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Lac de acumulare pe Bistrița
Pînă la sfîrșitul lunii februarie, a- 

pele noului lac se vor ridica la cota 
prevăzută. Aceasta va crea condi
ții ca hidrocentralele Roznov I și 
Roznov II să poată funcționa în per
manență și la capacitatea prevăzută. 
Pînă ieri în noul lac s-au și acumu
lat circa 3 milioane metri cubi 
apă.

BACAU (coresp. „Scînteii"). — Zi
lele acestea a început umplerea la
cului de acumulare de la Bîtca- 
Doamnei, de lingă Piatra Neamț, cel 
mai mare dintre lacurile prevăzute 
să se creeze pe Bistrița în aval de 
Stejaru. Noul lac va avea un volum 
de 15 milioane metri cubi de apă și 
va regulariza debitul pentru hidro
centralele Roznov I, Roznov II, Ză- 
nești, Costișa și Buhuși.

$ té

Sînt cifre și date pe care le ci
tești întotdeauna cu un sentiment de 
mîndrie, de satisfacție. Cu asemenea 
cifre ne-au obișnuit, an de an, co
municatele Direcției Centrale de Sta
tistică referitoare la îndeplinirea 
planului de stat. Comunicatul pu
blicat în ziarele de ieri vine să con
tureze încăodată, prin graiul lapi
dar și precis al cifrelor imaginea u- 
nei țări în plin avînt, cu o economie 
viguroasă, dezvoltîndu-se în ritm 
susținut, pe o linie mereu ascenden
tă, o țară în care crește continuu 
bunăstarea întregului popor. în rîn- 
durile Comunicatului, oamenii mun
cii din țara noastră își văd mate
rializate eforturile lor entuziaste, 
desfășurate pe parcursul unui an de 
muncă, pentru 
lor celui de-al 
partidului.

Anul 1963 a 
pe răbojul muncii rodnice a între
gului popor, condus de partid, pen
tru desăvîrșirea construcției socialis
mului în patria noastră. Planul pro
ducției globale industriale a fost în
deplinit în proporție de 101,7 la sută, 
producția întregii industrii sporind 
cu 12,5 la sută față de 1962. Ca o 
ilustrare a consecvenței cu care 
partidul și guvernul promovează 
politica de industrializare socialistă 
a țării, a continuat să se dezvolte, 
cu prioritate, industria noastră grea- 
și, pe această bază, să se obțină re
alizări importante în toate, ramurile 
economiei naționale.

Succesele pe care le consemnează 
Comunicatul sîht o expresie con
cretă a entuziasmului și fermității 
cu care întregul nostru popor în
făptuiește, pas cu pas, importantele 
prevederi ale planului șesenal. în 
primii patru ani producția 
industrială a crescut cu 74 
cu un: ritm mediu anual de 
de 15 la sută, ritm superior 
13 la sută prevăzut pentru întreaga 
perioadă a planului de șase ani. Un 
asemenea ritm înalt de creștere a 
făcut posibilă depășirea în anul 1963, 
a nivelului prevăzut în șesenal pen
tru anul 1964 în ramurile metalur
giei feroase și construcțiilor de ma
șini.
tins 

1965.
Ca 

obținute în îndeplinirea planului pe 
1963 au la bază progresele însem
nate obținute în ridicarea nivelului 
tehnic al producției, ca urmare a în
zestrării întreprinderilor cu mașini 
și 1 instalații moderne, a introdu
cerii de noi procedee tehnolo
gice, a mecanizării și automatizării 
în continuare a proceselor de pro
ducție, a ridicării calificării cadre
lor. Toate acestea au determinat 
punerea în valoare a noi surse de 
creștere a productivității muncii — 
care anul trecut a sporit pe ansam
blul industriei cu 8 la sută față de 
1962 — de reducere a cheltuielilor de 
producție, de îmbunătățire a calită
ții produselor.

Rod al investițiilor importante 
realizate din fondurile statului, har
ta economică a țării s-a îmbogățit 
r .iul trecut cu noi obiective in
dustriale și social-culturale de mare 
importanță. Comunicatul cuprinde o 
listă bogată a acestor obiective 
.în rîndurile cărora se numără 
centrala termoelectrică de la Lu
duș, hidrocentralele Roznov I și 
Roznov II de pe Bistrița, linii de 
înaltă tensiune, Uzina metalurgică 
Iași și Uzina de cupru Baia Mare, 
noua fabrică de aglomerare de 
la Hunedoara, noi capacități de 
producție la Combinatul de cau
ciuc sintetic și produse petrochimice 
Onești, unități noi ale complexelor 
de industrializare a lemnului Pitești, 
Comănești. Pipera, Suceava, Gherla 
ș.a. Pe șantierele marilor construcții 
ale șesenalului — combinatul side
rurgic Galați, hidrocentrala „16 Fe
bruarie“ Argeș, combinatul de îngră-

globală 
la sută, 
creștere 
celui de

iar în industria lemnului s-a 
nivelul prevăzut pentru anul

și în anii. trecuți, realizările

șăminte azotoase Tg. Mureș, Combi
natul chimic de la Craiova, Uzina 
de aluminiu Slatina ș.a. — lucrările 
de construcții au continuat să se 
desfășoare intens, pregătindu-se ast
fel condițiile pentru darea în func
țiune a unor importante unități in
dustriale. Orientarea dată de partid 
și guvern privind concentrarea in
vestițiilor pe mari obiective, creea
ză premizele pentru realizarea, în 
continuare, a unui ritm susținut de 
execuție pentru scurtarea termene
lor de dare în folosință a acestor 
importante obiective.

în agricultură, Comunicatul evi
dențiază progresele importante obți
nute în acțiunea de consolidare 
economico-organizatorică a gospodă
riilor agricole colective, de lărgire a 
bazei tehnice materiale, de creștere 
a producției. A continuat — prin noi 
dotări cu mașini și utilaje — ridica
rea gradului de mecanizare a lucră
rilor agricole. La sfîrșitul anului, a- 
cest sector important al econo
miei naționale prezenta un inventar 
concludent : 65 000 de tractoare fizice, 
62 000 semănători mecanice, 32 100 
combine pentru păioase, precum și 
numeroase alte mașini agricole. Me
canizarea lucrărilor, aplicarea pe sca
ră largă a măsurilor agrotehnice, în 
special la întreținerea culturilor, a 
făcut posibil să se obțină anul tre
cut. în condiții climaterice care nu 
au fost favorabile în toate regiunile 
tării, o producție totală de cereale 
ce întrece cu 700 000 de tone pe cea 
obținută în 1962.

Progresele înregistrate în dezvol
tarea economiei, sporirea venitului 
național au constituit o bază traini
că. pentru creșterea în continuare a 
nivelului de trai, material și cultu
ral al poporului. Anul ' 
riul real a crescut cu 
față de 1962, numărul 
din economia națională 
190 000 față de 1962 și 
față de 1959. Aprovizionarea orașe
lor și satelor cu mărfuri de con
sum a continuat să se îmbunătă
țească. Statul a investit fonduri în
semnate pentru finanțarea acțiuni
lor social-culturale — învățămînt, 
cultură, 
ciale 
scop 
sută 
ritm 
tinuare construcția de locuințe.

Toate aceste realizări sporesc în
crederea poporului în forțele sale, 
în capacitatea de a înfăptui cu suc
ces, sub conducerea partidului, mă
rețele sarcini ale programului de 
desăvîrșire a construcției socialis
mului în patria noastră. Ele creează 
condiții pentru dobîndirea de noi 
realizări în anul 1964 — penultimul 
an al șesenalului.

Oamenii muncii din țara noastră 
au pășit în noul an de muncă avînd 
în față un program concret de ac
tivitate, program examinat pe larg 
la ultima sesiune a Marii Adunări 
Naționale din decembrie anul tre
cut. Dezbătînd într-un spirit de adîn- 
că răspundere sarcinile ce le revin 
pe anul în curs, analizîndu-și cu 
temeinicie posibilitățile, numeroase 
colective de întreprinderi, hotărî- 
te să întîmpine prin noi succese a 
XX-a aniversare a eliberării patriei, 
și-au luat însuflețite angajamente în 
întrecerea socialistă.

In lumina experienței de pînă 
acum apar și mai evidente posibi
litățile ce stau la îndemîna fiecărui 
colectiv de a asigura îndeplinirea e- 
xemplară, la toți indicatorii, a pla
nului de stat, a angajamentelor lua
te, de a transpune cu succes în 
viață sarcinile importante ale pro
gramului de investiții din acest an. 
Prin munca lor harnică, plină de 
inițiativă creatoare, dezvoltînd ex
periența bună dobîndită, oamenii 
muncii vor înscrie noi victorii în 
lupta pentru desăvîrșirea construc
ției socialiste în patria noastră.

trecut sala- 
4,6 la sută 
salariatilor 
sporind cu 
cu 870 000

sănătate, prevederi so- 
— sumele cheltuite în acest 
de la buget depășind cu 7,8 la 
pe cele din anul precedent. în 
susținut s-a dezvoltat în con-

Profiluri hunedorene. Pe unul din șantierele de construcții siderurgice 
din combinatul de la Hunedoara. poto . Gh. Vințilă
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Blocuri de sere de cite 
10 000 m p fiecare 
Instalații 
reglarea 
umidității
Producții
și castraveți la unitatea 
de suprafață

automate pentru 
temperaturii și

rnări de roșii

Mii de geamuri, așezate bucată 
cu bucată peste un imens schelet 
metalic, alcătuiesc un obstacol împo
triva gerurilor și vînturilor iernii. 
La adăpostul lor cresc și rodesc în 
voie roșii, castraveți și alte le
gume de parcă afară n-ar fi 
minus 15—20 de grade. La G.A.S. 
„30 Decembrie" de -lingă- Capitală, 
fiecare din cele trei corpuri de seră 
— doar despre sere este vorba — 
are o suprafață de 10 000 mp.

Pășim în interior. Căldură, lumină 
și verdeață. Rîndurile de roșii o- 
cupă cea mai rnare parte a acestui 
cîmp sub sticlă. Restul, cam 1000 
mp, e cultivat cu castraveți. Doar 
cițiva oameni îngrijesc această gră
dină. Cum este cu putință ?

Deși ger, cerul era senin și razele 
soarelui se revărsau binefăcător 
peste această cetate de sticlă. De
odată, un-fîșîit, aidoma unei ploi de 
primăvară, îți atrage atenția. Da, in
tr-adevăr ploua. Din sutele de duze, 
așezate de-a lungul conductelor de 
material-plastic, apa era împrăștia
tă în picături- fine. Intîi esté udată o 
porțiilne, apoi alta... Toată această o- 
perație o face un sistem automat ce 
funcționează pe bază de programare. 
Se stabilește dinainte momentul cînd 
urmează să, fie udate plantele și cît 
timp să dureze ploaia. Instalații
le de stropire sînt declanșate cu a- 
jutorul aparaturii automate, care 
respectă întocmai programarea fă
cută. Și astfel, zi sau noapte, plan
tele din seră sînt udate fără a fi ne
voie de cunoscuta stropitoare a gră
dinarului sau de furtunul cu apă.

Roșiile și castraveții sînt plante 
pretențioase atît la temperatură cît 
și la umiditatea aerului. In serele 
de la G.A.S. „30 Decembrie" aceste

viitoarele lucrări
de îmbunătățiri funciare

Colectivul de muncitori, ingineri 
și tehnicieni de la Grupul de șan
tiere al Trustului de construcții 
hidrotehnice și amenajări hidro- 
ameliorative Dobrogea face intense 
pregătiri spre % reda în circui
tul agricol noi suprafețe de te
ren din lunca și bălțile Du
nării. Au fost revizuite și reparate 
utilajele — tractoare, screpere, re- 
morci-basculante etc. — și a înce
put organizarea șantierelor. în a- 
cest an, în balta Brăilei, prin con-

struirea unui dig lung de peste 
km se va putea cîștiga pentru agri
cultură aproape 20 000 ha. Pe o su
prafață aproape egală, ferită de 
inundații prin îndiguirile executate 
în anii trecuți, în zonele Borcea de 
Jos și Hîrșova-Ciobanu se vor 
executa anul acesta lucrări de de
secare prin săparea unei rețele de 
canale în lungime de peste 500 km. 
în acest fel, suprafața arabilă a 
regiunii va fi mult sporită.

(Agerpres)

lași: A luat ființă 
un centru de cercetări 

de lingvistică
în cadrul filialei din Iași a Acade

miei R.P. Romîne a luat ființă un 
centru de cercetări de lingvistică, 
istorie literară și folclor, care va 
funcționa pe Copou într-o clădire 
în care au locuit Mihail Kogălni- 
ceanu, apoi, în timpul primului 
război mondial, George Enescu și 
mulți ani Mihail Sadoveanu.

DEVA (coresp. „Scînteii") 
lunii cărții la sate, organele 
regiunea Hunedoara au prevăzut să se 
desfășoare largi acțiuni de popularizare 
și difuzare a cărții în rîndul colectiviști
lor, al lucrătorilor din G.A.S. și S.M.T. 
Se vor organiza întîlniri ale cititorilor cu 
scriitori și cu redactori ai unor edituri. 
La căminele culturale vor avea loc ex
puneri și șezători literare, concursuri 

„Cine citește, cunoaște". Se va inten
sifica activitatea bibliotecilor, librăriilor 
și ștandurilor de cărți.

DE STICLĂ
condiții sînt 
se poate mai 
afară este un 
sau cade lapoviță, temperatura din 
interiorul lor se păstrează constan
tă, la nivelul optim. Injectoarele de 
la instalația di încdlăire intra auto
mat în funcțiune atunci cînd tempe
ratura scade sub limita fixată și se 
opresc cînd termometrele constată 
că s-a realizat cea necesară. Totatit 
de ingenioasă este și instalația de

satisfăcute cum nu 
bine. Indiferent dacă 
ger de crapă pietrele

Pe parcurs se fac lucrările de îngri
jire: prășit, copilit etc. Făcute la timp 
și de calitate, împreună cu condițiile 
optime de căldură, umiditate etc., a- 
sigură obținerea unor recolte mari 
la unitatea de. suprafață. Și acest 
lucru se realizează. De la tovarășa 
Veronica Diaconu, tehniciană horti
colă de la sera nr. 1, aflăm că roșiile 
se cultivă în două cicluri. La primul 
ciclu, roșiile se plantează în cursul 
lunii ianuarie, iar recoltatul se face

Școli noi in construcție
GALAȚI (coresp. „Scînteii“). — 

Nu de mult, copiii colectiviștilor din 
comunele Romanu, Măstăcani, Plo- 
pu, Țepu și din alte localități din 
regiunea Galați au început să în
vețe în școli noi. Ele fac parte din 
cele 390 săli de clasă și laboratoa
re construite și date în folosință în 
ultimul an. în prezent, în satele și 
orașele regiunii Galați sînt în con
strucție alte zeci de școli. La Galați 
se construiesc două școli cu cîte 16 
săli de clasă și una cu 24, iar la 
Brăila o școală cu 24 săli de clasă.

La sate vor fi construite în acest 
an alte aproape 300 săli de clasă.

De curînd, deasupra unui bloc nou 
s-a montat o antenă colectivă de 
radio și televiziune. Aceasta duce 
la îmbunătățirea recepției progra
melor de radio pe toate lungimile de 
undă, cît și la îmbunătățirea recepției 
programului de. televiziune. Antena co
lectivă de radio și televiziune a fost 
concepută ca să poată deservi simultan 
maximum 100 abonați de radio și tele
viziune situați în același bloc. Introdu
cerea acestei antene 
tă de faptul că blocurile 
ultimul timp au fost 
tubulatură ascunsă și 
fiecare apartament. în
dispar cablurile de legătură 
rioare dintre antene și apartamente. 
Prototipul a fost elaborat în cadrul 
uzinelor Electronica de către un colec
tiv format din inginerii Ilie Fratu, So
rin Halaicu, Elena Nistor și muncito
rii Teodor Dumitrescu, Ion Dinculescu 
și Vasile Popescu. (De la Gh. Duțu, 
coresp. voluntar).

este înlesni- 
construite în 
prevăzute cu 

cu prize în 
acest mod 

exte

La minus 20 și Ia plus 70 grade
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CLUJ. 
„Scînteii“). 
ianuarie a 
multe zile de 
năpraznic. De două 
ori Mureșul a în
ghețat tun. Termo
metrul a scăzut la 
minus 20 grade și 
chiar mai mult. în 
fața stației de pom
pare de la Uzinele 
de produse sodice 
din Ocna Mureș 
s-au format sloiuri 
de gheață ce îm
piedicau captarea 
apei. Dar fără apă 
nu se pot obține 
produse sodice. Pri
za trebuia menținută în funcțiune'cu Cordea și soluția a fost găsită. S-au in- 
orice preț. Echipa de ' intervenție à lui stalat punți de cherestea în calcinator, 
Deac Tenie, formată din 5 muncitori 
dîrzi, s-a aflat la post zi și noapte. Cu 
răngi și tîrnăcoape, despicau sloiurile și 
le înlăturau. Nu lăsau apa să prindă 
gheață, vegheau să nu fie aduse sloiuri 
din altă parte. Au fost zile grele, dar 
apa necesară a fost asigurată.

Cam în aceleași zile la calcinatorul 
nr. 2 s-a spart un segment. înlocuirea 
lui necesita 5—6 zile. Ca să evite a- 
ceastă lungă oprire, echipa de lăcătuși 
și sudori s-a sfătuit cu inginerul Victor

(coresp.
Luna 
avut 
ger

Sudorii Ioan Vaida, Ioachim.Popa, l’etru Nemeș și Nicodim Boncea

iar sudorii Ioan Vaida, Ioachim Popa, 
Petru Nemeș, Nicodim Boncea s-au stre
curat în interiorul Iui cu schimbul și, 
lucrînd la o temperatură de plus 70 
grade, au înlăturat defecțiunea în numai 
24 ore.

Sînt numai două fapte din cursul lu
nii ianuarie, dar și ele au contribuit la 
depășirea planului de producție lunar 
cu aproape 1 000 tone carbonat de so
diu brut, 300 tone sodă calcinată, 445 
tone sodă caustică.

Wnătoare organizată pentru șefii misiunilor

diplomatice acreditați la București

Culturi de castraveți la serele „30 Decembrie" de lingă Capitală

aerisire. După ploaia de care am a- 
mintit, umiditatea aerului din inte
riorul serelor crește. Aparatele ve
ghează ca ea să se mențină la nive
lul stabilit. Cînd îl depășește se aude 
un sbîrnîit. Automatul declanșează 
un motor electric, care la rîndxd lui 
pune în mișcare o sumedenie de pîr- 
ghii. Fără să intervină cîtuși de pu
țin mîna omului, sute și sute de 
geamuri de pe acoperișul serelor 
se ridică, lăsînd să pătrundă aerul 
proaspăt de afară. La o nouă co
mandă geamurile se închid. Și alte 
lucrări se execută aci fără a fi ne
voie de prea multă muncă fizică. Se 
folosesc mijloace mecanizate pentru 
îngrijirea solului, la transport, pen
trusortatul roșiilor după mărimi etc.

Să urmărim culturile din seră. Nu 
de mult au fost plantate răsadurile 
de roșii pentru un nou ciclu de pro
ducție. Pe măsură ce plantele cresc 
ele sînt palișate pe niște sfori care 
vor susține tufele încărcate de rod.

în martie. In al doilea ciclu ele se 
plantează în august și se recoltează 
în noiembrie.

Și acum, cîteva din rezultatele 
obținute. Anul trecut, la sera nr. 1 
s-au realizat în medie la fiecare me
tru pătrat cîte 14,8 kg roșii și 31,3 
kg castraveți. Rezultate asemănă
toare s-au obținut și la sera nr. 2, 
depășindu-se producția planificată.

Din cîmpurile de sub sticlă de la 
G.A.S. „30 Decembrie“ sînt livrate 
în perioada de iarnă roșii de cea 
mai bună calitate.

I. HERȚEG

Președintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Romîne, Ion Gheor
ghe Maurer, a invitat pe șefii mi
siunilor diplomatice acreditați la 
București, 
vut loc în 
rie a.c. la 
Crișana.

Au participat : Alexandru Moghic- 
roș, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Eduard Mezincescu și 
Gheorghe Pele, adjuncți ai ministru
lui afacerilor externe, iar din par
tea Corpului Diplomatic : Arso Mi- 
latovici, ambasadorul R. S. F. Iugo
slavia, decanul Corpului Diplomatic, 
Jaroslav Sykora, ambasadorul R. S. 
Cehoslovace, I. K. Jegalin, ambasa
dorul U.R.S.S., Sukrisno, ambasado
rul Indoneziei, Manuel Yepe Menen
dez, ambasadorul Cubei, Emmanuel 
Kodjoe Dadzie, ambasadorul Gha-

la o vînătoare, care a a- 
zilele de 30 și 31 ianua- 
Chișineu-Criș, regiunea

nei, Jenö Kuti, ambasadorul R. P. 
Ungare, Semsettin Arif Mardin, am
basadorul Turciei, Giăn Du Hcan, 
ambasadorul R.P.D. Coreene, Anton 
Ruh. ambasadorul R. D. Germane, 
Martti Salomies, ambasadorul Fin
landei, K. R. F. Khilnani, ambasa
dorul Indiei, Togoociin Ghenden. 
ambasadorul R. P. Mongole, Gheorghi 
Bogdanov, ambasadorul R. P. Bul
garia, Pierre Paul Bouffanais, am
basadorul Franței, James Dalton 
Murray, ambasadorul Marii Britanii, 
William A. Crawford, ministrul Sta
telor Unite ale Americii, Honoré 
Cambier, ministrul Belgiei, W. Win- 
ther Schmidt. însărcinatul cu afaceri 
a.i. al Danemarcei; Vang Tung, în
sărcinatul cu afaceri a.i. al R. P. 
Chineze, Euripide P. Kerkinos, prim- 
secretar al Ambasadei Greciei.

(Agerpres)

CARE SA FIE

Noaptea, In Delta la recoltatul stufului

SECRETUL ?
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O condică de sugestii și recla
mați! este, într-un fel, jurnalul de 
bord al unui magazin. N-o fi ținut 
el chiai la zi, e adevărat; eveni
mentele sînt consemnate, cum ar 
veni, nu de căpitan, ci de pasage
rii vasului, în cazul 
cumpărători. Dar ce 
viața magazinului îți 
cînd îl răsfoiești !

In mină cu jurnalul de bord al 
unității alimentare nr. 107 „Victo
ria" din Capitală, îți faci o idee 
despre stilul de deservire al unor 
vînzători. Creionul incisiv al clien
ților le fixează profilul din cîteva 
trăsături. Iată-1 pe Ion Badea, te
ribil de mintos, care-și permite să 
fie zeflemist („Ai fi dumneata con
tesă... — se adresează el unei pro
fesoare). Georgeta Bratu răspunde 
insolent ; Ioana Munteanu e lipsită

de față, de 
fragment din 
poate oferi

de cuviință față de clienți. Le lip
sesc acestor vînzători politețea, a- 
tenția, grija de a servi bine. Res
ponsabilul, Gh. Păun, un om roz la 
față, trebuie să fie bun ca pîinea 
caldă. Pe fiecare contrapagină a 
condicii sînt observațiile sale Dar 
nu-1 lasă inima să nu arunce un 
colăcel de salvare echipajului la 
ananghie. Se plînge o cetățeană 
grăbită c-a fost insultată de o vîn- 
zătoare ? Reflecția lui Păun: „dacă 
se grăbea, ce-a mai scris în con
dică ?”

Aferim logică și, mai ales, stil 
de deservire 1

Voluminos e și registrul de bord 
al unității Aprozar 305 din Piața 
Unirii. Se vede c-a avut o mare a- 
gitată. Majoritatea clienților se re
feră la ton. în diferitele sale va
riante : brutal, nepăsător, răstit etc. 
Aici îți poți desfăta urechile cu 
expresia : „Nu-ți place, nu te ser
vesc 1". Toate — sub placida pri
vire a lui Ion Bănuț, gestionarul, 
care rar se ostenește să se uite 
în condică și să vadă dacă n-are 
cumva obligații față de rubrica : 
„Măsuti luate de responsabilul u- 
nității"

Prin contrast, cînd ajungi în uni
tatea 12 încălțăminte de pe str. 
Briand, sau la magazinul de cafea 
și dulciuri din pasajul Crețulescu 
— parc-ai tras într-un port liniștit.

Impresionează amabilitatea tova- 
rășiloi Ștefan Marton sau Valentin 
Șerbănescu, purtarea atentă a vîn- 
zătorilor, preocuparea de a te 
servi cît mar bine, de a te vedea 
plecînd mulțumit. Magazinele au 
clienții lor statornici. Atrași, evi
dent, nu numai do calitatea mărfii, 
ci și de calitatea deservirii Citim 
în condica de sugestii a magazi
nului de cafea :

— „Sînt clienta acestui magazin 
încă de la înființare ; întotdeauna 
am fost întîmpinată cu același su
ris amabil, cu aceeași deservire 
conștiincioasă”

Sînt sensibili cumpărătorii la a- 
cest comerț civilizat ?

— „...am fost toarte mulțumită de 
felul cum sînt serviți clienții... îmi 
exprim pe această cale toate mul
țumirile".

Nu sînt multe filele din jurnalul 
de bord sînt, în schimb substan
țiale Ele recomandă nu numai 
magazinul, ci și un anume gen de 
comerț Ne a plăcut, de aceea, ob
servația unui cumpărător :

— „în această unitate comercia
lă, serviciul întregului personal 
este ireproșabil, iar cafeaua este 
minunată. Care este secretul?".

Chiar, care să fie secretul ?
V. SEBASTIAN
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VIAȚA DE PARTID

Munca politia și principalele sarcini economice
Organizația de partid de la Fila

tura Romînească de Bumbac are o 
experiență bună în domeniul muncii 
politice de masă pentru îndeplini
rea sarcinilor de plan. Ea orien
tează munca politică spre sarcinile 
esențiale care stau în fața colectivu
lui și anume : creșterea continuă a 
productivității muncii, îmbunătățirea 
calității produselor, realizarea de e- 
conomii. Iată cîteva exemple :

Folosirea cît mai eficientă a uti
lajelor moderne, a experienței 
înaintate, a metodelor de lucru ale 
evidențiaților în producție consti
tuie unul din principalele obiective 
ale muncii politice de masă. Mem
brii de partid cu cea mai înaltă ca
lificare, specialiștii prezintă în fie
care atelier caracteristicile mașini
lor, arată cum trebuie folosite 
și întreținute pentru a da ran
dament cît mai mare. Maistrul Ion 
C. Marin, ajutorul de maistru Marin 
Grigorescu, muncitoarea evidențiată 
Maria Costăchel au desfășurat o 
largă acțiune pentru generalizarea 
lipirii corecte a firelor, de care de
pind, în mare măsură, calitatea pro
duselor și realizarea de economii.

Cu multă grijă se ocupă Comite
tul de partid de calificarea și ridi
carea calificării muncitorilor. El nu 
s-a limitat să controleze cum pregă
tește conducerea. întreprinderii des
chiderea cursurilor, ci a îndrumat 
birourile organizațiilor de bază, sin
dicatul și organizația U.T.M. să dis
cute cu fiecare din cei aproape 1 000 
de cursanți, explicîndu-i care vor 
fi roadele, acestor preocupări atît 
pentru el cît și pentru întreprin
dere.

Deosebit de important este că aci 
munca politică de masă o desfășoa
ră muncitorii, inginerii și tehnici
enii cu cea mai bună pregătire po
litică și profesională. „Experiența 
ne-a arătat, a spus tovarășa Maria 
Partenie; secretara comitetului de 
partid, că rezultatele activității po
litico-educative depind în foarte 
mare măsură de cei care o desfă
șoară. Doar este firesc ca în primul 
rînd oamenii cu cea mai mare auto
ritate, cadrele cele mai calificate să 
lămurească problemele actuale ale 
politicii economice a partidului, 
sarcinile ce stau în fața colectivului, 
căile pentru înfăptuirea lor“. In
tr-adevăr, prin participarea per
manentă și activă la munca po
litică de masă a membrilor celor 21 
de birouri ale organizațiilor de 
bază, a șefilor de secții și ateliere, 
a membrilor de partid ingineri, teh

In fotografie : De la stînga la dreapta, tovarășii Marin Mlhăllescu, șeful atelierului bataj-carde, îng. Oltea 
Ungureanu, din secția filatură, Marla Partenie, secretara comitetului de partid, lng. Valeriu Rusanoviski, 
directorul întreprinderii, șl ing. Ludmila Mincu, șefa cabinetului tehnic, discuttnd despre măsurile politice 

si organizatorice ce trebuie luate pentru îndeplinirea planurilor M.T.O.
Foto : M. Cioc

nicieni, maiștri, a muncitorilor evi- 
dențiați în producție, munca politică 
de masă și-a sporit forța de înrîu- 
rire. a devenit concretă, eficientă.

Colectivul întreprinderii s-a an
gajat să continue acțiunea de îmbu
nătățire a calității firelor, a carac
teristicilor lor fizico-mecanice, dînd 
fire pieptănate cu o rezistență spo
rită cu 9 la sută și cu o neregulari- 
tate micșorată cu 5,6 la sută față de 
normele actuale. Munca politică de 
masă, propaganda tehnică sprijină 
sistematic îndeplinirea acestei sar
cini. Am asistat la o discuție între 
maistrul de schimb Constantin Va- 
silescu și cîteva muncitoare din 
atelierul de preparație, cărora li s-a 
dat să prelucreze un sortiment nou 
de fire, mult mai fine decît cele 
prelucrate pînă la sfîrșitul anului 
trecut. Explicațiile maistrului cu 
privire la calitatea materiei prime 
și condițiile de prelucrare, la pro
cedeele de lucru care trebuie apli
cate, le-au ajutat pe muncitoare să 
dea o producție de calitate cores
punzătoare. Tov. Ion Boariu, de la 
secția ring, Florea Mingheaț, de la 
finisaj, zeci de alți maiștri și tehni
cieni se ocupă sistematic de extin
derea procedeelor tehnologice mo
derne, de generalizarea metodelor 
înaintate de muncă.

Munca politică desfășurată în 
întreprindere este orientată, tot
odată, spre prevenirea și preîntîm- 
pinarea deficiențelor, spre dez
voltarea conștiinței socialiste a 
muncitorilor. Petre Florea, mais
tru într-unul din atelierele uni
tății a Il-a a întreprinderii, a 
organizat recent o convorbire pe 
tema atitudinii noi față de muncă.

Am răsfoit, la comitetul de partid, 
planul de desfășurare a propagan
dei tehnice ; sînt prevăzute acțiuni 
interesante de popularizare a cărții 
tehnice, schimburi de experiență, 
consultații tehnice. Ing. Ludmila 
Mincu, șefa cabinetului tehnic, ne-a 
informat că consultațiile tehnice au 
loc de două ori pe săptămînă: „Date
le sînt anunțate la afișierele cabi
netului și la stația de radioam
plificare. Pentru primele consultații 
din acest an a fost programat ing. 
Iosif Lungu“. Întîmplător, l-am în- 
tîlnit pe inginerul Lungu și l-am în
trebat ce temă a dezbătut cu ino
vatorii în prima zi de consultație 
din 1964. A fost foarte mirat, nici 
nu aflase că trebuia să dea o 
asemenea consultație... Desigur, 
este vorba de un fapt mărunt. 
L-am amintit, totuși, deoarece fără 

CĂMINUL NOSTRU

un control sistematic există perico
lul ca unele prevederi bune din 
plan să rămînă neîndeplinite.

Trecînd prin secțiile uzinei, aten
ția îți este atrasă de diferite forme 
ale agitației vizuale. In toate sec
țiile diferite panouri prezintă sar
cinile de plan pe anul 1964 și an
gajamentele luate cu prilejul dez
baterii cifrelor de plan. Graficele 
întrecerii socialiste între brigăzi 
sînt completate la zi.

Merită subliniat că agitația vi
zuală nu sè limitează la chemări 
generale, ci are un caracter con
cret. Pe un panou din atelierul de 
ringuri se poate citi : „Dacă fiecare 
muncitor va spori doar cu 1 la sută 
productivitatea muncii, vom putea 
da lunar în plus 1 640 kg. de fire, 
cu aceleași utilaje și'cu același nu
măr de muncitori". Asemenea pa
nouri cu calcule concrete am găsit 
și în alte locuri. La multe ringuri 
vezi „fișe personale“ în care sînt 
trecute angajamentele individuale 
ale muncitorului. Comitetul de par
tid orientează agitația vizuală spre 
urmărirea stadiului de îndeplinire a 
angajamentelor, spre popularizarea 
metodelor evidențiaților în întrecere.

încă din prima zi de lucru a a- 
nului au apărut numere noi ale tu
turor gazetelor de perete din secții. 
Pentru a le da un aspect exterior 
îngrijit, toate au acum aceeași for
mă. Dar de ce s-a ajuns de la uni
formizarea aspectului exterior, la 
uniformizarea conținutului ? Toate 
gazetele de perete publică trei ar
ticole pe aceleași trei teme stabili
te de comitetul de partid. Temele 
sînt importante, dar ar fi fost firesc 
ca gazetele de perete să oglindească, 
în primul rînd, preocupările colec
tivului din atelierul respectiv.

Gazeta de uzină „Bumbacul" a- 
duce o contribuție importantă la 
desfășurarea muncii politice de 
masă. în primele zile ale anului ga
zeta a organizat o consfătuire cu 
tema „Calitatea — obiectiv princi
pal al întrecerii“. Peste 20 de mun
citori evidențiați în întrècere, in
gineri, tehnicieni au împărtășit din 
experiența lor. La comitetul de par
tid am aflat că problemele ridicate 
în cadrul consfătuirii vor fi discu
tate în toate secțiile.

Organizațiile de bază din secțiile 
întreprinderii vor analiza problemele 
actuale ale muncii politice de masă. 
Fără îndoială că aceasta va contri
bui la ridicarea ei pe o treaptă mai 
înaltă.

NICOLAE BIVOLU

LA CÀSA DE CULTURĂ

A STUDENȚILOR D!N CAPITALĂ 

Pregătiri 
de vacantă

La Casa de cultură a studenților 
din Calea Plevnei se anunță un bo
gat program pentru vacanța care 
începe la 4 februarie. în program se 
prevăd întîlniri cu scriitori, cu re
alizatori ai filmelor „Pași spre lună“ 
și „Pisica de mare“, cu sportivi 
fruntași ai clubului „Știința“. Co
lectivul de teatru al Casei de cultu
ră din raionul „Grivița Roșie" va- 
prezenta spectacolul „O felie de 
lună" de Al. Storin, iar în seara de 
14 februarie studenții se vor întîlni 
cu actori de seamă ai teatrelor 
bucureștene, care le vor vorbi des
pre roluri îndrăgite. Artiști de la 
Teatrul de operetă vor prezenta un 
spectacol pentru studenți. Nu vor 
lipsi serile de dans, concursurile de 
șah, tenis de masă și patinaj, con
certele, audițiile muzicale pe benzi 
de magnetofon și, bineînțeles, car
navalul studențesc cu care se va în
cheia vacanța.

Unii membri ai cineclubului și 
ai cercului foto vor lucra pe Valea 
Prahovei la „Jurnalul de vacanță“. 
Cu acest prilej, un colaborator al 
studioului Al. Sabia le va preda 
lecții practice.

„Mediciniștii" și cei de la Politeh
nică și-au propus să viziteze studio
ul cinematografic „București“ și Mu
zeul de artă brîncovenească de la... 
Mogoșoaia. Casa de cultură organi
zează o excursie de 2 zile la Predeal. 
Studenții bucureșteni vor participa 
și la manifestări comune cu tineri 
din raioanele 23 August, Grivița Ro
șie, N. Bălcescu.

ELENA ROMOCEA 
studentă

stăruitoare
In întunericul sălii țîșnește jetul de 

aur al reflectorului. Fără grabă, ur
mărit de lumină, un bărbat înalt 
urcă pe scenă. Privește spre specta
tori, li se adresează. Șteian Șt. Ște
fan, anchetatorul din piesa lui Al. 
Voitin, se mărturisește sutelor de oa
meni, cu tot zbuciumul și frumuse
țea sa sufletească.

Ne aflăm în orașul de pe Tîrnava, 
Mediaș. Sfîrșit de ianuarie. Cu pu
țin timp în urmă, în viafa culturală 
a orașului a avut loc un eveniment 
deosebit : inaugurarea Teatrului 
popular cu stagiune permanentă. 
Asistînd la spectacol, îți dai seama 
că noul teatru are o temelie solidă 
— talentul, dezvoltat printr-o muncă 
asiduă, al artiștilor amatori de aici. 
Personajele din „Ancheta" capătă, 
pe scenă, relief, dau viață ideilor 
piesei ; dacă n-ai ști cine sînt in
terpret rolurilor principale : dr. N. 
Leția (Ștefan), muncitorul Albert 
Weiss (Spiru), activista culturală 
Natalia Ponciu (Florica), ai putea 
crede că te afli la reprezentația unui 
teatru profesionist cu tradiție. însă 
cum știi — naturalețea actorilor a- 
matori, felul în care-și trăiesc rolu
rile îți dau o satisfacție cu atît mai 
mare. Și chiar dacă în jocul unora 
există încă unele stîngăcii ori 
crispări, simți că întregul colectiv 
contribuie, cu aceeași dragoste față 
de arta dramatică, la reușita spec
tacolului. La rîndul lor, cei din „e- 
chipa nevăzută" (decoruri, lumini, 
sonorizare) se întrec în a-și pune în 
valoare posibilitățile, fiind părtași 
la reușita de ansamblu, răsplătită 
cu aplauze la scenă deschisă.

Oameni de profesii diferite, cu o 
pregătire și cu preocupări diferite 
(muncitori, tehnicieni, medici, func-. 
ționari ș.a.) apar pe aceeași scenă, 
uniți ..de. aceeași pasiune comună 
pentru teatru. Ei sînt prieteni vechi, 
de ani de zile. Căci Teatrul popular 
este continuarea, pe un plan supe
rior, a unei activități îndelungate. 
Echipa de teatru a Casei de cultură 
din Mediaș era un colectiv sudat cu 
mult înainte ca ea să devină schele
tul actualului colectiv al Teatrului 
popular. Cei aproape 50 de membri 
ai acestui colectiv, cu puține excep
ții, au trecut împreună, de-a lungul 

anilor, prin focul multor spectacole 
— piese din dramaturgia romîneas- 
că și universală care au fost trepte
le pe care a suit echipa de teatru 
de aici, în cadrul unei activități ne
întrerupte, spre nivelul artistic al 
spectacolelor de acum, spre titlul 
de încredere : Teatru popular.

Pentru mulți dintre acești actori a- 
matori, teatrul reprezintă o dragoste 
veche și statornică. Muncitorul 
Weiss, de pildă, își amintește cum, 
în urmă cu mai bine de douăzeci 
de ani, q asistat de la „galerie", 
stînd în picioare, la o reprezentație 
cu feeria „Albă ca zăpada". Se ru
gase de cei de la intrare să-1 lase, 
la balcon, fără bilet — căci pe vre
mea aceea biletele erau prea scum
pe pentru el, fecior de cizmar. Și de 
atunci teatrul n-a mai ieșit din gîn- 
dufile saîe.

Era în aceeași sală în care l-am 
întîîriit, în aceste zile, pe- Albert- 
Weiss, interpretînd unul din roluri-' 
le principale ale „Anchetei". Acum 
el este un actor amator prețuit, un 
muncitor iubit de tovarășii lui de 
muncă de la întreprinderea „8 Mai". ' 
Din 1952, de cînd s-a înființat Casa’ 
de cultură din Mediaș, timpul lui li
ber înseamnă teatru, brigadă de a- 
gitație, înseamnă un studiu îndîrjit.

Dar ceilalți interpreți 1 Fiecare are 
un drum al lui spre luminile ram
pei 1 De pildă, doctorul N. Leția. O . 
prezență scenică impunătoare în 
rolul principal (anchetatorul), sobru, ' 
uneori tăios, ironic, alteori cald, 
duios'. Glasul îi e' stăpînit, profund, 
gesturile pline de forță. Afli că doc
torul e de relativ puțină vreme în 
colectivul de teatru. Despre debutul 
său ne vorbește, ' în glumă, cam 
astfel : ; ' --

— Eram în'Comitetul sindicatului, 
la spital. Mă ocupăm . de munca1 
culturală.-Trebuia să dovedesc. , că 
merit alegerea, nu ?-Ei, am format, 
noi, acolo, o .echipă de teatru. E.rqu. 
mulți. amatori. Pe urmă a început 
să-mi placă. în 1963, cei de la Casa 
de cultură m-au luat în echipa 10r..f 
Cam așa a fost...

Doctorul Leția se sfiește, parcă,.-, 
să-și mărturisească pasiunea. .De . 
aceea nu ne. spune .că în anii stu
denției sale clujene scria texte de 
revistă pe care le interpreta îm
preună cu colegii săi, că eră atras 
de muzică, poezie. Dacă-1 întrebi 
cum își pregătește, cum își învață 
rolurile, el dă „vina" doar pe me

moria sa exersată, profesională, 
fără a aminti că, uneori, la el acasă, 
se petrece următoarea scenă: la 
masă, cu textul în față, stă o fetiță 
de nouă ani, care seamănă foarte 
mult cu dr. Leția ; acesta se plimbă 
prin cameră, ca pe scenă, și rosteș
te replicile, interpretîndu-le, iar Lu- ■ 
ciana citește replicile partenerilor. 
Din cînd în cînd fetița intervine, îl 
corectează și dacă aceste interven
ții sînt numeroase, actorul se aplea
că din nou asupra textului...

. ...In întreaga țară sînt mii de ase
menea artiști amatori, oameni care 
depun suflet în meseria lor, ca și în 
arta lor. Arlați pe scenă, devenind 
mesageri ai unor idei nobile, ei con
sideră .aplauzele spectatorilor drept 
cea mai prețioasă răsplată. La Me
diaș spectatorii" nu și-au precupețit 
aplauzele. Și" pe drept' cuvînt.

* '
Acum, odată cu înființarea Teatru

lui popular cu stagiune permanentă, 
răspunăbrife ' colectivului du cres
cut anul 'acostă ei. își propun să 
dea cinci' premiere, a căror bună 
pregătire-, cere multă muncă, Mai sînt 
apoi spectacolele.- în deplasare, cu 
dificultățile lor (aici e bine să spu
nem că se poate face mai mult pen
tru ca transportul echipei și dl recu
zitei să fie mai economicos și fără 
obișnuitele emoții cauzate de 
I.R.T.A.).

La : festivitatea--.de. inaugurare, re
prezentanții celor- trei Teatre, de stat 
din regiunea Brașov au promis tot 
ajutorul tînărului. colectiv, medieșan. 
De altminteri; Teatrul din Sibiu, a dat 
un sprijin eficient actorilor din Me
diaș, pe linia regiei, în montarea 
piesei- „Ancheta". Ei așteaptă acest 
ajutor și., pentru pregătirea altor' ' <b 
spectacole ma.i ales acum, la înce
put de drum.

Teatrul popular..este o formă su
perioară ' 'de organizare a activității 
artistice de drrîători.'Tir orașul unde 
funcționează, el" îndeplinește - un rol 
important, contribuind la educarea 
socialistă a oamenilor, la formarea 
și dezvoltarea gustului -estetic al a- 
cestojg. Entuziaștii . artiști amatori . 
din Mediaș sînt hotărîțî ca, prin fie
care spectacol'n3u. Să îndeplinească 
într-o măsură” 'sporită aceste îndato
riri esențiale; : 'Străduindu-.se să răs
pundă :-mereu măi' deplin exigențe-, 
lor publicului. ; .

ILIE CONSTANTIN

CHIMIA
Un șir întreg de îndeletniciri cas

nice se pretează la „chimizare“, se 
pot face mai ușor și mai bine cu 
ajutorul unor produse chimice. A- 
mintim de cunoscuții și atît de utilii 
detergenți Alba-Lux, Alba-Super, 
Perlan-Alb și Perlan-Albastru. De 
un mare ajutor va fi pentru 
gospodine folosirea, în viitorul a- 
propiat, a lacului de parchet, o 
peliculă care dă luciu și impermea
bilitate timp de cîțiva ani. Sînt în 
curs de elaborare și asimilare o se
rie de alte soluții, paste, prafuri.

Deși există o evidentă preocupare 
din partea Ministerului Industriei 
Petrolului și Chimiei, totuși pro
dusele de acest gen nu se găsesc 
încă pe măsura necesităților.

Ce propun cumpărătorii
Ce produse noi ar dori gospodi

nele să vadă în magazine ? în pri
mul rînd, dintre cele destinate ușu
rării treburilor grele și complicate. 
Curățirea unui covor, înlăturarea 
pietrei care se depune pe băi, în
treținerea faianței din bucătărie etc. 
cer multă bătaie de cap. Prafuri sau 
soluții anume pentru asemenea tre
buri ar fi bine venite.

Se produc pe scară largă țesă
turi și tricotaje din fire sintetice. 
Coloranții potriviți — în afara ce
lor puși la dispoziția industriei — 
se lasă însă așteptați. Pentru 
uz personal ei nu pot fi procurați. 
La capitolul „culori și vopsele“ ai
mai fi și altceva de spus. Se știe că 
azi preferințele se îndreaptă spre 
culori pastelate. Dar pe cînd a- 
cestea sînt drămuite cu zgîrcenie, 
vopselele în culori închise se găsesc 
în cantități care depășesc necesarul.

Cetățenii așteaptă de asemenea 
substanțe pentru curățatul pete
lor de pe haine și de pe țesă
turi. precum și substanțe cu care 
să se combată îngălbenirea lenje
riei din fire sintetice, preparate 
pentru curățarea și întreținerea în
călțămintei albe de piele. Amatorii 
de sporturi își au și ei sugestiile lor 
în legătură cu lărgirea sortimentului

ÎN GOSPODĂRIE
de chimicale. Schiorii caută ceară 
pentru schiuri, posesorii de vehicule 
ar dori să găsească lichid antiger și 
detergenți pentru spălarea mîinilor 
fără apă; fotografii amatori solicită 
atomal, final și rodinal în doze mici, 
iar melomanii — o substanță chimi
că pentru demagnetizarea discurilor.

Rîndurile de față nu-și propun să 
epuizeze toate propunerile cetățeni
lor. Pînă la apariția noilor produse, 
cumpărătorii se întreabă însă de ce 
o serie de produse create, din cele 
mai simple și obișnuite, nu se gă
sesc în cantități îndestulătoare în 
magazine : praful de spălat Alba- 
Super, carbonatul de amoniu, 
ultramarinul, oxizii de fier și de 
zinc sau sulfatul de cupru. Rezultă 
că fabricile producătoare trebuie să 
acorde toată atenția respectării con
tractelor și termenelor de livrare.

Mare parte din produsele chimice 
puse în comerț se bucură de căutare, 
sînt apreciate, se recomandă singure 
prin calitatea lor. Nu același lucru 
se poate spune despre unele din 
vopselele „Gallus“. Cumpărătorul le 
privește nedumerit : îi vine greu să 
se decidă să ia negrul, care nu e 
negru ci bate în bleumarin, sau 
bleumarinul care aduce a negru. 
Necorespunzător prototipului omolo
gat din punct de vedere al calității 
este și detergentul pentru spălat ve
selă (De-Ve). Rămîne ca specialiștii 
să elaboreze și să fabrice produsele 
chimice la nivelul cerințelor cum
părătorilor.

Utile, dar... necunoscute
Puține gospodine știu ce este 

„Mobiluxul“, un preparat pentru în
lăturarea petelor de pe mobilă și în
treținerea lustrului. L-au văzut 
poate în magazinele de speciali
tate dar, neștiind la ce folosește, 
nu i-au dat atenție. La fel de puțin 
cunoscut este și „Cartofinul“, un 
praf care împiedică încolțirea carto
filor păstrați pentru iarnă. Pentru a 
purifica aerul din încăperi se folo
sește „Odorcidul“ — niște pastile 

dezodorizante. Mai sînt și alte pre
parate chimice folositoare, ținute în 
anonimat din pricina lipsei de pu
blicitate, Cumpărătorii ar dori să se 
dea atenție unor mijloace de infor
mare mai ample. Aceasta este, de 
altfel, o obligație importantă a co
merțului, care ar trebui să pună la 
îndemîna clienților, în magazinele 
de specialitate, cataloagele produse
lor și modul lor de întrebuințare, 
prospecte etc., să le facă o reclamă 
corespunzătoare și să le prezinte cît 
mai bine.

Vînzătorii magazinului cu autoser
vire din piața Amzei din Capitală, 
specializat în desfacerea produselor 
chimice, propun ca, înainte de lan
sare, să fie puse în vînzare eșan
tioane din produsele noi, pentru a 
fi cunoscute părerile cumpărătorilor. 
Se pot găsi, evident, nenumărate 
mijloace și metode de publicitate. 
Este nevoie, în acest scop, de iniția
tivă și, desigur, de mai multă fan
tezie.

E. SZABO

Un nou lot de la fabrica „Chimica"-Timișoara, este 
trimis spre magazine.

Pe urmele materialelor publicate T IE A ir IRl IE • € II IE M A
„Pah a re Ie“

Referitor la însemnarea apărută 
în „Scînteia“ nr. 6107 sub titlul „Pa
harele“, în care era criticat faptul 
că magazinele de specialitate nu 
sînt bine aprovizionate cu aceste 
articole, Direcția generală a indus
triei de sticlărie și ceramică fină 
din Ministerul Industriei Ușoare 
subliniază în răspunsul trimis re
dacției că „producția de pahare 
crește în fiecare an“. Se dau și 
cifre în acest sens ; dar după cum 
se constată în magazine, creșterea 
cantitativă a producției de pahare 
nu răspunde și cerințelor privind 
modelele paharelor. în această pri

„Ramele tablourilor“
In „Scînteia“ nr. 6051 a apărut 

articolul cu titlul de mai sus, în 
care era criticată lipsa de interes 
a unităților cooperației meșteșugă
rești pentru lărgirea sortimentului 
la ramele de tablouri și îmbunătă
țirea calității lor.

Revenind asupra răspunsului tri- 

vință, însă, în răspunsul lor tova
rășii din direcția generală de resort 
nu-și fac probleme. „Privitor la 
modele și decoruri — se arată în 
răspunsul primit — acestea se exe
cută pentru diferite gusturi ale 
consumatorilor... De menționat că 
în cursul anului 1963 au fost omo
logate 109 modele de decoruri și 
șlifuri noi,, cu linie modernă“. 
Cumpărătorii se întreabă, însă, pe 
bună dreptate : unde se vînd a- 
ceste modele și cîte din ele sînt de 
bun gust ? Doar în magazine nu 
se văd...

mis după apariția articolului — 
în care nu Se arăta ce s-a între
prins în această direcție — Uniu
nea centrală a cooperativelor meș
teșugărești ne-a scris recent că s-au 
luat măsuri pentru crearea de noi 
modele de rame, ținînd seama și 
de sugestiile cuprinse în articol. De 
altfel — se mai arată în răspuns — 
cooperativa „Tehnica sticlei“ din 
Capitală, producătoare de rame, e- 
xecută și comenzi după gustul și 
preferințele fiecărui client.

Magazin modern 
de îmbrăcăminte

BRAȘOV (coresp. „Scînteii“). — 
Pe Bd. Lenin din Brașov s-a des
chis un mare magazin de îmbră
căminte pentru bărbați și femei, 
întregul magazin este o expoziție 
deschisă : costumele, sacourile, 
paltoanele, pardesiele etc sînt a- 
ranjate pe măsuri și culori, în dis
pozitive speciale (ștendere), intro
duse în pereți. Acest mod de a- 
menajare dă posibilitate cumpără
torului să se orienteze foarte re
pede și să-și aleagă ce-i este ne
cesar.

TEATRE : Teatrul de Operă șl Balet 
al R. P. Romîne : Răpirea din Serai — 
(orele 11), Giselle — (orele 19,30). Tea
trul de stat de operetă : Mam-zelle Ni- 
touche — (orele 10,30), Plutașul de pe 
Bistrița — (orele 19,30). Teatrul Națio
nal „I. L. Caragiale” (Sala Comedia) : 
Vizita bătrînei doamne — (orele 10), 
Mașina de scris — (orele 15,30), Apus de 
soare — (orele 19,30) ; (Sala Studio) : A- 
dam și Eva — (orele 10), Surîsul costă 
un milion — (orele 15,30), O femeie cu 
bani — (orele 19,30). Teatrul „C. I. 
Nottara" (Sala Magheru) : Steaua polară
— (orele 10), Vlaicu Vodă — (orele
15.30) , Carieră pe Broadway — (orele
19.30) ; (Sala Studio) : Casa cu două 
intrări — (orele 10.30), Băieții veseli — 
(orele 16), Bucătăreasa — (orele 20). Tea
trul „Lucia Sturdza Bulandra“ (Sala 
din bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : 
Război și pace — (orele 10), Comedia e- 
rorilor — (orele 15), Orestia — (orele
19.30) ; (Sala Studio, din str. Alex. Sa- 
hia nr. 76 A) : Jocul de-a vacanța — (o- 
rele 10), Noaptea e un sfetnic bun — 
(orele 15 și orele 19,30). Teatrul de Co
medie) : Șeful sectorului suflete — (o- 
rele 10,30 și orele 19,30), Umbra — (orele
15.30) . Teatrul Muncitoresc C.F.R.-Giu- 
lești : Gaițele — (orele 15,30), Băiat bun, 
dar... cu lipsuri — (orele 19,30) ; (La 
Săla Palatului R. P. Romîne) : Paharul 
cu apă — (orele 19,30). Teatrul pentru 
copii și tineret (Sala din str. C. Miile) : 
Ocolul pămîntului în 80 de zile — (ore
le 11 și orele 20), Acuzarea apără — (o- 
rele 16), (La Sala din str. Eremia Gri
gorescu, fost cinema „V. Alecsandri“) : 
Emil și detectivii — (orele 9). Teatrul 
evreiesc de stat : Opera de trei parale
— (orele 11), Jurnalul Annei Frank — 
(orele 20). Teatrul satiric muzical „C. 
Tănase“ (Sala Savoy) : Expoziția de 
muzică ușoară — (orele 11). Revista de 
altădată — (orele 20); (Sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Stelele estradei — 
(orele 20). Ansamblul de cîntece și dan
suri al C.C.S. : Visuri îndrăznețe — (o- 
rele 20). Teatrul Țăndărică (Sala Aca
demiei) : Năzbîtiile lui Țăndărică — 
(orele 11), Umor pe sfori — (orele 17). 
Circul de stat : Surprize berlineze — 
(orele 15.30 și orele 19.30).

CINEMATOGRAFE : Legea Antarc
tide! — film pentru ecran panoramic : 
Patria (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,45; 21).
Viață sportivă : București (9,30; 12,15; 
15; 18; 20,45). Republica (9:. 12; 15; 10; 21). 
Podul : Festival (10; 12; 14; 16,15; 18,30; 
20,45), Grivița (10; 12: 14: 16; 18.15; 20.15). 
Tomis (10; 12: 14; 16; 18,15; 20,30). Pri
vește înapoi cu mînie — rulează la ci
nematografele : Carpațl (9; 11,15; 13,30: 
15,45; 18; 20,15), Feroviar (9.15; 11,30: 
13.45; 16; 18,15; 20,30), Modern (9,30; 11.45; 
14: 16,15; 18,30; 21) Magazin film : Ca
pitol (10; 12; 14; 16.15; 18,30; 20,30), Excel
sior (10: 12; 15; 16,45; 18,30; 20,30), Miori
ța (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), Melodia 
(10; 12; 15; 17; 19; 21). Uraganul ; Victo
ria (9.45: 12: 14.15: 16.30; 18.45; 21), Popu
lar (10,30: 16; 18,15; 20,301. Haiducul do 
pe Ceremuș : Central (10.30; 12.30; 14,30; 
16,30; 20,30). Nu-i loc pentru al treilea :

Lumina (9,30; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30), 
Progresul (11,30; 15,30; 18; 20,15). Agatha, 
lasă-te de crime!: Union (11,30; 15,45; 
18; 20,15), Munca (12; 16; 18,15;■ 20,30). , 
Program de filme pentru copii : Doina 
(orele 10). Placido : Doina (11,30; 14,30; 
16,30; 18,30; 20,30), Flacăra (14,30; 16,30; 
18,30; 20,30). împărăția oglinzilor strîm-.. 
be : Timpuri Noi (de la orele 10 la ore-'», 
le 17 rulează în continuare ; 19; 21), Cul
tural (10,30; 16; 18;’20), C'otrOceni (16: 
18,15; 20,30). Pisica de mare : Giulești 
(10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30), Voi- ■ 
ga (10! 12; 15; 17î 19; 21). Parașutiștii : 
înfrățirea între- popoare (11,30; 15,30: 
17,45; 20). Povestirile lui Drda : Dacia
(10; 11,45; 13,30; 15,30; 17,15; 19; 21). Ba
lada husarilor Buzești (11,30; 16; 18,15;
20.30) . Arhiva secretă de pe Elba : Crîn- 
gași (ll;30; 16; 18,15; 20,30). Medicamen
tul care ucide (ambele serii) : Bucegi 
(9; 12,30: 16; .19,30), Arta (10; 15,30; 19), 
Lira (15,30; 19). Ucigașul și fata : Unirea 
(11; 16; 18; 20). Tudor (ambele serii) : 
Vitan (15,30; 19), Moșilor (16; 19,30). Qi- 
vitoq : Aurora (10,15; 12,15; 14,30; 16,30: 
18,30; 20,30), Flamura (10; 12,15; 16; 18.15;
20.30) . Cu toții acasă : Luceafărul (10,30; 
16; 18,15; 20,30). Cavalerul Pardalllan — 
cinemascop : ‘ Viitorul (11,30; 13,30; 16; 
18,30; 21). Anicka merge la școală: Co- 
lentina (16; 18;' 20), Adesgo (10,30; 16; 
18; 20). Jurnalul Annei Frank — cinema
scop ; Floreasca (15; 17,45; 20,30), Pacea 
(16; 18,45), Ucigașul plătit — cinemascop : 
Drumul Sării (11; 16; 18; 20). Elena din 
Troia — cinemascop : Ferentari (15,30; 
18; 20,30). Gol printre lupi — cinema
scop ; Cosmos (15,45; 18; 20,15).

TELEVIZIUNE : Orele 8,50 — Gimnas
tica de înviorare la domiciliu. 9.00 — 
Emisiune pehtru copii și tineretul șco
lar. 10,30 — Rețeta gospodinei. 11,00 — E- 
mlsiune pentru sate. In jurul orei 13,30 
— Aspecte de la Jocurile Olimpice de 
iarnă. Transmisiune de la Innsbruck. 
18,00 — Transmisiune din Studioul de 
concerte al RadioteleViZlurtil : Varietăți. 
1.9,00 -— Jurnalul televiziunii, 19,15— 
Partea a doua a emisiunii de varietăți. 
In jurul orei 20,30 — Aspecte de la Jo
curile Olimpice de' iarnă — Transmisiu
ne de la Innsbruck. în încheiere : Bu
letin de știri, sport șl „buletin meteoro
logic.

GUME VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 3, 4 

Și 5 februarie a. c. In țară : Vreme în 
general, umedă, cu cerul noros. Va ninge 
temporar, la începutul intervalului. Vînt 
slab, pînă la potrivit. Temperatura- ușor 
variabilă, minimele vor fi cuprinse în
tre minus 5 și minus 15 grade, local, mal 
coborîtă, iar maximele între minus 8 și 
plus 2 grade. In București : Vreme 
umedă, cu cerul variabil, mai mult-no
ros. Tendințe de ninsoare slabă. Vînt 
potrivit din sectorul nordic. Tempera
tura în scădere ușoară, minima va 
oscila între minus 2 și minus 4 grade, 
iar maxima între zero grade și“ minus 
2 grade. Ceață slabă dimineața șl seara,
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D R UMUL LENTILE
Se spune că, demult, unui brah

man cu vederea slăbită i s-a adus 
o bucată..de stiOlă cu însușiri mi
raculoase. Privind prin. ea.,: atît jde 
tare s-a speriat, îneîț a ariincaț cit 
colo „ochiul vrăjit“.-Ispită de a s.e 
mâi uita s-a dovedit însă curînd 
i'ai tare, și a pus din nou lentila 
\ ochi. După aceea a folosit-o, pe 

' "'Uriș, foarte des.
De atunci a trecut multă vreme 

și purtătorii „ochilor vrăjiți" ș-au 
înmulțit considerabil. O statistică 
actuală ne informează că, îă pre
zent, .17 la șută din populația glo
bului poartă ochelari ; deci, din 
șase oameni, unul a trecut pe la 
oculist. Foloasele aduse lumii de 
lentile nu se rezumă însă numai 
la atît. între microsc.oape.le ce mă
resc lumea „invizibilă" de cîteva. 
mii de ori și telesçoapele giganti
ce, care scrutează spațiul astral, se 
mai află sute de aparate optice, 
care utilizează însușirile lentilelor 
Servicii practice diverse și nenu
mărate cercetări științifice ar fi 
imposibile fără, existența acestora.

Șlefuitorii sticlei
Iată-ne la unul din locurile de 

naștere ale lentilelor — întreprin
derea. Optică Romînă din Bucu
rești. Poposim mai întîi acolo unde 
se află materia primă. în fața noas
tră stau înșirate blocuri masive, 
greoaie și aproape mațe, departe de 
a av.ea acea transparență de cleș
tar, prin care lumina să-și joace 
nestingherită razele. Totuși ele sînt 
dintr-o sticlă cu calități speciale.

Să urmărim fluxul tehnologic. 
Unul din blocuri este ridicat cu a- 
tenție și dus pînă în „gura" unui 
fierăstrău circular; ’care în loc de 
„dinți" are pulbere- ■ fină, de dia
mant. Aici este tăiat în felii apoi 
în bucăți și... .bucățele, aproape de 
dimensiunile, viitoarelor lentile. E 
drept, acestea vor fi foarte mici, 
surprinzător de midi. Deocamdată 
să urmărim însă nașterea unor 
lentile de mărimi obișnuite.

Cîțiva pași și, în. fața noastră, se 
aștern șiruri de platouri metalice, 
care se rotesc cu iuțeală: Pe ele 
curg necontenit abrazivele fine 
(materiale de șlefuit). Șlefuitorii 
apasă cu îndemînare bucățile de 
sticlă.pe plgto.u; la început crez.i că, 
treaba aceasiamțu ~va -avpa nici un-, 
rezultat, căci: .piu -obș^iui -nici, o 
schimbare; -Schimbârea-șe.-producă, .- 
însă, cu -, o încetineală chinuitoare. 
Mai întîi, wezi., curii. ,se -șub.țig?ă, r, 
cum „prinde" "curbură, cuțn-.ia, în 
sfîrșit, aspectul de lentilă. Și totul 
se petrece-acolo,"înținoroiul“-'sub
țire al abrazivuliti.' Viitoarea lehtilă
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este apoi prinsă, cu ajutorul unei 
paste negre, între pălărioarele, ca 
de ciupercuță, ale unor dispozitive 
ce se rotesc în sensuri .contrare. 
Șlefuirea continuă aici, la, precizii 
mai înalte. Micrometrele urmăresc 
neîncetat operația: Puțin, încă pu
țin, și bucata de sticlă își va me
rita numele âe lentilă. Iată, a po
posit în atelierul de centrare. Aici, 
aparate speciale corectează în așa 
fel curbura incit centrul optic să 
coincidă cu cel geometric. Calită-

Lentila Ia care lucrează Ion Stoica, 
e atît de mică îneît poate fi șle
fuită numai privită prin lupă. In 
fotografie ea se află în mijlocul 

cerculețului alb.
Foto : M. Cioc 

țile i se măsoară după cele 
mai severe criterii ale opticii. 
Toleranțele nu depășesc cîteva 
zecimi de microni. Calitatea 
maximă corespunde lipsei acestor 
zecimi de microni, cit și așa-numi- 
telor inele ale lui Newton. Aseme
nea lentile cer o execuție specială 
și, se produc pentru aparate de 
înaltă precizie.

Bobita de rouă
" Se deschide o ușă și pătrundem 

” într-o altă încăpere. Fiecare masă 
are deasupra cite o lampă. Liniște 

'’d'esăvîrșită; ■■■ ■ ■ '
Aici Tuèieâzü „așii", N? oprim lîn- 

‘ gă loh 'Stoica. E absorbit de munca 
sa și, la început, nici nu ne simte 
prezența. In mină poartă un fel de

tijă minusculă și parcă se joacă cu 
ea. Căutăm curioși lentila pe care 
o execută dar ea poate fi văzută 
numai cu... ajutorul unei alte len
tile.

De necrezut. Undeva, în capătul 
acelei tije, se zărea, mărită de lupa 

. soră, o bobiță strălucitoare, ca de 
rouă. O lentilă mică cît gămălia 
acului, Cum poate fi făurită aceas
tă bijuterie a opticii ? Intr-un sin
gur fel — stăpînihd la perfecție 
tainele meseriei, avînd un ■ calm 
desăvîrșit. precizie în mișcări, răb
dare. Nimic n-ai voie să faci în 
grabă. Aici se execută lentilele cu 
toleranțele cele mai mici. Evident, 
ca să ocupi un loc la una din a- 
ceste mese trebuie să ajungi la un 
grad de măiestrie foarte înalt.

Era o lentilă frontală a obiecti
vului de 90, pentru microscopul 
binocular de laborator. Bobița mă
rește de 90 de ori, iar combinația 
de lentile a microscopului — de 
1 35o de ori.

Examenul final
Mai există o încăpere în care se 

află o mulțime de aparate. Aici se 
efectuează controlul optic final. 
Deși au trecut, în fazele interme
diare, prin numeroase controale de 
calitate, lentilele mai au de pro
movat un ultim și greu examen. 
Fiecare în parte este supusă la cele 
mai minuțioase măsurători și nu
mai atunci cînd primește... certifi
catul de absolvire i se dă „bun de 
montaj“, sau „bun pentru livrare“'. 
Interesant este aici și faptul că 
majoritatea aparatelor de control 
au la bază tot... lentile. Un „ochi 
vrăjit" cercetează cu exigență pe 
cel proaspăt născut și, dacă întru
nește toate calitățile, este admis.

De-acum, noile lentile pornesc 
iarăși la drum, dar într-o altfel de 
călătorie. Unele au o distanță scur
tă de parcurs — pînă în secția de 
montaj a întreprinderii,- unde, după 
ce trec prin multe alte operații, 
intră în componența microscoape- 
lor, fotometrelor, dentioarelor 
stomatologice, microfotocamerelor 
pentru microradiografii, a aparate
lor de proiecție, aparatelor de fo
tografiat, lupelor etc., Multe din 
lentile trec pragul fabricii, fiind 
folosite la confecționarea altor a- 
parate optice ori a ochelarilor.

☆
Așa se nasc lentilele. Procesul 

acesta, în liniile sale esențiale, în
seamnă șlefuirea cu migală și artă 
a sticlei ; muncă de înaltă preci
zie, finețe de bijutier.

VASILE TINCU

La Consiliul Superior al Agriculturii
A

Închiderea lucrărilor ședinței lărgite 
a Secției de cereale și plante tehnice
Sîmbătă au luat sfîrșit lucrările 

ședinței lărgite a Secției de cereale 
și plante tehnice a Consiliului Su
perior al Agriculturii.

La discuții, în ultima zi a lucrări
lor, au mai luat cuvîntul tovarășii : 
Vasile Popescu, inginer la G.A.C. 
„Gheorghe Doja“, regiunea Bucu
rești, Alexandru Popescu, inginer 
șef la S.M.T. Hărman, regiunea Bra
șov, Ion Moldovan, președintele 
G.A.C. Valea Largă, regiunea Mu- 
reș-Autonomă Maghiară, Nicolae 
Blîndu, președintele G.A.C. Bosanci- 
Suceava, Dumitru Blaj, directorul 
Fabricii de zahăr Bucecea, regiunea 
Suceava, Ion Corbaci, președintele 
G.A.C. Șimand, regiunea Crișana, 
Zenovie Stănescu, șef de laborator 
la I.C.C.P.T. Fundulea, Alexandru 
Fülöp, inginer la G.A.C. Miercurea 
Nirajului, regiunea Mureș-Auto- 
nomă Maghiară, Toma Dragoș, di
rectorul Institutului de cercetări 
pentru mecanizarea agriculturii, 
Gherghina Pică, directorul Fabricii 
de zahăr Roman, regiunea Bacău, 
Constantin Nicolau, secretar general 
în Ministerul Industriei Alimentare.

în încheierea lucrărilor, prof. Ni- 
cölae Giosan, prim-vicepreședinte al

Numirea ncaiui trim's extraordinar 
și ministru plenipotențiar 

al ilepuH'di Po;u’are Komme 
in Afganistan și Ceylon

Printr-un decret al Consiliului de 
Stat al Republicii Populare Romîne, 
tovarășul Aurel Ardeleanu a fost 
numit și în calitate de trimis extra
ordinar și ministru plenipotențiar al 
Republicii Populare Romîne în Af
ganistan și Ceylon cu reședința la 
New-Delhi, în locul tovarășului Hc- 
rați'u Iancu, care a primit o altă 
însărcinare.

(Agerpres)

Kecital de cîntece 
latino-americane

Miriam Acevedo de la Teatrul Na
țional din Havana, care ne vizitează 
țara, a susținut sîmbătă seara un re
cital în studioul de televiziune 
București acompaniată de o mică 
formație instrumentală. Programul 
a cuprins unele dintre cele mai răs- 
pîndite cîntece populare cubaneze 
și ale altor popoare din America 
Latină.

Consiliului Superior al Agriculturii, 
a subliniat rezultatele rodnice ale 
ședinței, valoarea științifică a refe
ratelor prezentate și aportul prețios 
adus de participanții la discuții la 
îmbogățirea experienței în cultura 
sfeclei de zahăr. Vorbitorul a sinte
tizat rezervele existente în unități 
pentru sporirea producției și a pre
cizat sarcinile ce revin consiliilor a- 
gricole, specialiștilor și conducerilor 
G.A.C. și S.M.T. pentru folosirea 
deplină a acestora, în vederea obți
nerii unei producții sporite de sfe
clă de zahăr și de o calitate tehno
logică ridicată.

La ședință au fost adoptate re
comandări privind cultura sfeclei de 
zahăr în anul 1964. Elaborate pe 
baza celor mai noi rezultate ale cer
cetărilor științifice, a experienței 
G.A.C. fruntașe și a sugestiilor par- 
ticipanților. recomandările consti
tuie un îndreptar pentru consiliile 
agricole și unitățile cultivatoare în 
stabilirea celor mai eficiente măsuri 
agrotehnice și aplicarea lor corectă, 
corespunzător condițiilor pedocli
matice ale unităților.

(Agerpres)

Schimb de experiență privind 
cultura cartofilor timpurii

Sîmbătă a avut loc la Răcari, re
giunea București, un schimb de ex
periență pe țară cu privire la cultu
ra cartofilor timpurii, la care au luat 
parte cultivatori din regiunile Bucu
rești, Dobrogea, Brașov, Banat, Su
ceava, Bacău, Maramureș și altele, 
cercetători de la stațiuni experimen
tale, reprezentanți ai organizațiilor 
comerciale.

Participanții au ■ vizitat gospodăria 
colectivă din comuna Slobozia Moa
ră, unitate mare producătoare de 
cartofi timpurii, unde au asistat la 
demonstrații privind construirea ia- 
rovizatoarelor din panouri cu folii de 
polietilenă, folosirea mâgnetodiaflu- 
xului la iradierea cu unde electro
magnetice a cartofilor de sămînță.

Au fost expuse referate privind 
măsurile pentru • extinderea culturii 
cartofilor timpurii și creșterea pro
ducției la hectar.

Pe marginea referatelor s-au pur
tat discuții.

In încheiere, Gh. Stanciu, adjunct 
al secției de hortiviticultură din 
Consiliul Superior al Agriculturii, a 
subliniat necesitatea generalizării 
experienței unităților agricole socia
liste fruntașe și a rezultatelor cerce
tărilor științifice în producția carto
filor timpurii. (Agerpres)

Seară a prieteniei sovieto-romine la Moscova
MOSCOVA 1. — Corespondentul 

Agerpres transmite : La Moscova a 
avut loc. o seară a prieteniei so- 
vieto-romîne cu prilejul apropiatei 
aniversări a 16 ani de la semnarea 
Tratatului de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală, dintre R. P. 
Romînă și Uniunea Sovietică. Au 
participat Ana Tukanova, vicepre
ședinta Asociației de prietenie so- 
vieto-romînă, reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., un numeros public.

Reuniune în problemele protecției 
invențiilor

GENEVA 1 (Agerpres). — La Ge
neva se desfășoară lucrările grupu
lui de experți din țări membre ale 
Uniunii de la Paris pentru protecția 
proprietății industriale.

Grupul de experți a fost convocat 
de Birourile internaționale reunite 
pentru protecția proprietății indus
triale, literare și artistice (cu se
diul la Geneva), pentru a examina 
o propunere făcută de reprezentan
ții R. P. Romîne la Conferința de la 
Lisabona din 1958.

Cu acel prilej s-a propus să se

„Cazul
La 31 ianuarie, Hans Krüger, mi

nistrul federal pentru problemele 
persoanelor strămutate și refugiați- 
lôr, și-a prezentat demisia sub pre
siunea curentului de opinie, care 
s-a format in urma dezvăluirii 
trecutului său nazist.

„Cazul Krüger“ a produs vîlvă în 
R.F.G., iar presa vest-germană a 
publicat recent noi amănunte și re
latări. S-a arătat astfel că, în timpul 
celui de-al doilea război mondial 
Krüger a fost judecător la tribu
nalul militar special din orașul po
lonez Chojnice purtînd răspunderea 
pentru condamnarea la moarte și 
executarea a mulți din cei aproape 
2 000 polonezi asasinați în acea lo
calitate.

Revista „Der Spiegel“ relatează 
că inițial, Krüger a încercat să 
nege aceste „amintiri“, afirmînd că 
el n-a fost niciodată judecător la 
un tribunal militar special, ci a 
funcționat doar la o judecătorie de 
primă instanță...

„Acum însă —continuă revista 
— după prezentarea fotocopiilor u- 
nor documente autentice ce nu ad
mit nici o îndoială că el a funcțio
nat ca judecător la tribunalul mili
tar special din Konitz (denumirea 
germană a orașului polonez Choj
nice — n.r.), ministrul recunoaște : 
«Acest lucru l-am uitat cu desăvîr-

Prof. dr. A. N. Novikov, directo
rul Institutului de oncologie din 
Moscova, și prof. dr. N. S. Buzulo- 
kov au împărtășit impresii din călă
toria făcută în R.P. Romînă. Gheor
ghe Stoian, consilier al ambasadei 
R. P. Romîne, a vorbit despre im
portanța Tratatului romîno-sovietic.

Participanții au vizionat apoi fil
mul documentar romînèsc „Ma
maia“ și un program artistic.

recunoască de către toate statele 
membre ale Uniunii că certificatul 
de autor de invenție (specific țărilor 
socialiste) este un titlu de protecție 
a invențiilor în sensul prevederilor 
convențiilor internaționale.

La lucrările grupului de experți 
participă și o delegație, de experți 
din R. P. Romînă. în prima ședință 
a grupului, Ion Anghel, consilier ju
ridic șef în Ministerul Afacerilor 
Externe, a fost ales, la propunerea 
reprezentantului S.U.A., președinte 
al grupului de experți.

Krüger“
șire»... Drept justificare a memoriei 
sale slabe, fostul ' judecător aduce 
următorul argument : «Știți, pentru 
un judecător, pronunțarea unei con
damnări la moarte devine o chesti
une de pură rutină»“...

Amnezie — la Krüger. Prietenii 
lui n-au fost loviți însă de aceeași 
uitare. „în fruntea ministerului 
pentru problemele persoanelor 
strămutate — scria, înainte de de
misie ziarul vest-berlinez „Sude
ten-Nachrichten“ (purtătorul de cu- 
vînt al organizației revanșarde „A- 
sociația persoanelor strămutate") — 
a fost numit un om care sè bucură 
de încrederea noastră".

încredere — pe ce bază ? A ante
cedentelor : a participat activ la pu
ciul hitlerist din 1923 ; după acapa
rarea puterii de către naziști a fă
cut o „carieră amețitoare“.

După război, n-a renunțat la acti
vitatea politică. El a fost unul din 
întemeietorii „Asociației persoane
lor strămutate", devenind cu timpul 
președinte al acestei asociații.

Referindu-se la protestele opiniei 
publice, ziarul „Braunschweiger 
Zeitung“ a cerut „demiterea lui 
Krüger... pentru că el aduce și în 
Occident prejudicii prestigiului in
ternațional al Republicii Federale“.

G. DASCALU

Rapidistele s-au calificat
à «a« I n n ti

INNSBRUCK 1 (Agerpres). —
Cea de-a 4-a zi a Jocurilor Olim

pice de iarnă, dominată de întrece
rile feminine la schi și patinaj, a 
■fost bogată în surprize,..performan-

Cr. Goitschel 
(Franța)

Pentru prima 
oară în istoria O- 
limpiadelor albe, 
două surori reu
șesc să obțină 
medaliile de aur 
și- argint. Este 
vorba de schi- 
oarele fraheeze 
Christine și Ma- 
rielle Goitschel, 
clasate pe locul 
1 și respectiv 2 
în proba de sla
lom special la 
care au par-

în semifinala Ci C. E.
A doua confrurităre dintre echipe- , ■ ■•■<,■ ■ ,
feminin* ■ f RațSiăc -.BucureșIf-Fort-’T& sPectaculQase 51 dispute dirze in

' •' ' care.urjeori.sutimile.de secunda au
decis pe cîștigătorii laurilor olimpici.

■ j inepuizabila patinatoare sovietică
■ Lidia. Skoblikova continuă să co

lecționeze medalii de aur. Ieri, Li-
■ dia a cucerit cel de-al treilea titlu 

la aceste jocuri, clasîndu-se pe pri- 
mul loc și în proba de 1 000 m, fără 
,a. uita“ să. bată și recordul olimpic. 

Cu această performanță, Skoblikova
tinüare ale ätckÄfc cè"-f'drèpf măi mult' -egalează recordul patinatorilor nor- ticipat 56 de concurente din 16 țari.

’ *■ , s r-.,,-• r,,....yegieni • Ballangrud' și Andersen, Pînă’la Jocurile de la Innsbruck,

DIN VIAȚA CULTURALĂ INTERNAȚIONALĂ
? L_____ .---■r—,schritt WefSÂèàféllds) dăBf&șurdtă iëri 
seara în Sală FlOréascd' dirf Capita
lă:, s-a înch'ëiaVcur'viC'torià ‘ răpid.iB-; 
telör și călif4careă'!lcirr'în senîifiîiâ- 
lele „Cupeir■-C&hpioiîfior;> ieuropefii", 
în cadrul cărora:vor^întîlni formația 
Spartacus-Budapeșța.........................

Prin golul înscris chiar la capătul 
primului atac- rapidistele -lăsau-im- 
presia că vor cîștiga ușor. In con-

:..ă.
decît adversarele, dăr nil’■' reüVesö - . . .
să finalizezedecît o ' singiiraC’data,"'Tar®' ciștigasera la trecutele ediții, 
deoarece joaca' timorat (deși nu ă- 
vedu nici un ' motiv) ' și neglijează 
contraatacurile rapide. 'Jucătoarele 
noastre se regăsesc abia spre sfîr- 
șitul primei reprize, cînd au marcat 
de altfel 3 puncte ca urmare a unor 
inspirate contraatacuri.

Repriza secundă a avut o desfă
șurare asemănătoare, cu deosebirea 
că gazdele au marcat în această 
parte a jocului numai 3 puncte, față 
de 5 în prima repriză. E drept însă 
că șuturile trimise de ele au nime
rit de multe ori barele. In această 
p -te a întîlnirii jocul a fost mai 
t ctaculos. Intervențiile Irinei Hec
tor,-' ca și șuturile Elenei Hedeșiu 
și ale Anei Boțan ău fost deseori ______ _____
aplaudate. Din echipa germană s-au ' taj substanțial, dar ultima lor cobo- 

1 evidențiat Schanding și Kahnt. Me
ciul s-a încheiat cu scorul de 8—4 
(5—2). A arbitrat cu competență iu
goslavul Pupicl.

„Anul Shakespeare 
în Anglia

■ trei medalii într-0 singură olim
piadă. ' Dar sportiva sovietică are 
șansa să întreacă acest record, pen
tru că' astăzi ea va lua startul și în 
proba de 3 000 m.

Clasamentul probei de 1 000 m pa
tinaj viteză : 1. Lidia Skoblikova 
(U.R.S.S.), l’33“2/10, — record olim
pic ; 2. Irina Egorova (U.R.S.S.)
l’34“3/10 ; 3. Kaija Mustonen (Fin- 

' landa) l'34”8/10.
Surpriză la bob. Proba echipa

jelor de două persoane a revenit en
glezilor Anthoni Nash — Robin 
Dixon,.în timp ce echipajele italiene, 
principalele favorite, au trebuit să 
se mulțumească cu medalii de argint 
și bronz. înaintea ultimei manșe, 
Zardini și Bonagura aveau un avan-

rîre n-a fost destul de reușită, astfel 
că echipajul englez și-a adjudecat 
titlul cu un avans de numai 12 su
timi de secundă.

Echipajul romîn Panțuru — Pa- 
șovschi a ocupat locul 13.

Pe pîrtie, boberii englezi Nash și Dlxon, cîștigătorii titlului olimpic 
la bob de două persoane Télefoto Agerpres

Pînă ' la Jocurile de la Innsbruck, 
Marielle cîștigase multe concursuri 
internaționale și era favorita echi
pei franceze. Iată însă că, de data 
aceasta Christine a învins nu nu
mai pe americana Säubert și pe 
schioarele austriece, dar și-a luat 
și revanșa în familie. Proba de 
slalom special s-a desfășurat pe 
pîrtia de la Lizum care măsoară 
350 metri și are o diferență de nivel 
de 130 metri. în prima manșă con
curentele au avut de trecut prin 51 
de porți, iar 
prin 56.

Clasamentul
1. Christine , , .
l’29”86/100 (43”85/100 plus 46”01/100j;
2. Marielle Goitschel (Franța) 1’30” 
77/100 ; 3. Joan Säubert (S.U.A.) 
l’31”36/100 ; 4. Hedi Biebl (Germa
nia) l’34”04/100 ; 5. Edith Zimmer
mann (Austria) l’34”27/100 ; Christi 
Haasl (Austria) l’35”ll/100.

La Seefeld, pe o pîrtie acoperită 
cu zăpadă proaspătă, s-a disputat 
proba feminină de schi fond pe dis
tanța de 10 km. Din cele 36 concu
rente, reprezentînd 12 țări, cel mai 
bun timp a fost realizat de schioara 
sovietică Claudia Boiarskih, învăță
toare din Sverdlovsk, în vîrstă de 
24 ani. Pe locul doi — tot o sovie
tică : Mekșilo. Campioana olimpică a 
ediției trecute, Maria Gusakova, a 
cucerit de 
bronz.

Cel mai 
în turneul 
gheață de la Innsbruck a fost înre
gistrat ieri în meciul dintre echipele 
U.R.S.S. și Elveției: 15—0 pentru ho- 
cheiștii sovietici. Tot în grupa A. 
Cehoslovacia — Finlanda 4—0.

' în grupa B, Austria a învins cu 
3—0 selecționata R.P. Ungare.

în manșa

la slalom 
Goitschel

a doua,

special : 
(Franța)

data aceasta medalia de

mare scor de pînă acum 
olimpic de hochei pe

AZI, PE MICUL ECRAN

Trei emisiuni 
olimpice

Pentru astăzi, televiziunea ro
mînă a programat transmiterea 
unor noi emisiuni de la „Olimpia
da albă". Intre orele 13,25 și 14,30 
va putea fi urmărită desfășurarea 
probei de slalom uriaș — bărbați, 
iar de la 20,30 pînă la 22,30 proba 
de patinaj artistic — femei (figuri 
libere). In continuare se transmite 
o cronică filmată cuprinzînd prin
cipalele întreceri ale zilei.

Anul acesta se împlinesc 
400 de ani de la nașterea 
lui William Shakespeare. 
După cum anunță presa 
britanică, acestui jubileu îi 
vor fi consacrate în Anglia 
două stagiuni teatrale. Se 
prevăd și turnee ale artiș
tilor englezi în Europa și 
în America. Festivitățile au 
început la 11 ianuarie prin 
deschiderea unei stagiuni 
Shakespeare a trupei Ro
yal Shakespeare Company 
la teatrul Aldwych. în pro
gram figurează spectacolul 
„Războiul rozelor', realizat 
de P. Hali pe baza cronici
lor istorice ale lui Shakes
peare, „Henric al Vl-lea" 
și „Richard al Ill-lea“. A- 
cest spectacol s-a bucurat 
de un mare succes încă în 
1963 la Stratford. în pro
gram figurează și piesele 
„Comedia erorilor“ și „Re
gele Lear’“. Im începutul

lui februarie Royal Shakes
peare Company întreprinde 
un turneu de 4 luni în străi
nătate cu piesele „Comedia 
erorilor" și „Regele Lear". 
Vor fi date reprezentații în 
Berlinul occidental, Fra
ga, Budapesta, Belgrad, 
București, Varșovia, Lenin
grad, Moscova, iar apoi în 
America — la Washington, 
Boston, New York și To
ronto. La 17 martie, la tea
trul Aldwych ' vor începe 
spectacolele date de colec
tivele a șapte cunoscute 
teatre din străinătate. în 
aprilie, la Stratford se vor 
realiza, pentru prima oară, 
spectacole cu toate „croni
cile istorice“ ale lui Shakes
peare. Ele vor fi prezen
tate în ordine cronologică : 
„Richard al II-lea", „Hen
ric al IV-lea", „Henric al 
V-lea", „Henric al Vl-lea“, 
„Eduard al IV-lea" și „Ri
chard al IlI-lea".

„Cîntecele 
Africii“

Sub acest titlu s 
apărut recent o cu
legere de povestiri 
a tînărului scriitoi 

Richard Ryve din 
Republica Sud-AIri- 
cană. După părerea 
criticii progresiste, 
acest scriitor, in 
vîrstă de 32 ani, a 
reușit să exprime în 
povestirile sale esen
ța tragediei popu
lației băștinașe din 
Africa de sud și să 
demaște caracterul 
inuman al politicii. 
de apartheid, pro
movată de cercurile 
conducătoare din 
R.S.A. Autorul în
suși s-a născut și a 
crescut în cocioa
bele unei rezervații 
pentru oamenii de 
culoare.

Muzeul Luvru din Paris a fost îmbogățit cu o nouă donație. Este vorba de un tablou 
al pictorului Van Gogh, cunoscut sub numele : „Doi țărani dormind“. Inspirîndu-so 
după o litografie de Lavielle care reprezenta o scenă cîmpenească de Millet, Van 
Gogh a pictat tabloul într-o armonie de culori în albastru și auriu. Tabloul datează 
din 1889. Din această perioadă a activității Iui Van Gogh, la Luvru se mai află un 

singur tablou intitulat „Camera lui Van Gogh de la Arles”.

Teatrul Memorial Shakespeare din Stratford on Avon 
(Anglia)

HLM DESPRE UN ÎNFLĂCĂRAT 
ANTIFASCIST

Anul 1927. Cunoscutul publicist 
german Karl von Ossietzky devine 
redactor-șef al revistei progresiste 
„Weltbühne". Astfel începe noul 
film pentru televiziune „Karl von 
Ossietzky“, realizat în R. D. Ger
mană — despre viața unui luptă
tor împotriva fascismului, care a 
pierit într-un lagăr nazist. Filmul 
prezintă ultimii 10 ani din viața 
lui Ossietzky.

Telespectatorii au primit cu in
teres noul film.

PE SCURT
în primăvara anului 1964, la Bologna se va 

deschide expoziția „Arta și Rezistența în Europa”. 
Expoziția va cuprinde operele artiștilor care s-au 
inspirat din mișcarea de rezistență antifascistă și 
au adus o contribuție activă în această luptă prin 
ideile și arta lor. Vor fi prezenți artiști cu renume 
mondial, printre caro Picasso, Guttuso, Vedova etc.

Societatea americană de filme Walter Reade 
Sterling a hotărît să nu distribuie filmul său 
„Negru ca mine“ acelor proprietari de săli care 
practică segregația. Filmul respectiv povestește 
aventura unui ziarist alb care și-a schimbat cu
loarea pielii grație unui tratament medical pentru 
a trăi în mijlocul populației negre. Filmul a fost 
turnat în parte, în secret, în statele Virginia și 
Maryland, precum și la Washington.

Au început sau sînt anunțate pentru perioada 
următoaro o serie de festivaluri cinematografice. 
Ieri a început Festivalul Internațional din Nigeria. 
Azi se deschide Festivalul filmului comic și umo
ristic de la Bordighera (Italia), iar cu începere 
de la 3 februarie va avea loc Festivalul filmului 
de scurt metraj de la Oberhausen (R.F. Germană).

Opera Scala din Milano a organizat un con
curs pentru cea mai bună compoziție de operă, 
Ia care pot lua parte compozitori din întreaga 
lume. Potrivit condițiilor concursului, cîștigătoru- 
lui i se acordă un premiu în valoare de 5 milioa
ne lire, iar lucrarea sa urmează să fie pusă în 
scenă la Scala din Milano. Un concurs similar a 
mai fost organizat, cu cîtva timp în urmă, însă 
premiul n-a fost decernat, deoarece nici una din
tre compozițiile prezentate n-a fost găsită cores
punzătoare.

La Paris s-a deschis recent o expoziție consa
crată civilizației hitiților, popor indo-european, 
care din anul 2 000 î.e.n. pînă în anul 800 e.n. a 
avut ca centru, platoul Anatoliei (capitala impe
riului, Hattusa, era situată în apropierea satului 
turc Bogaz Keuy).

Renumitul actor al Comediei Franceze, Robert 
Hirsch, va interpreta în primul său film nu mai 
puțin de 13 roluri. Turnarea filmului va începe 
în februarie în regia lui Alex Joffe. Un număr atît 
de mare de roluri n-a mai interpretat nimeni. în 
„Oaia cu cinci picioare“, Fernande! a interpretat 
doar șase roluri.

Comemorarea lui Isaak Brodski
La 31 ianuarie a fost 

sărbătorită la Moscova 
cea de-a 80-a aniversare 
a nașterii pictorului și 
graficianului Isaak Brod
ski, care a trăit între anii 
1884—1939. El a pic
tat pentru prima oară 
portretul lui Lenin. La ju
bileul organizat cu acest 
prilej de Academia So

vietică de Artă, Vladimir 
Serov, președintele Aca
demiei, unul dintre ele
vii lui Brodski, a vorbit 
despre remarcabilul por
tretist și grafician, sub
liniind însemnătatea crea
ției și lucrărilor publi
cistice și pedagogice ale 
lui Brodski.

0 nouă piesă de Arthur Miller
După cum relatează 

ziarul „New York Herald 
Tribune", dramaturgul a- 
merican Arthur Miller (au
torul piesei „Moartea u- 
nui comis voiajor"), după 
o absență de 8 ani, a 
revenit cu o nouă piesă, 
„After the Fall" („După 
cădere"). Cu aceasta și-a 
inaugurat repertoriul noul 
„Lincoln Centre" din New 
York. Autorul consideră 
că „După cădere" este 
cea mai complexă piesă 
din cariera sa de drama
turg.

Miller a arătat că mai 
multe teatre de pe Broad
way au încercat fără 
succes să obțină punerea 
în scenă a piesei. „Prin
cipalul motiv pentru care

nu-mi place Broadway-ul 
în prezent — a explicat 
Miller — sînt imensele 
sume de bani necesare 
pentru ca o piesă să se 
poată menține pe afiș. In 
cazul cînd nu se vînd toa
te biletele seară de sea
ră, piesa este condamna
tă. Există totuși piese 
mari în lumea întreagă 
care n-au atras și nu a- 
trag săli pline seară de 
Beară. Am avut totdeau
na contradicții cu Broad- 
way-ul și cred că orice 
dramaturg serios este în 
aceeași situație. Trebuie 
să facem față concurenței 
unor spectacole cu care 
noi n-ar trebui să intrăm 
în competiție".

bucat%25c4%2583..de
care.urjeori.sutimile.de
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După lovitura de stat de la Saigon
1 (Agerpres). — La Ot-

Ce scriu ziarele occidentale

Canada a recunoscut 
R. P.

e Grecia și Turcia acceptă planul anglo-american • Mesaje 
de protest ale unor lideri sindicali ciprioți

OTTAWA
tawa s-a anunțat oficial că guver
nul canadian a recunoscut Republi
ca Populară Mongolă.

Evoluția stațiilor științifice 
Elektron-1“ și „Elektron-2“

LONDRA 1 (Agerpres). — După 
ședințe care au durat timp de mai 
multe ore, guvernele 
Turciei au anunțat că 
nul anglo-american cu 
constituirea unei forțe 
alcătuite din 10 000 de militari a- 
parținînd țărilor N.A.T.O. pentru 
„menținerea ordinei“ în Cipru. Cele 
două guverne, cărora le-a fost remis 
planul menționat vineri, au trimis 
răspunsurile lor guvernelor An
gliei și S.U.A. sîmbătă. Nu au fost 
publicate textele acestor răspunsuri. 
Agenția France Presse relevă că 
Grecia a acceptat, în principiu, pla
nul anglo-american, propunînd tot
odată anumite modificări. Aceeași 
agenție arată că guvernul grec res
pinge orice sporire a contingentului 
turc de pe insulă. O asemenea spo
rire ar fi fost cerută de 
de la Ankara.

Planul urmează să fie 
mod oficial spre aprobare 
lui Ciprului. în urma unor consul
tări care au avut loc sîmbătă dimi
neață la Nicosia, președintele Re
publicii Cipru, arhiepiscopul Maka
rios, a anunțat că respinge planul 
anglo-american. Această hotărîre a 
fost luată de comun acord cu mem
brii greci ai guvernului cipriot.

Reprezentanții populației grecești 
din Cipru au respins și ei planul 
anglo-american. Lideri ai sindicate
lor din Cipru au adresat mesaje de 
protest ’ secretarului general al 
O.N.U., guvernului englez și altor 
guverne împotriva planului de con
stituire și trimitere în Cipru a unei 
forțe de poliție a N.A.T.O. Poziția 
reprezentanților populației turce nu 
a fost încă definită cu precizie. Șe
ful delegației ciprioților turci la 
Conferința de la Londra, Rauf 
Denktash, a declarat că delegația sa

Greciei și 
acceptă pla- 

privire la 
polițienești

gùvernul

supus în 
guvernu-

continuă să se opună anumitor pre
vederi ale planului anglo-american.

Potrivit planului anglo-american, 
forțele de poliție preconizate ar 
urma să fie plasate sub comanda
ment britanic și menținut« în Ci
pru timp de cel mult trei luni. A- 
ceste forțe ar primi „directive po
litice“ din partea unui comitet de 
ambasadori, care și-ar avea sediul 
la Londra și s-ar compune din re
prezentanți ai țărilor care au furni
zat efective pentru constituirea lor. 
Anglia, Grecia și Turcia s-ar an
gaja să nu facă uz de dreptul de a 
interveni în mod unilateral în Cipru 
atîta timp cît în această țară s-ar 
afla forțele de poliție ale N.A.T.O. în 
același timp, planul preconizează 
desemnarea unui mediator de către 
Anglia, Grecia și Turcia cu consim- 
țămîntul conducătorilor ciprioți. Me
diatorul ar urma să fie cetățean al 
uneia din țările membre ale N.A.T.O., 
cu excepția celor 
și a S.U.A.

Agenția France 
că deși guvernele
au acceptat planul anglo-american. 
punerea sa în practică ar putea fi 
împiedicată de opoziția categorică a 
guvernului cipriot.

Încercare de răscoală 
în armata cîankaișistă

TAIPE 1 (Agerpres). — Agenția 
United Press International relatează 
că,, săptămîna trecută, într-o impor
tantă unitate blindată a armatei 
ciankaișiste a avut loc o încercare 
de răscoală. Ea a fost organizată de 
un general și un număr de 20 pînă 
la 30 de ofițeri ai unității. Autori
tățile au reușit să împiedice izbuc
nirea răscoalei, arestînd pe organi
zatorii ei.

NEW YORK 1 (Agerpres).— Pre
sa internațională examinează moti
vele și dedesubturile loviturii de 
stat de la Saigon. Ziarul 
YORK HERALD TRIBUNE’ 
că „S.U.A. sînt implicate 
evenimente tot așa cum fuseseră 
implicate în înlăturarea lui Ngo 
Dinh Diem“.

Amintind că S.U.A. au cheltuit 
din 1954 în Vietnamul de sud colo
sala sumă de 3 miliarde de dolari, 
corespondentul ziarului „NEW 
YORK TIMES“, Grims, subliniază 
că în schimb situația s-a înrăutățit 
cu fiecare an. Cunoscutul comenta
tor american David Lawrence con
stată că „guvernul american refuză 
să privească în față faptele și oco
lește realitatea“.

Agenția UNITED PRESS INTER
NATIONAL transmite că în timp ce

„NEW 
I“ scrie 

în aceste

trei țări garante

Presse subliniază 
Greciei și Turciei

program unitar în diferite domenii 
ale spațiului cosmic. Aceste cerce-’ 
țări sînt de : mare importantă pentru- 
îndeplinirea programului Anului 
internațional al Soarelui calm (în pe
rioada activității solare minime).. sJ 
Vor permite, totodată, sa se cuier 
gă datele necesare pentru asigur; 
rea securității zborurilor cosmice aîîvr 
omului, sub raportul radiațiilor.

După cum rezultă din datele fur
nizate de măsurătorile telemetrice, 
întregul aparataj al stațiilor func
ționează normal. La bordul stațiilor 
cosmice sînt menținute condițiile 
dinainte stabilite.

Informația științifică se recepțio
nează de punctele telemetrice teres
tre atît în regimul emisiunilor di
recte, cît și de pe dispozitivele de 
memorare. în care ea se acumulea
ză în timp ce stația se 
radiovizibilității de la 
restre de măsurători.

La bordul stațiilor
manda se efectuează normal ; sem
nalele radio ale emițătorului „Maiak" 
pe frecvențele 20,005, 30,0075, 90,0225 
MHz și ale emițătorului „Signal“ pe 
frecvențele 19,943 și 19,954 MHz 
sînt recepționate cu regularitate de 
punctele de măsurători.

MOSCOVA 1 (Agerpres). — TASS 
transmite : Stațiile cosmice științi
fice „Elektron-1“ și „Elektron-2“ își 
continuă zborul în jurul Pămîntu- 
lui. Deplașîndu-se pe o orbită elip
tică puternic alungită, stația, cosmi
că „Elektron-2" a înconjurat Pămîn. 
tul de. doua i ori pînă la 1 februarie 
a.c., ora: 18 (ora . Moscovei), străbă
tînd de patru ori zona centurii ex
terioare de radiație. Pînă la aceeași 
oră stația „Elektron-1“ 
Pămîntul de 19 ori, 
mai multe ori 
radiație.

Cu ajutorul 
fie, montat la ___
mice, se efectuează cercetări 
ceea ce privește : centurile 
rioară și interioară de radiație ale 
Pămîntului ; particulele încărcate 
de mici energii ; concentrația elec
tronilor și a ionilor pozitivi ; cîmpu- 
rile magnetice terestre și centurile 
de radiație ; componentul nuclear al 
radiației cosmice ; radiația pe unde 
scurte emisa de Soare ; propagarea 
undelor de radio dé diferite lungimi; 
emisiunea de unde radio a ga
laxiilor ; densitatea substanței me
teori tice.

Se efectuează pentru prima oară 
cercetări simultane în cadrul unui

purtătorii de cuvînt ai guvernului 
francez nu au exprimat în public 
nici o părere în legătură cu lovitura 
de stat din Saigon, oficialități fran
ceze au declarat în particular că 
evenimentele de la Saigon ar putea 
avea un sens anti francez.

Presa franceză de vineri dimi
neața consideră în general că lovi
tura de stat ar fi îndreptată împo
triva unor interese ale Franței. Zia
rele se referă, între altele, la decla
rațiile violente ale noului dictator 
de la Saigon împotriva părerilor 
exprimate de președintele de Gaulle 
cu privire la modul în care ar trebui 
reglementată situația din Vietnamul 
de sud. „LE 
„Washingtonul 
dinainte despre 
care a adus la 
par mai docili și mai eficienți. Deși 
autoritățile americane au declarat 
că nu au nici un amestec în aceste 
evenimente, rămîne evident că ele 
nu ar fi putut avea loc fără acordul 
tacit al oficialităților americane din 
Saigon“.

a înconjurat 
străbătînd de 

zona interioară de

aparatajului științi- 
bordul stațiilor cos- 

în 
exte-

află în afara, 
punctele te-

cosmice, co-
FIGARO“ scrie : 

a fost informat 
acest al doilea puci 
putere oameni ce îi

Răspunsul lui JL Țedenbal*

N. S. Hrușciov
Republicii Populare Mongole — se 
spune în răspuns — sprijină întruto- 
tul propunerile cuprinse în mesajul 
dv. care corespund pe dé-a întregul 
principiilor politicii externe de pace 
a țării noastre.

Guvernul și poporul Republicii 
Populare Mongole văd în noua pro
punere sovietică expresia cea mai 
vie a umanismului și a dragostei a- 
devărate de pace de care este pă
trunsă politica externă a Uniunii 
Sovietice și a celorlalte țări socia
liste, care sînt în permanență că
lăuzite de principiile leniniste ale 
coexistenței pașnice a statelor 
rînduiri diferite.

J. Țedenbal și-a exprimat 
vingerea că încheierea unui 
internațional care să prevadă 
nunțarea statelor la folosirea forței 
în rezolvarea litigiilor teritoriale și 
a problemelor de frontieră, așa cum 
propune guvernul sovietic, ar înlă
tura una din cauzele principale ale 
izbucnirii conflictelor internaționa
le, reprezentînd totodată o contri
buție importantă la asigurarea 
coexistenței pașnice, la colaborarea 
prietenească între popoare, un fac
tor important în lupta pentru pre
venirea unei catastrofe termo-nu- 
cleare și pentru menținerea și întă
rirea păcii generale.

la mesajul lui
ULAN-BATOR 1 (Agerpres). — J. 

Țedenbal, președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Mongole, a trimis 
lui N. S. Hrușciov, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., răs
punsul la mesajul adresat de acesta 
șefilor de state și guverne. Guvernul

★
WASHINGTON 1 (Agerpres). — 

în legătură cu referirea la însemnă
tatea neutralizării Asiei de sud-est 
făcută în Conferința de presă a pre
ședintelui de Gaulle, purtătorul de 
cuvînt al Departamentului de Stat 
al S.U.A., Mc Closkey, a declarat 
S.U.A. se opun „oricărei idei 

' neutralizare a Vietnamului 
sud“. Totodată, el a arătat că în
ceastă privință nu a intervenit nici 
o modificare a politicii S.U.A. și că 
ele sînt hotărîte să sprijine regi
mul de la Saigon.

că 
de 
de 
a-

„Ranger=6“ în cîmpul gravitațional 
al Lunii

WASHINGTON 1 
După cum transmite 
specialiștii americani 
zborul navei cosmice 
anunțat că ea își urmează cu pre
cizie traiectoria și sînt optimiști în 
privința obținerii unui mare număr 
de fotografii a suprafeței Lunii. 
După cum s-a mai anunțat, în 
cursul zilei de 31 ianuarie au fost 
efectuate rectificări în traiectoria

( Agerpres). — 
agenția U.P.I., 
care urmăresc 
„Ranger-6“ au

navei, pentru a preveni abaterea ei 
din direcția Lunii.

Agențiile de presă menționează că 
în cursul zilei de 1 februarie nava 
a intrat în cîmpul gravitațional al 
Lunii, iar aselenizarea, care este 
proiectată pentru dimineața zilei de 
2 februarie, dacă va reuși, va avea 
probabil loc în regiunea Mării Li- 
r.iștei.

cere convocarea unei
a mimștribr de externe ai țărilor latino-americane

rilor latino-americane a fost adop
tată în urma încheierii fără succes 
a lucrărilor comisiei interamericane 
de pace care a încercat să medieze 
în reglementarea diferendului ame- 
ricano-panamez.

★
WASHINGTON 1 (Agerpres). — 

La cererea reprezentantului pana
mez s-a întrunit la 31 ianuarie la 
Washington în sesiune specială con
siliul Organizației statelor ameri
cane. Miguel Moreno, reprezentan
tul panamez, a cerut consiliului 
O.S.A. să condamne Statele Unite 
pentru agresiune.

Ellsworth Bunker, reprezentantul 
S.U.A., a contestat afirmațiile 
prezentantului panamez privitoare 
la agresiunea americană.

CIUDAD DE PANAMA 1 (Ager
pres). — Ministerul Afacerilor Ex
terne din Panama a dat publici
tății o declarație în care se arată că 
propunerea guvernului panamez pri
vind convocarea unei conferințe a 
miniștrilor afacerilor externe ai ță-

Manifestație populară la Ciudad de Panama în sprijinul revendicărilor 
cu privire la revizuirea acordului asupra zonei Canalului Panama.
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ADDIS ABEBA. La 1 februarie, pre- mulțumiri grupului folcloric romîn mane. La aeroport, el a declarat re- 
mierul Consiliului de Stat al R. P. pentru participarea R. P. Romîne la prezentanților presei că scopul venirii 
Chineze, Ciu En-laȚ și-a încheiat vi- primul festival folcloric din R.A.U. și sale la Geneva este de a avea întîlniri 

/ , a exprimat speranța și dorința ca for- cu membrii Comitetului celor 18 state 
la invitația împăratului Haile Selas- mația romînă, care a entuziasmat pu- pentru dezarmare și de a-discuta cu 
sie I. Reprezentanții celor două țări ’..................................
au semnat un comunicat comun. In 
aceeași zi, anunță agenția China Nouă, 
premierul Ciu En-lai și persoanele 
care îl însoțesc au sosit la Mogadiscio 
într-o vizită oficială în Republica So
malia.

zita de două zile făcută în Etiopia,

blicul egiptean, să participe și în 
viitor la festivalurile folclorice organi
zate anual în R.A.U.

re

Trupele Guvernamentale din tonfio 
„pacllleft“ provincia Kwilu

LEOPOLDVILLE 1 (Agerpres).
Guvernul central congolez în
treprinde noi măsuri pentru repri
marea luptei partizanilor din pro
vincia Kwilu. După cum anunță 
agenția France Presse, importante 
întăriri militare au fost trimise spre 
această provincie. Toate punctele 
întărite ale trupelor guvernamen
tale vor fi aprovizionate în aceste 
zile cu arme, muniții. Vor fi tri-

mise, de asemenea, noi plutoane de 
soldați pentru a respinge atacurile 
partizanilor, precum și pentru a-i 
împiedica să se deplaseze într-o 
altă provincie. Este prevăzută și 
participarea a 12 elicoptere, alături 
de trupele t guvernului central la 
„pacificarea! provinciei“.

France Presse relatează că parti
zanii continuă să atace trupele 
guvernamentale.

BUDAPESTA. La Budapesta s-au. 
desfășurat lucrările Adunării de Stat 
a R. P. Ungare care a adoptat în 
unanimitate proiectul bugetului de stat. 
Istvanné Vass, președintele Adună
rii de Stat, a prezentat un raport cu 
privire la vizitele făcute în diferite 
țări de delegațiile parlamentare unga
re și despre activitatea grupului inter
parlamentar al R. P. Ungare.

CAIRO. în seara de 31 ianuarie a 
avut loc în sala Operei din Cairo 
spectacolul pentru concurs prezentat 
de grupul folcloric romii) în cadrul 
Festivalului internațional de folclor 
din R.A.U. Spectacolul s-a bucurat de 
un deosebit succes. După spectacol 
Hassan Helmy, secretarul general al 
festivalului, a felicitat și a adus calde

WASHINGTON. Președintele S.U.A. 
a adresat Congresului un mesaj spe
cial asupra problemelor agricole. 
După-cum relevă agenția A. P., în 
mesaj se subliniază necesitatea acor
dării de către guvern a unui ajutor 
mai substantial fermierilor americani.

MONTREAL. Agenția Reuter a- 
nu'nță că în urma atacului săvîrșit de 
un grup de teroriști âsupra depozitu
lui de muniții al unei cazărmi din 
Montreal, ministerul canadian al apă
rării a trimis unități speciale de întă
rire în zona Montreal. Autoritățile 
canadiene cred că teroriștii fac parte 
din grupul extremist care urmărește 
separareș provinciei Quebec, unde 
majoritatea populației este de origină 
franceză, de restul Canadei.

GENEVA-La 1 februarie a sosit la 
Geneva Georg Stibi, adjunct al minis
trului afacerilor externe ăl R. D/Ger-

ei problema contribuției germane la 
cauza dezarmării și păcii.

ULAN-BATOR.- Vineri, la Teatrul 
de dramă din Ulan-Bator, ansamblul 
„Perinița“ a prezentat ultimul său 
spectacol din cadrul turneului în 
Mongolia. Evoluția artiștilor romîni a 
suscitat un viu interes în capitala 
Mongoliei. Ziarele din Ulan-Bator au 
publicat ample cronici elogiind mă
iestria artiștilor romîni. După ultimul 
spectacol, ministrul culturii al R. P. 
Mongole à oferit O recepție în cinstea 
ansamblului. în dimineața zilei de 1 
februarie ansamblul „Perinița“ a ple
cat cu avionul spre patrie.

PARIS. Sîmbătă dimineața s-au des
chis la Clichy (suburbie a Parisului) 
lucrările Congresului național extraor
dinar al Partidului Socialist. Francez 
(S.F.I.O.). Pe ordinea de zi figurează 
două probleme : formularea politicii 
partidului în legătură cu alegerile pre
zidențiale de lă sfîrșitul anului 1965 
și tactica partidului. în pregătirea ale
gerilor cantonale de la 8 și. 15 martie.
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însemnări de călătorie din Indonezia

O ȚAHĂ-GHÂDINÂ
Niusantara" în limba indonezia- 
lx|hă înseamnă țara insulelor, 

insuleCele aproximativ 10 000 de 
care fac parte din arhipelagul indo
nezian se înșiruie pe o distanță de 
5 000 km între Oceanele Pacific și 
Indian, de o parte și de alta a Ecua
torului.

La sfîrșitul anului trecut, îm
preună cu tov. Rațiu Onoriu, direc
torul Grădinii Botanice din Cluj, am 
avut ocazia să facem o călătorie de 
studii timp de 3 luni în Indonezia. 
Vizita noastră s-a înscris în cadrul 
general de colaborare științifică și 
culturală dintre țările noastre, cola
borare care se dezvoltă cu fiecare 
an, spre folosul comun al științei și 
al prieteniei romîno-indoneziene. 
Am fost invitații Consiliului pentru 
Știință al Indoneziei și am avut' se
diul la grădina botanică principală 
a Indoneziei din Bogor, una din cele 
mai mari grădini botanice tropicale.

Toată grădina este o seră sub 
cerul liber. Mai mult de 10 000 specii 
de plante din diferitele ținuturi tro
picale ale globului și în special din 
arhipelagul indonezian și-au. găsit 
aici' un loc unde se dezvoltă minu
nat. Condițiile climatice specifice — 
cu vară veșnică și o mare cantitate 
de precipitații atmosferice — fac să 
crească plante nu numai pe pământ, 
ci și pe copaci, pe ziduri, pe diverse 
suporturi. Pretutindeni în Indonezia, 
natura a fost darnică creînd adevă
rate covoare, de vegetație, a căror 
bogăție de culori este fermecătoare^ 
Grădina din Bogor, înființată încă 
în anul 1817 pe o suprafață de cca 
83 ha, este o realizare monumentală 
a priceperii omului de știință și a 
muncii anonime a țăranului indone
zian; excelent cultivator. Remarca
bile sînt colecțiile extrem de bogate 
de palmieri, de ferigi tropicale, or
chidée. Pe copacii din grădină cresc 
liane de tot felul, uneori groase cît 
piciorul, ridieîndu-se în sus pe tul
pina arborilor și strecurîndu-se ca 
niște șerpi uriași prin coroana copa
cilor pe distanță de zeci de metri. 
Lianele și rădăcinile aeriene ale plan
telor tropicale . atîrnă din coroana 
copacilor și dau întregului ansamblu 
al grădinii ■ botanice un timbru par
ticular, neobișnuit in cele europene, 
în .plus, grădina dispune de re
zervații naturale pe o întindere de
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mii de hectare de păduri tropicale. 
Existența. unei bogate colecții de 
plante, cu peste un milion de piese 
de herbar, a unei vaste biblioteci de 
specialitate, la care se adaugă mu
zeul zoologic și laboratoarele de la 
Institutul biologic din Bogor, dau 
posibilitate naturaliștilor și biologi
lor de a desfășura aici o rodnică ac
tivitate științifică de cercetare, iar 
tuturor iubitorilor de natură — să 
cunoască bogăția și frumusețea flo
rei ținuturilor tropicale.

Această bază științifică este folo
sită de foarte mulți cercetători din 
întreaga lume. Aici au loc o serie de 
simpozioane și consfătuiri științifice 
și pe linie U.N.E.S.C.O., privind stu
diul vegetației din sud-estul Asiei. 
De condiții minunate de lucru pen
tru activitatea de cercetare ne-am 
bucurat și noi, primii botaniști ro
mâni care au călcat pe pămîntul 
acestei minunate țări.

V®, m vizitat insulele lava și Bali 
parcurgînd cu mașina o dis

tanță de peste 5 000 km, însoțiți de 
directorul „Herbarului din Bogor“, 
domnul Anwari Dilmy, un bun cu
noscător mai ales al masivelor pădu- 
roase din lava și Bali. Am străbătut 
aceste insule în lung și-n lat. Pădu
rile naturale și plantațiile reprezin
tă o imensă bogăție naturală, a cărei 
valorificare este abia la început. 
Mi-a atras atenția îndeosebi esența 
lemnoasă „teak de lava“, lemn de 
construcție economic și foarte va
loros, care ocupă întinse suprafețe 
în regiunile mai joase. Afară de a- 
ceasta sînt de remarcat plantațiile 
de pini, de arbori de cauciuc, 
cocotieri, bananieri, de ceai, arbori 
de pîine, de cafea, precum și 
întinse culturi de orez. Ogoarele 
de orez — care reprezintă principala 
cultură agricolă și hrana de bază a 
indonezienilor. — sînt dispuse în te
rase, create de mîha omului pînă și 
pe pantele cele mai abrupte. Cite un 
pîrîu sau șuvoi de apă este captat 
și dirijat cu ingeniozitate prin zeci 
și sute de canale, șanțuri, pe tera-

sele care acoperă ca o pînză de 
păianjen suprafețe întinse. Aceste 
insule se prezintă ca o mare grădină 
în care omul folosește orice petic 
de teren pentru a obține prin muncă 
migăloasă cele necesare traiului său 
și al colectivității.

Indonezienii sînt' un popor harnic 
și talentat. Mărturie a talentului și 
civilizației de milenii a poporului 
indonezian stau și monumentele is
torice de artă, răspîndite pe tot cu
prinsul insulelor lava (Borobudu- 
rul, Prambananul etc.) și Bali (cele 
de la Denpasar, - - - 
Mengwi, 
și multe altele). Dominația colonială 
de peste trei secole a frînat dezvol
tarea economică și social-culturală a 
poporului indonezian.' Acum, el este 
plin de năzuința fierbinte de a lichi
da moștenirea grea a trecutului, ho- 
tărît să depună eforturi pentru dez
voltarea și prosperitatea țării, pentru 
ridicarea nivelului său de viață prin- 
tr-o mai rațională valorificare a bu
nurilor naturale ale solului și subso
lului. Subsolul indonezian este bogat 
în petrol,, staniu, bauxită și alte mi
nerale. Indonezia ocupă primul loc 
în lume în producția și exportul de 
cauciuc. în planurile economice e- 
laborate de guvernul indonezian se 
acordă atenție problemelor făuririi 
unei industrii proprii, desăvîrșirii 
reformei agrare și introducerii me
canizării și agrotehnicii avansate în 
agricultură. Printre altele se preve
de ca pînă spre sfîrșitul acestui de
ceniu Indonezia să producă anual 
1 000 000 tone de oțel, să-și dubleze 
producția de energie electrică și ex
tracția de cărbune. în prezent sînt 
în curs de construcție sau se pro
iectează-o serie de obiective, care 
vor contribui la întărirea, industriei 
naționale. Planurile prevăd dezvol
tarea in continuare a sectorului de 
stat al economiei naționale. Am vă
zut multe din aceste planuri reflec
tate în sugestiva „expoziție de pla
nificare a construcției economice a 
Indoneziei“ de la Djakarta, expozi
ție care cunoaște o afluență zilnică 
de mii de vizitatori. în planurile gu
vernului- sînt prevăzute de asemenea 
importante măsuri cu caracter so
cial : lichidarea totală a analfabetis
mului, îmbunătățirea asistenței me
dicale, lichidarea unor boli etc. Lip-

sa de cadre naționale cu pregătire 
profesională corespunzătoare se re
simte in diverse sectoare de activi
tate. Guvernul indonezian este ho- 
tărît să umple cît mai repede acest 
gol și el se sprijină pe un fond 
uman cu deosebite însușiri. Am avut 
ocazia să ne convingem de acest lu
cru cu prilejul vizitării diferitelor 
instituții de învățămint superior din 
Djakarta, Bandung și Bogor.

Hn călătoria noastră de studiu 
am participat la una din ex- 

organizate de 
în partea 

nord-est a insulei Kaliman-

pozițiile botanice 
„Herbarium bogoriense 
de 
tan (Borneo), regiune care urma 
să . 
oară 
tanic. Kalimantanul este

Bedulu, Sangeh, 
Tampak-Siring, Luhur

fie explorată pentru prima 
din punct de vedere bo- 

o insulă 
situată pe Ecuator și are o suprafață 
de 734 000 km pătrați. Ca mărime ea 
este a treia ele pe glob și depășește 
de patru ori suprafața insulei- 
lava.

Dacă însă pe lava sau Bali fie
care porțiune de teren este folosită 
pentru nevoile omului,- Kalimanta- 
nul reprezintă o întinsă regiune de 
pămînturi înțelenite. în mare parte, 
ea este acoperită de păduri virgine, 
mlaștini și munți. Fauna insulei este 
deosebit de variată. In jungla din 
Kalimantan pot fi întîlnite diverse 
tipuri de maimuțe printre care și u-

cu ajutorul unui fel de acestor triburi care sînt primitoare 
: și '■ prietenoaseiP. Și là oamenii din 

, unealtă și in același timp armă de~ parted-Tociilui -am constatat năzuința 
apărare a băștinașilor.'

O deosebită atenție ne-au atras 
splendidele asociațiuni vegetale lito- 
rale maritime din enormele delte ale 
fluviilor Mahakam și Berau pe care 
le-am străbătut pentru a ajunge la 
Samarinda și Tandjung-Redeb de pe 
coasta răsăriteană a insulei Kali
mantan. Am luat cunoștință cu 
populația locală, cu obiceiurile și 
particularitățile oamenilor care-și 
petrec tot timpul vieții în așeză
rile lor mici în lungul afluenților 
Kelai și Iranan, ai marelui fluviu 
Berau, pe rîuri care brăzdează pînă 
departe spre interior insula Kali
mantan.

Ținuturile din Kalimantan pe care 
le-am vizitat sînt locuite de triburi 
răzlețe de daiaci, oameni harnici, 
iscusiți, care știu să folosească tot 
ce-i înconjoară cu pricepere, astfel 
îneît să-și asigure existența în a- 
ceste condiții grele de viață și de 
luptă cu natura. Din cauza opre
siunii colonialiste, aceștia au fost 
nevoiți să se retragă în locuri greu 
accesibile, în junglă. Ei au fost ținuți 
într-o stare de adîncă înapoiere. Dar 
dansurile și cîntecele, care exprimă 
obiceiurile și tradițiile lor, sînt 
mărturia unei civilizații de secole a

rangutanul ; de asemenea crocodili, mai bine, 
șerpi de tot felul și de toate tarpan în formă de sabie, care este 
mărimile, 
versitate 
penaj 
ochiul, 
fluvii 
care transportă în ocean enormele 
cantități de apă ce se scurg re
pede de pe diferitele pante în cursu
rile de apă, al căror nivel se ridică 
pe alocuri pentru scurt timp chiar 
cu 5—8 m. Acest lucru îi determină 
pe localnici să-și construiască lo
cuințele pe niște stîlpi înalți, uneori 
de 4—5 m. Numai astfel populația 
poate să treacă perioadele de inun
dații. Soarele arzător al Ecuatorului 
cu greu poate fi suportat de euro
peni. Frumusețile naturii neîntîlnite 
în altă parte te captivează însă în 
așa măsură, incit de abia la căderea 
bruscă a nopții, care împarte ziua în 
doiiă părți egale, îți dai seama de 
neplăcerile prin care ai trecut și care 
se prelungesc în bîzîitul amenințător 
și dulce al țînțarilor. Farmecul locu
rilor îl gustă vizitatorul în pădurile 
tropicale din aceste ținuturi care im
pun prin bogăția lor, formînd cu
noscutele jungle. Prin acestea se pă
trunde- numai anevoie, datorită nu
meroaselor -liane și altor plante care 
la un loc formează o plasă prin 
care omul își face loc de trecere doar 

ajutorul cuțitului, toporului sau,

precum și o 
de păsări,

colorat îți

mare di
al căror 

desfatăviu
Insula este străbătută de 

mari cu numeroși afluenți,

de à lichida-moștenirea nefastă a 
cblonialismului și a merge înainte 
spre-bunăstare. .

Se știe că pe insulă Kalimantan se 
află și teritoriile Sarawak și Sabah 
(Borneo de Nord), care au fost inclu
se, contrar voinței populației res
pective, în Federația Malayeză, o 
formație statală de inspirație néoco
lonialiste. In nordul insulei Kali
mantan se află și protectoratul bri
tanic Brunei. Populația din aceste 
teritorii duce în prezent o luptă 
susținută pentru o 
reală.

independență

cu

Vedere din insula Ball
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în Indonezi 
cunoaștem a, 

tivitatea științifică și, în general, 
vîntul social-cultural în condițiile ' 
noi din Indonezia, după cucerirea 
independenței.-

Peste tot unde am poposit am fă
cut cunoștință cu ospitalitatea indo
nezienilor. Oamenii sînt amabili, 
prietenoși, dar 
bă ; discuțiile 
un pahar de 
uneori însoțit 
mici gustări, 
duse vegetale, 
vizitatorul nu 
la invitația gazdei, 
care-ți permite de a te răcori cu un 
ceai sau cafea... fierbinte. în 
timp gazda îți pune întrebări, 
nifestînd un sincer 
tru 
nu 
sea 
tră, 
pre poporul romîn, despre realizările 
sale în anii de la eliberare. Unii 
dintre interlocutorii mei știau puține 
despre „Rumania" dar se arătau 
foarte dornici să afle cît mai multe 
— din toate domeniile. Am întîlnit 
însă și numeroși indonezieni care 
erau la curent cu profundele trans
formări sociale din țara noastră și 
ne puneau cu interes întrebări des
pre felul cum se rezolvă problema 
industrializării țării, a creșterii ca-> 
drelor, despre gospodăriile colective, 
despre perspectivele noastre de dez
voltare. . Dintre cei cu care am stat 
de vorbă, unii își aminteau cu plă
cere de vizita delegației de stat 
romîne, în frunte cu tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, in Indo
nezia prietenă. Ne-am întors în pa
trie cu impresii de neuitat, cu în
crederea că, în ciuda distanțelor, 
prietenia dintre poporul romîn și 
indonezian se va întări mereu,
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Timpul petrecut 
ne-a permis să

reținuți la vor- 
decurg încet la 
ceai sau cafea, 

de fructe și de 
preparate din pro- 

De
se

cele oferite, 
atinge decît 

capul familiei,

acest 
ma- 
pen- 
car? 
adi - 

noas-

interes 
locuri și obiceiuri pe 
le cunoaște. Am fost 
întrebat despre țara 
despre clima de la noi, des-


