rirea producției vegetale și animale, 
în anul 1963, cu toate condițiile cli
matice nefavorabile, producțiile de 
cereale au fost mult mai mari de
cît în anul precedent. Aplicînd la 
timpul optim întregul complex de 
reguli agrotehnice, un șir de gospo
dării de stat au înregistrat rezultate 
bune la cultura cerealelor. G.A.S. 
Izvoru a obținut 2 506 kg grîu 
în medie la ha, G.A.S. Rătești — 
2 450, iar la G.A.S. Brebeni pe o su
prafață de 2 600 hectare s-a realizat 
2 154 kg la hectar. Recolte bune au 
dobîndit și numeroase gospodării 
colective. G.A.C. Brîncoveni a reali
zat pe o suprafață de 850 ha, o re
coltă medie de 3 200 kg porumb 
boabe la ha, iar G.A.C. din Piatra- 
Sat, Slătioara, Coteana au realizat la 
ha recolte de 3 600—4 000 kg po
rumb.

Desfășurînd o largă muncă poli
tică de masă, organizațiile de partid 
au îndreptat eforturile a sute de mii 
de colectiviști spre valorificarea te
renurilor erodate și în pantă și fer
tilizarea solului. Pămînturi altădată 
pline de mărăcinișuri, improprii a- 
griculturii, sînt azi livezi și vii ro
ditoare ce se întind pe zeci de mii 
de hectare. Prin valorificarea gospo
dărească a fondului funciar, supra
fața arabilă a regiunii a crescut în 
ultimii doi ani cu 5 100 ha ; s-au va
lorificat prin terasări și plantări 
13 000 ha. în regiune s-a cîștigat o 
bună experiență în folosirea spa
țiilor dintre rîndurile tinere de pomi, 
pînă la intrarea lor pe rod prin cul
tivarea acestora cu plante alimen
tare și furajere.

Ca urmare a unei preocupări mai 
susținute din partea organelor și or
ganizațiilor de partid, a specialiști
lor de la consiliile agricole și unită
țile socialiste au fost obținute re
zultate bune și în ridicarea capaci
tății de producție a solurilor podzo- 
lice, care în regiunea Argeș ocupă 
suprafețe mari. G. A. C. Scorni- 
cești a obținut în ultimii 3 ani o 
producție de 2 500—3 000 kg porumb 
boabe la ha tocmai pe astfel de pă
mînturi. în conferință a fost primit 
cu aplauze cuvîntul președintelui a- 
cestei gospodării, Vasile Bărbulescu, 
care a arătat : „hotărîrea colecti
viștilor noștri este de a transforma 
podzolul în cernoziom. La îndemnul 
organizației de bază, colectiviștii au 
pornit o largă acțiune de fertilizare 
a solului, de aplicare a unui com
plex specific de reguli agrotehnice 
cerut de podzol“.

în centrul muncii de partid în sa
tele din regiunea Argeș se.află pro
blemele întăririi economico-organi- 
zatorică a unităților agricole socia
liste. Rezultatele bune obținute în 
această direcție se dătoresc activită
ții mai concrete desfășurate de co
mitetul regional și comitetele raio
nale de partid ; între altele au fost 
trimiși în gospodării colective âcti-, 
viști de partid și de stat, specialiști, 
care au analizat perspectivele de 
consolidare ale fiecărei unități în 
parte, ajutînd cadrele de conducere 
de aici în alcătuirea planurilor de 
dezvoltare multilaterală a gospodă- velor de sporire a producției și pro- 
riilor colective, punîndu-se accent ductivității muncii, să îmbunătă-

Casa de cultură a sindicatelor din Baia Mare. La ora de balet pentru copii.
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țească calitatea intervențiilor la ex
tracție.

în acest an, volumul investițiilor 
în regiunea Argeș este cu 30 la 
sută mai mare decît în 1963. Subli
niind că partidul pune în centrul 
preocupărilor concentrarea fonduri
lor materiale și bănești spre obiec
tivele principale și îndeosebi spre 
continuarea în ritm susținut și ter
minarea la timp a lucrărilor pe șan
tierele începute, conferința a insis
tat în mod just asupra atenției care 
trebuie acordată celor două mari o- 
biective aflate în construcție : Hi
drocentrala „16 Februarie“ și Uzina 
de aluminiu de la Slatina. Este ne? 
cesar ca fondurile alocate să fie fo
losite judicios și eficient, să se asi
gure aprovizionarea ritmică cu ma
teriale, lucrările să fie de calitate, 
utilajele exploatate cu maximum de 
eficiență, respectîndu-se riguros ter
menele de intrare în funcțiune.

în continuarea cuvîntului 
tov. Dumitru Coliu s-a ocupat 
problemele agriculturii. în urma în
cheierii colectivizării agriculturii s-a 
dat un puternic imbold dezvoltării 
multilaterale a producției agricole 
vegetale ' și animale, numeroase 
unități agricole din regiunea Ar
geș înregistrînd succese în întă
rirea lor economică și organiza
torică. Pe drept cuvînt, darea de 
seamă și cuvîntul multor delegați 
au scos în evidență eficiența măsu
rilor luate de organele și organiza
țiile de partid, de consiliile agricole 
pentru întocmirea judicioasă a pla
nurilor de producție, pentru folosi
rea rațională a îngrășămintelor, ex
tinderea irigațiilor etc — toate în 
scopul sporirii producției vegetale 
și animale. A devenit cunoscută în 
întreaga țară experiența bogată a 
argeșenilor în valorificarea terenu
rilor erodate și în pantă ca și fertili
zarea solului. Dar, așa cum.a reieșit 
din darea de seamă și din cuvîntul 
multor delegați, în agricultura re
giunii Argeș există încă mari rezer
ve pentru obținerea de recolte spo
rite de cereale la hectar, de dezvol
tare a șeptelului. Unele gospodării 
colective realizează producții mici 
deși lucrează în aceleași condiții de 
sol și climă cu unitățile fruntașe. 
Din lucrările conferinței a reieșit ca 
o sarcină de seamă a organizațiilor 
de partid de a studia și generaliza 
experiența unităților agricole frun
tașe, pentru a ridica toate gospodă
riile colective la nivelul acestora.

Vorbitorul și-a exprimat acordul 
cu cuvîntul unor delegați care au 
arătat că în regiunea Argeș există 
toate condițiile ca gospodăriile co
lective să sporească efectivul de a- 
nimale, să obțină producții mai mari 
de carne, lapte, lînă ; pentru aceasta 
însă este necesar să se acorde o a- 
tenție deosebită asigurării bazei fu
rajere, bunei gospodăriri a furajelor, 
întăririi continue a sectorului zoo
tehnic prin repartizarea judicioasă 
a. celor mai buni colectiviști, cunos
cători ai meseriei. în conferință s-a 
subliniat că trebuie acordat un aju
tor sporit gospodăriilor de stat în 
mai buna organizare a producției, 
în profilarea și specializarea aces
tora, sporirea producției la hectar, 
reducerea prețului de cost, încît fie
care gospodărie de stat să devină 
rentabilă.

înfăptuirea sarcinilor care stau în 
fața oamenilor muncii din regiunea 
Argeș necesită ridicarea pe o treap
tă și mai înaltă a întregii activități 
de partid, a tuturor formelor mun
cii politico-educative, perfecționarea 
stilului de muncă al organelor și 
organizațiilor de partid, îmbunătă
țirea controlului îndeplinirii hotărî- 
rilor. Organizația regională de par
tid a primit în rîndurile partidului 
pe cei mai înaintați muncitori, in
gineri, tehnicieni, colectiviști, s-a o- 
cupat cu simț de răspundere de 
educarea lor comunistă. Apreciind 
că întreaga desfășurare a conferin
ței a demonstrat hotărîrea oameni
lor muncii din regiunea Argeș, în 
frunte cu comuniștii, de a înfăptui 
politica partidului, vorbitorul, în în
cheierea cuvîntării, a urat comuniș
tilor, tuturor oamenilor muncii din 
regiune, noi succese în măreața o- 
peră de desăvîrșire a construcției so
cialiste în patria noastră.

★
Conferința a ales noul comitet re

gional de partid și comisia de revi
zie. în prima sa plenară, comitetul 
regional a ales biroul și 
tul. Ca prim-secretar a 
tovarășul Matei Ștefan.

★
Delegații la conferință 

în unanimitate trimiterea 
telegrame Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn, to
varășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
prin care asigură că membrii de 
partid, toți oamenii muncii din re
giunea Argeș voi’ lupta cu și mai 
multă însuflețire pentru înfăptuirea 
Directivelor celui de-al III-lea Con
gres al partidului, pentru a spori 
necontenit contribuția regiunii 
geș la desăvîrșirea. construcției 
cialiste

secretaria- 
fost reales

au aprobat 
unei

Ar- 
so- 

în scumpa noastră patrie.
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Pe urmele TEATRE

materialelor publicate
„Tematica în pas cu 

necesitățile producției"
In articolul cu titlul de mai sus, 

publicat în „Scînteia" nr. 6 105, la 
rubrica „Calificarea — in pas cu 
cerințele tehnicii noi“, erau pre
zentate o serie de propuneri pri
vind îmbunătățirea acțiunii de ca
lificare și ridicare a calificării 
muncitorilor. Ținînd seama de a- 
ceste propuneri, Ministerul Indus
triei Ușoare ne informează că, 
pentru a veni în sprijinul munci
torilor de la cursurile de califica
re, s-a prevăzut printre altele, e- 
ditarea în acest an, prin Editura 
tehnică, a „îndrumătorului pen
tru finisarea încălțămintei“. Alte 
reviste de specialitate — „Caie
tul selectiv — industria ușoară" 
(editat lunar), „Progrese în teh
nică în industria de pielărie și 
încălțăminte" (care apare semes
trial) vor fi puse, în continuare, 
la îndemîna cursanților.

Referindu-se la acest articol, 
Direcția generală cărbune din 
Ministerul Minelor și Energiei E- 
lectrice arată, într-o scrisoare 
trimisă redacției, că la Trustul 
„Ardealul" au fost înlocuite pro
gramele analitice vechi cu altele 
noi, mai strîns legate de cerințe
le actuale ale producției din sec
torul minier. Totodată, s-a reco
mandat trustului să asigure 
cursurile de calificare cu „Ma
nualul minerului" — lucrare 
nou apărută.

„Cu instalație sau fără"?

nu-
lu-

„Scînteia“ nr. 6055 a publicat o 
scrisoare în care un corespondent 
voluntar făcea propunerea ca 
încă din fabrică, ținîndu-se sea
ma de destinația tractoarelor, să 
se procedeze diferențiat în ce pri
vește înzestrarea cu ridicătoare 
hidraulice — la unele să se insta
leze, la altele nu.

In răspunsul primit din partea 
Direcției generale automobile, 
tractoare și rulmenți din Ministe
rul Industriei Construcțiilor de 
Mașini se arată: „Intrucît 
mărul tractoarelor destinate
crărilor de construcții și trans
port a crescut, Uzina „Tractorul“- 
Brașov a luat măsuri ca ridicăto
rul hidraulic cu bară de trac
țiune să fie trecut în nomenclato
rul accesoriilor de lucru și să 
fie livrat numai la cerere confir
mată de conducerea unității be
neficiare. Tractoarele destinate 
pentru diverse lucrări vor fi li
vrate în mod normal cu o cuplă 
de tracțiune. Sesizarea făcută este 
justă, intrucît prin măsurile luate 
se vor obține economii însem
nate“,

„Iarna la fermele 
zootehnice"

Sfatul popular raional Brăila 
răspunzînd criticii făcute în ar
ticolul apărut în „Scînteia" nr. 
6109 arată că articolul a fost 
de un real folos pentru gos
podăriile colective, 
pentru consiliul <.. 
nai. In perioada imediat 
mătoare consiliul agricol raio
nal a sprijinit îndeaproape gos
podăriile unde au fost semnalate 
lipsuri privind pregătirile pentru 
iernarea animalelor iar rezultatele 
n-au întîrziat să se vadă. Astfel 
la G.A.C. Valea Cînepii au fost 
aduse îmbunătățiri complexului 
porcin, o parte din purcei au fost 
mutați în adăposturi mai căldu
roase, S-a amenajat un loc1 spe
cial pentru tocarea furajelor etc. 
La G.A.C. Gemenele s-a început, 
cu rezultate foarte bune, folosi
rea metodei de cultivare a furaje
lor verzi în soluții minerale care 
va fi extinsă în mai multe uni
tăți agricole socialiste.

, precum și 
agricol raio- 

ur-

„Mărfuri specifice 
anotimpului 

în magazinele sătești"
In „Scînteia“ nr. 6099 a apărut 

un articol care semnala, între al
tele, unele deficiențe în aprovi
zionarea magazinelor sătești.

In răspunsul trimis redacției, 
conducerea întreprinderii „Flacă
ra“-Ploiești, criticată pentru ne- 
respectarea angajamentelor con
tractuale, se scrie: „Cele arătate 
în articol sînt adevărate. Am a- 
vut restanțe, față de planul la 
zi, la. sobe „Calorex“, mașini pen
tru tocat carne, mașini de gă
tit și sobe“. Insușindu-și criticile 
justificate din partea beneficiari
lor, conducerea fabricii aminteș
te, totodată, faptul că pentru so
bele „Calorex“. de pildă, con
tractate pe întreg semestrul II al 
anului trecut, Ministerul Comer
țului Interior n-a aprobat prețul 
decît la 26 decembrie 1963. De a- 
semenea — se arată în continua
rea răspunsului — fabrica a în- 
tîmpinat greutăți în livrări din 
pricină că în trimestrele III și IV 
a început un adevărat asalt de 
comenzi suplimentare. „Propunem 
întreprinderilor comerțului cu ri
dicata de produse metalo-chimice 
să comande articolele pe care le 
fabricăm — mai ales sobe, ma
șini de încălzit etc. — în can
tități mai mari și în trimestrele I 
și II, astfel ca să putem satisfa
ce în condiții mai bune cererile 
consumatorilor“.

Combinatul de industrializare a lemnului din Pitești.

Teatrul de Ooeră și Balet al R. P. Ro- 
rrtîne : Evghenl Oneghin — (orele 19,30). 
Teatrul de stat de operetă : Anton 
Pann, sau Povestea vorbei — (orele
19.30) . Teatrul Național „I. L. Caraglale'' 
(Sala Comedia) : Maria Stuart — (orele
14.30) , Avarul — (orele 20) ; (Sala Stu
dio) : Nora — (orele 19,30). Teatrul „C. 
I. Nottara“ (Sala Magheru) : Richard al 
III-lea — (orele 19,30) ; (Sala Studio) : 
Băieții veseli — (orele 20). Teatrul ..Lu
cia Sturdza Bulandra’ (Sala din bti. 
Schitu Măgureanu nr. 1) : Orestla — 
(orele 19,30) ; (Sala Studio, din Str. Alex. 
Sahia nr. 76 A) : Noaptea e un sfetnic 
bun — (orele 19,30). Teatrul de Come
die : Umbra — (orele 19,30). Teatrul 
Muncitoresc C.F.R.-Giulești : Ascensiu
nea lui Arturo Ui poate fi oprită — (o- 
rele 19,30). Teatrul pentru copii și tine
ret (Sala din str. C. Miile) : Acuzarea a- 
pără — (orele 16), Oceanul — (orele 20) ; 
(Sala din str. Eremia G’rlgorescu, fost 
cinema „V. Alecsandri“) : Salut voios
— (orele 16). Teatrul evreiesc de stat : 
Firul de aur — (orele 20). Teatrul sati
ric muzical ,,C. Tânase” (Sala Savoy) : 
Revista de altădată — (orele 20) ; (Sala 
din Calea Victoriei nr. 174) ; Stelele es
tradei — (orele 20). Ansamblul de cinte- 
ce și dansuri al C.C.S. : Cintă țara mea
— (orele 20). Teatrul Țăndărică (Sala " 
Academiei) : A fugit un tren — (orele ', 
16). Circul de stat.: Surprize berlineze-
— (orele 10,30).

1

CINEMATOGRAFE
Viața sportivă : Sala Palatului R. P. 

Romine (orele 19,30, cu seria de bilete 
nr. 982), București (9: 12; 151 18; 21), Re
publica (9; 12; 15; 18; 21). Legea Antarc- 
tldei — film pentru ecran panoramic •,

(9 30; 11,45; 14; 16,15; 18,45; 21). 
Festival (10; 12; 14; 16,15; 18,30: 
Grivlța (10; 12; 14; 16; 18,15;

Patria
Podul :
20,45).
20,15), Tomis (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30).
Privește înapoi cu mînle : Carpați (9; 

----  11,30; 
(9,30;

film :
20,30),
20,30),

XUIUlb țXWÎ XZ5, J.1, 
Privește înapoi cu mînle : 
11,15; 13,30; 15,45), Feroviar (9,15; 
13,45; 16; 18,15; 20,30), Modern
11,45; 14; 16,15; 18.30; 21). Magazin 
Capitol (10: 12; 14; 16,15; 18,30;
Excelsior (10; 12; 15; 16,45; 18,30;
Miorița (10; 12; 14; 16;. 18,15; 20,30), Me
lodia (10; 12; 15; 17; 19; 21). Uraganul : 
Victoria (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), 
Popular (16; 18,15; 20,30). Haiducul de pe 
Ceremuș : Central (10,30; 12,38; 14,30; 
16,30; 18,30; 20,30). Nu-i loc pentru al 
treilea : Lumina (9,30; 11,30; 13,45; 16;
18,15; 20,30), Progresul (15,30; 18: 20,15). 
Agatha, lasă-te de crime ! : Union 
(15,45; 18; 20,15), Munca (16; 18,15; 20,30). 
Program special pentru copil : Doina
(orele 10). Placido : Doina (11,30; 14,30; 
16,30; 18,30; 20,30), Flacăra (14,30; 16,30; 
18,30; 20,30). împărăția oglinzilor strîm-, 
he : Timpuri Noi (de la orele 10 la o- 
rele 17 rulează în continuare ; 191 21),
Cultural (16; 18; 20), Cotroceni (16; 18,15; 
20,30). Pisica de mare : Giulești (10.30; 
12,30; 14,30; 16.30; 18,30; 20,30), Volga (10; 
12; 15; 17, 19; 21). Parașutiștil : înfrăți
rea între popoare (15,30; 17,45; 20) Po
vestirile lui Drda : Dacia (10; 11.45; 
13,30; 15,30; 17,15; 19; 21). Balada husarlr 
lor : Buzești (16; 18,15; 20,30). Arhiva
— ■ —■ - " ■ 18,15;

(ambe- 
(9; 12,30; 16; 19,30). ■

;anul :
18.45; 21),

secretă de pe Elba : Crîngașl (16 
20,30). Medicamentul care ucide 
le serii) ; Bucegi ", . .
Arta (15,30; 19), Lira (15,30; 19). Ucigașii/ •; 
și fata : Unirea (16; 18; 20). Tudor (a/ș, -’ 
bele serii) : Vitan (15,30; 19), MpșiroS
(16: 19,30). Qivitoq : Aurora (10,15; 12.15; ' 
14,30; 16.30; 18,30; 20,30). Flamura (10; 
12,15; 16; 18.15; 20.30). Cu toții acasă : Lu
ceafărul (16; 18,15; 20,30). Cavalerul Par- 
daillan — cinemascop : Viitorul (13,30: - 
16; 18,30; 21). Anlcka merge la școală ; 
Coientina (16; 18; 20). Adesgo (16; 18;
20). Jurnalul Annei Frank — cinema- 4 
scop : Floreasca (15; 17,45; 20,30), Pacea >• 
(16; 18,45). Ucigașul plătit — cinema
scop : Drumul Sării (16; 18; 20). Elena 
din Troia — cinemascop : Ferentari 
(15,30; 18; 20.30). Gol printre lupi — ci
nemascop : Cosmos (15,45; 18; 20,15).

TELEVIZIUNE
Orele 19,00 — Jurnalul televiziunii. 

19,10 _ Țac șl Pac, sportiv! amatori. 
19.30 — Filmul documentar ..Din viata 
animalelor“ (V). 20,10' — In fața hărții. 
20,20 — Clntă Miriam Acevedo din Cuba. 
20,45 — Aspecte de la Jocurile Olimpice 
de iarnă — Transmisiune de la Inns
bruck 21.00 — Allo, provincia I _ emi
siune rrtuzlcal-corcgrafică. în închelerx-x 

sport și buletin mete.Buletin de știri 
rologic.

CUM
Vremea s-a menținutIeri în țară : ______ __

umedă, cu cerul mai mult acoperit. Au 1 
căzut precipitații sub formă de ninsoare - 
în jumătatea de nord a tării șl sub for- “ 
mă de ninsoare, lapovlță. ploaie șl bur- ” 
niță în cea de sud. Vîntul a suflat în 1 
general slab, prezentînd intensificări lo
cale în Moldova și Dobrogea. Tempera
turile maxime au fost cuprinse între 
6 grade la Mangalia și minus 5 grade la 
Blaj. Local s-a semnalat ceată. în Bucu
rești : vremea s-a menținut umedă, cu 
cerul acoperit. Au căzut precipitații sub 
formă de ploaie și burniță. Vîntui a 
suflat în genera! slab. Temperatura ma
ximă a fost de plus 3 grade. Dimineața 
s-a produs ceată.

Timpul probabil pentru zilele de 2, 3 
Și 4 februarie. In țară : Vreme umedă, 
cu cerul noros. Vor cădea precipitații 
mai ales în sudul țării. Vînt potrivit 
din sectorul nordic. Temperatura în 
scădere ușoară. Minimele vor fl cu
prinse între zero și 10 grade, iar maxi
mele între minus 6 șl plus 4 grade. 
Local ceață. In București : Vreme 
umedă, cu cerul mal mult noros Vor 
cădea precipitații sub formă de lapoviță 
și ninsoare. Vînt potrivit din sectorul 
nordic. Temperatura în scădere ușoară.
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gîndirii inspirate 
cu pasiune, de 

sistem hidroener- 
se aduce un cald

PODUL“

propriu, își 
spectatorilor 
într-un în
de cerce

PREFAȚA LA UN POEM“
scenariu 

înfățișeze 
desfășurată 

colectiv 
iugoslavi,. în etapa ela- 

planurilor de construcție ale 
de la Porțile

Străbăteau Bărăganul în plină 
noapte și nu putea ști cît făcuseră, 
cît mai aveau de făcut pînă la ca
păt și unde se aflau pentru că era 
în prima lui cursă și nu știa nimic, 
sau nu știa aproape nimic din ce-ar 
fi vrut și trebuia să știe. Era mic de 
Statură, dar nu slab ; îndesat, cu 
pieptul și umerii mușchiuloși, șoldu
rile înguste și încheieturile picioare
lor agere, pline de elasticitate, aju- 
tîndu-1 în mișcări, făcîndu-1 să se 
lase-ușor pe, călcîi-e, înainte și îna
poi, cu lopata de cărbuni în mîini, 
balansîndu-se și simțind greutatea 
ca o pîrghie înălțîndu-i-se și scur- 
gîndu-i-se în tot trupul. Nu mai păs
tra nimic din aerul năbădăios și ve
sel cu care pornise din depou sau 
chiar de pe peronul din Constanța 
măturat de rafalele viscolului, cum 
nu-și da searnia prea bine nici 
ce se-ntîmplase cu el în timpul că
lătoriei, cum se schimbase pe ne
simțite (sau mai bine spus cum îl 
schimbase tăcerea încordată a omu
lui de lîngă el) și cum acea încor
dare și așteptare . îi înăsprise și lui 
obrazul smulgîndu-1 din nepăsare și 
inconștiență.

Lucra îndîrjit, orbit de vîrtejul fo
cului, de căldura roșie care răbuf
nea în valuri peste el și cînd se ri
dica cu lopata goală în mîini, vedea 
la geamurile fără sticlă, peste silue
ta neagră, ca turnată în tuci a meca
nicului, ceva ca un alt foc, un foc 
zece și alb năvălind înăuntru. Visco
lul acela era atît de nesfîrșit și de 
puternic încît oricîți. cărbuni ar fi a- 
runcat, nimic nu l-ar fi putut încălzi 
și tăcerea omului de alături îl îngro
zea din ce în ce mai mult. Ce va face 
el dacă se vor termina cărbunii și ce 
va zice omul de alături, nea Matei, 
cînd burta nesătulă a locomotivei va 
înce.ta să mai ardă, să alunece și să 
îna; teze prin pustietatea înghețată 
de-afară ?

Băiatul mergea mai departe și-și 
închipuia, legînd cap la cap cele 
' .pite prin depou de la ceilalți me- 

«•"anici despre nea Matei, că omul 
știa și ce-avea să se-ntîmple. Ce-a- 
vea să se întîmple cu locomotiva și 
cu ei, cu tot trenul.

îl vedea sau simțea lîngă el fără 
să-i urmărească fața, sau ochii, sau 
gura, numai ca un contur negru, 
proiectat într-o sticlă roșie, stînd 
drept, în picioare, cu mîinile prinse 
de bielele și bușoanele locomotivei, 
sau aplecat peste geam, cu scurta 
neagră și lucioasă pe el, ca de tuci 
și totul la el i se părea de tuci, li
vid și-ntunecat, chiar și ochii cînd 
îi întîlnea fără voie sau cînd simțea 
că privirile lui se opresc peste el, 
r* L plumb. O vorbă să fi spus, să 
fi "îțat o cît de mică împotrivire 
ș. privirea aceea l-ar fi răsturnat 
dincolo de pereți, l-ar fi dat peste 
cap și s-ar fi trezit în viscol și ză
padă. Dacă scap din noaptea asta 
— își spunea — nu mai merg nicio
dată cu el. Am nevoie de cineva 
care să vorbească și să rîdă cu 
mine, nu de un strigoi. E un strigoi, 
își spunea.

înainte de-a urca lîngă el pe lo
comotivă, de-a porni în prima lui 
cursă, s.e-nvîrtise ca fiecare prin de
pou, cînd avea sau n-avea treabă, 
se băgase printre picioarele oame
nilor, și cum nicăieri oamenii nu iu
besc mai mult trăncăneala ca-ntr-un 
depou cînd s-adună din cursă, au
zise o groază de lucruri despre el, 
și bune șl rele, dar mai 
nu în sensul 
sau ar fi fost așa, dar că 
O mulțime de lucruri care 
cap în cap și despre care numai se 
șoptea, cum era povestea cu nevas- 
tă-sa, și pe care el trebuia să le 
descurce singur și nu izbutea pen-

mult rele, 
făcut rău 
devenise, 
se băteau

că el ar fi
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HB■ AL. CIUCURENCU : Fabrica „Temelia" din Brașov (stmga sus).

BRĂDUȚ COVALIU : Visuri realizate (stingă jos).

BOROȘ LUDOVIC : Portret de colectivist (dreapta sus).

ALECU IVAN GHILIA

întreba și mecanicul n-o să-i 
cu toate că-1 luase cu el în 

celuilalt băiat pentru că nu 
niciodată nimic și de poves-

tru că pe ea n-o văzuse niciodată și 
cînd se-ntîmplase istoria era încă la 
școală. Și înainte de asta, cînd sal
vase cele trei vagoane cu piatră, tot 
la școală, era și ce știa citise într-un 
ziar, o știre scurtă de cîteva rîn- 
duri, cum scăpase o garnitură : se 
desprinseseră din coada unui mar- 
far trei vagoane încărcate cu pia
tră și el manevrase în așa fel loco
motiva încît să le iasă înainte. Va
goanele se tamponară de locomo
tiva lui gata s-o dea peste cap dar 
n-o dădu și el, încetinind din ce în 
ce viteza, reuși să le oprească și să 
evite pericolul. Citise sau își imagi
nase citind că așa se petrecuseră lu
crurile și poate nici nu se petrecuse
ră așa. Despre toate acestea, n-o să-l 
poată 
spună 
locul 
spune 
tea cealaltă care-1 interesa de fapt 
cel mai mult, nici nu putea fi vorba. 
Era prea străin de el și prea tînăr 
ca să' înțeleagă singur. Nevasta îl 
lăsase poate pentru că se plictisi
se să mai stea lîngă un om care 
nu scotea două vorbe pe zi și nu-1 
înțelegea. Nea Matei era prea mult 
plecat pe drumuri ca să se facă 
iubit de o femeie ca ea. își închi
puia orice, luînd drept bună tot ce 
spuneau băieții care lucrau cu 
nea Matei și pe nea Matei nu în
drăznea să-1 întrebe și nu-ndrăznea 
pentru că-1 vedea prea împietrit, 
strîns în el, și după aceea se întîm- 
plase ceva năucitor pentru că fe
meia se întorsese la el. Nea Matei 
o primise, ceea ce după el era o 
prostie de neiertat, pentru că un 
bărbat adevărat nu face asta și fe
meia i-a și dovedit după aceea că-1 
poate călca și mai bine în picioare. 
Cînd se întorsese din prima cursă 
mai lungă, după o absență de 36 de 
ore, nu o mai găsise.

Asta l-a dat gata — gîndea el 
dar nu putea fi foarte sigur pentru 
că ursuz era și înainte, aspru și în
cruntat. Lucrase mereu cu băieți ve
seli care făceau ghidușii, se țineau 
de toate poznele și nea Matei îl spe
riase chiar din prima clipă, de cum 
îl văzuse la depou. îl ocolise pînă 
la ședința aceea de partid cînd fu
sese invitat din partea utemeului și 
se trezise la sfîrșit față în față cu 
el și nea Matei îi propusese să-1 ia 
pe locomotivă. Se spunea că era cel 
mai bun mecanic de locomotivă dar 
și cel mai al dracului, cu un ochi 
care nu ierta nimic și băieții fugeau 
pe capete de la el, se duceau la 
alții mai îngăduitori, mai veseli, căci 
nimic nu te scoate mai mult din să
rite la un drum lung decît un om 
care să tacă lîngă tine și să stea 
ca o stană de piatră. Și-n ședința 
aceea tăcuse, abia dacă scosese 
cîteva vorbe și asta atît de încet 
că nici nu i se auzise vocea în fun
dul sălii. Stătea în fundul sălii cu 
alți utemiști și se ridicase în picioa
re să-1 vadă mai bine și nea Matei 
mormăise numai .ceva fără să se ri
dice de pe scaùd, din primele rîn- 
duri unde ședeÂ

Asta știa bine. Fusese^'^ședință 
lărgită cu invitați dini afară, lucră
tori și mecanici de locomotivă din 
tot depoul și din partea depoului 
participase el șl încă alți băieți și 
se ridicaseră în picioare să-1 vadă 
mai bine, dar nu-i văzuseră decît 
ceafa uscată și țeapănă, parcă tur
nată în tuci și părul cenușiu, rărit 
în creștet.

Băiatul care lucrase înainte cu el

de el, 
învețe 
învăța 

o zi în- 
el fere-

demnitatea severă a me
se scurse și-n el, înțepe-

— spuse mecanicul și 
pași grei și îndesați. Pă-

pe locomotivă, se lepădase 
spusese că nu vrea să-1 
nimic și nici n-are ce 
de la un om care nu scoate 
treagă nici-o vorbă, tace în 
cat ca-n șapte lacăte și cînd ter
minase de vorbit amintind de dato
ria celor în vîrstă pentru educarea 
tineretului, în sală se lăsase o tă
cere atît de mare că se auziră scau
nele scîrțîind. Nea Matei mai ceru 
o dată cuvîntul și de data aceea se 
ridicase în picioare.

— Eu, asta-i — spuse. Cine se ține 
de mine să-1 învăț, îl învăț — spu
sese — dar la mine ard numai căr
bunii buni — și se așezase la loc 
liniștit, lăsînd să i se vadă din nou 
ceafa slabă și părul rărit în creștet 
și el simțise că se petrece ceva ciu
dat cu băiatul' care vorbise și se 
pitise și el pe-o bancă, între ceilalți 
și cu ceilalți toți din jurul lui ridi
cați în picioare în fundul sălii. Pă
reau toți buimăciți, mirați și nedu
meriți ca și cum le scăpa ceva sau 
îi lovise direct ceva pe care nu-1 
înțelegeau. Privind fețele lor tăcute 
și posomorite acum ca și fața me
canicului, nedumerirea îl copleși și 
pe el. Nu înțelegea ce anume se pe
trecuse că oameni în toată firea se 
purtaseră într-un fel care nu era să
nătos să se poarte cu nea Matei — 
el crezuse că va fi criticat și într-un 
fel chiar fusese criticat — dar toate 
se sfîrșiră așa încît nu mai știa ce-i 
drept sau nu. Sau poate că băieți
lor le era frică de nea Matei, dar 
frica nu-i putea prinde pe toți și n-o 
încercă nici el cînd îl văzu pe me
canic în fața lui, uscățiv și aspru, 
cu ochii plumburii fixîndu-1 cu o ră
ceală de gheață și-l întrebă scurt, 
cu aceeași răceală și severitate :

— Vrei să lucrezi cu mine ?
— Vreau — se trezi el șoptind și 

ceva din 
conicului 
nindu-1.

— Bine 
porni cu 
răsi sala de ședințe.

Toate astea i se băteau cap în 
cap ca niște pistoane neunse, depă
șeau puterea lui de înțelegere, și 
tocmai asta îl atrăgea cel mai mult, 
ca-ntr-o vrajă și-l și speria puțin. 
Cu toate că sperios nu era, sau nu 
se știa el din fire. In copilărie îl 
atrăgeau la culme poveștile cu stri
goi și fete căsăpite și mîncate de 
strigoi, spuse de bunica și odată 
chiar pusese pariu c-un băiat că 
intră noaptea în cimitir și intrase. 
Dar era obosit poate, îl obosise dru
mul și noaptea de-afară cu viscolul 
nemaipomenit, sau în tot cazul cum 
nu mai trăise el, care creștea în pu
tere din ce în ce șuierînd și izbin- 
du-se în ei ca un depou întreg de 
locomotive și deodată ayu senti
mentul precis că sînt pierduți.

Locomotiva își încetini brusc vite
za, se izbi moale în ceva nevăzut și 
mecanicul scoase capul pe geam. 
Cînd se trase și se uită îndărăt, 
avea sprîncenele încruntate, zburli
te, albite de zăpadă, gura strînsă, 
șănțuită de-o parte și de alta de 
cute adînci, înăsprite de vînt și o- 
chii plumburii, grei.

— Ne-am înzăpezit — spuse.și, ca 
sub înfrînarea bruscă à ochilor lui 
mai mult decît de zidul fllb înălțat 
într-o parte și alta a cabînei'în care 
pătrunseseră ca-ntr-un tunel, loco
motiva se cutremură din toate mă
runtaiele, trimițînd pînă-n tălpile lor 
vibrația întregii garnituri și se opri.

înghețat deodată, cu lopata goa
lă în mîini, simțind-o înspăimîntător 
de ușoară și de inutilă, băiatul își 
îndreptă spinarea și se uită la omul 
de lîngă el.

ii văzu încruntat și aspru, cu 
sprîncenele încă pline de zăpadă, 
zburlite și țepene și pe fața lui se 
ivi și se adînci acea asprime rece, 
dar care — ciudat 1 acum nu părea 
a lui, împrumutată parcă de la alt
cineva, ca o mască, alta decît cea 
pe care i-o cunoștea. O asprime 
rece, săpată ca-n piatră și ce era 
a lui era demnitatea țeapănă și dîr- 
zenia care-i modelase pe dinăuntru 
trăsăturile și i le asprise, ca și cum 
ar fi zîmbit mult și fără rost altă
dată (și poate în împrejurări asemă
nătoare) și acum ar fi știut că orice 
mijire de zîmbet nu se mai poate 
lua înapoi și era atent și încordat 
pînă la violență să nu risipească ni
mic, să țină și să închidă totul în 
el sub dăltuirea aceea aspră și 
dîrză.

— Du-te și-1 caută pe conductorul 
trenului — hotărî, și vocea lui sună 
la. fel de aspră și dîrză. Ne-ntîlnim 
în primul vagon după locomotivă. 
Vin și eu îndată ce fac ordine pe- 
aici. Ia-ți căciula mea, na ! — și-i în
tinse căciula.

Era o căciulă veche de piele, cu 
urechi căptușite. îi era strimtă, o în
desă cu greu pe cap apoi se răz- 
gîndi și-o scoase.

— Și dumneata...
— Nu-mi purta tu de grijă 1 strigă 

el și vocea i se înăspri și mai mult. 
Vezi ce ți-am spus. Și nu vorbi cu 
nimeni. Nu stîrni panică — .îi po
runci gonindu-1 din loc cu privirea 
și-l năuci pentru că atît de mult nu-1 
auzise niciodată vorbind.

Se agăță cu mîna de bara lune
coasă, învelită într-o crustă de ghea
ță atît de rece că-i simți mușcătura 
aspră în podul palmei pînă la os și 
clătinîndu-se, se trase înapoi. Un val 
alb și orbitor îl izbi în față și-n piept 
și a doua oară cînd încercă, închi- 
zînd ochii și sări îngropîndu-se în 
zăpadă, parcă sări într-un cazan 
clocotind.

Conductorul bea ceai cu rom în 
cușeta strîmtă de la bucătărie, atît 
de strîmtă că cei doi ospătari care 
ieșeau sau intrau cu mîinile pline de 
farfurii și pahare se frecau de el ce- 
rîndu-și de fiecare dată scuze și con

Desen de BOGDAN ȘTIUT

ductorul ridica cu grijă paharul ma
siv, de sticlă groasă, să nu i-1 verse.

Vagonul restaurant era plin ; cei 
de la geamuri priveau afară cu 
frunțile lipite de sticla înghețată, să 
vadă unde opriseră ; ceilalți vorbeau 
cu voci scăzute între ei, peste mese, 
cum se-ntîmplă totdeauna în vagoa
nele restaurant în timpul opririlor 
cînd, pe nesimțite, pasagerii își tem
perează vocile pînă la șoaptă, je
nați de urechile vecine, așteptînd ca 
trenul să pornească din nou și să-și 
reia conversațiile.

— Ce dracu-i asta ? De ce-ați 
oprit ? strigă conductorul enervat 
cînd îl văzu și paharul pe jumătate

Noul film al cine
aștilor de la Studioul 
„Al. Sahia", „Prefață 
la un poem", reali
zat de Mircea Po
pescu după un 
propune să 
munca rodnică 
delungat efort 
iători romîni și 
borării 
centralei hidroenergetice 
de Fier. Există, în acest reușit reportaj 
cinematografic, pagini de mare concen
trație poetică, în care 
a celor ce proiectează 
ani de zile, giganticul 
getic și de navigație, i 
omagiu.

Imaginile se succed 
cinematografică dinamică, însoțite de un 
comentariu amplu și interesant. Vedem 
Dunărea, mereu tînără, cînfafă de poeți, 
marinari și pescari, urmîndu-și cursul 
secular prin viitoarea cataractelor de la 
Porțile de Fier. O vedem „fierbînd“ în 
Cazane, acolo unde irosește anual o 
mare cantitate de energie : 10 miliarde 
kWh. Operatorul Constantin Teodorescu 
a filmat cu multă sensibilitate peisajele 
de mare frumusețe ale locului, dînd ima
ginilor forță de convingere, expresivi
tate, poezie.

Filmul ne introduce în lumea gîndu- 
rilor îndrăznețe ale proiecfanților care, 
pentru a valorifica uriașele resurse ener
getice ale Dunării la Porțile de Fier, au 
conceput mărețul poem al forței, lu
minii și căldurii. Formule și calcule, idei 
înaripate, conturează liniile de beton ale 
viitoarei construcții, una din cele mai 
însemnate din Europa. Ne devine fami
liară munca tuturor acelora care și-au 
unit eforturile creatoare la elaborarea 
planurilor : proiectanți, geologi, hidro
logi, arhifecți, constructori, scafandri, 
marinari. Șantierul de studii creat pe 
Dunăre își dezvăluie în fața noastră se
cretele : asistăm la cercetările geologice 
și geofizice întreprinse, vedem îndea- 

la- 
fe- 
cu 

a 
să 

“. Joaca îi atrage 
inclusiv pe odrasla

„Podul", producție 
a studiourilor din 
R.F.G., evocă o în- 
tîmplare reală, petre
cută cu puțină vreme 
înainte de înfrîn-
gerea Germaniei hifleriste — în" primă
vara anului 1945. Este un rechizitoriu la 
adresa spiritului militarist, a fanatismului 
cultivat de propaganda nazistă în rînd'.i- 
rile tineretului celui de-al lll-lea Reich.

Eroii filmului sînt șapte băieți, co
legi de clasă, dintr-un orășel din vestul 
Germaniei. Războiul e pe sfîrșite iar ei, 
abia intrați în adolescență, au viața în
treagă înaintea lor. Primele secvențe 
schițează portretele acestor tineri sur- 
prinzîndu-i, adesea cu umor, în ipostaze 
caracteristice : unul dintre ei, mai roman
tic, cunoaște fiorul primei iubiri, în timp 
ce altul, decepționat, filozofează despre 
zădărnicia dragostei ; fiul unei căpetenii 
naziste își dă seama de demagogia și 
șitatea tatălui său, iar cel mai mic, 
ciorul unei spălătorese, se sustrage 
greu supravegherii materne pentru 
merge, împreună cu ceilalți, la pod, 
se joace „de-a indienii" 
deopotrivă pe toți, 
de fermieri înstăriți care se simte făcînd 
parte din „rasa de stăpîni“ și se visează 
în uniforma brună a tatălui său, mort pe 
front. Cu toate deosebirile dintre ei, 
eroii filmului sînt niște copii ca toți co
piii — par a spune cineaștii. Și totuși...

Acțiunea propriu-zisă începe în mo
mentul cînd — în pofida vîrsfei lor — 
toți șapte primesc ordine de mobilizare. 
Autorii filmului dezvăluie reacțiile celor 
maturi, semnificative pentru starea de 
spirit ce domnea în Germania acelei pe
rioade. Ura față de războiul hitlerist 
transpare din cîteva episoade dramatice, 
subliniind prin contrast inconștiența tra
gicomică a viitorilor recruți. Dar este vor
ba nu numai despre inconștiență. înlăn
țuirea faptelor, care se precipită, scoate

plin jucă primejdios în mîna lui ri
dicată, căci tocmai atunci trecea un 
chelner lovindu-1 peste cot.

Băiatul se lipi de el, aruncîndu-i 
în față mirosul înecăcios de cărbune 
îmbibat în hainele sale, amestecat 
cu mirosul proaspăt de ger adus de- 
afară și-i șopti atent, supraveghind 
cu coada ochiului spatele chelneru
lui care se oprise în ușa cușetei.

— M-a trimis nea Matei să vă 
spun că ne-am înzăpezit și că...

— Ce ? Ați înnebunit? se sperie 
conductorul și mîna lui se lăsă frîntă 
în jos clătinînd și vărsînd un strop 
de ceai ; apoi, din dorința de-a face 
ceva decisiv și salvator, ridică pa
harul și bău ce mai rămăsese dintr-o 
singură înghițitură, frigîndu-se.

—• Nea Matei așteaptă în primul 
vagon — sfîrși băiatul ce avea de 
spus și simți o nevoie arzătoare să 
tragă și el un gît de ceva tare, ceva 
arzător, să-l încălzească pe dină
untru, dar se stăpîni.

Merseră din vagon în vagon, întîi 
el, apoi desmeticindu-se cu încetul, 
înțelegînd gravitatea situației și xe- 
luîndu-și demnitatea oficială a func- 

proape „biblioteca“ geologică a Dunării, 
formată din nenumărate Drobe de roci 
extrase din adîncurile apei, urmărim 
munca depusă pentru aflarea celor mai 
bune surse de material de construcție. 

Și din nou calcule, formule, încercări, 
verificări, probe de laborator, experiențe 
efectuate cu ajutorul machetei viitorului 
baraj.

Toată această activitate creatoare per
mite realizatorilor să redea pe ecran in
tensitatea muncii, pasiunea constructori
lor, eficiența efortului colectiv. „Prefață 
la un poem“ impune îndeosebi prin bo
gatul material informativ care a stat la 
baza documentării cineaștilor, prin forța 
expresivă a imaginilor obținute. Realizat CĂLIN CÄLIMAN

podul jocurilor lor copilărești —

în același 
niște copii, 
readuc în

în evidență psihologia mutilată a aces
tor adolescenți, pentru care, așa cum se 
va vedea, viața are un preț derizoriu.

Regizorul Bernhard Wicki intuiește cu 
o autenticitate remarcabilă caracterele 
personajelor, pînă cînd înlilnirea cu răz
boiul le fringe, brutal, tinerețea. Zelul lor 
din prima zi de încazarmare se ri
sipește repede, înlocuit de conștiința tar
divă a situației lor fără ieșire : puși să a- 
pere un pod lipsit de însemnătate strate
gică ■—- podul jocurilor lor copilărești — 
eroii filmului nu mai pot da înapoi și pier 
unul după altul, într-o luptă fără sens. 
Lupta de pe pod este redată în imagini 
zguduitoare, deși îngroșate pe alocuri de 
supărătoare amănunte naturaliste (vezi 
agonia prelungită a soldatului american). 
Ucigînd cu dezinvoltură și, 
timp, scîncind îngroziți ca 
unii dintre protagoniști îți 
memorie un personaj episodic din fil
mul „Pace noului venit" — fascistul 
imberb căruia ostașul sovietic îi aplică, 
cu năduf, o binemeritată corecție. Nu
mai că în „Podul" războiul este înfățișat 
cu consecințele sale extreme, prin epi
sodul amintit care îți dă un sentiment de 
profundă revoltă.

Am mai văzut și alte evocări cinema
tografice ale acestui întunecat moment al 
istoriei contemporane, filme în care de
mascarea nazismului era, poate, mai di
rectă, mai grăitoare pentru spectatorii 
tineri, de astăzi, care n-au cunoscut fas
cismul în acțiune. De aceea, credem că 
merită insistat asupra a ceea ce constituie 
subtexful filmului „Podul" — evocarea 
climatului nefast în care au crescut cei 
șapte prieteni, denunțarea responsabili
tății celor care le-au inoculat, zi de zi, 
ani în șir, veninul propagandei

ției, conductorul îi puse scurt și e- 
nergic mîna pe umăr, făcîndu-1 să 
înțeleagă ceea ce el trebuia să fi 
știut din capul locului. Rămase în 
urmă lăsîndu-1 pe celălalt să agite 
lămpașul mic, cu flacără scăzută și 
să-și deschidă drum printre oamenii 
somnoroși și buimăciți neștiind ce 
se-ntîmplă, care se iveau pe jumă
tate în ușile compartime'ntelor sau 
încurcau trecerea culoarelor între- 
bîndu-1 ce s-a-ntîmplat.

— Nu s-a-ntîmplat nimic. Stați li
niștiți — le răspundea invariabil con
ductorul și se folosea de lămpaș și 
de mîna cealaltă (în care de obicei 
ținea cleștele de perforat biletele), 
să-și deschidă drum.

Străbătură așa trei vagoane, prin 
mulțimea îngrămădită pe culoar și 
care părea tot mai agitată pe mă
sură ce înaintau, ca și cum cei din 
apropierea locomotivei, prin nu știe 
ce anume, poate prin simplul fapt că 
erau mai în fața trenului, și se opri
seră primii, își dădeau seama mai 
exact și mai înaintea celorlalți, de 
situație.

Ajunși la capătul vagonului de 
lîngă locomotivă, conductorul se opri 
ridicînd lămpașul dinaintea lui nea 
Matei ca și cum nu l-ar fi cunoscut 
pînă atunci și-ar fi vrut să-1 vadă 
la față, să se lămurească mai bine 
despre ce-i vorba.

Nea Matei îl apăsă încet cu ochii 
lui plumburii, parcă vrea să pătrun
dă prin el și conductorul lăsă lăm
pașul în jos coborîndu-și privirea 
după cercurile tremurătoare de lu
mină :

— Era de așteptat. Am știut de a- 
seară, de cum am plecat din Con
stanța — spuse nea Matei cu vocea 
lui metalică și așteptă.

— Și ce facem î Unde ne aflăm ? 
întrebă celălalt.

— în plin Bărăgan. Douăzeci sau 
douăzeci și cinci da kilometri înainte 
de Ciulnița. Putem -aștepta aici și 
două zile pînă pătrundă un plug și 
ne scoate.

— Dumnezeii și... — înjură conduc
torul și deveni nervos.

— încet, că te-aud oamenii — îl 
preveni nea Matei.

— Ce vrei să fac ? se justifică de
zarmat conductorul și furia lui i se 
păru cît se poate de îndreptățită 
băiatului dar pe urmă înțelese că 

cu o frumoasă pa
letă coloristică, în- 
tr-un monfaj cursiv, 
riguros noua pro
ducție a cineaștilor

documentariști trezește un interes larg 
în masele de spectatori (poate unele 
portretizări mai substanțiale ar fi spo
rit și mai mult semnificațiile filmului). 

Formula aleasă de regizorul Mircea Po
pescu, reportajul cinematografic, își 
dovedește încă o dată posibilitățile va
riate. Celor care au scris prefața gigan
ticului poem al zăgăzuirii apelor Dunării, 
cineaștii le închină un valoros reportaj 
pe peliculă. Și este de sperat că în 
decursul anilor ce vin, cineaștii studiou
lui „Al. Sahia“ vor realiza, în continua
re, istoria în imagini a acestui măreț 
edificiu care va contribui la dezvoltarea 
economică a celor două țări vecine și 
prietene.

hifleriste. Este foarte 
izbutit redată retra
gerea în derută a ră
mășițelor Wehrmach- 
fului nazist. Pe fon
dul acestei degrin

golade generale,, singurii care rămîn la 
post sînt noii recruți, eroii filmului. O fac 
pentru că un colonel plin de morgă le-a 
cerut să apere „Reichul" ? Sînt ei doar 
niște victime nevinovate ale împrejură
rilor ? Și, în ultimă instanță, cine poartă 
vina oribilei întîmplări de pe pod ? Fil
mul ridică asemenea întrebări, dar răs
punsul este doar subînțeles, implicit, căci 
pe ecran nu apar adevărații vinovați. 
Sacrificiul copiilor-soldați este urmarea 
unei evoluții tragice, simbolizînd, de 
fapt, tragedia unei întregi generații. E 
drept că, așa cum e construit, filmul 
poate concentra atenția unei părți a pu
blicului asupra amănuntelor exterioare 
ale luptei de pe pod. Apare însă clar, 
pentru oricine, că cei șapte băieți, zvîr- 
liți drept carne de tun mașinii de război 
fasciste, acționează în virtutea unei ires
ponsabilități în care spiritul de aventură 
și inconștiența vîrstei lor se îmbină cu 
disprețul sfidător față de viață, cotată pe 
pod la preț derizoriu, — expresia fana
tismului fascist care a schilodit suflete 
nenumărate și a împins la moarte mili
oane de oameni.

Acțiunea se petrece într-un moment 
cînd promotorii bestialității fasciste, cei 
care nu fuseseră încă striviți de tăvălu
gul istoriei, s-au ascuns în gaură de șar
pe, știind că în curînd vor trebui să dea 
socoteală pentru crimele pe care le-au 
comis și între care se numără și trimite
rea la moarte a unor copii cum sînt cei 
din „Podul". Reconstituind această întîm- 
plare autentică, încredințînd faptelor în
seși sarcina de a da răspuns unor între
bări esențiale, autorii filmului îi acuză 
în lipsă pe adevărații vinovați și îi con
damnă fără echivoc.

D. COSTIN

era o prostie. Și poate nici nu era 
furie adevărată.

— Să te gîndești ce trebuie să fa
cem— spuse nea Matei și vocea lui 
pentru prima dată sună plăcut băia
tului. Avea aceeași asprime metalică 
dar îi sună plăcut, poate tocmai prin 
siguranța și îndîrjirea aceea de care 
avea nevoie ca să nu înceapă a 
țipa.

— Ascultă. Dacă zici că mai sînt 
douăzeci de kilometri, mai încearcă 
— propuse conductorul și ridică din 
nou lămpașul să vadă fața lui nea 
Matei.

Fața lui nea Matei era neagră și 
neclintită ca o grezie :

— Nu se poate.
— Oricît de încet, dar să ajungem 

în gară.
Nea Matei rămase țeapăn, înalt, cu 

un cap mai înalt jiecît conductorul 
și cu două mai înalt decît el și bă
iatul îl văzu cum stă-țeapăn și uscat, 
cu îndîrjirea înscrisă pe față și ochii 
lui grei’și plumburii se fixară pe 
fața conductorului parcă trecură din 
nou prin el și-l văzu pe acesta șo
văind, clătinîndu-și mîna cu felinarul 
și coborîndu-și ochii. Atunci înțelese 
că nea Matei era, de fapt, stăpîn pe 
situație și-l ascultă atent.

— Totul e să nu ne pierdem cum
pătul. Să nu transmitem panică — 
vorbi nea Matei și băiatul se miră 
cînd îl auzi vorbind așa.

— Cum. dracu să nu se transmită 
panică ? Cum s-o oprești ? — întrebă 
conductorul.

— Organizînd oamenii, oiganizîn- 
du-ne — spuse scurt nea Matei.

— Și ce propui ?
. — Uite cum facem... facem așa — 
spuse nea Matei — și se vedea clar 
cum se încordează să se gîndească. 
Dumneata o iei dintr-o parte a tre
nului, eu din cealaltă, le spunem 
despre ce este vorba și adunăm toți 
comuniștii în primul vagon. Ne con
sultăm cu ei, vedem noi ce-i de făcut

— Crezi că s-ar putea ?...
— De ce să nu se poată ? Inchi- 

puie-ți că lumea ar fi un tren și s-ar 
opri în loc. Ce să facem ? Să ne 
văicărim sau să punem mîna cu to
ții, să vedem cum ducem trenul mai 
departe ?

(Continuare în pag. IV-a)
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ȘTIINȚĂ ȘI TEHNICĂ
Tovarășa Geor- 

geta Șerban, teh
nician zootehnist 
la G.A.C. Peci- 
neaga, regiunea 
Dobrogea, a so
licitat redacției ziarului nostru pu
blicarea unui articol despre rolul și 
eficacitatea folosirii biostimulatori
lor în creșterea animalelor. Publicăm 
mai jos articolul pe această temă.

Biochimia modernă, pătrunzînd 
din ce în ce mai adînc în procesele 
de metabolism; a stabilit rolul deo
sebit al catalizatorilor care accele
rează transformarea proteinelor, 
grăsimilor și hidraților de carbon 
din țesuturile corpului animalelor. Se 
pune însă întrebarea : este suficient 
aportul substanțelor cu acțiune spe
cifică al biostimulatorilor, dat prin 
nutrețurile uzuale, care constituie 
baza alimentației ? Cercetările știin
țifice și experiența practică au dat 
un răspuns negativ. Luînd, de e- 
xemplu. necesarul de 1-3 mg co
balt pe cap și zi la specia porcină, 
se constată că prin administrarea 
unei rații complexe, cu furaje de 
bună calitate, se acoperă abia a ze
cea parte. Situații similare prezintă 
marea majoritate a biostimulatori
lor, noțiune sub care înțelegem azi 
o gamă largă de substanțe cu acțiu
ne specifică, necesare pentru menți
nerea unui nivel normal al funcții
lor fiziologice, pentru refacerea țe
suturilor și asigurarea unui meta
bolism corespunzător.

SUBSTANȚE (ARE SPORESC 
CAPACITATEA BIOLOGICĂ

Biostimulatorii contribuie la men
ținerea sănătății animalelor și la 
mărirea capacității biologice de re
producție. Termenul de biostimula
tori a fost generalizat în ultimul 
timp pentru toate substanțele care 
îndeplinesc în organism rolul de 
biocatalizatori organici — vitami
nele, enzimele, hormonii, detergen- 
ții — sau de catalizatori anorganici, 
cum sînt microelementele. Noțiunea 
a fost extinsă și asupra antibiotice
lor și aminoacizilor folosiți în scop 
furajer.

în ce privește mecanismul intim 
de acțiune a acestor categorii de 
substanțe este cunoscut că substan
țele care pătrund în organism — 
proteinele, lipidele, glucidele — sînt 
compuși inerți, abiotici. Pentru a se 
transforma în țesuturile corpului, 
ele trebuie să fie supuse unor mo
dificări radicale, realizate cu parti
ciparea obligatorie a catalizatorilor. 
Asemenea catalizatori sînt proteine- 
le-enzime.

Potrivit datelor științifice actua
le, în procesele metabolice partici
pă pînă la 700 de enzime diferite, 
dintre care aproximativ jumătate 
conțin, ca grupări active, vitamine 
sau microelemente. ori acționează 
prin intermediul acestora.

Dintre biostimulatorii din grupa

Actualitatea științifică
internați on al à

(Urmare din pag. IlI-a)

care doi cercetători lranceziîn

Cu tot aportul prețios al biostimu- 
latorilor menționați în realizarea 
unei alimentații raționale a animale
lor, o problemă esențială o consti-

„Fariuria plutitoare" — micul submarin
explorează adincurile Mării Roșii.

CATALIZATORI 
RADIOACTIVI

Pînă nu de mult se 
presupunea că adău
garea de substanțe 
radioactive nu schim
bă proprietățile cata
lizatorilor. Recent, 
s-a constatat, după 
cum relatează revista 
„Science et vie", că 
viteza anumitor reac
ții se schimbă însă vi
zibil în urma Intro
ducerii de substanțe 
radioactive în catali
zatori. In majoritatea 
cazurilor, activitatea 
catalitică observată se 
află în strînsă le
gătură cu nivelul ra
dioactivității catali
zatorului. Se conside
ră că radioactivitatea 
nu acționează asupra 
suprafeței catalizato
rului, ci mai curînd a- 
supra stării electrice 
a acestei suprafețe, 
făcînd-o mai aptă 
pentru a fixa anumite 
grupe funcționale sau 
ionizate, pentru a mo
difica schimburile în
tre substanțele aflate 
în reacție. Lucrări re-
cente indică posibili- fierbinți , 
tatea utilizării lor în 
reacțiile de izomeri- 
zare a hidrocarburilor. 
Pentru a se obține 
astfel de catalizatori 
este suficientă iradie
rea substanțelor co- 
resmmzătoare în reac
toare nucleare.

Deși lucrările asu
pra catalizatorilor ra
dioactivi se află încă 
în faza inițială — 
studii mai ample s-au

doar
S.U.A.

pare

in 
?» 

că 
f»

efectuat 
U.R.S.S., 
Franța — se 
aceștia vor putea 
folosiți pentru accele
rarea, respectiv înceti
nirea în mod gradat a 
unor reacții chimice, 
in funcție de gradul 
de iradiere, în vede
rea realizării selective 
de materiale sintetice.

PURIFICAREA 
MATERIALELOR 

PRIN TOPIRE 
PE ZONE

Oamenii de știință 
sovietici au elaborat 
recent un procedeu 
ingenios de purificare 
a substanțelor solide 
— topirea pe zone. 
De-a lungul unei bare 
formate din substanța 
care trebuie purifi
cată, 
încet, cu ajutorul 
nui dispozitiv, un ele
ment de încălzire. In 
locul unde trece acest 
element se generează 
o „zonă fierbinte“ în
gustă; în acel loc bara 
se topește. Dar pe mă
sura deplasării „zonei 

porțiunea 
incandescentă a barei 
se solidifică din nou, 
se cristalizează, topin- 
du-se în schimb 1 orți- 
unea învecinată, 
pirea succesivă 
zone determină 
minarea din materiale 
a impurităților. A- 
cestea se dizolvă în 
partea incandescentă 
și sînt împinse treptat 
spre capătul barei, 
care se retează.

De obicei se utili
zează simultan cîteva

se deplasează
u-

To-' 
pe 

eli-

BIOSTIMULATORII ÎN CREȘTEREA ANIMALELOR
semnal pentru 
a sistemului de 
Drept rezultat, 
a noi gălbenu-

vitaminelor, merită atenție în primul 
rînd vitaminele liposolubile A și D, 
precum și vitaminele din complexul 
B. Vitamina D ocupă primul loc 
printre vitaminele deficitare, deoa
rece chiar în nutrețurile care o con
țin ea se află în cantități infime. 
Vara nu este însă nevoie să supli
mentăm vitamina D. deoarece, sub 
influenta razelor solare, ea se for
mează în tegumentele animalului. 
Sub influenta vitaminei D crește 
capacitatea organismului de a asi
mila săruri de calciu, care se depun 
în țesuturile osoase. Pentru formarea 
cojii unui ou, de exemplu, găina 
consumă circa 10 la sută din cal
ciul conținut în corpul ei. Cercetă
rile efectuate cu ajutorul calciului 
marcat au pus în evidență meca
nismul extrem de fin al acestui fe
nomen. După ce găina a ouat 4-5 
ouă, scade în absența vitaminei D 
conținutul în calciu al sîngelui. 
Aceasta servește de 
includerea automată 
reglare hormonală, 
procesul de formare 
șuri încetează, cele vechi se resorb, 
iar în ouat apare o pauză pînă cînd 
nivelul calciului din sînge devine 
normal.

Cercetările au arătat că prin 
iradierea directă a drojdiilor se ob
ține un preparat uscat stabil, cu un 
conținut de 20 000 u.i. vit. D2/gram, 
ușor de utilizat în sectorul zooteh
nic. Un kilogram de astfel de drojdii 
este suficient pentru vitaminizarea a 
15—20 tone de nutrețuri.

Vitamina A sub formă de provita- 
mină (caroten) este prezentă în toate 
plantele verzi, în morcovi. Carotenul 
este însă, un compus instabil, care 
se distruge repede în timpul uscării 
pentru fîn, el conservîndu-se mult 
mai bine prin însilozare. Pentru 
hrănirea păsărilor și a tineretului 
porcin, care nu consumă cantități 
mari de siloz, are o mare însemnă
tate prepararea făinei de lucerna 
uscată artificial Carotenul se păs
trează astfel în proporție de 85 la 
sută. Adăugarea de numai 3-4 la 
sută făină de lucerna în rația a- 
cestor specii este suficientă pentru 
satisfacerea cerințelor minime în vi
tamina A.

Toate acestea nu scot de pe ordi
nea de zi problema obținerii vitami
nei A sintetice pentru nevoile zoo
tehniei. Pe baza cercetărilor s-a 
stabilit că o tonă de vitamina A ob
ținută prin sinteză echivalează cu 
5 000 tone de untură de pește me
dicinală (principala sursă naturală 
de vitamină A).

Vitamina Bi2 lipsește în furajele 
vegetale. Ea este însă foarte nece
sară animalelor și păsărilor. Tehno- 

elemente de încălzire, 
iar deplasarea lor 
de-a lungul barei se 
repetă de mai multe 
ori. Se obțin astfel ' 
materiale cu un grad 
de puritate foarte ridi
cat, necesare mai ales 
în tehnica semicon- 
ductorilor.

GERUL - UN NOU 
BISTURIU

Răcirea localizată, 
se relatează în revista 
italiană „A.B.C.“, a în
ceput să fie aplicată 
și în chirurgia cere
brală. Țesuturile bol
nave. în loc să fie ex
tirpate, sînt supuse 
congelării la tempera
turi între 0 și 100 gra
de sub zero; în raport 
cu extinderea leziunii. 
Aceste congelări, foar
te fin localizate, se ob
țin cu ajutorul azotului 
lichid care, printr-o 
canulă izolată în vid, 

'se introduce în țesutul 
cerebral bolnav fără a 
se leza țesutul sănătos 
din jur. Canula poate 
să ră.mînă cîteva zile 
în locul respectiv, tem
peratura fiind reglată 
în permanență. Acea
stă tehnică permite 
distrugerea formații
lor tumorale inaccesi
bile 
nuit 
doar 
nării 
suturilor
Cu 
metode se poate ajun
ge chiar și pînă la hi- 
pofiză, situată la baza 
craniului. 

bisturiului obiș- 
sau accesibile 

cu prețul secțio- 
și distrugerii țe- 

înveclnate.
ajutorul acestei

logia obținerii unui concentrat rela
tiv ieftin din această vitamină ' în 
amestec cu aureociclină a fost ela
borată de Fabrica de antibiotice din 
Iași, iar folosirea produsului respec
tiv („Vitaurom“) a dat rezultate po
zitive în practică.

Calea rațională pentru rezolvarea 
problemei nutriției animalelor cu 
vitamine, pe care s-au axat lucră
rile institutului de cercetări zooteh
nice, constă așadar în îmbinarea 
utilizării nutrețurilor vitaminice na
turale cu mijloacele realizate pe 
cale industrială. Merită menționat 
că în urma experimentărilor privind 
administrarea vitaminelor A, B2, B12, 
singure sau în complex cu alți bio- 
stimulatori, s-au obținut sporuri de 
creștere în greutate mai mari cu 20 
la sută, concomitent cu reducerea 
mortalității.

ROIUL niCROELEMENTELOR
Microelementele (fierul, cuprul, 

cobaltul, manganul, zincul, iodul), 
deși intră în compoziția materiei vii 
în proporție mică, de numai 0,1 la 
sută, au un rol biologic deosebit, 
ele făcînd parte din structura sub
stanțelor funcționale și reglînd în 
consecință procesele metabolice. în- 
trucît cantitatea de microelemente 
din nutrețuri este dependentă în 
primul rînd de compoziția chimică 
a solului, pe baza datelor ob
ținute de institut s-a trecut la 
experimentarea pe animale a unor 
adaosuri complexe din microele
mentele considerate deficitare. Re
zultatele au indicat un spor de pro
ducție de circa 5 la sută, odată cu 
reducerea consumului de hrană de 
5—6 la sută. în toate cazurile, atît 
sporurile cele mai însemnate cît și 
valorificarea mai bună a hranei 
s-au datorat administrării cobaltu
lui, (5 mg. clorură de cobalt la 1 kg 
de-nutreț în rație). Desigur, consta
tările sînt valabile numai pen
tru zonele în care s-au efectuat cer
cetările. Experimentările continuă 
în vederea stabilirii influenței mi
cro și macroelementelor în toate 
procesele legate de producția zoo
tehnică.

O categorie valoroasă a biostimu
latorilor o constituie antibioticele. 
Acțiunea lor se manifestă prin modi
ficarea calitativă și intensificarea 
activității microflorei intestinale, 
prin accelerarea sintezei unor bioca- 
talizatori organici. în secția de aii-; 
mentație a animalelor, institutul nos
tru a luat în studiu mai multe pre
parate — „Vitaurom“. „Aurex“. „Ci- 
clofurin“ etc. — în majoritate pe 
bază de aureociclină, a căror folosire 
s-a dovedit eficace. Administrate în 
hrana purceilor sugari, noile prepa
rate au mărit sporul în greu- 

. täte — în perioada de la naștere la 
înțărcare — cu pînă la 20 la sută. 
Rezultate similare s-au obținut și 
la alte categorii de porcine, la 
sări, tineret taurin și ovin.

pă-

PRINCIPALEI
FOLOSIREA INTEGRALĂ 

A RESURSELOR PROTEICE

ele o amenințare continuă și 
cum se uită oamenii la el. 
văzu pe toți adunați în va

Vorbise enorm, vorbise pentru un 
an de zile și băiatul se ținu de me
canic tot timpul privindu-i statuia 
înaltă și țeapănă cu umeiii uscați, 
trași parcă în jos de o greutate con
tinuă, gîtul vînjos și cenușiu, im
pregnat în toți porii pielii cu firișoa
re negre de praf de cărbune și pă
rul rărit, cenușiu și murdai, pleșuvit 
în creștet, singurul loc unde pielea 
era netedă și albă, neatinsă de căr
bune. îi privea silueta morocănoasă, 
împietrită, mișcările smucite, ascun- 
zînd în 
se uita 
Apoi îi 
gon.

Era un vagon mare și vechi, cu 
bănci tari de lemn și se adunară 
șaizeci (pe urmă mai veniră doi), 
șaizeci și doi de bărbați, în majori
tate civili și cam toți tineri, sau 
încă tineri, de la treizeci mergînd 
pînă spre șaizeci de ani, nici unul 
mai mult.

— Tovarășilor, păi atîți cît sîn- 
tem, putem ieși din situații și mai 
grele — începu nea Matei aproape 
vesel explicînd oamenilor situația.

Situația îi înspăimîntă întrucîtva 
pe oameni dar după primul moment 
de tăcere îngrijorătoare amestecată 
cu teamă, băiatul simți cum se tre
zește în ei, parcă transmis de la om 
la om, o forță ascunsă, dîrză și băr
bătească și acea forță îl cuprinse 
și pe el.

— Să părăsim trenul și să mergem 
în sat — se auzi spunînd — dai 
nimeni nu-1 băgă în seamă, vocea-i 
era mică și subțire, pîlpîi ca o sca
mă și se pierdu în aei și se bucură 
că nu-1 auzise nimeni, pentru că. spu
sese o prostie. Cum să părăsească 
trenul ? Trenul era casa lor, deve
nise casa lor și Unde era satul ? 
Putea cineva ajunge pînă în sat ? 
Poate cu toții grămadă, în șir indian, 
cum citise undeva despre niște ex
ploratori în Antarctica.

Se uită la nea Matei, îl văzu cum 
stătea lîngă geam proiectat pe sticla 
leșioasă și înghețată, cu fața colțu
roasă, cu aceeași asprime rece șl 
străină săpată ca-n piatră și-i auzi 
vocea spartă și răgușită, ca de 
metal

— Există vreun doctor printre 
dumneavoastră ?

Din mulțime se desprinseră șl se 
aproplară în tăcere de nea Matei 
doi bărbați în vîrstă, unul scund șl 
gras, cu-o haină de blană și-o că-

să fie folo
si

tuie însă protei
nele. Producerea 
de nutrețuri bo
gate în proteine 
a fost și rămîne 
baza sporirii pro

ducției animale. O deosebită însem
nătate economică are deci extinde
rea culturilor de leguminoase, lu
cerna, , trifoi, soia etc. mai ales 
în condiții de irigare, acestea repre- 
zentînd o rezervă deosebită, care 
poate avea rol hotărîtor în echili
brarea rațiilor furajere cu proteine 
de cea mai bună calitate.

Un rol important în completarea 
necesarului de proteine au produ
sele industriei chimice — o rezervă 
încă insuficient folosită. Rolul 
ureei în înlocuirea parțială a pro
teinelor din hrana rumegătoare
lor este astăzi bine cunoscut. Sînt 
concludente sporurile medii zilnice, 
care au ajuns la peste 750 grame 
la îngrășarea tineretului taurin și 
pînă la 1 200 grame la taurinele 
adulte, realizîndu-se și o impor
tantă economie de nutrețuri con
centrate. O atare substituire per
mite ca o parte din furajele 
bogate în proteine 
sită pentru hrana porcinelor 
păsărilor. întrucît organismul por
cilor și al păsărilor nu poate sinte
tiza 9 aminoacizi dintre cei 20 con
ținuți în proteine, aceste specii tre
buie să-i primească o dată cu hrana.

Lizina și metionina — principalii 
aminoacizi — se află în canti
tăți insuficiente în majoritatea ra
țiilor nutritive alcătuite pe bază de 
nutrețuri concentrate vegetale. în 
aceste, condiții, adaosul altor ami
noacizi ar fi inutil, ei ar „arde“ în 
procesele metabolice energetice fără 
să aducă vreun folos. Din această 
cauză este necesară producerea pe 
scară industrială a meteoninei (prin 
sinteză chimică) și a lizinei (pe cale 
sintetică sau microbiologică). în
semnătatea producerii lor este evi
dentă dacă ținem seama că în 
balanța furajeră din țara noastră 
predomină porumbul, nutreț defici
tar în lizină.

O mare eficacitate are suplimen
tarea rațiilor cu amestecuri com
plexe de biostimulatori, în compozi
ția cărora intră vitamine, micro
elemente, antibiotice și aminoacizi. 
Producția lor ar trebui extinsă cu 
mai multă operativitate.

Cea mai bună cale de asigurare a 
unei alimentații complete, de admi
nistrare a biostimulatorilor, ră
mîne însă producerea pe scară 
largă a nutrețurilor combinate. 
Cercetările au arătat că prin folo
sirea nutrețurilor combinate, pe 
baza unor rețete ușor de realizat cu 
sortimentele de nutrețuri de care 
dispunem, se obține, în comparație 
cu rația obișnuită, un spor de pro
ducție egal cu 20 la sută la porcii 
puși la îngrășat. 22 la sută în cazul 
tineretului în creștere și circa 13 la 
sută în cazul găinilor ouătoare.

Cunoașterea aprofundată și rezol
varea la nivelul ridicat al științei și 
tehnicii actuale a problemelor puse 
de îmbunătățirea sistemului de ali
mentație în zootehnie vor contri
bui la creșterea continuă a produc
tivității în acest sector, la asigura
rea tot mai deplină a populației cu 
produse animale

Ing. VASILE HERDEA 
secretar științific 

al Institutului de cercetări 
zootehnice

cel mai în vîrstă și nea Mă
scuit și țeapăn din cap.
se poate — protestă cam 
conductorul și chipul lui

ciulă rotundă de astrahan împinsă 
pe ceafă, lăsînd să i se vadă fruntea 
mare și bombată, șănțuită de cute 
și celălalt, mai tînăr, uscat și țanțoș, 
parcă jignit de ceva, suflînd zgomo
tos pe nări și-n urma lor un tî
năr frumușel, c-un fular de mătase 
la gît, un fular atît de frumos cum 
nu mai văzuse băiatul niciodată 
și-acest amănunt, poate și felul e- 
legant în care pășea tînărul, legă- 
nîndu-se ușor și chiar felul cum 
vorbea, 1-1 făcură foarte simpatic :

— Sînt în anul doi de medicină, 
dar dacă...

— Bine — îl opri brusc nea Matei 
și-și trecu o clipă privirile grele pes
te el, măsurîndu-1, apoi așteptă.

— Ar trebui să evacuăm vagonul 
de dormit și să băgăm în el femei
le gravide, bolnave și copiii mici — 
propuse 
tei dete

— Nu 
nesigur 
nea Matei se crispă, deveni aproape 
sălbatic. Oamenii au plătit — 
se justifică conductorul zgribulin- 
du-se sub apăsarea ochilor plum
burii și vorbi tot mai nesigur și ca 
să-și ascundă șovăiala, din ce în 
ce mai repede : cine-a plătit mai 
mult, are dreptul, nu putem... ai fi... 
Nu vreau să mă trezesc la urmă...

— Și eu îți spun că nu vom res
pecta nici un bilet — îl întrerupse 
brutal nea Matei, apăsînd îndîrjit pe 
fiecare cuvînt și băiatul știu, uitîn- 
du-se la el și la fața conductorului 
că partida acestuia era definitiv 
pierdută

— Ar trebui să vedem ce medica
mente sînt în tren — vorbi studentul 
de la medicină aranjîndu-și parcă a- 
nume să fure ochii băiatului, fularul 
la gît, și buna dispoziție a băiatului 
crescu și mai mult.

— Da, e o idee bună — îl susținu 
și medicul bătrîn.

— Asta trebuie să facem și 
mîncarea — spuse nea Matei și 
iatului 1 se făcu brusc foame.

Iși simți stomacul gol. ros ca de-o 
ghiară, scurmat pe dedesubt și în
ghiți în gol, dai buna dispoziție nu-i 
dispăiu, îl umplu fuitunos pe dede
subt ca un alcool taie și asta-1 făcu 
să se țină nedeslipit de silueta țea
pănă și mefclică a Jnecaniculut, 
după ce ședința se'-^firși și oamenii 
oiganizați în giupe, cu șaicini pre
cise, se-mpiăștiaiă piin vagoane să 
organizeze acea lume necunoscută

cu 
bă-

Stalagmite perlate

Masiv stalagmitic

PRINIi OASPEȚI JLA riUIMTELE Mit
La complexul turistic de pa 

Muntele Mic au sosit primii 
oaspeți iubitori ai sporturilor 
de iarnă și turiști pasionați 
de frumusețile peisajului al
pin'. Anul acesta grupul celor 
18 cabane din această parte 
a țării, cu o capacitate de 
325 de locuri, oferă celor 
veniți aici multe noutăți. La 
parterul pavilionului central, 
complet refăcut, a fost des
chis un nou restaurant, care

NOAPTE
și tulburătoare amenințată pentru o 
clipă de întîmplarea neobișnuită 
prin care treceau și pe care o în-, 
fruntaseră la rîndul lor prin dîrzenie 
și voință. Era mai grozav ca-n car
tea aceea cu exploratorii din An
tarctica și nea Matei mai grozav de- 
cît toți. îl urmări din vagon în va
gon, aproape înciudat că nu-1 bagă 
în seamă și-n același timp bucuros 
că nu-1 alungă de lîngă el, privind 
din ce în ce mai deschis și mai băi- 
bătește chipul livid și întunecat al 
mecanicului, care continua să ră- 
mînă livid și-ntunecat, poate tot 
timpul chinuit de imaginea femeii 
care-1 înșelase și simți vag, mai 
mult instinctiv, că tocmai tăcerea a- 
ceea rece îi lega prin ceva, deocam
dată confuz și neînțeles dar care 
se va face înțeles cu vremea.

„Asta-i el, cel adevărat — își spu
se băiatul istovit, la capătul acelei 
nopți de muncă la lopată, la rînit 
zăpada și se simți mîndru că desco
perise asta. E grozav dacă-i așa, 
și-i așa — își spuse — și-i grozav 
c-o să lucrez cu el. Nu mai are cu 
ce mă speria și nici nu mă poate 
speria. Nu-mi pasă 1 Merită 1"

Lucrară cu toții întreaga noapte 
luptînd cu viscolul și băiatul munci 
îndîrjit încă patru ore pînă în Bucu
rești, orbit de vîrtejul focului, de 
căldura roșie care răbufnea în valuri 
peste el. Cînd se ridica cu lopata 
goală în mîini, zărea silueta neagră, 
conturul aspru, colțuros, ca de tuci, 
proiectat în pîcla roșie și zîmbea, a- 
plecîndu-se din nou peste lopată, 
simțind greutatea ca o pîrghie înăl- 
țîndu-i-se și scurgîndu-i-se ascuțit în 
tot trupul

★

— Știi — îi spuse mecanicul cînd 
opriră în Gara de Nord, și prin vo
cea metalică și rece răzbătu o mo
liciune care-1 surprinse și-l miră pe 
băiat făcîndu-1 din nou să zîmbească 
— din cei șaizeci șl doi de oameni 
care au pus umărul la deszăpezire, 
doisprezece erau membri de partid, 
însuflețiți de aceștia, toți au muncit 
bărbătește ca adevărați comuniști 
înțelegi ?

Băiatul dădu din cap că înțelege 
și înțelegea cu adevărat, nu mai era 
cel care plecase cu două nopți în 
urmă de pe peronul din Constanța și 
înțelesese ce era și cu nea Matei 
cînd se uită la chipul livid și-ntune
cat cu privirile grele de plumb.

Și-l văzu că zîmbește.

pune la dispoziția oaspeților 
felurite preparate culinare 
de iarnă. Tot la acest 
pavilion a fost introdu
să încălzirea centrală și au 
fost amenajate băi cu dușuri. 
In următoarele zile, peste 
200 de turiști și sportivi din 
Reșița, Arad, Timișoara, pre
cum și studenți de la centrul 
universitar Timișoara își vor 
petrece aici o parte din va
canța de iarnă.

în nici o parte a țării, 
acțiunea apei asupra ma
sivelor calcaroase nu este 
atît de vizibilă ca în Mun
ții Apuseni. In afară de 
numeroase doline, ponoa
re și alte fenomene carsti
ce, regiunea abundă în 
peșteri, multe din ele des
coperite și cercetate în ul
timii ani. Unele, nu numai 
că prezintă importanță ști
ințifică, dar sînt foarte in
teresante și din punct de 
vedere turistic.

Accesibilă atît vara cît 
și iarna, peștera Meziad, 
una din cele mai vaste și 
mai bogate din toată re
giunea, se află la numai 
22 de km de Beiuș. Dru
mul poate fi parcurs cu 
mijloace auto. Aici, ghizi 
experimentați stau la dis
poziție, spre a ne conduce 
în labirintul de galerii 
subpămîntene dispuse pe 
mai multe niveluri și ra
mificate pe o distanță to
tală de 4 km. La tot pa
sul întîlnim cele mai neaș
teptate forme de stalactite 
șt stalagmite, transparente 
sau opace, albe sau colo
rate, țurțuri uriași, colo
nade, arcade etc., adevă
rate bijuterii de calcită pe 
care, cu răbdare de mile
nii, apa și calcarul le-au 
meșteșugit. Fantezia po
porului a găsit denumiri 
sugestive diverselor for
mațiuni de concreționare : 
„Orga mare“, „Buciumul 
lui Avram lancu“, „Uria

Cultura fizică și sportul în profilaxia 
și tratarea bohlor cardio-vasculare

încă din vechime se recomanda 
bolnavilor cu afecțiuni cardio
vasculare să practice mișcarea — 
plimbări, gimnastică igienică. Pro
gresele înregistrate în ce privește 
cunoașterea mecanismului de ac
țiune a acestui agent de terapie 
funcțională ne oferă azi o bază 
științifică în fundamentarea indi
cațiilor și contraindicațiilor.

Cunoscînd efectele exercițiilor fi
zice asupra aparatelor : cardio-vas- 
cular (întăresc forța de contracție 
a mușchiului cardiac, activează cir
culația sanguină etc.), respirator 
(activează schim
burile gazoase, a- 
meliorînd în a- 
cest fel ventilația 
pulmonară) și mai 
ales asupra siste
mului nervos central și periferic 
(exercită o acțiune tonifiantă asu
pra scoarței cerebrale și de echili
brare a funcțiilor vegetative etc), 
ne putem da seama cu ușurință de 
utilitatea exercițiilor fizice în afec
țiunile cardio-vasculare. Am atins aci 
numai cîteva aspecte ale influenței 
exercitate de cultură fizică și sport 
asupra organismului. în realitate 
acțiunile sînt mult mai numeroase 
și complexe. _ deoarece în aceste 
boli factorii circulator, respirator și 
nervos joacă un rol primordial.

Desigur, nu toate afecțiunile 
cardio-vasculare beneficiază de a- 
cest tratament. Bolile în faza acută
— infarct miocardic, pusee de hi
pertensiune paroxistică, insuficiență 
cardiacă decompensată etc. sau pro
cesele infecțioase - endocardite, 
péricardite sau miocardite acute etc
— nu pot utiliza acest tratament. în 
opoziție se află o serie de boli în 
care exercițiul fizic își are un loc 
bine precizat. Afecțiunile cardiace 
compensate, hipertensiunea arte
rială. mai ales în stadiul neurogen
— lucrările academicianului Moga 
au adus o contribuție însemnată în 
această problemă — afecțiunile car
diace însoțite de o îngreuiere a cir
culației sanguine (stază) și de tul
burări ale respirației tisulare, afec
țiuni cardiace pre și post operatorii 
(stenoza mitrală de exemplu) sînt 
influențate pozitiv în urma unui a- 
semenea tratament. Acesta ar fi 
aspectul curativ. Mai important

SFATUL MEDICULUI

CU OCHII TURISTULUI

Sculpturi ale naturii
șul dintre Ape", „Cupto
rul", „Roiul de albine“, 
„Cununa de flori", „Claia 
de fîn" etc.

Din păcate, unii vizita
tori își iau ca „amintire" 
bucăți de stalactite, iar 
alții vor să-și „imortalize
ze" numele scriindu-l cu 
lampa de carbid pe pere
ții de calcar. Chiar și unii 
ghizi obișnuiesc să loveas
că cu pietre sau cu bîte 
cascada de stalactite de
numită „orga mare", ca să 
demonstreze vizitatorilor 
că ele scot sunete. De fapt 
este o asemănare numai în 
ce privește dispoziția i- 
menselor stalactite în for
ma tuburilor unei orgi...

Ca și alte peșteri, Me- 
ziadul este un adevărat 
muzeu natural, care a 
păstrat fosile ale faunei 
cavernicole. Intr-o galerie 
largă — „sala de oase" —r 
au fost găsite schelete și 
mulaje ale labelor de 
urși ai cavernelor („Ursus 
spelaeus“) dispăruți acum 
15 000 de ani. Intr-altă ga
lerie, atîrnați de bolta lar
gă, mii de lilieci își duc 
strania lor existență.

Vizitarea întregii peș
teri, care durează 3—4 
ore, nu poate fi făcută de- 
cît cu ajutorul ghidului 
din cauza unor porțiuni 
periculoase, precum și a 
posibilității de rătăcire.

A. STOENESCU

însă este aspectul profilactic. Cer
cetările moderne arată că persoa
nele care duc o viață sedentară sînt 
mai expuse îmbolnăvirilor cardiace 
sau dereglărilor funcționale decît 
cele care au practicat sportul.

Așa stînd lucrurile, să vedgrr- 
care sînt mijloacele practice fe 
mai accesibile pentru obținerea a- 
cestor efecte. Se recomandă, de 
pildă : gimnastica de înviorare — 
5-10 minute, dimineața la trezirea 
din somn, efectuată de preferind 
în aer liber cînd timpul permite ; 
aceste exerciții, în ritm și amplitu

dine adecvate po
sibilităților func
ționale ale bolna
vului, se vor axa 
în special pe res
pirație. Se vor e- 

vita pozițiile declive (cu capul în jos) 
pentru a nu crea accidente. Cura de 
teren — plimbări ușoare pe teren 
plat sau foarte ușor accidentat, în 
ritm moderat, fără să apară senza
ția de oboseală ; durata va crește în 
funcție de starea de antrenament 
cardio-respirator. Gimnastica me
dicală — executată individp'L 4* ’ 
prezența unui profesor sau insr 
tor de cultură fizică medicală, ;
ambulatorii, spitale sau sanatorii 
pentru tratarea afecțiunilor cardio
vasculare. Masajul și automasajul 
care, prin efectele circulatorii peri
ferice și acțiunea reflexă asupra 
sistemului nervos, activează atît 
circulația sîngelui, cît și funcția 
cordului. Dintre sporturi vom re
comanda pe cele mai raționale. 
Turismul practicat cu moderație, 
înotul în bazine cu apă de 24—25°C, 
jocul de volei în grup, vîslitul re
creativ fără sforțări pot fi practi
cate de bolnavii cardiaci în funcție 
de recomandările medicale și sta
rea generală Practicarea acestor 
mijloace este legată de recomanda
rea medicului specialist în cultura 
fizică, care împreună cu cardio
logul vor stabili indicațiile, doza
rea. mijloacele de aplicat, cît și in
dicii de urmărire ai eficienței tra
tamentului. De aceea se și impun 
examene periodice.

Dr. IOAN DRAGAN 
Centrul de medicină sportivă
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podării agricole colective cu o su
prafață agricolă de 9,1 milioane ha 
și 256 stațiuni de mașini și trac
toare.

Agricultura a primit 10300 trac
toare fizice. 10100 semănători me
canice, 3 600 combine pentru recol
tatul cerealelor păioase, precum și 
un număr important de alte mașini 
agricole.

La sfîrșitul anului, agricultura 
dispunea de cca. 65 000 tractoare fi
zice, 62 000 semănători mecanice, 
32 100 combine pentru păioase, pre
cum și alte numeroase mașini care 
contribuie la ridicarea gradului de 
mecanizare a lucrărilor agricole.

Suprafața arabilă ce revine în 
medie pe un tractor fizic a scăzut 
de la 270 ha. în 1959 la 150 ha în 
1963.

Stațiunile de mașini și tractoare 
au executat 29,9 milioane ha ară
tură normală, realizîndu-și planul 
în proporție de 101,4 la sută. Față 
de anul 1962 volumul lucrărilor 
executate a crescut cu 9 la sută, iar 
față de 1959 de 3 ori.

S-au efectuat în continuare lu
crări de îndiguiri și desecări în 
lunca inundabilă., a Dunării, pe o 
suprafață de 97 000 ha.

în anul 1963 s-au folosit cu 84 la 
sută mai multe îngrășăminte chi
mice décît în 1962. Ca și în anii 
precedenți, cea mai mare parte a 
îngrășămintelor chimice a fost 
destinată gospodăriilor agricole de 
stat, precum și gospodăriilor agri
cole colective pentru cultivarea 
plantelor tehnice.

In condiții climaterice care nu au 
fost favorabile în toate regiunile 
țării, datorită aplicării pe o scară 
mai largă a măsurilor agrotehnice, 
în special la întreținerea culturilor, 
în anul 1963 s-a obținut o produc
ție totală de cereale de cca. 10,4 
milioane tone, cu aproape 700 000 
tone mai mult decît. în anul 1962. 
Producția totală de grîu-secară a 
fost de 3,9 milioane tone, cea de 
porumb boabe a fost de aproape 6 
milioane tone, de floarea-soarelui 
de peste 500 mii tone, de cartofi de 
2,7 milioane tone, de legume de 
peste 1,7 înilioane tone.

O contribuție importantă la creș
terea producției agricole au adus-o 
gospodăriile agricole de stat, care 
au obținut în medie la ha 1970 kg. 
grîu, 2 840 kg. porumb boabe, 1 610 
kg. floarea-soarelui, producții mult 
superioare nivelului realizat pe în
treaga agricultură.

In perioada 1960—1963 s-a obți
nut în medie pe an o producție to
tală de cereale de 10 milioane tone, 
față de 9 milioane tone media ani

III. Transporturi
în anul 1963 volumul mărfurilor 

transportate a crescut față de 1962 
cu 12 la sută, parcursul mărfurilor 
cu 15,1 la sută, iar parcursul călă
torilor cu 7,4 la sută.

în transporturile feroviare planul 
a fost îndeplinit în proporție de
100.8 la sută la mărfuri expediate,
102.8 la sută la parcursul mărfurilor 
și 98,7 la sută la parcursul călători
lor, înregistrîndu-se creșteri față de 
anul precedent de 8,3 la sută la 
mărfuri expediate, 9,6 la sută la par
cursul mărfurilor și 4,1 la sută la 
parcursul călătorilor.

Calea ferată a fost înzestrată în 
cursul anului 1963 cu 58 locomotive 
Diesel electrice (transportul cu trac
țiune Diesel electrică reprezentînd 
18 la sută din volumul total al tra
ficului de mărfuri) și 4 330 vagoane 
de marfă (în echivalent pe 2 osii).

S-au executat noi lucrări pentru 
modernizare, sistematizare și cen
tralizare electrodinamică în stațiile 
de cale ferată.

Indicatorii de utilizare a materia
lului rulant s-au îmbunătățit față de 
anul precedent.

Productivitatea muncii în tran
sporturile feroviare a crescut cu 5,3 
la sută față de anul 1962.

IV. Investiții-construcții
Volumul investițiilor realizate din 

fondurile statului în 1963 a însumat 
34,5 miliarde lei, cu cca. 2,8 miliarde 
lei mai mult decît în 1962.

Creșterea venitului național a 
creat condițiile ca în perioada 1960— 
1963 să se efectueze investiții din 
fondurile statului de cca. 117 mili
arde lei, aproape de 2 ori mai mult 
decît în cei patru ani precedenți. 
Din volumul investițiilor pentru a- 
ceastă perioadă, 62,1 miliarde lei 
au fost destina', industriei, 18 mili
arde lei agriculturii, 10,4 miliarde 
lei pentru transporturi. Pentru con
strucții de locuințe s-au alocat în 
primii patru ani ai șesenalului 8,1 
miliarde lei.

Volumul fondurilor fixe puse în 
funcțiune în 1963 a fost de 26,0 mi
liarde lei.

în industria republicană au fost 
date în funcțiune întreprinderi și 
secții noi și s-a continuat dezvolta
rea capacităților de producție la în
treprinderile existente.

Au fost puse în funcțiune :
în industria energiei electrice, 

Centrala electrotermică Luduș cu o 
putere de 100 MW. Hidrocentralele 
Roznov I și Roznov II cu o putere 
de 21 MW, Centrala de termoficare 
„23 August“ București, noi grupuri 
electrogene la centralele existente 
cu o putere de peste 100 MW, linii 
de înaltă tensiune de 400 kV în 
lungime de 207 km., de 220 kV în 
lungime de 141 km. și de 110 kV în 
lungime de 571 km.

în industria metalurgiei feroase 
și neferoase, Uzina metalurgică Iași 
cu o capacitate de 80 000 tone/an 
țevi instalații și 20 000 tone/an țevi 

lor 1956—1959, la floarea-soarelui 
s-«u obținut 490 mii tone față de 320 
mii tone.

în anul 1963 s-au executat arături 
de toamnă pentru culturile de pri
măvară pe o suprafață de cca. 4 mi
lioane ha, realizîndu-se cea mai 
mare suprafață de arături de toam
nă din agricultura noastră.

Pentru recolta anului 1964 s-au 
însămânțat 3,2 milioane ha cu grîu- 
secară, cu cca 200 mii ha mai.mult 
decît pentru recolta anului 1963, 
la un nivel agrotehnic superior.

In anul care a trecut s-a plantat 
în masiv, pe terenuri improprii al
tor culturi (deal, coline, terase- etc.), 
o suprafață de cca. 17 000 ha viță de 
vie și peste 50 000 ha livezi.

în anul 1963, datorită măsurilor 
de stimulare a creșterii animalelor, 
efectivele de animale din R. P. Ro- 
mînă au sporit față de anul 1962 
la bovine, ovine și mai accentuat la 
porcine-matcă.

Rezultate remarcabile s-au obți
nut în ce privește creșterea șepte- 
lului în gospodăriile agricole de stat 
(G.A.S.) și gospodăriile agricole co
lective (proprietate obștească). La 
sfîrșitul anului 1963 existau în aces
te gospodării 2,4 milioane bovine, 
din care aproape 1 milion vaci și 
juninci, 2,3 milioane porcine, 6,3 
milioane ovine, înregistrîndu-se față 
de anul trecut un spor de aproape 
400 000 bovine, din care vaci și ju
ninci peste 150 000, de 700 000 ovine; 
efectivul de porcine s-a menținut la 
același nivel.

în anul 1963 s-a desfășurat în 
continuare, cu bune rezultate, acțiu
nea de profilare și specializare a 
producției vegetale și animale din 
gospodăriile de stat.

Intrările în fondul de stat de pro
duse agricole au sporit în anul 1963 
față de 1962 la cereale cu 15 la sută, 
la floarea-soarelui cu 11 la sută, la 
sfeclă de zahăr cu 11 la sută, la le
gume cu 24 la sută, la fructe de 2 
ori, la lapte cu 3 la sută, la lînă cu 
2 la sută, din care lînă fină și semi- 
fină cu 9 la sută.

în urma măsurilor de redistribui
re a cadrelor de specialiști agricoli 
și a repartizării absolvenților învă- 
țămîntului agrozooveterinar, peste 
18 000 cadre cu pregătire superioară 
lucrează în agricultură.

în anul de învățămînt 1963/1964 
frecventează cursurile agrozootehni
ce 932 000 colectiviști și lucrători 
din gospodăriile agricole de stat și 
stațiunile de mașini și tractoare, cu 
138 000 mai mulți decît în anul pre
cedent.

în silvicultură s-au., executat lu
crări de împăduriri pe o suprafață 
de 71 530 ha, planul fiind îndeplinit 
în proporție de 102,2 la sută.

în transporturile de mărfuri cu 
mijloace auto, volumul mărfurilor 
expediate a crescut cu 15,6 la sută 
față de anul 1962, parcursul mărfu
rilor cu 25,5 1 sută, iar parcursul 
călătorilor cu 22,3 la sută.

Parcul auto de deservire generală 
a fost dotat cu 4192 autocamioane 
și autobasculante, cu peste 600 
autobuze și 181 alte autovehicule.

în perioada 1960—1963 au fost 
modernizate drumuri naționale în 
lungime de 1 490 km.

Capacitatea de transport a flotei 
comerciale a sporit prin dotarea a- 
cesteia cu noi nave maritime și flu
viale.

Transportul de mărfuri efectuat 
cu flota fluvială a crescut față de 
1962 cu 20,2 la sută la mărfuri ex
pediate și cu 11,7 la sută la par
cursul mărfurilor.

Volumul transporturilor de 
mărfur.i pe cale maritimă a crescut 
față de anul 1962 cu 44,9 la sută la 
mărfuri expediate și cu 54,8 la sută 
la parcursul mărfurilor.

Numărul pasagerilor transportați 
pe cale aeriană a sporit cu 51,5 la 
sută față de anul precedent, din 
care pe linii internaționale cu 77,6 
la sută.

construcții, Uzina de cupru Baia 
Mare cu o capacitate de 20 000 
tone/an cupru electrolitic, la Fa
brica de aglomerare din cadrul 
Combinatului siderurgic Hunedoara 
o capacitate de 750 000 tone/an, la 
Combinatul siderurgic Reșița insta
lația de granuläre a zgurei cu o 
capacitate de 500 000 tone/an, la 
Uzina „Industria . Sîrmei“ Cîmpia 
Turzii trăgătoria de bare cu o capa
citate de 1 000 tone/an, sporirea ca
pacității trăgătoriei de sîrmă zin- 
cată electrolitic cu o capacitate de 
5000 tone/an și sporirea capacității 
trăgătoriei de sîrmă din oțel moale 
cu încă 6 000 tone/an.

în industria construcțiilor de ma
șini și a prelucrării metalelor, Fa
brica de armături neferoase și. echi
pament metalic București cu o ca
pacitate de 1 300 tone/an armături, 
Uzina mecanică Suceava, s-au dez
voltat capacitățile de producție la 
mașini-unelte grele, locomotive Die
sel electrice, autocamioane, autouti
litare, rulmenți, televizoare, aparate 
de radio etc.

în industria chimiei, la Combina
tul de cauciuc sintetic și produse 
petrochimice Onești o capacitate 
de 50 000 tone/an cauciuc sintetic și 
Fabrica de stiren și polistiren cu o 
capacitate de 6 500 tone/an poli
stiren.

în industria lemnului, Fabrica de 
mobilă Dej cu o capacitate de 15 000 
garnituri dormitoare convențio- 
nale/an, la Complexul pentru in
dustrializarea lemnului Pitești o ca
pacitate de 18 000 m3/an placaj, 
35 OOo tone/an plăci fibrolemnoase, 
250 000 m2/an parchete, 250 000 

m2/an uși-ferestre și 8 000 m3 piese 
semifabricate/an, la Complexul pen
tru industrializarea lemnului Coină- 
nești o capacitate de 18 000 m3/an 
placaj și 35 000 tone/an plăci fibro
lemnoase la Complexul pentru in
dustrializarea lemnului Pipera o ca
pacitate de 10 000 tone/an înnobilare 
plăci și 385 000 m’/an uși, la Com
plexul pentru industrializarea lem
nului Gherla o capacitate de 300 000 
buc./an scaune, la Fabrica de mobilă 
Iași o capacitate de 600 000 buc./an 
scaune curbate, la Complexul pentru 
industrializarea lemnului Suceava o 
capacitate de 60 000 m2/an uși-feres
tre, la Complexul pentru industria
lizarea lemnului Rm. Vîlcea o capa
citate de 210 m3/an lignofol.

în industria materialelor de cons
trucții, la fabricile de ciment de la 
Medgidia și Turda 4 linii de cimenț 
cu o capacitate totală de 1 280 mii 
tone/an ciment și a crescut capacita
tea întreprinderilor de prefabricate 
din beton „Progresul“-București și 
Roman cu încă 24 000 m3/an.

în industria alimentară, la Fabri
ca de conserve Zagna-Vădeni o ca
pacitate de 3 500 tone/an conserve 
sterilizate și la Fabrica de zahăr Tg. 
Mureș o capacitate de 1 650 tone 
sfeclă prelucrată/24 ore, 7 fabrici de 
pîine cu o capacitate totală de 121 
tone/24 ore în localitățile Giurgiu, 
Hîrșova, Tg. Ocna. Bocșa, Mediaș, 
Tîrnăveni și Prundul Bîrgăului.

Se desfășoară în ritm susținut lu

V. Circulația mărfurilor
în anul 1963 au fost puse la dis

poziția populației cantități sporite 
de mărfuri, într-un sortiment mai 
bogat și de mai bună calitate.

S-au vîndut prin comerțul socia
list mărfuri în valoare de 57,5 mi
liarde lei, cu 7,7 la sută (în prețuri 
comparabile) mai mult decît în a- 
nul precedent ; desfacerile de măr
furi alimentare, inclusiv alimentația 
publică, au crescut cu 10,1 la sută, 
iar a celor nealimentare cu 5,8 la 
sută. în perioada 1960—1963 s-au în
registrat de la an la an creșteri im
portante ale volumului desfacerilor, 
ritmul mediu anual fiind de 12,7 la 
sută, față de 12,2 la sută prevăzut 
în Directivele Congresului al IlI-lea 
al P.M.R.

Desfacerile principalelor mărfuri 
au sporit față de anul 1962 după 
cum urmează : la pîine cu 10 la sută, 
făină cu 13 la sută, mălai cu 29 la 
sută, paste făinoase cu 4 la sută, o- 
rez cu 7 la sută, ulei cu 21 la sută, 
zahăr cu 8 la sută, lapte cu 9 la 
sută, unt cu 7 la sută, pește proas
păt cu 48 la sută, semiconserve de 
pește cu 27 la sută, conserve de 
pește cu 18 la sută, produse zaha
roase cu 4 la sută, vin cu 16 la sută,

VI. Reahzări în domeniul îmbunătățirii 
condițiilor de viață ale oamenilor muncii

După calcule preliminare veni
tul național a crescut în 1963 cu 
circa 7 la sută față de 1962.

Numărul salariaților din econo
mia națională a fost de 3 930 000, cu 
190 000 mai mare decît în anul 1962 
și -cu 870 000 față de 1959.

Salariul real a crescut cu 4,6 la 
sută față de 1962.

— învățămînt 5,5 miliarde lei,
— cultură și știință 1,5 » »
— sănătate 4,1 » »
— asigurări sociale 4,5 » »
— alocații de stat

pentru copii 2,4 n

Pentru obiecte social-culturale s-a 
investit din fondurile statului, suma 
de 1 003 milioane lei, din care 551,7 
milioane lei pentru învățămînt și 
343,6 milioane Iei pentru ocrotirea 
sănătății

în primii patru ani ai planului de 
șase ani au fost construite din fon
durile statului 161 800 apartamente 
convenționale.

în aceeași perioadă populația, în 
specialcea din mediul rural, și-a 
construit din fonduri proprii 383 000 
locuințe.

S-a dezvoltat, în continuare, baza 
materială a învățămîntului. în anul 
1963, în învățămîntul de cultură ge
nerală au fost construite circa 4 200 
săli de clasă. învățămîntul profesio
nal și tehnic a fost, de asemenea, 
înzestrat cu noi săli de cursuri, la
boratoare, ateliere. Au fost construi
te noi cămine studențești cu 2 300 
locuri și cantine cu o capacitate de 
deservire de 1 860 locuri într-o serie.

în anul școlar 1963/1964 în învăță
mîntul de toate gradele a fost cu
prins un număr de 3 443 000 elevi și 
studenți. în învățămîntul mediu de 
cultură generală numărul elevilor a 
ajuns la 376 500, cu 13 la sută mai 
mulți decît în anul școlar precedent.

în învățămîntul profesional au 
fost înscriși 188 300 elevi, cu 11 la 
sută mai mulți decît în anul școlar 
precedent, iar în învățămîntul teh
nic și tehnic de maiștri 72 000 elevi, 
cu 12 la sută mai mulți decît în a- 
nul școlar 1962/1963.

Numărul studenților înscriși în a- 
nul universitar 1963/1964 este de 
112 600, cu 14 la sută mai mulți decît 
în anul universitar precedent ; din 
aceștia 41 la sută urmează cursurile 
facultăților tehnice și agronomice.

în anul 1963 au absolvit școlile 
profesionale și medii-tehnice 61 400 
tehnicieni și muncitori calificați, iar 
institutele de învățămînt superior 
11 700 specialiști.

A continuat să se dezvolte baza 
materială a culturii și artei.

In anul 1963 au fost date în fo- 

Direcția Centrală de Statistică 
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crările de construcții pe șantierele 
Unor importante obiective ale pla
nului de șase ani cum sint : Combi
natul siderurgic . Galați, Combinatul 
siderurgic Hunedoara, Combinatul 
siderurgic Reșița, Hidrocentrala „16 
Februarie“ de pe Argeș, Centrala 
electrică de termoficare Craiova. 
Combinatul de îngrășăminte azotoa- 
se Tg. Mureș, Combinatul de îngră
șăminte chimice Tr. Măgurele, Com
binatul de chimizare complexă a ga
zelor naturale Craiova, Uzina de 
alumină Oradea, Uzina de aluminiu 
de la Slatina; Combinatul petrochi
mic Brazi, Combinatul de celuloză 
și hîrtie Dej,'Combinatul de celulo
ză Suceava, Combinatul de celuloză 
și hîrtie din paie Călărași, Fabrica 
de celofan, celofibră și sulfură de 
carbon și- Fabrica de rețele cord vîs- 
coză de mare rezistență din cadrul 
grupului industrial Brăila.

în anul 1963 fondurile de investiții 
au fost folosite mai judicios, s-au 
obținut progrese în scurtarea terme
nelor de punere în funcțiune a noi
lor obiective importante, s-au reali
zat lucrări la un nivel tehnic și ca
litativ mai ridicat, s-au concentrat 
fonduri de investiții și mijloace ma
teriale pe principalele lucrări pro
ductive, aprovizionarea șantierelor a 
decurs în condiții mai bune, a cres
cut înzestrarea tehnică și experiența 
organizațiilor de construcții-montaj, 
ceea ce a dus la creșterea eficienței 
economice a investițiilor.

bere cu 11 la sută, fructe proaspete 
cu 28 la sută, legume cu 10 la sută, 
ouă cu 6 la sută. Au crescut desfa
cerile la : tricotaje cu 9 la sută, con
fecții cu 5 la sută, încălțăminte fețe 
de piele cu 7 la sută, articole elec
trotehnice cu 28 la sută etc. La 
carne și preparate de carne se în
registrează o sgădere (de 6 la sută) 
față de anul 1962.

Desfacerile de mărfuri de folosin
ță îndelungată au continuat să 
crească într-o măsură însemnată în 
special la : mobilă cu 11 la sută, a- 
parate de radio cu 14 la sută, tele
vizoare cu 71 la sută, mașini elec
trice de spălat rufe cu 14 la sută, 
frigidere cu 44 la sută, aspiratoare 
cu 91 la sută, biciclete cu 29 la sută, 
etc.

S-a lărgit rețeaua de desfacere și 
s-a îmbunătățit înzestrarea ei cu u- 
tilaje comerciale.

în anul care a trecut R. P. Ra- 
mînă a avut schimburi comerciale 
cu peste 80 țări și a participat la 
29 tirguri și expoziții internaționale.

Volumul comerțului exterior al 
R. P. Romîne a crescut cu 10,3 la 
sută față de anul 1962.

Soldul depunerilor la C.E.C. a fost 
cu 44,7 la sută mai mare decît în 
1962, iar numărul depunătorilor a 
crescut cu 13,2 la sută.

Pentru acțiuni social-culturale s-a 
cheltuit de la bugetul statului suma 
de 18,9 miliarde lei, cu 7,8 la sută 
mai mult decît în 1962, din care
pentru .

cu 10,1% mai mult decît în 1962
„ 18,2°/o »» »> »
„ 7,6% ii a

„ 7,6°/o a ii n

„ 12,1% ii a »

losință cinematografe la orașe cu
3 700 locuri și au crescut cu 700 in
stalațiile cinematografice la sate.

Abonamentele la radio și radiofi- 
care au ajuns la 2 549 000, cu 7,5 la 
sută mai multe decît în anul prece
dent. A continuat să se dezvolte ra
pid rețeaua de televiziune. în anul 
1963 au fost date în exploatare încă
4 stații de televiziune la Iași, Ora
dea, Cluj și Timișoara. Numărul a- 
bonaților la televiziune a fost cu 
64 la sută mai mare decît în anul 
1962.

în anul 1963 au fost editate 3 268 
titluri de cărți Și broșuri, într-un ti
raj de 57,2 milioane exemplare. Ti
rajul anual al ziarelor a fost de 
1 044 milioane exemplare, iar al re
vistelor de 89 milioane exemplare.

continuat să se îmbunătățească 
asistența medico-sanitară a popu
lației. Numărul circumscripțiilor 
medico-sanitare a ajuns la 3 841, din 
care în mediul rural 2 853, al case
lor de naștere la 2 043. în anul 1963 
reveneau în medie 700 locuitori la 
un medic.

în anul care a trecut au benefi
ciat de odihnă și tratament în sta
țiuni balneo-climaterice, tabere și 
colonii de copii peste 740 000 per
soane.

Activitatea de gospodărie comu
nală s-a dezvoltat față de anul 1962. 
Rețeaua de distribuție a apei s-a 
mărit cu peste 370 km, iar cea de 
gaze cu peste 260 km. în perioada 
1960—1963 au fost electrificate 2 500 
sate.

La 1 ianuarie 1964 populația țării 
a ajuns la 18 877 000 locuitori.

★
Rezultatele obținute în anul 1963 

în industrie, agricultură, construcții, 
cultură și sănătate, în ridicarea ne
contenită a nivelului de trai al în
tregului popor muncitor, reprezintă 
un însemnat progres în înfăptuirea 
obiectivelor stabilite de cel de-al 
IlI-lea Congres al Partidului Mun
citoresc Romîn.

La Consiliul Superior al Agriculturii
Lucrările ședinței lărgite a Secției 

de cereale și plante tehnice
Vineri au continuat lucrările șe

dinței lărgite a Secției de cereale și 
plante tehnice a Consiliului Supe
rior al Agriculturii. La ședință, con
sacrată culturii sfeclei de zahăr, au 
luat parte membrii secției și nume
roși invitați — președinți și șefi de 
secții ai consiliilor agricole regiona
le și raionale, ingineri și președinți 
de G.A.C din toate regiunile culti
vatoare, mecanizatori, specialiști 
din stațiunile experimentale, din 
institutele de cercetări și de învăță
mînt agricol superior, din Ministe
rul Industriei Alimentare și de la 
fabricile de zahăr. Participanții au 
dezbătut cele mai noi rezultate ale 
cercetărilor științifice și metodele 
înaintate folosite în cultura sfeclei 
de zahăr în gospodăriile colective 
fruntașe, au făcut valoroase pro
puneri pentru extinderea lor în pro
ducție în scopul realizării unei re
colte sporite la această valoroasă 
plantă tehnică.

Au prezentat referate Tiberiu 
Mureșan, directorul Institutului de 
cercetări pentru cereale și plante 
tehnice-Fundulea, în legătură cu 
„Rezultatele cercetărilor științifice 
privind cultura sfeclei de zahăr", 
Nicolae Ionescu, vicepreședinte al 
Consiliului Superior al Agriculturii, 
despre „Realizările obținute în anul 
1963 la cultura sfeclei de zahăr de

DE EA ADAS
La tragerea de amortizare a asi

gurărilor mixte de persoane ADAS, 
din 31 ianuarie 1964, au ieșit urmă
toarele opt combinații de litere : 
L.D.E. ; V.C.G. ; P.B.D. ; F.Y.W. ; 
O.O.Y. ; U.A.X. ; K.R.T. ; S.A.K.

Noi campioni ai „Olimpiadei albe“
însfîrșit la Innsbruck a nins. 

Decorul este acum mai adecvat unei 
„Olimpiade albe". Mult așteptata 
zăpadă a căzut în noaptea de joi 
spre vineri, stratul așternut măsu- 
rind circa 10—15 cm. De data aceas
ta însă căderea zăpezii ridică o se
rie de probleme organizatorilor care 
vor trebui să reamenajeze pîrtiile 
de schi la care au lucrat zi de zi, 
timp de 3 săptămîni.

Skoblikova, din nou 
campioană olimpică

Vineri, în ziua a treia a celei de 
a 9-a ediții a Jocurilor Olimpice de 
iarnă, au continuat întrecerile fe
minine de patinaj viteză. Pentru a 
doua oară în decurs de numai 24 
de ore, sportiva sovietică Lidia Sko
blikova a urcat pe podiumul învin
gătoarelor, primind medalia de aur 
pentru victoria repurtată și în pro
ba de 1 500 m (cu o zi înainte Sko
blikova cîștigase medalia de aur la 
500 m). Campioana sovietică, în for
mă remarcabilă, a parcurs distanța 
în 2’22”6/10 stabilind un nou record 
olimpic. Kaija Mustonen (Finlanda), 
care a constituit o adevărată revela
ție, s-a clasat pe locul doi cu 
2’25"5/10 primind medalia de argint. 
Berta Kolokolțeva, o tînără patina
toare sovietică, a cucerit medalia de 
bronz cu rezultatul de 2’27”l/10, 
La start au fost prezente 30 de pati
natoare.

Kankkonen (Finlanda), 
campion olimpic 

Ia sărituri speciale

La Seefeld, zeci 
de mii de spec
tatori au urmărit 
cu mare interes 
concursul pentru 
desemnarea cam
pionului olimpic 
la sărituri spe
ciale de la tram
bulina mijlocie. 
După fondistul 
Mantiuranta, în
vingător joi la 
30 km, un alt 
reprezentant al

Finlandei, Veikko Kankkonen, 
a reușit să intre în posesia 
medaliei olimpice de aur. El a avut 
principali adversari in norvegienii 
Toralf Engan și Torgeir Brandt- 
zaeg, clasați pe locurile următoare, 
precum și în cehoslovacul Josef 
Matous care, cu 80,50 m, a realizat 

V. Kankkonen

Innsbruck-ul văzut de la înălțimea trambulinei Bergisel.

către gospodăriile agricole colecti
ve“ și Emil Gamulea, director ge
neral în Ministerul Industriei Ali
mentare, cu privire la „Calitatea 
tehnologică a sfeclei de zahăr“.

La discuții au luat cuvîntul Gheor
ghe Ologu, inginer la G.A.C. Balda, 
regiunea Mureș-Autonomă Maghia
ră, Gheorghe Munteanu, președintele 
G.A.C. Sînpetru, regiunea Brașov, 
Ion Pîrcu, vicepreședinte al Consi
liului agricol raional Gherla, Walter 
Meiterth. inginer la G.A.C. Bulgă- 
ruș, regiunea Banat, Ilie Drăgan, in
giner la G.A.C. Dor Mărunt, regiunea 
București, Marcel Neamțu, inginer la 
G.A.C. Broscăuți, regiunea Suceava, 
Emilian Giurgiu, vicepreședinte al 
Consiliului agricol regional Crișana, 
Gheorghe Olteanu, inginer la G.A.C. 
Piatra, regiunea București, Constan
tin Andrei, inginer la G.A.C. Cio- 
răști, regiunea Ploiești, Mihai Croi- 
toru, vicepreședinte al Consiliului a- 
gricol regional Oltenia, Ion Coș, di
rectorul fabricii de zahăr Tg. Mureș, 
Dobre Mocanu, președintele G.A.C. 
Scînteia, regiunea Galați, Ion Trofin, 
inginer la G.A.C. Negrești, regiunea 
Iași, Mihai Mititelu, președintele 
G.A.C. „Nicolae Bălcescu“, regiunea 
Bacău, Flavius Domșa de la Institu
tul de cercetări alimentare.

Lucrările ședinței continuă.
(Agerpres)

loto Central
La tragerea Loto-Central din ziua 

de 31 ianuarie 1964, au fost extrase 
din urnă următoarele numere : 
85 33 54 15 86 22 17 63 18 21. 
Premii suplimentare : 84 72 42. Fon
dul de premii pe țară 777 570 lei.

cea mai Lingă săritură a concursu
lui. Performanța aceasta constituie 
și un nou record al pîrtiei. Ve
chiul record oficial (76,50 m) apar
ținea germanului Geog Thoma.

Alte rezultata
BOB. Pe pîrtia de la Igls, cuprin- 

zînd 13 viraje de mare dificultate, 
s-au disputat ieri dimineață primele 
două manșe ale concursului de bob 
2 persoane. In fruntea clasamentu
lui se află echipajul englez Antony 
Nash-Robin Dixon cu 2’10“ 63/100. 
Două echipaje italiene care aspiră de 
asemenea la titlul olimpic' se află pe 
locurile următoare : Sergio Zardini- 
Romani Bonagura (2’10“76/100) și 
Eugenio Monti-Sergio Sciorpaes 
(2' 10“84/100). Bobul condus de Monti 
a stabilit recordul pîrtiei. De altfel, 
după cum ni s-a comunicat telefo
nic, specialiștii care au asistat la în
trecerea boberilor acordă prima șan
să la cucerirea titlului olimpic echi
pajului lui Monti. Primul echipaj al
R. P. Romîne (Panțuru-Pasovski) se 
află pe locul 13 cu 2’14“71/100, iar cel 
de-al doilea (Oancea-Cotacu) pe lo
cul 17 cu 2’16“

HOCHEI. Joi noaptea, în grupa 
A a turneului olimpic de hochei pe 
gheață, echipa Canadei a obținut o 
surprinzătoare victorie cu 3—1 
(1—0 ; 1—1 ; 1—0) asupra Suediei. 
Finlanda a învins cu 4—0 (0—0 ;, 
1—0 ; 3—0) echipa Elveției. Ieri,
S. U.A. a întrecut Germania cu 8—0 
(0—0 ; 2—0 ; 6—O), iar derbiul eta
pei (U.R.S S.-Cehoslovacia) a reve
nit hocheiștilor sovietici cu 7—5 
(4—0; 1—3; 2—2).

In grupa B, Polonia a întrecut cu 
4—2 (1—0 ; 1—2 ; 2—0) echipa Nor
vegiei. Meciul Japonia—Romînia 
l-au cîștigat hocheiștii japonezi. 
Scor 6—4 (1—1 ; 0—1 ; 5—2).

PATINAJ ARTISTIC. Olandeza 
Dijkstra, campioană europeană de 
patinaj artistic, continuă să fie li
deră după desfășurarea figurilor 
impuse. Ea conduce în clasament cu 
1113,2 puncte, fiind urmată de aus
triaca Regine Heitzer (1074,8 punc
te) și de canadiana P. Burka (1050,2 
puncte).

SĂNIUȚE. După prima „manșă“ 
în competiția de săniuș, la masculin 
conduce Thomas Koehler (Germa
nia) 51’’27l100, urmat de coechipie
rul său Klaus Bonsack— (51"61/100). 
La feminin, lideră este Ortrun En- 
derlein (Germania) cu 51"13/100 
urmată la 15 sutimi de secundă de 
Ilse Geisler (Germania).

RIDICAREA MISIUNILOR DIPLOMATICE
DE LA BUCUREȘTI Șl STOCKHOLM 

LA RANG DE AMBASADĂ
Guvernul Republicii Populare Ro

mîne și guvernul Regatului Suediei 
au căzut de acord să ridice la rang 
de ambasadă legațiile lor respecti
ve de la Stockholm și București.

VEȘTI DIN CAPITALĂ
Au fost terminate lucrările de 

reamenajare a autogării situate pe 
B-dul Bucureștii Noi. Călătorii care 
circulă cu autobuzele I.R.T.A. din 
acest punct au la dispoziție acum o 
sală de așteptare spațioasă, un ghi
șeu pentru depunerea bagajelor etc. 
Pentru șoferi și taxatori s-au ame
najat camere de odihnă și de lucru, 
iar o altă cameră a fost rezervată 
mecanicilor de serviciu.

★
Anul trecut, în Capitală numărul 

secțiilor de Cruce Roșie din între
prinderi, instituții, cartiere, comune 
și școli a ajuns la peste 2 000. In 
această perioadă, în rîndurile orga
nizației bucureștene de Cruce Roșie 
s-au înscris peste 57 000 de noi 
membri, numărul lor ajungînd in 
prezent la peste 448 000. In ultimii 
ani, peste 330 000 de bucureșteni, 
muncitori, funcționari, gospodine, 
elevi au absolvit cursurile sanitare 
de masă ale Crucii Roșii.

★
Cercul de fotografi amatori al me

dicilor din Capitală desfășoară o bo
gată activitate. El a organizat pînă 
în prezent șase expoziții bienale de 
fotografii artistice atît în Capitală 
cît și în țară. De asemenea, cercul 
a participat la o serie de expoziții 
organizate de studioul fotografilor 
amatori de pe lingă Casa de creație 
populară a Capitalei și la unele sa
loane internaționale.

Voleiul, din nou sport 
olimpic

Comitetul olimpic internațional, 
întrunit la Innsbruck, a hotărît ca 
voleiul să fie reintrodus în progra
mul Jocurilor Olimpice de vară ce 
vor avea loc în Mexic în anul 1968.

Numărul sporturilor acceptate la 
Olimpiada din 1968 va fi însă tot de 
18, cum s-a stabilit la Baden-Baden, 
întrucît jocul de polo pe apă, con
siderat pînă acum sport separat, va 
fi inclus sub denumirea de natație, 
împreună cu înotul și săriturile de 
la trambulină.

Azi !a Floreasca

Meci internațional 
de handbal

Sala sporturilor de la Floreasca va 
găzdui astă-seară de la ora 19,15 me
ciul retur dintre echipele feminine 
de handbal Rapid București și Fort
schritt Weissenfels (R. D. Germană), 
din cadrul sferturilor de finală ale 
„Cupei campionilor europeni“.

Preliminariile 
campionatului mondial 

de fotbal
ZÜRICH 31 (Agerpres). — Comite

tul de organizare a campionatului 
mondial de fotbal s-a întrunit joi și 
vineri la Zürich, în prezența președin
telui Federației internaționale de 
fotbal, Stanley Rous. Cu acest prilej 
s-a procedat, prin tragere la sorți, la 
stabilirea grupelor preliminarii ale 
marii competiții fotbalistice. Conform 
regulamentului, sînt calificate din ofi
ciu, pentru turneul final, Brazilia, câști
gătoarea ultimei ediții a campionatului 
mondial, și Anglia, ca țară organiza
toare.

Echipa R. P. Romîne face parte din 
grupa a 4-a europeană, împreună cu re
prezentativele R. S. Cehoslovace, Por
tugaliei și Turciei. Cîștigătoarea grupei 
se califică în turneul final.

La actualul campionat mondial, al 
cărui turneu final va avea loc în Anglia 
în 1966, s-au înscris reprezentativele a 
71 de țări.

Turneul zonal de șak

A luat sfîrșit turneul zonal de șah de Ia 
Kecskemet (R. P. Ungară). Aseară, Florin 
Gheorghiu a remizat cu Szabo (R.P.U.). 
Pentru turneu) inter-zonal s-au calificat pri
mii trei clasați : Tringov (R. P. Bulgaria) 
— 10,5 puncte, Pachman (R. S. Cehoslova
că) și Bilele (R. P. Ungară) cu cîte 9,5 punc
te. Gheorghiu și cehoslovacul Hort s-au 
clasat pe locurile 7—8, cu cite 8 puncte 
fiecare.
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Declarata președintelui Makarios
NICOSIA 31 (Agerpres). — Joi 

seara, președintele Republicii Cipru, 
Makarios, a făcut o declarație pen
tru presă în care a arătat că „adu
cerea de trupe ale țărilor N.A.T.O. 
sau ale altor țări în Cipru, sub pre
textul preîntîmpinării unor ciocniri 
între populația greacă și cea turcă, 
nu este deloc necesară. Dimpotrivă, 
a subliniat Makarios, consider că 
existența unor astfel de trupe pe 
insulă ar complica și mai mult si
tuația, ducînd la urmări dintre cele 
mai nedorite. Dacă totuși ar fi nece
sară prezența unor forțe armate, 
ele ar trebui să. aparțină O.N.U. și 
să urmărească respingerea unei in
tervenții din afară“.

•k

LONDRA 31 (Agerpres). — Agen
țiile occidentale de presă au rele
vat vineri seară că surse din apro
pierea Conferinței de la Londra în 
problema Ciprului au informat că 
Statele Unite au remis guvernelor 
grec, turc și cipriot propunerea lor 
privind planul 'de creare ' a unei 
forțe militare compuse din unități 
ale S.U.A. și ale altor țări membre 
ale N.A.T.O. menite a supraveghea 
menținerea păcii în Cipru.

După cum se subliniază în cercu
rile oficiale americane, această for
ță ar urma să fie alcătuită din 
10 000 de oameni și să funcționeze 
pe o perioadă de cel puțin trei luni, 
timp în care să se dea posibilitatea 
soluționării problemei cipriote sub 
direcția unui mediator european ne
utru. Planul mai precizează că co
mandamentul acestei forțe va fi 
încredințat Angliei care rămîne pe 
mai departe principala responsabilă 
a menținerii ordinei în Cipru.

După cum au declarat cercurile 
oficiale americane, acest plan, pen
tru a fi transpus în practică, va tre
bui să fie acceptat în totalitatea lui 
de către părțile interesate-— Grecia, 
Turcia și Cipru.

Agenția Re.uter anunță că planul 
american a fost înaintat guvernului 
britanic care, în ședința sa de vineri 
dimineața, l-a și aprobat. Delegații 
Greciei și Turciei la conferința de 
la Londra au acceptat în principiu 
trimiterea, unei forțe internaționale 
care să supravegheze menținerea 
păcii în Cipru, dar că ' un acord ge
neral nu a fos realizat. Potrivit a- 
genției Reuter, ministrul de externe 
al Greciei, Xanthopoulos Palamas, a 
declarat la sfîrșitul întrevederilor că 
el este „numai parțial satisfăcut“ de 
planul american. Se relatează că 
Palamas a subliniat din nou că gu
vernul său rămîne favorabil „creării 
unei forțe internaționale a O.N.U.

După cum a declarat Denktash, 
reprezentantul comunității turce din 
Cipru, planul nu este pe măsură de 
a satisface doleanțele1- ciprioților 
turci. „Noi ne opunem -acestui pro
iect, a precizat derides, reprezen
tantul comunității grecești, deoarece 
el va duce la o ocupație pur și 
simplă a țării noastre de către for
țele străine“. El a adăugat că în ca
zul cînd tratativele nu vor reuși să 
găsească o soluție problemei cipriote, 
guvernul țării sale se va adresa 
Consiliului de Securitate al O.N.U.

La rîndul său Spiros Kyprianu, 
ministrul afacerilor externe al Ci
prului, a declarat că proiectul anglo- 
american 'este total inacceptabil 
deoarece echivalează cu o „ocupare 
a Ciprului“.

Conferința de presă 
a președintelui de Gaulle

PARIS 31 (Agerpres). — Președin
tele Franței, Charles de Gaulle, a ți
nut vineri o conferință de presă la 
Palatul Elysée. La început, el a făcut 
o scurtă declarație generală despre 
situația politică și economică a Fran
ței, în cursul căreia a spus că na
țiunea franceză se bucură de pace în 
interior, cît și în afara țării. „Pentru 
moment, Franța nu este angajată în 
nici un conflict, fiind, în același timp, 
în măsură să dispună în caz de ne
voie de arme de apărare moderne și 
puternice“.

Apoi, răspunzînd la întrebările 
puse de ziariști, președintele s-a re
ferit, printre altele la Constituția 
Franței, declarînd că deși mai tîrziu, 
în alte circumstanțe și de alți oa
meni ea ar putea fi schimbată, pen
tru moment însă ea trebuie păstrată 
așa cum este.

în continuare, salutînd acordul 
realizat în problemele agricole în 
cursul tratativelor recente ale Pieței 
Comune de la Bruxelles, vorbitorul 
a arătat că în’ sarcina țărilor mem
bre ale Pieței comune 
rămînă de rezolvat o 
bleme agricole. „După 
nitatea odată clădită 
acțiune, cei șase vor 
negocieri cu alte țări 
cu Statele Unite în
schimburile comerciale, 
face acest lucru în intenția de 
menține curentele comerciale cît mai 
active posibil, dar, de asemenea, cu 
hotărîrea de a nu acorda avantaje 
fără reciprocitate“.

în problema creării Uniunii poli
tice europene, vorbitorul a declarat 
că Franța a făcut la timpul respec
tiv propuneri în această direcție dar 
proiectul nu a fost încă realizat. El 
a spus că aceasta se datorește fap
tului că oponenții planului „au for-

continuă să 
serie de pro- 
aceea, comu- 
și intrată în 
putea aborda 
și, îndeosebi, 
ce privește 

Franța va 
a

mulat condiții, care ni se par inapli
cabile și contradictorii“. Referin- 
du-se la aceste condiții, el a spus 
că „popoarele Europei; nici un popor 
el Europei n-ar vrea să-și încredin
țeze. soarta unui areopag constituit, 
îndeosebi, din străini. Acest lucru 
este adevărat pentru Franța. Este 
clar, de asemenea, că nici Anglia 
nu-I va accepta“. Președintele a 
adăugat că Franța va examina cu 
atenție propunerile ce vor fi făcute 
în vederea unei colaborări politice 
între cei șase.

„Epoca_ în care țările înapoiate nu 
erau- decît piețe sau teritorii de co
lonizat a trecut“ — a spus de Gaulle, 
referindu-se la fostele colonii ale 
Franței și la politica ei față de ță
rile în curs de dezvoltare.

în legătură cu stabilirea relații
lor diplomatice dintre Franța și 
R- P. Chineză, de Gaulle a arătat 
că „de 15 ani China se manifestă în 
afară ca~ o putere independentă și 
suverană“. „Republica franceză a 
hotărît să plaseze relațiile sale cu 
R. P. Chineză pe un plan normal, 
adică diplomatic“. El a declarat că 
nu se poate ignora „un popor mare 
și cel mai numeros de pe pămînt“. 
Totodată, el a spus că aceasta nu 
implică din partea Franței nici un 
fel de aprobare a sistemului exis
tent în R. P. Chineză.

în continuare, vorbitorul a 
că este de neconceput fără partici
parea Chinei, încheierea unui tra
tat de neutralitate privind statele 
din Asia de sud-est, cărora france
zii le acordă o atenție specială și 
cordială. „Neutralitatea -pare să fie, 
in perioada în care ne aflăm, sin
gura soluție compatibilă cu viața 
calmă și progresul populațiilor a- 
cestor țări“.

spus

Luări de poziție 
in favoarea dezarmării
DELHI 31 (Agerpres). — La Udai

pur continuă lucrările celei, de-a 
12-a sesiuni a Conferinței Pugwash. 
în cadrul unei conferințe de presă, 
la care au participat ziariști indieni 
și.străini, savantul englez Powell a 
declarat că „cele mai arzătoare pro
bleme ale contemporaneității sînt 
dezarmarea și ajutorarea țărilor a- 
flate în curs de dezvoltare“. El a 
propus crearea unui organ special 
internațional de experți care să pla
nifice acordarea de ajutor economic 
pe plan mondial.

Omul de știință pakistanez, A. Sa
lam a declarat, la rîndul său, că at
mosfera de război rece în relațiile 
interstatale constituie principala 
piedică în acordarea de ajutor eco
nomic eficient țărilor aflate în .curs 
de dezvoltare. „Dezarmarea gene
rală și totală, a subliniat,el, ar face 
disponibile mijloace uriașe care ar 
putea fi folosite cu succes în cali
tate de ajutor economic“.

BELGRAD 31 (Agerpres).— Sîntem 
profund convinși că acceptarea pro
punerilor expuse îri mesaj ar putea 
duce la un progres considerabil al 
cauzei păcii și la micșorarea neîn
crederii care mai persistă în. lume, 
se spune în răspunsul lui I. Broz 
Tito, președintele R.S.F. Iugoslavia, 
la mesajul lui N. S. Hrușciov din 
31 decembrie 1963, împărtășim în
tru totul convingerea dv. că folosirea 
forței pentru rezolvarea litigiilor 
teritoriale și de frontieră nu cores
punde intereselor vreunui popor. 
Orice folosire a forței în rezolvarea 
acestor litigii a dus în mod inevi
tabil la o agravare periculoasă a 
relațiilor internaționale și, într-ro 
accepțiune mai largă, a implicat un 
pericol direct pentru pacea în în
treaga lume. De aceea, un acord in
ternațional, în virtutea căruia s-ar 
renunța în mod consecvent la folo
sirea forței sub orice formă ca mij
loc de rezolvare a litigiilor terito
riale și a problemelor de frontieră, 
acord pe care îl propuneți, ar con
stitui o concretizare a principiilor 
Cartei Organizației Națiunilor- Unite 
și ar aduce o mare contribuție la 
cauza dezvoltării pozitive pe viitor 
a practicii internaționale care afir-

Uruguayul sprijină cererea 
statului Panama

MONTEVIDEO 31 (Agerpres). — 
Ministrul afacerilor externe al Repu
blicii Uruguay, Alejandro Zorrilla de 
San Martin, a declarat în cadrul 
unei conferințe de. presă că guver
nul Uruguayului sprijină cererea 
Republicii Panama privitoare la con
vocarea unei întruniri a miniștrilor 
afacerilor externe ai țărilor latino- 
americane și revizuirea tratatului 
din 1903 care stipulează drepturile 
S.U.A. asupra zonei Canalului Pa
nama.

Ministrul Uruguayan a declarat pe 
de altă parte că membrii Comisiei 
O.S.A., trimisă în Venezuela la cere
rea guvernului acestei țări pentru a 
ancheta în. legătură cu acuzațiile 
privind „amestecul“ Cubei în .aface^ 
rile interne ale Venezuelei, „nu aù 
reușit să obțină nici un fel de pro
be“. El a adăugat că „informațiile 
prezentate de militarii venezuelieni 
au fost destul de neconcludente“.

In pregătirea unor noi alegeri
Campania electorală din Grecia 

este în plină desfășurare. Pulsul 
ei crește în intensitate, pe măsură 
ce se apropie ziua alegerilor parla
mentare, 16 februarie. Ziarele de aci 
remarcă totuși că actuala campanie 
nu aduce in general elemente deo
sebit de noi, discursurile oamenilor 
politici gravitînd în jurul unor pro
bleme asemănătoare, în special de 
politică economică internă.

După cuvîntarea liderului parti
dului de dreapta, E. R. E., 
nelopulos, de acum două 
tămîni, a urmat cuvîntarea lui Pa- 
pandreu, liderul Uniunii de centru, 
rostită la mitingul de la Salonic. 
De o numeroasă participare s-au 
bucurat unele mitinguri din pro
vincie ale partidului de stînga 
E.D.A. Ziarele relevă că, spre deo
sebire de adunările electorale ale 
Uniunii de Centru și ale E.D.A., la 
mitingurile E.R.E. se observă un 
auditor mai puțin numeros ca în 
toamna trecută.

Referindu-se la problemele econo
mice, Papandreu a repetat promi
siunile cu privire la îmbunătățirea 
salariilor funcționarilor publici, la 
apărarea intereselor țărănimii și ale 
claselor mijlocii, avertizînd însă tot
odată că lista unor îmbunătă
țiri de salarii trebuie conside
rată ca încheiată pentru anul în 
curs. Printre puținele probleme noi 
puse în discuție în actuala campa
nie electorală, spre deosebire de 
precedenta, menționăm problema 
stabilității drahmei, situația critică 
din Cipru, precum și „problema cola
borării dintre Centru șiE.D.A." — 
după cum numește presa E.R.E.

Ka- 
săp-

în plus critică și Uniunea de Cen
tru pentru că pare a fi acceptat în 
prezent un anumit amestec al 
N.A.T.O. în treburile insulei. După 
cum scrie presa, la Conferința de la 
Londra se elaborează un plan de 
dislocare în Cipru a unor trupe așa- 
zis internaționale,- în fapt fiind, vor
ba de trupe N.A.T.O.

E.D.A. a dat publicității un comu
nicat în legătură cu criza Ciprului, 
în care propune o serie de măsuri 
pentru rezolvarea ei, ca : aboli
rea acordurilor de la Londra și 
Zürich, retragerea trupelor străine 
din Cipru, apelul la O.N.U., autode
terminarea poporului cipriot.

Intre timp, liderii diferitelor par
tide continuă campania lor electo
rală în țară care se va încheia, ca 
de obicei, cu mari mitinguri la Ate
na cu cîteva zile înainte de prezen
tarea alegătorilor la urne. Liderul 
E.R.E., Kanelopulos, a declarat, 
după ședința Consiliului de Mini
ștri convocată de primul ministru 
Paraschevopulos în /legătură cu e- 
voluția Conferinței de la Londra a- 
supra Ciprului, că alegerile nu vor 
fi în nici un caz aminate din cauza 
situației din Cipru, chiar dacă tur
neele electorale ar trebui întrerupte.

Străzile Atenei au început să se 
acopere din nou de afișe ale diferi
telor partide care solicită votul ce
lor peste 5 milioane de alegători, iar 
„..j.fi 

______  . numeroase. Se cuvine amintită de
in sfîrșit, campania electorală în- clarația guvernului de tranziție că 

registrează și evoluția crizei ciprio- va lua măsuri în vederea „unor ale- 
te. Uniunea de Centru critică E.R.E. geri’ireproșabile". .
pentru acordurile de la Londra și
Zürich. E.D.A. face același lucru dar AL. GHEORGHIU

noua tactică electorală a partidului 
E.D.A.

Aceasta constă în a nu prezenta 
candidați proprii în 24 de circum
scripții electorale din totalul de 
55. Scopul acestei hotărîri este 
de a îngusta pozițiile E.R.E. in 
alegeri și de a reduce deci numărul 
mandatelor sale în noul parlament, 
înlesnind în schimb, ça în cele 24 de 
circumscripții, mandatele să fie . a- 
tribuite unor candidați ai par-

Corespondentă din Atena

tidului Uniunea de Centru, apreciați 
ca avînd vederi progresiste în pro
blemele interne și externe. Ziarul 
„Avghi" a scris că această procedu
ră a E.D.A. are ca scop „să împie
dice atît revenirea la putere a 
E.R.E. cît și izolarea stîngii de că
tre Uniunea de Centru".

Invocînd tactica E.D.A. presa 
E.R.E. acuză Centrul de „tovărășie 
de drum" cu stingă. In realitate 
însă, după cum se subliniază în 
cercurile politice de aci, partidul 
Uniunea de Centru continuă să re
fuze o astfel de colaborare.

Vii polemici au loc în problema 
drahmei. Atît Centrul cît și E.D.A. 
acuză E.R.E. și cercurile marelui ca
pital legate de acest partid de „o ....... _ ,
încercare, de subminare a stabilită- adunările electorale devin rtot-mai 
ții drahmei“. numeroase. Se cuvine amintită de-
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GENEVA 31. — Timișul special. 
Agerpres, C. Benga, transmite : La 
31 ianuarie a avut loc o nouă șe
dință plenară a Comitetului celor 
18 state pentru dezarmare prezi
dată de reprezentantul Mexicului, 
Ernesto de Santiago.

în intervenția sa, Agate Agade, 
șeful delegației Etiopiei, a scos în 
evidență atmosfera favorabilă în 
care au fost reluate lucrările Co
mitetului și care, după părerea , sa, 
poate duce la rezultate pozitive în 
domeniul dezarmării. El a chemat 
pe participanții la tratative să-și 
continue eforturile pentru a ajunge 
la încheierea unui tratat de dezar
mare generală și totală și la reali
zarea de acorduri asupra unor mă
suri parțiale în legătură cu care 
„există cîteva puncte comune, care 
măresc șansele de acord“.

Reprezentantul Indiei, R. K. Nehru, 
care a luat apoi cuvîntul, a scos în 
evidență că Tratatul de la Moscova 
privind interzicerea experiențelor cu 
arma nucleară în trei medii, rezolu
ția O.N.U. asupra interzicerii plasă
rii pe orbită a unor vehicule avînd 
la bord arme i

Apreciind ca deosebit de importantă 
propunerea Uniunii Sovietice de a se 
menține o anumită cantitate de ra
chete cu focoase nucleare pînă la 
sfîrșitul celei de-a IlI-a etape a 
dezarmării, delegatul Indiei și-a ex
primat speranța că unele îndoieli 
existente încă în această problemă 
vor fi în cele din urmă eliminate. 
El a subliniat apoi ca o sarcină deo
sebit de importantă a Comitetului 
încheierea unui acord privind inter
zicerea experiențelor nucleare sub
terane și a recomandat ca în această 
problemă să fie studiate propunerile 
deja existente. în ceea ce privește 
măsurile colaterale menite să reducă 
tensiunea internațională delegatul 
Indiei a arătat că propunerile cu
prinse în mesajul președintelui 

. S.U.Ä., Johnson, adresat Comitetului 
și în memorandumul guvernului so
vietic oferă un cîmp larg de a, se 
ajunge în cele din urmă la încheie
rea unor acorduri.

în cadrul aceleiași ședințe a luat 
cuvîntul William Foster, reprezen
tantul S.U.A.

„ ,_ ..______ După ce a exprimat .hotărîrea de
là bord arme nucleare, ca și alte legației sale .de a folosi atmosfera 
evenimente, creează condiții'și posi- bună în care se desfășoară lucrările 
bilități noi comitetului de a-și în- comitetului, el a prezentat unele 
deplini sarcinile care îi stau în față, precizări., privind punctul doi din 

mesajul transmis la, 21 ianuarie de

MOSCOVA 31 (Corespondentul A- 
gerpres transmite) t Ca rezultat al 
tratativelor dintre delegațiile R. P. 
Romîne și U.R.S.S., desfășurate într-o 
atmosferă de prietenie frățească și 
înțelegere reciprocă, la 31 ianuarie' a 
fost semnat la Moscova protocolul 
de livrări de mărfuri dintre R.P. Ro
mînă și U.R.S.S. pe anul 1964.

Potrivit protocolului, volumul de 
livrări reciproce dintre cele două țări 
pe anul Curent reprezintă mai mult 
de 760 milioane ruble, depășind vo
lumul schimburilor de mărfuri care 
a fost prevăzut pentru anul 1963.

Uniunea Sovietică va livra R. P. 
Romîne diferite mașini și utilaje, 
cocs, minereu de fier, anvelope auto, 
bumbac și alte mărfuri..

R. P. Romînă và livra Uniunii So
vietice diferite mașini și utilaje, 
nave, produse petroliere și chimice,, 
produse ale industriei lemnului și' 
alte mărfuri.

Protocolul a fost semnat din par
tea romînă de Victor Ionescu, minis
trul comerțului exterior al R. P- 
Romîne, iar din partea sovietică de 
N. S. Patolicev, ministrul, comerțului 
exterior al U.R.S.S.

I. B. Tito

mă mijloacele pașnice de rezolvare 
a problemelor internaționale. nere
glementate și coexistență pașnică în 
genere. -

Guvernul R.S.F. Iugoslavia, se 
subliniază în răspunsul președinte
lui Tito, a fost totdeauna un parti
zan consecvent al acestor principii 
în relații internaționale și a abordat 
această problemă ținînd seama de 
întreaga ei însemnătate. După pă
rerea lui, propunerile cuprinse în 
mesajul dv. reprezintă o bază utilă 
și unanim acceptabilă pentru reali
zarea unui acord internațional, prin 
care statele ar renunța la folosirea 
forței ca mijloc de rezolvare a liti
giilor teritoriale sau problemelor de 
frontieră.

„Considerăm că și noua conferință 
a țărilor neangajate, care va avea 
loc în curînd, va trebui să acorde 
atenția cuvenită problemelor care 
constituie obiectul mesajului dv., 
Cu atît mai mult cu cît ele au și fost 
discutate sub diferite forme la unele 
întîlniri internaționale importante, 
inclusiv la conferința șefilor de 
state și de guverne ale țărilor afri
cane“.

în încheiere, președintele Tito își 
exprimă convingerea că inițiativa 
cuprinsă în mesajul lui N..S. Hruș
ciov se va bucura de un ecou favo
rabil în întreaga Turne și că ea va 
permite să se întreprindă noi măsuri 
tinzînd spre consolidarea păcii, ceea 
ce' constituie astăzi o dorință pro
fundă a tuturor popoarelor“.

președintele Johnson. Comitetului 
celor 18 state, referitor là „îngheța
rea numărului și caracteristicilor 
mijloacelor de transport ofensive și 
defensive a armelor nucleare“.

Ultimul a vorbit, reprezentantul 
Mexicului, Ernesto de Santiago, care 
a declarat că. delegația sa va spri
jini orice propuneri „dinamice“ și 
„constructive“ menite să ducă la 
rezolvarea sarcinilor care stau în 
fața comitetului.

„France Presse“ despre însemnătatea 
noii experiențe

PARIS 31 (Agerpres). — în legă
tură.cu lansarea de către U.R.S.S. a 
unui sistem cosmic alcătuit din două 
stații științifice (sateliți) „Elektron- 
1“ și ,,Eléktron-2“, agenția France 
Presse a transmis un comentariu în 
care subliniază că, o dată cu plasa
rea pe orbite, esențial diferite, a ce
lor doi sateliți,' „Uniunea Sovietică 
a inaugurat o nouă-serie a sateliți
lor lor științifici“. Ară'tînd că 'sarci
na principală a acestor stații științi
fice este studierea simultană a cen
turilor de, radiație '.interioară ,și ex
terioară ale Pămîntului,. France 
Presse scrie; că aceste centuri, care 
au primit numele de/ „Centurile 
Van Allen“ după savantul american

spațiale sovietice
care le-a descoperit, „constituie 
unul din obstacolele principale în 
calea zborurilor omului spre Lună 
sau planete, întrucît ele sînt alcă
tuite din particule de înaltă ener
gie, periculoase pentru organismul 
uman. Toate zborurile efectuate 
pînă în prezent, atît de cosmonauții 
sovietici cît ■ și de cei americani — 
continuă agenția — s-au desfășurat 
mai jos de aceste centuri de radia
ții“. Potrivit agenției „interesul a- 
supra experienței spațiale sovietice 
rezidă și. din faptul că doi sateliți 
vor studia simultan această, centură 
de radiații, unul de deasupra ei, iar 
celălalt de dedesubtul ei“.

Zborul navei cosmice „Ranger - 6“
. WASHINGTON 31 (Agerpres). — 

Administrația națională pentru pro
blemele aeronauticii și cercetarea 
spațiului cosmic — N.A.S.A. — a a- 
nunțat că au fost efectuate rectifi-

Eșecurile boicotului împotriva Cubei
Relatările unui ziar american

NEW YORK 31 (Agerpres). — Zia
rul „Christian Science Monitor" a 
publicat relatări ale corespondenți
lor- săi în legătură cu comerțul ță
rilor capitaliste cu Cuba. Ziarul a- 
junge la concluzia că acest comerț 
continuă și chiar a sporit „în ciuda 
încercărilor- Statelor Unite de a-1 
împiedica“.

Poziția Angliei în problema co
merțului cu Cuba, scrie corespon
dentul din Londra al acestui ziar, 
constă în menținerea relațiilor co
merciale cu Castro.

La rîndul său, corespondentul de 
la Paris al ziarului subliniază că 
cercurile de afaceri din Franța tind 
spre o sporire considerabilă a 
schimburilor comerciale cu Cuba, 
în primele șase luni ale anului 1963, 
șe menționează în corespondență, 
Franța a livrat Cübei mărfuri în 
valoare, de 2 340 000 dolari și a im
portat mărfuri din Cuba în valoare 
de 1 500 000 dolari. Recent, guvernul

După lovitura de stat de la Saigon
SAIGON 31 (Agerpres). — Noua 

juntă militară, care a preluat pu
terea în Vietnamul de sud după 
lovitura de stat din noaptea de 
miercuri spre joi, controlează, po
trivit relatărilor agențiilor de pre
să, pe deplin capitala țării. Noul 
dictator, generalul Nguyen Khanh, 
a ținut vineri o conferință de presă 
în .cadrul căreia a declarat că im 
tensionează ,să constituie un gu
vern din care să facă parte repre
zentanți ai,, mai ipultor partide 
burgheze.

El a afirmat 
însă că înainte de ■ 
aceasta „vor'-țre-4 
bui luate un mare 
număr de măsuri 
pentru asigurarea 
ordinei publice“. 
Agenția Associa
ted Press relevă 
că observatorii 
consideră această 
declarație drept 
un indiciu că - 
noua juntă mili
tară nu se gră
bește deloc să ce
deze unele din 
prerogativele sale 
autorităților ci
vile. Khanh a 
anunțat, de ase
menea, că condu
cătorul fostei jun
te militare, gene
ral Duong Van 
Minh, ar fi ac
ceptat să - ocupe 
postul de „consi
lier“ al noului 
consiliu militar, 
în ce privește mi
niștrii care au fost 
arestați, Khanh 
a spus că ei vor 
fi judecați. El a 
făcut cunoscut 
totodată că a pri
mit o scrisoare 
din partea amba
sadei S.U.A. la 
Saigon în care se 
spune că nu se 
pune problema 
recunoașterii nou
lui regim de că
tre guvernul a- 
merican. Aceasta 
înseamnă că >.■ 
Ș.U.A.. consideră 

.actualul regim ca 
fiind o continuare 
a celui precedent 
și nu necesită o 

\ recunoaștere  - - ex
presă.

De pe străzile Saigonului au fost 
retrase tancurile și trupele care au 
participat la înlăturarea fostei junte.

Populația din Saigon a primit fără 
interes schimbarea juntei militare. 
Agenția Associated Press relatează 
cîteva reacții semnificative. Un tî- 
năr locotenent care fusese înaintat 
în grad după lovitura de stat din 
noiembrie a spus cu ironie : „Dacă 
aș fi înaintat de cîte ori are loc o 
lpvitură îmi închipui că aș ajunge 
șef .de stat la vîrsta de 35 de ani“.

•J

Scurtistorlc-a!-„schlmbdrllor" din Vietnamul de sud.
Jâesejț deV.-TIMOC

cuban a deschis la Paris o repre
zentanță comercială și urmează să 
achiziționeze utilaj francez.

într-o corespondență primită din 
Canada se subliniază că această țară 
a vîndut Cubei în anul 1963 mărfuri 
în valoare de 4 milioane de dolari.

Dacă în anul 1962 volumul schim
bului comercial dintre Cuba și Ita
lia se cifra la 1 700 000 de dolari, 
scrie corespondentul din Italia al zi
arului „Christian Science Monitor“, 
în primele nouă luni ale ănului 
1963, acesta a sporit pînă la 36 mi
lioane dolari. în corespondența pri
mită din Bruxelles se relatează că 
guvernul belgian a anunțat oficial 
că este împotriva oricărui boicot e- 
conomic care să vizeze Cuba și se 
pronunță pentru un larg schimb co
mercial çu această țară.

în sfîrșit, în America Latină, con
stată ziarul, în ciuda presiunilor e- 
xercitate de S.U.A. relațiile comer
ciale cu Cuba nu au fost întrerupte. 
Țări ca Argentina, Brazilia, Chile, 
Peru, Uruguay au de cîștigat din 
comerțul reciproc avantajos 
Cuba.

în ceea ce privește Statele Unite 
ale Americii, scrie în încheiere zia
rul, boicotul comercial instituit îm
potriva Cubei s-a răsfrînt în mod 
simțitor asupra flotei comerciale a- 
mericane, unde mulți muncitori au 
fost concediați, precum și asupra al
tor domenii de activitate economică.

cări în traiectoria navei cosmice 
„Ranger-6“ lansată la Cape Kennedy 
devenite necesare în urma unei u- 
șoare devieri a acesteia care putea 
să abată nava din direcția Lunii cu 
circa 960 kilometri; în urma trans
miterii prin radio a comenzilor pen
tru reducerea vitezei și corectarea 
traectoriei, directorul laboratorului 
pentru problemele spațiale din Pa
sadena, (California) care urmărește 
zborul, a declarat că „Ranger-6“ va 
atinge probabil Luna“.

Potrivit planului lansării, nava 
cosmică americană urmează să .ase- 
lenizeze duminică dimineața după 
ce va transmite cu ajutorul celor 
șase camere de televiziune instalate 
pe bord cîteva mii de fotografii ale 
suprafeței Lunii,

al „Periniței“ la Ulan Bator

cu

ULAN BATOR 31 — Trimisul spe
cial Agerpres, S. Constantinescu, 
transmite : Ansamblul „Perinița“ al 
Sfatului popular al Capitalei, care 
se află în prezent în turneu în R. P. 
Mongolă, a prezentat joi seara un 
spectacol de gală la Teatrul de Operă 
și Balet din Ulan Bator.

La spectacol au asistat, J. Sambu, 
președintele prezidiului Marelui Hu
ral Popular al R. P. Mongole, D. 
Molomjamț, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, S. Luvsan și 
T. Dughersuren, vicepreședinți ai 
Consiliului de Miniștri precum și 
alte personalități politice, oameni de 
cultură și artă, membri ai corpului 
diplomatic. în pauză, conducătorii 
mongoli s-au întreținut cu condu
cătorii ansamblului.

La sfîrșitul spectacolului, condu
cătorii mongoli au urcat pe scenă și 
au felicitat călduros pe artiști.

SCURTE ȘTIRI
PRAGA. La 30 și 31 ianuarie a 

avut loc la Praga sesiunea Adunării 
Naționale a R.' S. Cehoslovace care a 
aprobat în unanimitate planul dezvol
tării economiei națipnale a Cehoslova
ciei și bugetul de stat pe anul 1964. 
Conform planului. în anul 1964 pro
ducția industrială a țării va crește cu 
3,6 la sută, iar producția agricolă çu 
6,5 la sută — în comparație cu anul 
1963. Planul prevede, de asemenea, 
ridicarea productivității muncii cu . 2,8 
la sută față de anul trecut. Au fost 
de asemenea aprobate o serie de pro
iecte de lege. '

MOSCOVA. La 31 ianuarie a sosit 
la Moscova la invitația C.C. al P.C.U.S. 
o delegație a Partidului celor ce mun
cesc din Vietnam în frunte cu Le 
Duan, prim-secretar al C.C. al parti
dului. Delegația a fost întîmpinată de 
membri ai Prezidiului C.C. al P.C.U.S.

MADRID. După cum anunță a- 
genția France Presse, Ia 31 ianuarie, 
a început la Madrid procesul inten
tat unui grup de membri ai Partidu
lui Socialist Spaniol și ai Uniunii ge
nerale a muncitorilor din Spania 
(U.G.T.) acuzați de „propagandă ile
gală“ și de tentativă de „reconstitui
re a partidului socialist și a U.G.T." 
Procesul se judecă la Tribunalul ci
vil din Madrid. Cei 33 de acuzați 
au fost arestați încă din 1958 iar 
procesul lor a fost amînat de două 
ori.

VlENA. După cum relatează presa 
austriacă, Consiliul ministerial 
Comunității Economice Europene 
hotărît scoaterea dé pe ordinea sa 
zi a cererii de asociere a Austriei.

TIRANA. După cum anunță agen
ția A.T.A., Ia Tirana a fost dat publi
cității comunicatul Direcției centrale 
de statistică din R. P. Albania cu 
privire la îndeplinirea planului de stat 
pe anul 1963. în comunicat se arată 
că planul producției industriale pe 
anul 1963 a fost îndeplinit în propor
ție de 101,3 la sută. în agricultură, 
potrivit datelor preliminare, producția 
a crescut față de anul 1962. Venitul

. național a înregistrat o creștere de 

. aprôximàtiv'8 la sută.
MONTE CARLO. Vineri a luat sfîr

șit . la Monte Carlo cel de-al patrulea 
Festival internațional al filmelor de 
televiziune. Marele premiu al festiva- 

' lului, „Nipifa de Aur“, dedicat filme
lor care servesc cel mai bine ideea 

î înțelegerii, între. popoare, a fost de
cernat filmelor „Cosmoviziunea sovie- 

; tică“ (U.R.S.S.) și „Astăzi încă, sub 
. nori". (Japonia). Filmul r’omînesc „Dia

log despre bătrînețe", producție a 
Studioului de televiziune „București“, 
precum și un film american și unul 

■ japonez au fost distinse cu mențiuni 
speciale.

BUDAPESTA. La invitația C.C. al 
! P.M.S.U., vineri a sosit la Budapesta, 

într-o vizită de cîteva zile, Aleksandar 
! Rankovici, vicepreședintele R.S.F. Iu

goslavia, secretar al C;C. al Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, și alți 
conducători iugoslavi.

Oaspeții iugoslavi au fost întîmpi- 
nați de membri ai Biroului Politic al 

de alte persoaneC.C. al P.M.S.U. și 
oficiale ungare.

WASHINGTON.
cană pentru energia 
țat că de la 15 septembrie 1961,

al 
a 

de

Comisia ameri- 
atomică a anun- 

. , în
deșertul Nevada au avut loc 109 
explozii atomice subterane, cu 23 
mai multe decît fuseseră anunțate. 
Comisia face cunoscut, de asemenea, 
că în cursul anului 1964, vor avea 
loc noi explozii subterane mai pu
ternice.

MONTREAL. O nouă organizație 
teroristă care se intitulează „Comite
tul revoluționar din Quebec“ și-a ma
nifestat pentru prima oară existența 
devalizînd la 30 ianuarie depozitul 
de armament al unei cazărmi din : 
Montreal. Un grup de circa 12 per
soane a pătruns în clădirea cazărmii 
și a legat pe gardianul dé' noapte și ■ 
alți patru funcționari. Atacanții au 
luat apoi o cantitate considerabilă de 
arme și muniții, după care au dispă
rut. Puțin măi tîrziu, ziarele din Mon
treal au primit o înștiințare telefonică 
anonimă că „Comitetul revoluționar" 
își asumă răspunderea acestei • acțiuni. j 
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