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® 16 ani de la semnarea
Amu? MII! Mr. 6157 Marfi 4 februarie 1964

Ing. MIHAI SUDER 
ministrul economiei forestiere

anii 
este

Una din trăsă
turile caracteris
tice ale dezvoltă
rii economiei fo
restiere în 
șesenalului
obținerea unor cantități sporite de 
produse superioare și de valoare ri
dicată dintr-un volum mai redus 
de masă lemnoasă exploatată. Anul 
trecut, de pildă, valoarea produselor 
obținute dintr-un 
masă lemnoasă a 
sută față de anul 
se astfel una din 
cini trasate de Directivele celui de-al 
IlI-lea Congres al P.M.R.

Totodată, a existat mai multă 
grijă pentru gospodărirea cît mai 
rațională a fondului forestier, luîn- 
du-se în acest sens măsuri pentru 
refacerea pădurilor, acordîndu-se în- 
tîietate plantării de specii repede 
crescătoare și de ridicată valoare 
economică. Numai în primii 4 ani ai 
șesenalului au fost împădurite circa 
300 000 ha, iar în anul 1964 se vor 
mai împăduri încă 65 000 ha din 
care 6 000 ha cu plopi negri hibrizi.

Pe ce căi s-a mers pentru obți
nerea unor asemenea realizări ?

După cum se știe, obținerea unor 
indici înalți de utilizare a masei 
lemnoase este determinată, în mare 
măsură, de calitatea sortării lemnu
lui în pădure. Prin ridicarea conti
nuă a nivelului de calificare a sor- 
tatorilor, prin sporirea exigenței șe
filor de brigăzi și a maiștrilor de 
exploatare, anul trecut s-a asigurat 
o sortare’mai rațională, ale cărei re
zultate se reflectă în obținerea pes
te prevederile planului a unor în
semnate oantități de lemn de lucru, 
îndeosebi s-a dat o mare atenție 
valorificării fagului, specie lemnoa
să care în trecut era folosită doar 
într-o mică măsură ca lemn de lu
cru. Dacă în 1950 numai 25 
la sută, din masa lemnoasă proveni
tă din fag era valorificată ca lemn 
de lucru, anul trecut ponderea utili
zării industriale a acestei specii a 
crescut la 60 la sută. In anul 1963 
dintr-un volum de masă lemnoasă 
de fag aproximativ egal, s-a sortat 
cu un milion metri cubi bușteni pen
tru industrializare mai mult decît în 
1959. Aceasta a lărgit considerabil 
baza de materie primă pentru indus
tria cherestelei și a placajului.

O altă cale de valorificare mai 
bună a materiei lemnoase o consti
tuie reducerea pierderilor de exploa
tare. Pe această linie s-a urmărit, în
deosebi, valorificarea lemnului sub
țire din vîrfuri și 
înălțimea cioatelor, 
pralungimile.

O inițiativă bună

metru cub de 
crescut cu 59 la 
1959, realizîndu- 
principalele sar-

crăci, s-a redus 
s-au evitat su-

lucrătorilor 
desfășurată 
1963, 'a fost 
900 000 me-

a 
din economia forestieră, 
cu rezultate pozitive în 
și valorificarea a peste
tri cubi de masă lemnoasă suplimen
tară provenită din curățirea parche
telor și a văilor, din doborîturi de 
vînt de mici proporții ș.a. Prin pre
lucrarea acestora s-au obținut im
portante cantități de produse : 
19 600 mc cherestea, 32 000 mc lemn 
de construcții, 325 000 tone lemn de 
foc ș.a.

Un factor important care a stat 
și stă la 
raționale 
creșterea 
lucrărilor
ere. 
le
la sută, 
cît 
du-se 
sarcina de mecanizare prevăzută în
Directivele celui de-al IlI-lea Con
gres al 
Realizări 
ținute și 
piat.

Tot în 
rioare a
anul trecut concentrarea 
ducției în întreprinderi cu profil

La 
de

complex, dotate 
cu utilaje la 
nivelul tehnicii 
mondiale, cuprin- - 
zînd procese teh
nologice cu un 

de mecanizare,, iar ograd avansat
bună parte din ele complet auto
matizate. în 1963 au intrat în 
funcțiune 14 fabrici moderne pen
tru prelucrarea lemnului. Capa- 

producție date 
1963 însumează

citățile noi de 
în funcțiune în 
sporuri de 110 000 tone de plăci 
aglomerate și plăci fibrolemnoase, 
45 000 garnituri de mobilă, 1,2 mili
oane scaune, peste 1,1 milioane mp 
de uși și ferestre și altele. In noile 
complexe pentrü 
lemnului se obțin 
nico-economici mult superiori ce
lor ce se realizează în restul fabri
cilor, procentul de prelucrare în 
produse ridicîndu-se la 75—85 la 
sută. In anul 1963 s-a utilizat în 
producția de plăci o cantitate de 
180 000 mc deșeuri lemnoase, mate
riale care înainte erau folosite 
drept combustibil.

Modernizarea întreprinderilor, 
măsurile tehnice-organizatorice lua
te, ridicarea calificării cadrelor 
au asigurat condiții pentru lărgirea 
continuă a sortimentelor și îmbună
tățirea calității produselor. A cres
cut proporția sortimentelor de ca
litate superioară la cherestea, pla
caj, furnir și plăci aglomerate. S-au 
realizat sortimente noi de semifa
bricate, s-au .creat noi modele de 
mobilă, superioare din punct de ve
dere estetic, constructiv și funcțio
nal, s-a lărgit producția de lăzi din 
placaj și plăci fibrolemnoase etc. 
Toate acestea au însemnat, în fapt, 
noi progrese pe linia valorificării 
superioare a masei lemnoase.

Planul pe anul 1964 pune în fața 
lucrătorilor din sectorul economiei 
forestiere sarcina de a continua, cu 
perseverență, valorificarea supe
rioară și complexă a masei lemnoa
se. Producția globală în sectorul e- 
conomiei forestiere va crește, față 
de 1963. cu 7,5 la sută, deși cantita
tea de masă lemnoasă ce se va 
exploata va fi mai. redusă. Un ritm 
înalt de creștere- este prevăzut în 
special în sectorul de prelucrare 
a lemnului. Producția de placaje va 
crește cu 18 la,sută, cea de plăci a- 

. glomerate cu 25 la sută, de plăci 
fibrolemnoase cu 66 la sută, de mo
bilă cu 14 la sută, iar de binale cu 
32 la sută.

Realizarea acestor însemnate spo
ruri de producție pune sarcini, im
portante în fața colectivelor de 
muncă din toate unitățile economiei 
noastre forestiere — atît cele de 
exploatare cît și cele de prelucrare. 
Pe ce căi trebuie acționat în conti
nuare pentru a dezvolta realizările 
de pînă acum ?

industrializarea 
parametri teh-

h unitățile de exploatare 
a lemnului
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La a 16-a aniversare a semnării Tratatului de prietenie, colaborare

și asistență mutuală intre R. P. Pomină și U. R. S. S

T E L E G
Tovarășului

N. S.
Prim-secretar

al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice,
președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.

HRUȘCIOV
al Comitetului Central

T ovarășului 
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

Tovarășului
L. I. BREJNEV

președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S.
Moscova

Dragi tovarăși,

în numele Comitetului Central al Partidului Mun
citoresc Romîn, al Consiliului de Stat, Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare Romîne și al întregului' 
popor romîn, vă transmitem dv. și prin dv. marelui 
popor sovietic, Comitetului Central al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice și guvernului U.R.S.S. 
calde și cordiale felicitări cu prilejul aniversării a 16 
ani de la semnarea Tratatului de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală între Republica Populară Romînă 
și Uniunea Sovietică.

In cei -16 ani care au trecut de la semnarea Trata
tului, rodnicele legături de prietenie și colaborare fră
țească dintre țările noastre s-au dezvoltat și întărit 
continuu, în toate domeniile de activitate, slujind inte
reselor vitale ale popoarelor noastre, întăririi coeziunii 
marii familii a țărilor socialiste, luptei pentru triumful 
cauzei socialismului și păcii.

Vă urăm din toată inima, dragi tovarăși, dv. per
sonal și poporului frate sovietic, noi și 
în realizarea grandiosului program al 
desfășurate a comunismului în U.R.S.S., 
bilă pentru apărarea păcii în lume.

Să trăiască prietenia trainică și alianța frățească 
dintre poporul romîn și poporul sovietic.

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
Prim-secretar al Comitetului Central 

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

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne
București, 3 februarie 1964.

mari succese 
construcției 

în lupta no-

In numele Comitetului Central al Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice, Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. 
și al întregului popor sovietic vă felicităm cordial pe 
dv. și poporul frate romîn cu prilejul celei de-a XVI-a 
aniversări a semnării Tratatului de prietenie, colabo
rare și asistență mutuală dintre Uniunea Republicilor 
Sovietice Socialiste și Republica Populară Romînă.

Experiența anilor care au trecut demonstrează că 
acest Tratat, bazat pe principiile de neclintit ale mar- 
xism-lenînismului și internaționalismului socialist, co
respunde pe deplin intereselor popoarelor noastre, 
slujește țelurilor nobile ale întăririi continue a prie
teniei trainice și a colaborării multilaterale dintre ță
rile noastre, cauzei construirii cu succes a socialis
mului și comunismului, întăririi coeziunii și unității 
sistemului mondial socialist.

Oamenii soviétici se bucură din toată inima de mi
nunatele succese obținute de poporul romîn, sub con
ducerea Partidului Muncitoresc Romîn, în înfăptuirea 
programului de desăvîrșire a construcției socialismu
lui în țara dv.

Vă urăm, dragi tovarăși, noi victorii strălucite în 
dezvoltarea economiei și culturii, în ridicarea bună
stării oamenilor muncii, în lupta pentru pace trainică 
între popoare.

Să trăiască și să înflorească în veci prietenia in
destructibilă și colaborarea frățească dintre popoarele 
sovietic și romîn 1

Fabrica de rulmenți din Bîrlad. Brigada condusă de Gheorghe Cosma 
din secția de verificare este apreciată de întregul colectiv al secției 
pentru calitatea bună a lucrărilor pe care le execută. în fotografie (de 
la stînga spre dreapta) : rectificatorii Ștefan Buță, Dumitru Chiru și 
Gheorghe Cosma verifică la aparatul de control dimensiunile unei piese 

executate. Foto : Gh. VințilăPRIN MODERNIZARE, PERFORMANTE TEHNICE SUPERIOARE
Constructorii de mașini au adus 

noi perfecționări utilajelor desti
nate industriei textile. Prin mo
dernizarea mașinii de răsucit fire, 
de exemplu, turația fuselor a fost 
mărită cu încă 3000 rotații pe mi
nut. Ca urmare, randamentul ma
șinii, este acum cu 30 la sută mai 
mare. Un alt produs — mașina de 
filat bumbac cardat — are acum,

după modernizare o greutate cu 10 
la sută mai mică. în felul acesta, la 
fiecare mașină se economisesc circa 
500 kg metal. La reducerea greută
ții mașinilor, contribuie și folosirea 
maselor plastice. Metalurgiștii de la 
Uzinele de utilaj textil „Unirea“ 
din Cluj, confecționează peste 100 
de repere din mase plastice.

Seri literare la sate
In regiunea Crișana deschiderea „Lunii 

cărții la sate" a prilejuit numeroase mani
festări culturale și artistice care au atras 
mii de țărani colectiviști. Duminică, din 
inițiativa comitetului regional pentru cul
tură și artă, înfr-un mare număr de că
mine culturale din raioanele Oradea, Sa- 
lonta, Criș au fost organizate simpozioane 
și seri literare. Programul căminului cul
tural din comuna Nojorid a atras sute de 
țărani tineri și vîrstnici. Aci a avut loc o 
seară literară în cadrul căreia profesorul

Zaharia Macovei din Oradea a 
despre pasiunea pentru carte și 
lectură. Au fost prezentate apoi

vorbit 
pentru 

, _ cîteva
din operele scriitorilor noștri. Și la cămi
nele culturale din Leș, Gepiu și Inand 
au fost organizate simpozioane interesan
te consacrate aceluiași eveniment. In 120 
de localități din regiunea Crișana au fost 
deschise expozijii -și bazare -ale cărții.

N. HRUȘCIOV
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, 
președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.

L. BREJNEV
Președintele Prezidiului Sovietului Suprem 

al U.R.S.S.

Spectacol de gală cu piesa
al IlI-lea“

Moscova, Kremlin, 3 februarie 1964.
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Printr-o bună organizare a muncii 
și folosirea judicioasă a posibilități
lor. de care dispun, mecanizatorii de 
la S.M.T. Horia, Fetești și Roseți, 
regiunea București, au terminat de 
reparat și revizuit întregul parc de 
tractoare și mașini agricole cu care 
vor lucra în această primăvară. Pînă 
acum . S.M.T.-urile din regiunea 
București au revizuit și reparat 
peste 77 la sută din tractoare, 86 la 
sută din pluguri, 84 la sută din se
mănători pentru porumb și alte ma
șini agricole. In fotografie : La 
S.M.T. Grădiștea, tractoare gata pen
tru a ieși în cîmp.

Olimpiada
de matematică

GALAȚI (coresp. „Scînteii“). — La 
Școala medie nr. 4 din Galați a avut 
loc duminică festivitatea de premie
re a elevilor evidențiați la faza lo
cală a olimpiadei de matematică. 
La olimpiadă au luat parte 617 elevi 
din școlile medii și profesionale din 
oraș, cu 400 mai mulți decît anul 
trecut. Dintre aceștia, 82 s-au clasi
ficat pentru faza regională. în mod 
deosebit s-au evidențiat elevii Șco
lilor medii nr. 3 și 5. De pregătirea 
elevilor și a olimpiadei s-au ocupat 
42 de profesori de matematică. în 
prezent, numeroși elevi din școlile 
medii gălățene se pregătesc pentru 
faza regională a olimpiadei de fizi
că și chimie, care va avea loc în 
primele zile ale vacanței de primă
vară.

FIRUL DE BORANGIC„Richard
In sala Teatrului Consiliului Cen

tral al Sindicatelor a avut loc luni 
seara un spectacol de gală cu piesa 
„Richard al IlI-lea“ de 
Shakespeare. Spectacolul a

Prin noi măsuri de exploatare ra
țională și gospodărire, a masei lem
noase este necesar să se asigțire can
tități sporite de foioase pentru che
restea și placaj,’de lemn pentru ce
luloză, lemn pentru construcții și alte 
sortimente de lemn brut. S-au luat 
măsuri spre a se asigura în 1964 o 
sortare cît mai rațională a masei 
lemnoase. Printre aceste măsuri se 
numără și organizarea cursurilor de 
ridicare a calificării maiștrilor și șe
filor de brigadă la „Casa silviculto
rului“ din Azuga, a cursurilor de 
calificare cu scoaterea din producție 
a sortatorilor, instructajele periodice 
la locul de muncă pentru cunoaște
rea normelor STÀS ș.a.

Pentru îmbunătățirea calității, 
sortării și reducerea pierderilor de 
exploatare, direcțiile regionale ale 
economiei forestiere sînt chemate

lectivul Teatrului „C. Nottara 
frunte cu artistul poporului George 
Vraca, în rolul titular.

Spectacolul, care se înscrie ca o 
realizare de seamă a artei teatrale 
din țara noastră, a fost primit cu 
multă căldură.

în pauză, conducătorii de partid 
și de stat s-au întreținut cu artistul 
poporului George Vraca și cu regizo- 

. rul Ion Șahighian, maestru emerit al 
artei, felicitîndu-i pentru spectacolul 
realizat.

La sfîrșit, din partea tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej și a celor
lalți conducători de partid și de stat 
a fost oferit un coș cu flori ca oma? 
giu pentru excepționala creație reali
zată de George Vraca, în semn de 
prețuire a muncii talentatului colec
tiv al Teatrului „C. Nottara“ și a 
regizorului spectacolului.

(Agerpres)

0 La G.A.C. Dăbuleni, un sfert din veniturile bănești provin din 
sericicultură • Noi rase de viermi de mătase ® 

sebit de avantajoasă
mătase. Aici sînt nu mai puțin 
2 500 de crescătoare de viermi 
mătase Cele trei gospodării colecti
ve din comună au organizat serici
cultura pe baza metodelor noi. 
științifice. în cadrul gospodăriilor au 
fost create 9 brigăzi sericicole, care 
au în fruntea lor pe cele mai des
toinice crescătoare. La diferite 
cursuri, consfătuiri și schimburi de 
experiență, brigadierele sericicole 
Margareta Golea, Gheorghița Glă- 
van și alte colectiviste și-au însușit 
cunoștințe noi despre creșterea vier-, 
milor de mătase. Anul trecut, cu 
sprijinul consiliilor de conducere și 
al organizatiilor.de bază,.ele au or
ganizat creșterea viermilor de mă
tase, folosind 22,5 kg sămînță. din 
care au obținut 45 000 kg go
goși. Numai din vînzarea gogoși
lor, gospodăriile'colective din comu
na Dăbuleni au obținut 1 800 000 lei. 
ceea ce reprezintă un sfért din to
talul veniturilor bănești realizate a- 
nul trecut. Avantajele reies și mai 
mult în evidență dacă ne gîndim că 
acești bani provin din munca fe
meilor și a tinerilor desfășurată nu
mai 1—2 luni pe an. iar frunza ne
cesară hrănirii viermilor de mătase 
se obține de la duzii care cresc pe 
terenuri nisipoase, pe marginea 
drumurilor și in curți. Această ex
periență ar trebui larg populariza
tă pentru ca și alte gospodării să 
obțină asemenea rezultate.

Cultura duzilor deo-baza valorificării cît mai 
a masei lemnoase este 

gradului de mecanizare a 
în întreprinderile foresti- 
doborît-secționat indice- 

mecanizare a ajuns la 56,5 
față de numai 9,3 la sută 

în anul 1959, realizîn- 
doi' ani mai devreme

era
cu

partidului pentru 1965. 
asemănătoare au fost ob
la operațiile de scos-apro-

scopul valorificării supe- 
lemnului s-a continuat și 

pro-

William 
fost or- . 

ganizat de Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă.

La spectacol au asistat tovarășii 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Gheorghe 
Apostol, Emil Bodnăraș, Nicolae 
Ceaușescu, Chivu Stoica, Alexandru 
Drăghici, Ion Gheorghe Maurer, 
Alexandru Moghioroș, Dumitru Co- 
liu, Leonte Răutu, Leontin Sălăjan, 
Ștefan Voitec, Mihai Dalea, Constan
tin Tuzu, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, membri ai C.C. al 
P.M.R., ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, conducători ai unor in
stituții centrale și organizații ob
ștești, oameni de știință, artă și cul
tură, un numeros public.

Spectacolul a fost prezentat de co-

produse as- 
varietate, de 
alături de a- 
naturale cum

de 
de

Multe dintre lucrurile de stric
tă necesitate sînt 
tăzi, într-o mare 
chimia modernă. Dar, 
cestea, fibrele textile
este firul de borangic. din care se 
produc țesăturile de mătase, își 
mențin însemnătatea lor. în ultimii 
ani, cerințele de obiecte 
turi din mătase naturală au cunos
cut o continuă creștere, 
scop au fost luate

din țesă-

(Continuare în pag. Il-a)

Exteriorul șl una din secțiile fabricii de mobilă din Arad.

i ' ........ .

în acest 
măsuri pentru 

sporirea producției de gogoși de mă
tase și îmbunătățirea calității lor. 
Filatura de mătase naturală din Lu
goj a fost dotată cu utilaje noi, de
venind una. dintre unitățile cele 
mai moderne ale industriei textile. 
La dezvoltarea sericiculturii o con
tribuție importantă aduc femeile, 
în multe locuri, comisiile și comite
tele de femei.au inițiat acțiuni pen
tru popularizarea avantajelor creș
terii viermilor de mătase, s-au ocu
pat de extinderea experienței cres
cătoarelor fruntașe. Ca urmare a 
acestor acțiuni, în regiunea Oltenia 

a
în

seri-
au creat 4 noi rase de

producția de gogoși de mătase 
crescut de la 262 tone cit a fost 
anul 1962, la 412 tone în 1963.

1800000 de lei din sericicultură
La o recentă consfătuire, organi

zată de Consiliul Național al Femei
lor și Consiliul agricol regional Ol
tenia, care a avut loc la Dăbuleni. 
au participat numeroase crescătoare 
de viermi de mătase. Cu acest prilej 
s-au evidențiat experiența bogată a 
sericicultoarelor de aici, precum și 
o serie de probleme a căror rezol
vare va duce la dezvoltarea acestei 
importante ramuri de producție a- 
gricolă.

Gospodăriile colective din Dăbu
leni, regiunea Oltenia, au o veche 
tradiție în creșterea viermilor de

Sămință de calitate și de la rase
valoroase

Pînă prin anul 1946, în tara noas
tră se produceau anual în jurul a 
100 kg de sămîntă de viermi de mă
tase, ceea ce acoperea abia o cinci
me din cerințe. In prezent, Stațiu
nea de sericioultură și apicultură de 
la Băneasa-București și stațiunile

experimentale sericicole de la Or
șova. regiunea Banat, și Cislău, re
giunea Ploiești, asigură întreaga 
cantitate de sămînță necesară, de 
calitate superioară. Pentru a satis
face cerințele industriei textile, se 
tinde să se asigure în cantități mai 
mari sămînță de la rasele care pro
duc gogoși albe, ale căror fire pot fi 
colorate uniform, în cele mai dife
rite nuanțe.

Cercetătorii din domeniul 
ciculturii
viermi de mătase, din care 3 albe, 
care au o productivitate mai mare, 
viabilitate ridicată, un conținut su
perior în fir de mătase și o bună a- 
daptabilitate la condițiile țării noas
tre. De exemplu, rasa „Alb de . Bă
neasa“ produce 2,5—3,2 kg de gogoși 
de mătase dintr-un gram de sămîn
ță, față de circa *’ kg. cît se obținea 
de la vechile rase. Pentru a obține 
.1 kg de mătase sînt necesare numai 
2,7—3 kg de gogoși provenite de la 
noile rase față de 3,5—4 kg la rasele 
vechi. Specialiștii se preocupă de ob- . 
tinerea unor cantități mai mari de 
sămînță hibridă cu o productivitate 
sporită, aceasta constituind una 
dintre rezervele mari de creștere 
a producției sericicole.
Iși croiesc drum metode de mare

eficacitate
Cercetătoarele Aurelia Chiriac, 

Maria Casan și Elena Tițescu de la 
Stațiunea centrală de apicultură și 
sericicultură Băneasa ne vorbesc 
despre numeroase metode de mare 
eficacitate, a căror aplicare prezintă 
multiple avantaje economice. Una 
dintre ele este scurtarea perioadei 
creșterii larvare de la 32—35 de zile

C. BORDEIANU

(Continuare în pag. III-a)

organizatiilor.de
femei.au
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să asigure în acest an toate condi
țiile necesare extinderii metodelor 
avansate și organizării muncii în 
brigăzi complexe cu plata în acord 
global. Tehnologia de recoltare în 
trunchiuri lungi și catarge, ca și 
lucrul în brigăzi complexe, constitu
ie, și va trebui să constituie și pe 
mai departe, obiectul a noi măsuri 
tehnice și organizatorice 
angajarea muncitorilor 
în număr mai mare, 
rea parcului de mecanisme și u- 
tilaje ș.a. Experiența bună obținută 
în întreprinderile forestiere din ca
drul D.R.E.F.-urilor Suceava, Mara
mureș și Mureș-Autonomă Maghia
ră — care au exploatat anul tre
cut peste 70 la sută din masa lem
noasă cu brigăzi complexe — va 
trebui extinsă larg și în alte regiuni 
— cum sînt Hunedoara, Galați, Ba
nat și altele — unde se constată ră- 
mîneri în urmă la aplicarea acestei 
valoroase metode.

O altă acțiune care va trebui să 
capete extindere anul acesta în eco
nomia forestieră este și valorificarea 
crăcilor din parchetele de mun
te mai greu accesibile. Pînă acum 
aceste crăci se pierdeau, rămînînd în 
parchete și creînd greutăți în rege
nerarea pădurilor. în anul 1964, 
pentru început se va realiza o can
titate de circa 600 000 steri, crăci le
gate în snopi care se vor vinde popu
lației — existînd- posibilități de a 
spori cantitatea în anii următori. A- 
tît conducerile D R.E.F.-urilor cît și 
colectivele întreprinderilor forestie
re trebuie să participe activ la reu
șita acestei acțiuni menite să asigu
re economiei naționale importante 
cantități de lemn de foc.

în vederea recoltării și mișcării 
lemnului în condiții calitativ supe
rioare. la un preț de cost mai redus 
și cu o productivitate a muncii ridi
cată. se va extinde în continuare me
canizarea în exploatări și la trans
porturile forestiere. La lucrările gre
le și cu volum mare de muncă, gra
dul de mecanizare va reprezenta 
62,1 la sută la doborît-secționat și 
52,3 la sută la scos-apropiatul lem
nului. Cît privește încărcatul mate
rialului lemnos se va realiza meca
nizat un volum dublu față de 1963, 
lichidîndu-se în acest fel rămînerea 
în urmă care a existat în mecani
zarea acestei operațiuni. Dar, numai 
creșterea gradului de mecanizare 
nu-i de ajuns. Trebuie asigurată în 
toate întreprinderile, în toate par
chetele, folosirea cu indici’ înalți a 
mecanismelor și a utilajelor.

Creșterea indicilor de utilizare a 
mecanismelor din exploatările fores
tiere este condiționată în primul 
rînd de buna lor întreținere. între
prinderile forestiere trebuie să-și 
organizeze ateliere de reparații fixe 
și mobile înzestrate cu sculele ne
cesare și cu mecanici de înaltă 
calificare, care să asigure repara
rea la timp și de bună calitate 
a mecanismelor și a utilajelor. Ex
periența pozitivă obținută în aceas
tă privință de întreprinderile fores
tiere Sighet, Onești ș. a. se cere, din 
acest punct de vedere, larg extinsă.

privind 
localnici 

crește-

FOLOSIM RATIONAL PÂMÎNTUl GOSPODĂRIEI

Multe din cele mai reprezentative 
versuri ale lui Dumitru Corbea au fost, 
încă de la volumul de debut „Sînge de 
tärgn“ (1936), inspirate de aspectele 
dramatice ale viejii din trecut a satu
lui moldovenesc. .Aceeași atmosferă 
sumbră, traiul amar, plin de suferințe 
al țăranilor, erau evocate în urmă cu 
cîjiva ani în povestirea mai amplă „Așa 
am învățat carte“.

Și în noul său volum 
„Puntea“,, de curînd apărut la 
pentru literatură, scriitorul revine asu
pra acestui univers, pe care îl cunoaște 
îndeaproape, folosind de- această dată 
mijloacele prozei obiective.

Volumul cuprinde cinci nuvele și po
vestiri, a căror acțiune se desfășoară în 
cea mai mare parte în același sat, de-a 
lungul unei perioade întinse de timp ce 
începe din anii primului război mon
dial și ajunge — urmărind destinul 
unora dintre personaje —- pînă în zile
le noastre, în primii ani ai 
zării.

Regăsim mai întîi o lume apusă, în 
care sărăcia și nedreptatea 
pecetea asupra existenței

Transportul auto-forestier consti
tuie o fază hotărîtoare în procesul 
de producție din exploatările fores
tiere. condiționînd în bună măsură 
valorificarea optimă a masei lem
noase și, ca atare, trebuie să i se dea 
în continuare întreaga atenție. în 
special indicatorilor calitativi, și în 
primul rînd productivității în tone 
kilometrice. în acest an se vor con
strui încă 1 700 km drumuri auto 
forestiere, care vor permite deschi
derea unor masive păduroase 
acum inaccesibile exploatării.

In unitățile 
de industrializare 

a lemnului

pînă

La valorificarea superioară 
complexă a masei lemnoase 
contribui într-o 
noile capacități de producție desti
nate industrializării lemnului, ce 
vor intra în funcțiune anul acesta. 
Printre aceste unități sînt și fabri
cile de foioase și rășinoase din ca
drul C.I.L.-urilor Pitești și Comă
nești,. unități moderne și de mare 
capacitate. Fabrica de cherestea din 
Comănești va avea o capacitate de 
130 000 mc/an cherestea de rășinoa
se. Vor mai intra în funcțiune fa
brica de mobilă din Bacău, cu o ca
pacitate anuală de 15 000 garnituri 
dormitoare, fabrica de ferestre din 
cadrul C.I.L. Pipera, cu 
te de 215 000 mp/an.

Procesul de producție 
brici de cherestea din 
de industrializare a lemnului Pitești 
și Comănești va fi complet mecani
zat, productivitatea muncii crescînd 
în aceste unități cu 100 la sută la 
producția de cherestea rășinoase și 
cu 55 la sută la cea de foioase.

în acțiunea de valorificare su
perioară și complexă a masei lem
noase au un mare rol reducerea 
consumurilor specifice din sectorul 
de prelucrare și introducerea în fa
bricație a o serie de sortimente noi, 
care se realizează mai economic din 
lemn de dimensiuni mici, deșeuri 
etc. Anul trecut, întreprinderile Di
recției generale de produse finite 
din lemn au reușit să reducă consu
murile specifice la cheresteaua de 
rășinoase sub sarcina planificată. 
Totuși, la cheresteaua de fag și pla
caj au fost depășite consumurile 
specifice planificate. Colectivele în
treprinderilor respective au dato
ria să ia în acest an măsuri cores
punzătoare pentru a asigura redu
cerea consumurilor specifice la toa
te sortimentele. »

în anul 1964 gama produselor de 
plăci fibrolemnoase se va îmbogăți 
cu noi sortimente ca : plăci izola
toare bituminate, plăci fonoabsor- 
bante, plăci dure avînd suprafețele 
imprimate cu diverse modele, plăci 
mixte, plăci emailate, plăci melami- 
nate și altele. Se creează prin a- 
ceasta posibilitatea lărgirii dome
niilor de utilizare a plăcilor fibro
lemnoase — în construcțiile de locu
ințe și de obiective industriale, 
la autobuze, troleibuze, nave, vagoa
ne C.F.R. etc.

Și 
vor 

măsură hotărîtoare

o capacita-

în noile fa- 
complexele

După experimentările efectuate . 
anul trecut, se va trece la folosirea 
pe scară largă a plăcilor fibrolem
noase în fabricarea lăzilor și amba- 
lajelor cilindrice (butoaie), ceea ce 
va da posibilitatea să se producă 
mai multe ambalaje și să se ecoho-j 
misească cantități însemnate de 
cherestea. în ce privește producția 
de mobilă, colectivele unităților de. 
produse finite sînt chemate să ac
ționeze hotărît pe linia. îmbogățirii 
continue a sortimentului, a ridicării 
susținute a calității.

Institutul de cercetări forestiere a 
executat pentru producția anului 
curent, în afara modelelor de mobilă 
a căror producție continuă din anul 
precedent, 18 garnituri de mobilă, 
27 piese separate și 22 casete de ra
dio și televizor. La noile modele s-a 
urmărit îmbunătățirea aspectului 
prin utilizarea furnirelor de culoare 
deschisă, prin combinații cu metal, 
materiale sintetice, tapiserii pe bază 
de poroplaste etc. Pentru înlocuirea 
unei cantități importante de che
restea și pentru îmbunătățirea con
structivă, calitativă, estetică și 
funcțională a mobilei, cît și pentru 
producerea de mobilă ușoară și în 
culori cît mai variate și atrăgătoa
re, se vor folosi plăci fibrolem
noase melaminate și lăcuite, furnir 
estetic și furnir lamelin (un 
nou produs) și altele. Specialiști din 
I. N. 
binate 
tipuri 
puse 
nii aprilie, ceea4 ce va 
confruntare directă a 
rilor- de mobilă__C.U.. . .părerile
gusturile populației. Tot în 
cest an C.I.L-Pipera și Gălăuțaș 
urmează să producă un nou sorti
ment de uși. din. plăci celulare, fi
nisate la fel cu mobila, care vor în
frumuseța aspectul locuințelor, du- 
cînd totodată la obținerea unor im
portante economii de cherestea de 
rășinoase de calitate -superioară.

în noul an voț> fi introduse în 
procesul de producție procedee 
tehnologice avansate, menite să a- 
ducă un aport important la ridica
rea calității produselor și la redu
cerea prețului de cost. îndeosebi se 
va pune accentul pe extinderea folo
sirii maselor plastice în fabricarea 
mobilei și a tapițeriei. Se va studia 
tehnologia de fabricare a placajului 
blindat, a noilor sortimente de plăci 
aglomerate și plăci fibrolemnoase, a 
noilor tipuri de ferestre și uși; 
vor crea noi substanțe pentru în- 
cleierea, lăcuirea, ignifugarea, 
drofugarea și antiseptizarea produ
selor din lemn. Este o datorie de 
seamă a tuturor colectivelor de 
muncitori, tehnicieni și ingineri din 
întreprinderile de prelucrare de a 
asigura introducerea în condiții op
time și cu maximum de eficiență a 
procedeelor tehnologice moderne.

Folosind experiența acumulată, 
lucrătorii din economia forestieră se 
vor strădui să obțină în 1964 noi 
realizări pentru traducerea în viață 
a sarcinilor stabilite de partid în le
gătură cu valorificarea superioară și 
complexă a masei lemnoase.

C. E. F. și 
vor realiza în 
moderne care 
publicului în

noile com- 
1964 sute de 
.vor fi ex
cursul lu- 

însemna o 
producăto- 

Și 
a-
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...Și-n zbor sàptàmînile trec
Prin cîteva unități ale cooperativei „Meseriașii cismari“

Cooperativa „Meseriașii cismari" 
este bine cunoscută bucureștenilor. 
Are peste 40 de ateliere, 10 centre 
de comandă. La serviciile unităților 
ei apelează zilnic numeroși cetă
țeni. Cum e și firesc, te aștepți să 
găsești și aici aceeași bună organi
zare a muncii, aceeași solicitudine 
și atenție prezente în alte unități 
de deservire din Capitală. După 
cum sîntem însă informați, la unele 
centre lucrurile nu stau tocmai 
așa. Iată ce ne scrie, bunăoară, 
corespondenta S. Boringeanu : 
„Voiam să-mi fac niște pantofi de 
comandă. în apropierea casei în 
care locuiesc se află centrul nr. 5 al 
cooperativei „Meseriașii cismari". 
M-am dus acolo, mi s-a luat mă
sura. am ales culoarea, iar ca mo
del am lăsat un pantof mai vechi. 
După ce am plătit aconto-ul, respon
sabilul m-a asigurat : „în 12 zile îi 
aveți". Dar au trecut trei luni și 
pantofii tot n-au fost gata. în 
schimb, fără prea multe scuze și 
explicații, mi s-au dat înapoi banii

acontați și pantoful model. Oare 
așa se procedează cu clienții ?"

Am pornit pe urmele scrisorii.

Se repetă comanda
în general, termenul de execuție 

al unei perechi de pantofi este de 
două săptămîni. Așa îți spune 
responsabilul și așa scrie pe chitanța 
de plată. Dar nu întotdeauna se res
pectă această dată. în nota de co
mandă nr. 1 459 de la centrul de co
mandă nr. 5 scria clar: sandalele 
tovarășului S.C. din str. Aurel Vlai- 
cu nr. 64 vor fi gata peste 20 de zile. 
La data cînd trebuia să-și ridice 
sandalele, însă, clientul a constatat 
că nici nu li se croisera fețele. „A- 
glomerație, sezon, veniți peste cîteva 
zile“ — i s-a spus. Și cetățeanul a 
venit peste cîteva zile, dar a avut 
parte de aceeași invitație. Și tot așa 
pînă au trecut două luni. în sfîrșit 
sandalele au fost gata. Dar clientul 
n-a putut să le încalțe deoarece 
talpa fusese croită greșit. „Nu-i ni
mic“ — l-a liniștiț responsabilul și 
a pus o „rezoluție“ : se repetă co
manda. A mai trecut o lună. Cînd

purtați în a- 
și cu vorbă, 
cooperative — 
— sînt unități

cetățeanul s-a prezentat din nou, 
nici pomeneală de sandale : pielea de 
culoarea solicitată se terminase de 
mult. A urmat o altă comandă. Dar 
ce folos ? Trecuse vara.

Și alții au fost 
cest fel pe drumuri

în cadrul aceleiași 
„Meseriașii cismari“
a căror experiență ar putea fi dată 
drept model. E vorba de centrele de 
comandă nr. 1 și nr. 2. Colectivele 
de aici se bucură în rîndul clienților 
de un bun renume. Termenele de 
execuție, preferințele solicitanților 
sînt respectate 
oare metodele 
preluate și de 
comandă ?

cu strictețe. De ce 
folosite aici nu sînt 
celelalte centre

Cînd nu corespunde
măsură...

de

de

Folosirea rațională a pămîntului- 
este una dintre preocupările princi
pale ale consiliului de conducere și 
ale tuturor membrilor. gospodăriei. 
noastre. Anul trecut am cîștig.at pen
tru agricultură peste 4 hectare prin 
.desființarea, unor drumuri. Am obți
nut, pe aceastăcale, pe puțin 6 000 kg 
de porumb în plus. In punctul „But- 
boaca" erau miște gropi undé băltea' 
apa pînă .prin luna mai. In toamna 
anului 1962 am astupat aceste gropi, 
am nivelat terenul pe vreo 13 ha și 
l-am pregătit. Primăvara l-am semă
nat cu porumb, iar intercalat am pus 
dovleci. S-au obținut 2 500 kg de po
rumb boabe și cite 10—12 tone de 
dovleci în medie la hectar. Pe un 
teren de 3 ha, care n-a fost cultivat 
niciodată, am semănat dovleci, ob- 
ținînd peste 50 tone la hectar. In te
renul inundabil 
și l-am cultivat 
Deși n-a căzut 
tot cursul verii, 
rumbul ajunsese 
nici dacă mergeai călare nu te ve
deai din el. Timp de o lună, cele 
270 de vaci cu lapte ale gospodăriei 
s-au hrănit cu porumb furajer de pe 
aceste cîteva hectare.

Anul acesta vom întreprinde noi 
acțiuni pentru buna folosire a pă
mîntului. întrucî; primăvara apele 
DesnățuiulUi inundă pășunile și fi-- 
nețele gospodăriei, vom construi 
diguri de. apărare. O parte din te
renul ferit de inundație va fi pre
gătit pentru a fi semănat cu po
rumb. Acum ne ocupăm și de 
fertilizarea solului. In acest scop 
vom folosi cele 7 000 tone de gunoi 
produs în gospodărie și vom strînge 
din sat încă 2 000 de tone.

am arat vreo G ha 
cu porumb furajer, 
măcar o ploaie în 
la 1 octombrie po- 

atit de mare că

și-au pus 
oamenilor, 

iar războaiele au lăsat urme adînci. Era 
tristă și.fără nici o bucurie viaja Na- 

' ialifei Hariga, care și-a pierdut băr
batul și apoi feciorul pe front. Sînt e- 

"rhoțiohante. paginile ce zugrăvesc du- 
•rerea acestei femei, care speră de fie
care dată că totuși cel dispărut se va 

..reîntoarce („Așteptare“). Nefericită ..a 
’ fost în cele din urmă și soarta Aspa- 

ziei Cercel, care a avut iluzia că poate 
..să’-Și croiască o altă viafă, dar căsă

toria -cu.-Ti.4i Gologan, agentul fiscal a- 
facerist și bețiv a reprezentat pentru 
ea o experiența dureroasa și spulbe
rarea tuturor speranjelor. („Tragedia 
unei fete“).

Cea mai realizată 
tea“, care dă și titlul volumului. Au
torul conturează un portret convingă
tor urmărind, de-a lungul anilor, mo
mentele cele mai semnificative ale e- 
voluției eroinei principale, Mină, 
fana crescută cu greu de bunicii să
raci, codana de care își bateau 
fetele bogate, nevasta ce trudește din 
greu alături de bărbat să-și duca zilele 
și să-și crească copilul, cunoaște feri
cirea abia în anii noștri, cînd intră în 
gospodăria, colectivă, iar fiul ei Răz
van, dornic de muncă și de învățătură, 
ajunge tractorist: _$oarta Minei este ca
racteristică pentru o întreagă categorie 
socială, iar modul în care drumul viejii 
ei se întretaie cu al celorlalte perso
naje ale nuvelei evidențiază și mai
puternic această intenție simbolică.
Personajul este înzestrat cu o bogată 
via|ă interioară, procesele sale sufle
tești fiind investigate cu pricepere de 
autor. Spre finalul nuvelei, ritmul 
jiunii este • însă prea accelerat și epi
soadele ce 
vieji noi nu 
fundate.

Bogă)ia șiBogafia și varietatea faptelor de 
viafä cuprinse în volum, autenticitatea 
lor i-au dat autorului posibilitatea să 
realizeze o imagine a existenței dra
matice a țărănimii îndelung asuprite, 
care își vede înfăptuite, în zilele noas
tre, aspirațiile către o altă viață lumi
noasă. Trăsăturile aspre cu care sînt’ 
zugrăvite caracterele personajelor nu 
exclud notelé de lirism. Scris cu nerv, 
cuprinzînd pagini emoționante ce redau 
atmosfera unei epoci, noul volum al lui 
Dumitru Corbea se înscrie pe linia 
preocupărilor majore ale scriitorului.

SORIN MOVILEANU

® Dintre lucrările de lingvistică 
apărute în ultima vreme semnalăm : 
„EVOLUȚIA LIMBII ROMÎNE. 
Privire sintetică“ de acad. Al. Graur, 
„INTRODUCERE ÎN FONETICĂ“ 
(Ediția a III-a, revăzută și adău
gită) de acad. AI. Rosetti, studiul 
„EMINESCU DESPRE PROBLE
MELE LIMBII ROMÎNE LITE
RARE“ de Gh. Bulgăr și „ABATERI 
DE LA EXPRIMAREA CORECTĂ“ 
de N. IWiliăescu.

o în colecția „Cele mai fru
moase poezii“, Editura tineretu
lui a tipărit'volume de versuri sem
nate de Ion Bănuții și de Eugen 
Frunză.

® La Editura pentru literatură au 
apărut :

— „OPT POVESTIRI", volum 
semnat de Nicolae Vclea.

— Un volum cuprinzînd piesele 
într-un act „INTR-O SEARĂ DE 
TOAMNĂ“ și „CHEMĂRI" de Ște
fan Tita (în colecția „Teatru de a- 
matori“).

— „Biblioteca pentru toți" s-a 
îmbogățit cu romanele „MOȘ GO
RIOT“ de Honoré de Balzac și 
„RĂZBOI CU SALAMANDRELE" 
de Karel Capek.

o Editura științifică 
crarea „ARTA ȘI 
CIALĂ" de A. Egorov 
una dintre problemele 
ale esteticii.

o Cartea lui Romain Rolland 
„GOETHE ȘI BEETHOVEN. (Ma
rile epoci creatoare)“ a apărut la 
Editura muzicală.

o Aceeași editură 
lecția „Viața în 
volume dedicate 
GEORG FRIEDRICH 
RICHARD STRAUSS.

a tipărit lu- 
VIAȚA SO- 
care studiază 
fundamentale

a tipărit în co- 
imagini“ două 

compozitorilor 
HANDEL și

TATIANA NICOLESCU

JQLST9! Șl urnim R0MMA
A
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Printre lucrările de istorie literară 
apărute în ultima vreme în editurile 

• noastre se numără și cercetarea intitu- 
. . lată „Tolstoi în literatura romînă“, sem

nată de Tatiana Nicolescu. Studiul in
dică, pe baza unei bogate documen
tări, drumurile de pătrundere și inten
sitatea circulației operei lui Tolstoi în 
Romînia ; relevă și comentează apre

cierile formulate la noi asupra vieții și 
{.creației clasicului rus; subliniază în- 

rîurirea exercitată de capodoperele tol- 
. stoiene asupra prozatorilor romîni. A- 

ceste coordonate sînt urmărite, laolaltă, 
ri.in cîteva perioade distincte: din jurul 

anului 1 880, cînd opera lui Tolstoi în
cepe să fie cunoscută la noi, și pînă 
la primul război mondial ; în perioada 

'dintre cele două războaie și apoi după
23 August 1944.

Analizînd modul în care creația ge
nialului’ scriitor a înrîurit evoluția pro
zei romînești, Tatiana Nicolescu aduce 
observații interesante. Ea urmărește să 
stabilească nu împrumuturi de motive, 
ci fructificarea creatoare a desăvîrșiței 
măiestrii ’artistice și a modalităților e-

pice ale lui Tolstoi de către scriitori ca 
Duiliu Zamfirescu, Mihail Sadoveanu, 
Ion Agîrbiceanu, Gala Galaction, Ce
zar Petrescu și alții. In ceea ce-l pri
vește pe Liviu Rebreanu, autoarea stu
diului formulează unele puncte de ve
dere întemeiate, însă pe alocuri avem 
impresia că observațiile nu sînt sufi
cient do fundate, mai ales în cazul ro
manului „Ion“.

Cititorul resimte ca nefiind necesară 
în vastul și interesantul material folosit 
citarea excesivă a unor nume de tra
ducători și de publicații obscure E bine 
ca studiile de istorie literară să se 
structureze pe direcțiile esențiale,
jore, să urmărească filoanele cele mai 
de seamă ale fenomenului literar.

In ansamblul ei, caitea Tatianei 
colescu reprezintă o contribuție sub
stanțială în domeniul literaturii compa
rate, oferind o bogată sursă de infor
mații istoricilor și cercetătorilor.

ma-

Ni-,

TEODOR VÎRGOLICI

RÖMULO GALLEGOS:I. PERȘINARU 
inginer agronom la G.A.C. 

Goicea Mare, regiunea Oltenia

La biblioteca din Finiș, raionul

. ■ .

Tărăgănarea comenzilor, lipsa 
solicitudine față de clienți la unele 
centre se datoresc în mare parte 
controlului superficial din partea

conducerii cooperativei, a dispece
rilor de teren.

Tovarășul Kis Andrei, președin
tele cooperativei, cu care am dis
cutat n-a putut să ne răspundă din 
ce motive multe perechi de pantofi 
rămîn neridicate de clienți , Or, 
explicația e simplă : cei care le-au 
comandat — nemulțumiți de calita
tea lor — le-au refuzat. încălțămin
tea de comandă înseamnă lucru de 
bună calitate, respectarea .întocmai 
a cerințelor clientului — număr, mo
del, culoare. Majoritatea încălță
mintei refuzate 
de comandă nr. 
măsură.

După 
pentru 
tente în 
rativei 
întocmit 
zatorice. 
unificarea unor centre de comandă 
și de reparații, repartizarea mai 
judicioasă a cadrelor de bază. întă
rirea controlului asupra activității 
șefilor de unități și ateliere, cît și 
intensificarea muncii de educație 
în rîndurile membrilor cooperatori. 
Măsurile amintite sînt binevenite. 
Este însă de presupus că pînă la a- 
plicarea- lor nu va trece tot atîta 
timp cît trece uneori pentru confec
ționarea unei perechi de pantofi.

Majoritatea
de clienții centrului 
11 nu corespunde ca

am fost informați,cum
înlăturarea lipsurilor exis- 
activitatea unităților coope- 
„Meseriașii cismari“ a fost 
un plan de măsuri organi- 
între altele, se urmărește

G. GRAURE

Beiuș. Colectivista Elisabeta Vura
își alege cariile preferate

TEATRE •

„MM
Continentul latino-american de

vine tot mai cunoscUt cititorilor 
noștri.’ Printre altele în excelenta 
carte a lui Artur Lundkvist, 
„Continentul vulcanic", apărută 
în 1963. un număr considerabil de 
pagini este dedicat Venezuelei a- 
cestor ani, cu contrastele ei țipă
toare între opulență și sărăcie.

■ Avem în față o altă carte inspi
rată din realitățile venezuelane, 
„Dona Barbara", aparținînd scrii
torului Römulo Gallegos, militam 
pentru independența patrièi sale. 
Cartea, scrisă în 1929, și-a cucerit 
o notorietate mondială.

Regăsim în „Dona Bârbara" ca
lități literare și stilistice proprii 
multor scriitori sud-americani ; ca 
și la Miguel Angel Asturias 
(„Domnul președinte") în cartea 
de care vorbim întîinim aceeași 
aplecare spre poem, cîntarea pa
sionată a naturii și a pămîntului, a 
savanelor fără hotare pradă con
tinuă soarelui și vîntului. O aură 
de romantism învăluie lucrarea 
gesturile eroilor se prelungesc în 
cîntece și balade.

Dincolo de poezia naturii, scrii
torul știe să vadă sfîșierea socială, 
lupta împotriva injustiției, a ră
mășițelor feudale, E vorba de o

TEATRE : Teatrul de Operă șl Balet 
al R. P. Romîne : Faust — (orele 19,30) ; 
Teatrul de stat de Operetă ; Mam-zelle 
Nitouche — (orele 19,30) ; Teatrul Națio
nal „I. L. Caraglale* (Sala Comedia) ; 
Vizita bătrînei doamne — (orele 19.30) : 
(Sala Studio) : Ancheta — (orele 19,50 — 
spectacol televizat) ; Teatrul „C. I. Not
tara“ (la Sala Palatului R. P. Romîne) : 
Richard al III-lea — (orele 19) ; (Sala 
Magheru) : Act venețlan — (orele 19.30),- 
(Sala Studio) : Băieții veseli — (orele 
20) ; Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Sala din bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : 
Cum vă place — (orele 19.30) ; (Sala 
Studio) : Comedia erorilor — (orele 
19.30) : Teatrul Muncitoresc C.F.R.-Giu- 
lești : Paharul cu apă — (orele 19.30) ; 
Teatrul pentru copii și tineret (Sala din 
str. C. Miile) ; Acuzarea apără — (orele
20) : Teatrul evreiesc de stat : Mercadet
— (orele 20) : Teatrul satirlc-muzlcal 
„C. Tănase" (Sala Savoy) ; Revista de 
altădată — (orele 20) ; Ansamblul de 
cîntece și dansuri ai C.C.S. : Cîntă țara 
mea - (orele 20), Teatrul Țăndărică 15: 
(Sala Academiei) : Cartea cu Apolodor scop
— (orele 16).

CINEMATOGRAFE : Inculpatul „1040“ 
Patria (10; 12; 14.15, 16,30; 16,45; 21) Fia 
mura (10: 12, 14; 16: 18, 20). Viața spor
tivă : Republica (9, 12; 15; 18, 21) Bucu
rești (9.30; 12.15; 15; 18; 20,45). Grivița
(9; 12: 15, 18; 21) Modern (9: 12, 15; 18;
21) Hoțul din San Marengo : Carpațl
(10, 12; 14, 16; 18,15; 20,30) Capitol (9.45, 
12; 14,15; 16.30: 18.45: 21), Excelsior (10: 
12,15; 14,30, 16,30; 18,45; 21), Feroviar (10, 
12; 14; 16, 18,15; 20,30). Atențiune, pă-

rințl J : Festival (9.45; 11,45; 14; 16,15;
18,30; 20,45) Aurora (10; 12; 14; 16; 18,15,
20.30) . Harakiri — cinemascop : Victoria
(10,15; 12,45; 15,30- 18: 20,30) Qivitoq :
Central (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45).
Bucegi (10; 12; 14: 16, 18.15; 20,30) Iurta
de aur : Lumina (rulează în continuare 
de la orele 10 la orele 14; 16;
20.30) Cosmos (16; 18; 20).
— (ambele serii): Union (16; 
Unirea (11; 16; ------ “

10.15:
Tudor
19,30)

. . . 19,30). Program special
pentru copii : Doina (orele 10). Medica- 

(ambele serii) : Dol- 
Progresul (15.30: 19). 
documentare : Tim- 

în continuare de la 
21).
16:

pviltlU vupil ; UUII 
mentul care ucide 
na (11,30; 16; 19.30). 
Program de filme 
puri Noi (rulează 
orele 10 la orele 
Giulești (10, 12; 14; 
reasca (16; 18,15; 20.30) 
rea între popoare 
Arta (15; 17; 19, 
15,30: 18; 20,30) 
me ! : Cultural (15; 
(14.30; 16.45: 19: 21,15) 
illan -
' 17;

/IjșiifAtâ-
mare.: Tomiș' (10.15; 12, 13.45; 16,30; 18.30. 

’ 20.30), . Lira (15; 17; 19; . 20.45). Privește 
înapoi cu mînie — rulează la cinemato
grafele ; Flacăra (10; 14.30;............. ..
20,30). Volga (10; 12,15: .16; 
Pompierul atomic , vltan 
20.45) Jurnalul Alinei 
scop: Miorița (10,15; ........ . . ...
Drumul Sării (16; 19) Primul reportaj — 
cinemascop : Munca .Z. ZZ.ZZ',
Cu toții acasă : Popular (16; 18,15; 20.30). 
Valsul nemuritor : Moșilor (15; 17; 19, 
21) Uraganul : Viitorul (16: 18,15; 20,30). 
Parașutiștil : Colentlna (16; 18; 20), Lu*

Magazin film : 
18,15; 20.30). Flo- 
Podul : înfrăți- 

(14: 16; 18.15; 20.15). 
21), Melodia (10: 12; 

Agatha, lasă-te de cri- 
17; 19; 21) Cotroceni

. Cavalerul Parda-
- cinemascop : Dacia (9; 11, 13;

19; 21). Vară șl fum — cinema- 
Buzesti (15: 17; 19; 21). Ucigașul

Crtrigași. (16; 18; 20) Pisica de 
Ä...................... 7;

'(15; 17;

Franlt
13,15:

16.30; 18.30;
18,15: 20.30) 
(15; 17; 19,
— clnema- 

16,15, 10.45),

(15.30: 18: 20.30)

In

volumul „MIHAI EMINESCU" de 
Dumitrescu-Bușulenga — evo- 
a principalelor etape ale vieții 

marelui nostru scriitor

colecția „Oameni de seamă“ a 
Editurii tineretului a apărut, de cu- 
rînd, 
Zoe 
care

ZOIl OUMitæiSCU-CUȘUtSHGA

EMINESCU

critică a instituțiilor sociale fă
cută de pe poziția unui intelectual 
cu aspirații democratice, dar care 
nu ajunge să dezvăluie bazele 
orînduirii capitaliste.

..Dona Barbara“ este o latifun
diară lipsită de scrupule, care a 
acaparat suprafețe enorme de pă- 
mînt, mari cirezi de vite. Prin 
mită, asasinat, amenințări ea ține 
sub puterea sa întregul ținut 
„Pentru a implî'nta pumnalul și a 
ucide. îl avea pe Melquiades ; 
pentru potlogării, pe Balbino : 
Jüan Primito îi slujea de curier 
Numai că unele solii duse de Jüan 
Primito erau aidoma unor lovituri 
de pumnal...“ Din înfruntarea pe 
care o are cu Santos Luzardo. 
purtătorul ideilor înaintate ale 
cărții, Dona Bârbara va ieși în- 
frîntă E drept că această înfrîn- 
gere a răului este oarecum forțată 
în mod sentimental de autor 
Uneori, profilurile eroilor par uni
laterale.

Cu toate limitele ei, cartea lui 
R Gallegos se citește cu rea) in
teres, ca o lucrare reprezentativă 
a acestui autor și a literaturii ve- 
nezuelane.

ILIE CONSTANTIN

ceafărul (16, 18.15; 20.30) Gol printre 
lupi — cinemascop : Ferentari (16; 18,15i 
20,30). Nu-I loc pentru al treilea : Pacea 
(16; 18, 20).

TELEVIZIUNE : Orele 18,30 — Univer
sitatea tehnică la televiziune : Probleme 
actuale legate .........................
sanitare In locutnte 
Stănescu 
19,10 -
caricaturi 
teatru ;
în interpretarea 
lui Național „I I
— în ___: ___ ___ ________
de la Jocurile Olimpice de Iarnă — 
Transmisiune de la Innsbruck - Emi
siune de știință ; Despre rinichiul arti- 
ficial. <ir. Z Fllipescu. - Literatură 
științifică In încheiere : Buletin de 
știri și buletin meteorologic

CUM VA FI VREMEA

de Instalațiile tehnico- 
de ing. Anghel 

19,00 — Jurnalul televiziunii. 
Pentru copii : Albumul cu 

19,50 — Transmisie de
„Ancheta". de Al. Voitin 

i colectivului Teatru- 
L. Caragiale“. In pauze 

jurul orei 20.45 - Aspecte

Timpul probabil pentru următoarele 
trei zile : Vremea se menține schimbă* 
tpare, cu cerul temporar noros Vor că
dea precipitații slabe, măi frecvente în 
nordul țării. Vînt potrivit din sectorul 
nordic. Temperatura ușor variabilă Mi
nimele vor fi cuprinse între minus 2 
grade și minus 12 grade, local mai co- 
borîte. Iar maximele între minus 5 gra
de șl plus 5 grade Ceață locală.

In București : Vreme schimbătoare, 
cu cer temporar noros cînd devine fa
vorabilă precipitațiilor slabe Vint slab 
pînă la potrivit din sectorul nord-vest. 
Temperatura în scădere ușoară. Dimi
neața ceață.
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Transportul în în 1964
© 2 700 000 călători zilnic ® încă 130 autobuze și 43 troleibuze 

® Trasee noi • Reducerea zgomotului la tramvaie
Cam cîți kilometri parcurg într-o 

singură zi tramvaiele, troleibuzele și 
autobuzele din Capitală ? Cîți călă
tori transportă ? Din statisticile pe 
anul trecut reiese că cele trei cate
gorii de vehicule aparținînd trans
portului în comun al orașului 
bucurești au parcurs zilnic peste 
470 000 kilometri (distanță mai mare 
decît aceea de la Pămînt la Lună) 
și au transportat cite 2 700 000 că
lători. Aceste cifre arată că bucu- 
reștenii folosesc în medie de cel pu
țin 2 ori. pe zi un vehicul de trans
port. La scara unui an, Cu mijloa
cele I.T.B. sînt transportați un nu
măr de călători care depășește 
cu mult populația întregii Europe.

Pentru a informa pe cititorii noș
tri asupra unor aspecte din activi
tatea I.T.B. și a afla ce ie face în 
1964 în vederea îmbunătățirii tran
sportului urban, un redactor al zia
rului nostru, D. Minculescu, a adre
sat cîteva întrebări tovarășului 
Constantin Petrescu, inginer șef la 
I.T.B.

— Ce lucrări ați efectuat în anul 
care a trecut ?

S-au construit noile linii de tram
vai de pe strada Lînăriei și 
șoseaua Viilor — cale dublă pe o 
lungime de 3 kilometri — linii care 
prin devierea tramvaielor 17 și 
21 pe strada Lînăriei au descon
gestionat nodul de circulație din 
Piața Unirii, iar prin devierea tram
vaiului 20 pe șoseaua Viilor .s-a 
creat încă o legătură. între cartierele 
din sudul și nordul orașului. O 
altă legătură directă între centru și 
cartierul Balta Albă se va face prin 
prelungirea liniei de troleibuz nr. 86 
pînă în strada Baba Novac. Linia 
prelungită va fi dată în funcțiune în 
curînd.

Anul trecut a crescut și capacita
tea de transport. Față de 1962, în 
1963 au circulat în plus 40 de auto
buze, 30 de troleibuze și 12 trenuri 
de. tramvai. In același timp s-a îm
bunătățit calitatea lucrărilor de 'n- 
treținere și reparare a vehiculelor : 
a. fost dată în exploatare o nouă, sta
ție de întreținere și garare pentru 
tramvaie (depou), un garaj pentru au
tobuze și un garaj pentru autocami
oane.

— Ce se va face în 1964 pentru 
îmbunătățirea transportului urban ?

La întocmirea planului s-au luat 
în considerare sesizările călătorilor, 
propunerile muncitorilor, inginerilor 
și tehnicienilor din întreprinderea 
noastră. Cu sprijinul Sfatului popu
lar al Capitalei, se vor efectua lu
crări menite să îmbunătățească or
ganizarea rețelei . de transport. In 
cadrul nodului de circulație din zona 
Gării de Nord se va construi o nouă 
linie.de troleibuze (pe calea Griviței,

strada Polizu, strada Occidentului și 
bulevardul Magheru), care va asigu
ra legătura directă a cartierelor Pa
jura și Bucureștii Noi cu centrul 
orașului. In acest fel va fi rezolvată 
și o cerință a locuitorilor zonei res
pective. Se studiază și posibilitățile 
de prelungire a liniilor de troleibuze 
82 și 83 de pe bulevardul 1848 în 
partea de sud a orașului. Această lu
crare va contribui la îmbunătățirea 
deservirii transportului urban în 
unele cartiere (din sud) și la elimi
narea capului de linie de la Piața de 
Flori, care, în prezent, incomodează 
desfășurarea circulației. Se vor face 
lucrări de modificare a instalațiilor 
edilitare subterane în vederea pre
lungirii liniei de tramvai pe bule
vardul Tudor Vladimiréscu. A- 
ceasta va contribui la închiderea 
traseului de pe inelul II al ora
șului (Gara de Nord, șoseaua Groză

vor construi alte 43 remorci de 
tramvaie.

Planul pe anul 1964 prevede și 
unele reparații capitale pe liniile de 
tramvai de pe bulevardul Schitu Mă- 
gureanu, strada Cobălcescu și calea 
Griviței, începerea construcției unui 
depou de tramvaie pe șoseaua Co- 
lentina, a unui garaj de autobuze în 
cartierul Ferentari etc.

— Ce probleme de perspectivă 
vă preocupă ?

Socotim că una din cele mai 
importante probleme actuale și de 
perspectivă o constituie ritmicita
tea circulației. Condițiile specifice în 
care circulă vehiculele de trans
port urban — o rețea foarte ra
mificată, strangulări cauzate de 
existența unor străzi înguste și a- 
glomerate, noduri de circulație com-

I'oto : M. Cioc
Tramvaie gata de plecare din noul d-opou de pe șoseaua Alexandria

vești, șoseaua Panduri, bulevardul 
Tudor Vladimiréscu, șoseaua Viilor, 
calea Șerban Vodă, strada Lînăriei, 
șoseaua Mihai Bravu, șoseaua Ștefan 
cel Mare, bulevardul Ilie Pintilie). O 
serie de îmbunătățiri urmează să fie 
realizate și în ce privește mai buna 
folosire a parcului de vehicule în o- 
rele de vîrf. Vom întări controlul 
respectării graficelor pentru a evita 
unele neregularități în circulație.

— Se prevede creșterea capacită
ții de transport ?

In ce privește creșterea capacită
ții de transport în 1964, I.T.B.-ul va 
primi încă 130 de autobuze și 43 de 
troleibuze. In atelierele noastre se

plicate etc. — impun o dirijare 
foarte operativă a circulației. Me
rită menționată introducerea în 
acest an a radiotelefoanelor pe ve
hiculele de intervenție. Se va reali
za astfel o intervenție operativă în 
cazul unor defecțiuni.

în atenția noastră se află și elimi
narea, pe cit posibil, a zgomotului, 
în cadrul ‘I.T.B. s-au efectuat studii 
și experimentări, unele cu rezultate 
bune. La cele 43 de remorci care se 
vor construi în acest an se va apli
ca insonorizarea podelei și se va 
modifica sistemul de frînă.

La vagoanele-motor pe patru osii 
se vor introduce în continuare cu
tiile turnate pentru angrenaje, care 
permit o funcționare mai corectă și 
mai puțin zgomotoasă.

Sosirea unei (iclcăații a Consiliului Centrai 
ai Uniunii Sindicatelor din iugoslavia

Luni dimineață a sosit în Capi
tală o delegație a Consiliului Cen
tral al Uniunii Sindicatelor din 
R.S.F. Iugoslavia, care, la invitația 
Consiliului Central al Sindicatelor 
din R. P. Romînă, ne vizitează țara.

Delegația este condusă de tovară
șul Svetozar Vukmanovlci-Tempo, 
președintele Consiliului Central al 
Uniunii Sindicatelor din Iugoslavia. 
Din delegație fac parte tovarășii 
Milka Agbaba, secretar al Consiliu
lui Republican al Sindicatelor din 
R.S. Serbia, Dane Olbina, președin
tele Comitetului Central al Sindica
tului lucrătorilor din transporturi și 
comunicații, Dragoliub Kircianski, 
președintele Consiliului Sindicate
lor din ținutul Voevodina, Mate 
Uievici, președintele Consiliului Ra
ional al Sindicatelor din orașul 
Split.

La sosirea în Gara de Nord, de
legația a fost întîmpinată de tova
rășii Martin Isac, președintele Con

siliului Central al Sindicatelor din 
R. P. Romînă, Vasile Mușat, vicepre
ședinte, lor, Cotoț, Larisa Munteanu 
și Dumitru Be.jan, secretari ai C.C.S., 
activiști ai sindicatelor.

A fost de față Arso Milatovici, am
basadorul R.S.F. Iugoslavia în R. P. 
Romînă.

★
In aceeași zi, delegația sindicate

lor din R.S.F. Iugoslavia, condusă de 
tovarășul Svetozar Vukmanovici- 
Tempo, a fost primită la Consiliul 
Central al Sindicatelor.

Tovarășul Martin Isac a informat 
pe oaspeți despre activitatea sindica
telor noastre pentru mobilizarea oa
menilor muncii la înfăptuirea sarci
nilor trasate de cel de-al III-lea Con
gres al Partidului Muncitoresc Ro- 
mîn pentru desăvîrșirea construcției 
socialiste în țara noastră.

întîlnirea s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, tovărășească.

(Agerpres)

Plecarea delegației Federației universităților din Porto Rico
Duminică seara a părăsit Capita

la delegația Federației universități
lor din Porto Rico (F.U.P.I.). con
dusă de Narciso Rabell Martinez,

reprezentantul permanent al aces
tei organizații la U.I.S., secretar al 
U.I.S., care a făcut o vizită în țara 
noastră, la invitația Comitetului 
executiv al U.A.S.R.

Ion Msrin Sadoveanu

(Urmare din pag. I-a)

cit durează în mod obișnuit, la 
22—24 de zile. Acést lucru a devenit 
posibil prin reglarea temperaturii și 
a umidității în încăperile de creș
tere pe baza cunoașterii cerințelor 
biologice ale viermilor de. mătase. 
Spre a se realiza o economie de 
peste 10 Zile, se recomandă ca în 
primele 4 vîrste (din cele 5' în care 
evoluează viermii de mătase), să se 
asigure o temperatură de 28—30" față 
de 20—22" cît'se obișnuia înainte, iar 
umiditatea aerului să fie ridicată de 
la 60—65 la sută la 80 la sută. Pen
tru a obține cele mai bune rezulta
te prin aplicarea acestei metode, 
este necesar să se respecte cu 
strictețe regulile privind hrănirea, 
curățenia, aerisirea etc.

La Stațiunea centrală de serici
cultură și apicultură s-au stabilit și 
regulile de obținere a 3 recolte de 
gogoși- de mătase - pe ■ an prin- 
folosirea metodei creșterilor re
petate. La început, unii erau de 
părere că este imposibil de aplicat 
această metodă, deoarece învierea 
seminței de- viermi de mătase are 
loc o singură dată pe an. primă
vara. Pentru . rezolvarea acestei 
probleme, cercetătorii au tratat să- 
mînța cu o soluție de acid clor- 
hidric și au pus-o Ia păstrare în fri
gider. în, felul acesta, în cursul a- 
celuiași an, se pot crește mai multe 
serii de viermi de mătase. Metoda a 
fost aplicată cu bune rezultate de 
către unele gospodării colective. Co
lectiviștii din Viperești, regiunea 
Ploiești, au reușit . să dubleze pro
ducția de gogoși de mătase. .

Materia primă —frunza de dad

Sporirea producției de fire de bo- 
rangic este strîns legată de extinde
rea plantațiilor de duzi pe terenuri 
improprii culturilor agricole, pre
cum și pe marginea drumurilor, 
șoselelor, în curțile gospodărești, 
padocurile păsărilor etc. Prin plan
tarea duzilor aceste terenuri pot fi 
valorificate în mod deosebit de ren
tabil. Cercetătorii au stabilit care 
sînt cele mai valoroase soiuri de 
duzi și care dau o producție mai 
mare de frunze și de bună calita
te. Ei au studiat eficiența economică 
a diferitelor plantații intensive de 
duzi. Datele obținute sînt deosebit 
de concludente. S-a demonstrat cum 
se pot face plantații intensive de 
dud, folosindu-se duzi-tufă care se 
plantează la distanță de 3 m între 
rînduri și 0,5 m pe rînd. în al treilea 
an se pot recolta 9,5 tone de frunze 
la hectar, din care pot rezulta 600 
kg gogoși de mătase în valoare de 
peste 20 00Q de lei. Producția de 
frunză crește pînă în al nouălea an 
de la plantare, cînd se pot obține 
20.5 tone frunză, rezûltînd 1 360 kg 
gogoși de mătase în valoare de peste 
50 000 de lei.

ng i c
Există, totodată, posibilitatea în

ființării de plantații combinate de 
duzi cil trunchi înalt și mijlociu, 
intercalați cu duzi-tufă, care asi
gură producții mari de frunze încă 
din primii ani de la plantare. Plan
tațiile au și o. durabilitate mai 
mare. Și în acest caz, în al treilea 
an de la plantare se pot obține 
4 500 kg de frunze, producția conti- 
nuînd să crească în anii următori.

Extinderea plantațiilor intensive 
de duzi face cu putință utilizarea 
lăstarilor în hrana viermilor de 
mătase,' ceea ce prezintă avantaje 
economice evidente. Aceasta se da- 
torește ridicării gradului de consum 
al frunzelor de pe lăstari la 98 la 
sută, față de 60—65 la sută cît este 
în mod obișnuit. Iată de ce este 
necesar să se acorde atertția cu
venită producerii puieților din cele- 
mai valoroase .soiuri-de duzi, reg-le- 
mentîndu-se difuzarea lor. Este im
portant ca în fiecare regiune, consi
liile agricole să stabilească terenu
rile improprii altor culturi agricole 
și care pot fi valorificate în modul 
cel mai economic prin plantarea cu 
duzi.

în țara noastră există largi posi
bilități pentru dezvoltarea serici
culturii și sporirea, pe această bază, 
a producției de mătase naturală. 
De aceea se cere ca organizațiile 
de bază și consiliile de condu
cere ale gospodăriilor colective să 
sprijine acțiunile inițiate de comisii
le de femei pentru dezvoltarea seri
ciculturii, îneît această ramură 
de producție să asigure obți
nerea unor importante venituri 
bănești. Așa cum arată expe
riența gospodăriilor . fruntașe, pen
tru dezvoltarea sericiculturii nu 
trebuie investiții costisitoare. Asi
gurarea spațiilor de creștere se 
poate face prin amenajarea unor 
paturi simple în puiernițe și chiar 
în unele grajduri în perioada cînd 
animalele sînt duse în tabere de 
vară. Anul trecut gospodăriile colec
tive din Crețești, Buzescu și altele, 
din regiunea București, au utilizat 
puiernițele rămase libere după creș
terea puilor. La G.A.C. „Cetatea 
Turnului“ din Tr. Măgurele s-au a- 
menajat paturi din materiale ieftine 
în două grajduri încălzite cu sobe 
și s-au obținut gogoși de mătase în 
valoare de 80 000 de lei.

Pentru aplicarea în practică a 
metodelor sericicole este necesară 
popularizarea mai largă a rezulta
telor dobîndite de stațiunile . expe
rimentale și gospodăriile colective 
fruntașe. Ocupîndu-se de generali
zarea experienței înaintate în acest 
domeniu, de organizarea plantații
lor de duzi pe terenurile improprii 
altor culturi, organele de partid, 
consiliile agricole, comitetele de fe
mei vor contribui la punerea în va
loare a unei însemnate bogății.

în viitor se va experimenta un 
nou tip de boghiu, modernizat, pen
tru tramvaie, în construcția căruia 
vor intra mai multe piese de cau
ciuc. Se prevăd soluții de insonori- 
zare a roților tramvaielor prin apli
carea de straturi de cauciuc.

în ziua de 2 februarie 1964 s-a 
stins, din viață, după o lungă sufe
rință, scriitorul Ion Marin- Sado- 
veanu.
- Născut în 15 iunie 1893, în Bucu
rești, Ion Marin Sadoveanu și-a fă
cut debutul în literatură încă din 
anii studiilor. A publicat volume de 
versuri și de teatru, de studii și 
eseuri de teatrologie și de istorie a 
artelor, printre care : „Metamorfo
ze“, „Cîntece de rob“, „Teatrul în 
Evul Mediu“ ș.a.

După eliberarea țării, Ion Marin 
Sadoveanu s-a atașat cu entuziasm 
luptei poporului pentru o viață 
nouă, pentru ridicarea culturală a 
oamenilor muncii, fiind un neobosit 
propagator al valorilor culturale 
naționale și. universale.

Scriitor de un viguros talent rea
list, Ion Marin Sadoveanu s-a bucu
rat pe deplin de prețuirea cititorilor 
pentru forța cu care a reușit să în
fățișeze, în ample tablouri epice, 
viața orașului romînesc de la sfîrși- 
tul secolului trecut și începutul se
colului XX.

Romanul „Sfîrșit de veac în Bucu
rești“ (1944), care a cunoscut nu
meroase ediții în țară și peste ho
tare, dă, o imagine veridică a B.ucu- 
reștiului de altădată, înfă.țișînd so
cietatea vremii în mod realist de pe 
poziții umaniste, ascuțit critice im-

Corpul defunctului va fi expus la 
Casa Scriitorilor „Mihail Sadoveanu“ 
din Calea Victoriei 115, unde publi
cul va avea acces în ziua de marți, 
4 februarie a.c., între orele 11 și 19

potriva reprezentanților claselor ex
ploatatoare. în „Ion Sîntu“, roman 
publicat în 1957, scriitorul evocă 
momente ale epocii din preajma și 
din timpul primului război mondial. 
Un alt roman, „Taurul mării“, aduce 
în fața cititorilor imagini ale luptei 
sclavilor din cetatea antică a Istriei.

Ion Marin Sadoveanu a desfășurat 
și o largă activitate obștească. El- a 
fost un neostenit conferențiar și s-a 
remarcat printr-o susținută prezență 
publicistică în coloanele presei noas
tre. Activ om de teatru, scriitorul a 
fost un timp, în anii de după elibe
rare, cfftțector al Teatrului Național 
„I. L. Caragiale“. Prin intermediul 
unor traduceri de o înaltă măiestrie 
artistică, Ion Marin Sadoveanu a 
contribuit la răspîndirea în masele 
cititorilor a unora dintre capodope
rele marilor scriitori ai literaturii 
universale : Shakespeare, Heine, 
Kleist șji.

în semn de prețuire a operei și 
activității sale, scriitorul a fost dis
tins cu Ordine ale Republicii Popu
lare Romîne.

Literatura romînă pierde în Ion 
Marin Sadoveanu un scriitor de un 
deosebit talent, un harnic propaga
tor al culturii.

Amintirea lui va rămîne vie în 
conștiința noastră.

UNIUNEA -SCRIITORILOR 
DIN R. P. ROMÎNĂ

*
și miercuri 5 februarie a.c., între 
orele 9 și 11.

Mitingul de doliu va avea loc 
miercuri, 5 februarie, ora 12, la Casa 
Scriitorilor, iar înhumarea la Cimi
tirul Bellu.

Astăzi este sărbătoarea națională a 
Ceylonului. La 4 februarie 1948, Cey
lonul și-a proclamat independența 
națională. Acest măreț eveniment 
din istoria' sa a fost rezultatul luptei 
îndelungate pentru lichidarea domi
nației colonialiste. în cei 16 ani care 
au trecut de atunci, poporul ceylo- 
nez a depus multe eforturi și a ob
ținut realizări pe drumul dezvoltă

rii independente, al făuririi unei 
vieți mai bune.

între Republica Populară Romînă 
și Ceylon s-au statornicit și sé dez
voltă legături prietenești întemeiate 
pe principiile coexistenței pașnice. 
Cu prilejul sărbătorii naționale a po
porului ceylonez, poporul romîn îi 
transmite felicitări și îi urează suc
cese tot mai mari în realizarea as
pirațiilor sale de pace și prosperi
tate.

Ședința Comisiei permanente C.A.E.R. 
pentru coordonarea cercetărilor științifice și tehnice

MOSCOVA 3 (Agerpres). — Re
cent a avut loc la Moscova cea de-a 
5-a ședință a Comisiei permanente 
a C.A.E.R. pentru coordonarea cer
cetărilor științifice și tehnice.

La ședința Comisiei au luat parte 
delegațiile Bulgariei, Cehoslovaciei, 
R. D. Germane, Poloniei, Romîniei, 
Ungariei și U.R.S.S.

Comisia a examinat și aprobat

Președintele P. C. 
din Argentina 

a împlinit 70 de ani
BUENOS AIRES 3 (Agerpres). — 

în orașul Rosario, provincia Santa 
Fe, a avut loc o adunare consacrată 
sărbătoririi a 70 de ani de la naște
rea lui Victorio Codovilla, președin
tele Partidului Comunist din Ar
gentina și unul din fondatorii lui.

Cei care au luat cuvîntul la a- 
ceastă adunare au vorbit despre 
viața și lupta lui Codovilla pentru 
crearea Partidului Comunist din 
Argentina, pentru unitatea rînduri- 
lor lui pe baza ideilor atotbiruitoa
re ale marxism-leninismului.

proiectul raportului cu privire la 
coordonarea celor mai importante 
cercetări științifice și tehnice, care 
prezintă un interes comun și care vor 
fi desfășurate de țările membre ale 
C.A.E.R. în anii 1964—1965, măsurile 
pentru îmbunătățirea formelor și 
metodelor de colaborare tehnico-ști- 
ințifică între țările membre ale 
C.A.E.R., precum și alte probleme 
referitoare la activitatea Comisiei, și 
a adoptat hotărîrile corespunzătoare.

Ședința Comisiei s-a desfășurat 
într-o atmosferă de prietenie și co
laborare.

Un nou acord comercial 
între „Leyland Motors“ 

și Cuba
LONDRA 3 (Agerpres). — La Lon

dra s-a anunțat în mod oficial că 
compania „Leyland Motors“ a sem
nat un nou acord cu Republica Cuba 
cu privire la livrarea de autobuze. 
Potrivit noului acord compania 
„Leyland Motors“ va livra Cubei în 
următorii patru ani încă 1 000 de au
tobuze.

Âdindrea crizei regimului militar din Paragr<y
MONTEVIDEO 3 (Agerpres). — 

Ziarul „El Popular“ (Uruguay) a 
publicat un articol în care se sub
liniază că anul 1963 a adîncit și 
mai mult criza regimului militar 
antipopular care se află la putere în 
Paraguay. Acest proces și-a găsit 
expresia în faptul că masele largi 
populare își exprimă cu mai multă

fermitate opoziția față de regim, că 
dictatura devine din ce în ce mai 
izolată.

Partidul de guvernămînt este sfî- 
șiat de contradicții interne deosebit 
de violente. Guvernul antinațional 
militar a pierdut într-o măsură 
considerabilă chiar și sprijinul unor 
cercuri capitaliste.

„Olimpia
INNSBRUCK 3 (Agerpres). — Cu 

întrecerile disputate ieri, s-a înche
iat prima jumătate a celei de-a IX-a 
ediții a Jocurilor Olimpice de iarnă. 
Din cele 16 medalii de aur atribuite 
pînă acum, 6 au fost cîștigate de re
prezentanții U.R.S.S., cîte 3 au re
venit echipelor Franței și Finlandei, 
în timp ce Norvegia, Olanda, Anglia

® Luni la Innsbruck cerul a 
fost înnorat,, dar. termometrele a- 
rătau plus șase grade, astfel că 
organizatorii s-au văzut nevoiți să 
amîne desfășurarea ultimelor două 
manșe la săniuțe. Campionii olim
pici în această disciplină vor 
fi cunoscuți, probabil, miercuri, 
în schimb pîrtia de slalom uriaș 
de la Lizum s-a prezentat des
tul de bine și mii de spectatori au 
venit aici să asiste la întrecerea 
schioarelor din 25 de țări. Se aștepta 
ca sportivele austriace să-și ia re
vanșa pentru eșecurile suferite în 
proba de slalom special. Dar, suro
rile Goitschel, reprezentante ale 
Franței, au repetat performanța ex
cepțională de sîmbătă, cu deosebirea 
că de data aceasta sora mai mică, 
Marielle (18 ani), a cucerit medalia 
de aur, iar Christine medalia de ar
gint, la egalitate cu sportiva ameri
cană Joan Säubert.

da albă“
și Austria au obținut fiecare cîte 
o medalie de aur. în celelalte șase 
zile care au rămas pînă la sfîrșitul 
Olimpiadei albe, participanții își vor 
disputa victoria în 18 probe de pati
naj artistic și viteză (bărbați), schi 
fond și schi alpin, biatlon, sărituri 
de la trambulina mare, hochei pe 
gheață, bob și săniuțe.

0 Pe pîrtia de fond de la Seefeld 
s-a disputat cursa de 15 km, con- 
tînd pentru combinata nordică. Cam
pion la această specialitate a fost 
declarat norvegianul Tormod Knut- 
sen, în vîrstă de 32 de ani. El l-a 
întrecut detașat la schi pe fostul 
campion olimpic, Georg Thoma, care 
conducea în clasament după proba de 
sărituri. Thoma a mers mai slab la 
fond (locul 10) și a obținut doar me
dalia de bronz. Medalia de argint a 
revenit concurentului sovietic Kise
lev. în cursa de 15 km pe primul loc 
s-a situat elvețianul Alois Kaerin, 
urmat de trei norvegieni Barhaugen, 
Larsen, Knutsen.

• Aseară la Innsbruck, în grupa 
B a turneului olimpic de hochei pe 
gheață, s-au disputat două meciuri. 
Selecționatele Japoniei și Austriei 
au terminat la egalitate : 5—5 (3—1. 
1—1, 1—3), iar echipa R. P. Polone 
a învins reprezentativa R. P. Un
gare cu 6—2 (3—1, 2—1, 1—0).

Campionate, competiții
La Miercurea Ciuc are loc campio

natul republican de patinaj viteză. 
In întrecerile de pînă acum titlu
rile au revenit Evei Farcaș (Mureșul 
Tg. Mureș) la toate distanțele și lui 
Emilian Papuc (Dinamo București) 
de asemenea învingător în toate cele 
patru probe rezervate seniorilor. La 
juniori categoria II, dinamovistul 
Vlad Patraulea s-a clasat pe locul 
întîi în clasamentul general, iar la 
junioare II — Eva Szatz (Mureșul) a 
cîștigat trei probe.

★

Atleții juniori au inauguid sezo
nul competițional de sală. In con
cursul disputat în sala Floreasca II. 
ei au stabilit o serie de performanțe 
valoroase. Au fost stabilite 5 noi re
corduri republicane: Gabriela Rădu- 
lescu (C.S.S.) 5,58 m. la lungime; Va
leria Bufanu (Rapid) 6”2/10 la 40 m 
garduri; Livia Orosz (S.S.E. Brașov) 
13,35 m la greutate; Viorel Suciu 
(C.S.M.S. Iași) 7”6/10 la 55 m. gar
duri și Andrei Șepci (S.S.E. Cluj) 7” 
9/10 la 55 m garduri. Primele patru 
sînt recorduri pentru juniorii de 
categ. I, iar ultimul — record la ju
niori categ. II.

BE PREIITI^UE^I

Teatrul de desfășurare a actualei „Olimpiade albe". în stingă se vede traseul probei de slalom uriaș — 
temei desfășurată ieri. (Fotografia a fost făcută după o machetă a masivului muntos din regiunea 

Innsbruck-ului).

MASURI ÎMPOTRIVA
CONTRABANDS!. CU 

NARCOTICE

■La Tokio s-a deschis la 3 fe
bruarie Conferința țărilor Asiei 
și Extremului Orient consacrată 
problemei narcoticelor. La lucră
rile conferinței, inițiată de 
O.N.U., participă delegați din 17 
țări asiatice, precum și reprezen
tanți ■ din partea S.U.A., Franței 
și Australiei. Conferință va exa
mina problemele legate de pro
ducția și folosirea narcoticelor 
elaborînd, de asemenea, măsuri 
de luptă împotriva contrabandei 
cu narcotice în țările Asiei și 
Extremului Orient.

6 KG DE AUR - MONEZI VECHI

Erzsebet Jozo, locuitoare din- 
tr-un sat de lîngă orașul Hod- 
mezôvâsârhely, a găsit o comoa
ră din peste 1 000 de monezi 
vechi de aur în greutate totală 
de 6 kg. Colaboratorii Muzeului 
național au găsit în același loc 
încă 286 monezi cu efigia împă
raților bizantini Teodosie ■ al 
II-lea și Vaientinian al III-lea.

EXCROCHERil... MAGNETICE

Agenți ai F.B.I.-ului, care au 
efectuat o razie la un cazinou de 
jocuri de noroc din localitatea 
balneară Sulphur Springs, Vir
ginia de vest, au constatat că 
zarurile de la mesele de joc pu
teau fi manipulate printr-o pe
dală aflată sub locul crupierului. 
Fiecare zar conținea o bucată de 
metal și mesele erau conectate 
cu pedala ; cînd pedala era apă
sată mesele erau magnetizate. 
Agenții F.B.I.-ului au declarai 
că majoritatea tripourilor din 
Statele Unite sînt controlate de 
faimosul sindicat al gangsterilor 
„Cosa Nostra“. Din cauza legilor 
existente în Virginia de vest, a- 
genții F.B.I.-ului nu au putut 
proceda la arestarea măsluitori
lor și proprietarilor de cazinouri 
ale căror delicte le-au constatat.

ETNA ERUPE DIN NOU

De cîteva zile, vulcanul Etna 
a devenit activ. Cantități uriașe 
de lavă se revarsă din două

cratere ale vulcanului. Deși lava 
este aproape de regiunea locuită 
și cultivată din jurul vulcanului, 
specialiștii care urmăresc erup
ția au declarat că această reiz- 
bucnire nu prezintă pericol pen
tru populație. Asemenea erupții 
au fost înregistrate și în cursul 
anului trecut.
SITUAȚIA GREA A INDIENILOR

AMERICANI

Howard Rusk, specialist în 
probleme de asistență medicală, 
a publicat în ziarul „New York 
Times“ un articol în care subli
niază că mortalitatea în rîndul 
indienilor americani este de 3,4 
ori mai ridicată decît cifra me
die a mortalității din S.U.A. Nu
meroase boli grave, scrie el în 
continuare, cum sînt tuberculoza, 
dizenteria și altele fac ravagii 
în rîndul indienilor. Peste 380 000 
de indieni aflați în 250 de rezer
vații din 24 de state trăiesc în 
condiții necorespunzătoare nor
melor sanitare.

EXCURSIE CU PERIPEȚII

Patru studenți din Tubingen 
(R.F.G.) care au întreprins sîm
bătă o excursie științifică în 
peștera Falkenstein din Bavaria 
au rămas izolați de lumea exte
rioară, în urma unor ploi toren
țiale. Nivelul apelor din peșteră 
a crescut, tăindu-le excursioniș
tilor căile de ieșire. După 15 ore 
de așteptare, un scafandru spor
tiv i-a descoperit într-o galerie 
pe un loc înalt. Studenții trebuie 
să mai aștepte aproximativ încă 
24 de ore pînă ce apele se vor 
retrage la nivelul lor normal.

INUNDAȚII ÏN NORD-VESTUL 

BRAZILIEI

Elicoptere ale aviației braziliene 
au fost trimise la Belmonte, oraș 
situat în nord-vestul Braziliei, pen
tru a evacua populația amenințată 
de inundațiile provocate de umfla
rea apelor fluviului Jaquitinhonha. 
Mai mult de 1 000 de locuitori au 
abandonat cartierele joase. Tot în 
regiunea de nord-vest, în jurul 
orașului Araguari, ploile torențiale 
continuă, silind un mare număr de 
locuitori să-și părăsească locuințele.
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ÎN CIPRU: Luări de poziție 
împotriva amestecului N.A.T.O.
NICOSIA 3 (Agerpres). — Răspun

sul oficial al guvernului Ciprului, 
privitor la planul anglo-american de 
trimitere a unei forte internationale 
de poliție a N.A.T.O. în Cipru, va fi 
remis oficial guvernelor interesate, 
peste două zile, pe cale diplomatică, 
a declarat ministrul afacerilor ex
terne al Ciprului, Spyros Kyprianou, 
Oare s-a înapoiat la Londra venind 
de la Nicosia, unde a avut consul
tări cu președintele Makarios. A- 
cesta intenționează ca înainte de 
a-și da răspunsul să prezinte aceas
tă problemă Parlamentului cipriot, 
între timp Kuciuk, lider al ciprio- 
tilor turci și vicepreședinte al Ci
prului, a declarat că „în principiu“ 
el este de acord cu trimiterea de 
trupe ale N.A.T.O. In insulă.

Agenția France Presse relatează că 
luni dimineața în capitala Ciprului 
a avut loc o manifestație a studen
ților ciprioți de origină greacă îm
potriva aducerii de trupe ale 
N.A.T.O. în Cipru. Purtînd pancarte 
pe care se putea citi : „Nu dorim 
forțe ale N.A.T.O. în Cipru“, mani- 
festantii s-au îndreptat spre Camera 
Reprezentanților cipriotilor greci a 
Parlamentului unde au fost primiți 
de președintele Makarios, care i-a 
asigurat că împărtășește sentimen
tele lor.

în același timp, Camera Repre
zentanților a adoptat o rezoluție în 
Care se arată că sprijină politica gu

0 declarație a guvernului R. D. Germane 
adresată Conferinței de ia Geneva

GENEVA 3 — Trimisul special 
Agerpres, C. Benga, transmite :

O delegație a R. D. Germane, con
dusă de Georg Stibi, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, aflîn- 
du-se în prezent la Geneva, a înmî- 
nat la 3 februarie lui S. K. Țarapkin 
(U.R.S.S.) și lui W. Foster (S.U.A.), 
copreședinți ai Comitetului celor 18 
state pentru dezarmare, o declarație 
a guvernului R.D.G.

în acest document, guvernul Re
publicii Democrate Germane declară 
că este ferm hotărît să sprijine pe 
toate căile eforturile popoarelor în
dreptate spre dezarmare și spre des
tinderea continuă a încordării inter
naționale.

Pentru națiunea germană, se spu
ne în declarație, problema preîntîm- 
pinării unui război termo-nuclear 
„este o problemă de importanță vi
tală". Pe pămîntul german, la fron
tiera celor două state germane, stau 
direct față în față cele mai puternice 
alianțe militare existente în lume. 
Nu se poate admite ca în această 
regiune să fie acumulată și pe viitor 
substanța explozivă pentru dezlăn- 
țuirea unui război atomic. „Dacă 
pacea va fi consolidată în centrul 
Europei, acest lucru va avea o im
portanță hotărîtoare pentru cauza 
păcii în întreaga lume“.

Guvernul R.D.G., se arată în de-

Psihiatrii îl găsesc
WASHINGTON 3 (Agerpres). — 

Jack Ruby, ucigașul lui Lee Oswald, 
asasinul prezumtiv al președintelui 
Kennedy, a fost transportat din nou 
la închisoarea din Dallas după efec
tuarea examenelor psihice cerute de 
tribunalul din localitate. Medicii psi
hiatri care l-au examinat n-au con
statat nimic anormal în creierul lui 
Ruby. Ei resping afirmația potrivit

Verwoerd : — Nici un coniacl între alb și negru 1
(Desen de EUGEN TARU)

vernului care tinde spre un stat 
unit, democrat, liber de orice ames
tec sau intervenție din afară, con
form principiilor cartei O.N.U.

★
France Presse relatează din Ate

na că, deși guvernul grec a accep
tat în principiu propunerea anglo- 
americană, „opinia publică greacă 
este alături de președintele Maka
rios și de ciprioții greci, care se îm
potrivesc amestecului N.A.T.O. în a- 
facerile interne ale Ciprului“.

★

La 3 februarie președintele Con
siliului de Miniștri al Turciei Inönü 
a prezidat o reuniune a liderilor 
partidelor politice din Turcia și a 
președinților grupurilor parlamen
tare cărora le-a expus desfășurarea 
conferinței de la Londra. în pro
blema Ciprului.

A
Luni a avut loc o ședință a gu

vernului vest-german sub președin
ția cancelarului Erhard. La sfîrșitul 
ședinței, șeful departamentului pre
sei și informațiilor al guvernu
lui vest-german, von Hase, a 
declarat că discuțiile au fost pur
tate pe marginea propunerii anglo- 
americane ca unități ale Bundes- 
wehrului să fie incluse în forța 
N.A.T.O. ce urmează a fi trimisă în 
Cipru. Von Hase a refuzat să pre
cizeze care au fost hotărîrile luate.

clarație, solicită Comitetul celor 18 
să adreseze Adunării Generale a 
O.N.U. următoarea propunere : să 
recomande statelor care dețin arma 
nucleară și care, poate, au amplasat 
această armă pe pămîntul german 
să evacueze treptat această armă și 
să-și asume obligația de a respecta 
cele două state germane ca teritorii 
libere de arma nucleară, împotriva 
cărora nu trebuie folosită în nici un 
caz această armă.

O dată cu declarația guvernului 
R.D.G., copreședinților Comitetului 
celor 18 le-a fost prezentat proiectul 
de acord dintre guvernul R.D.G. și 
guvernul R.F.G. cu privire la renun
țarea totală la arma nucleară.

După zborul navei cosmice „Ranger-6"
WASHINGTON 3 (Agerpres). — 

Referindu-se la defecțiunile tehnice 
care au împiedicat nava cosmică 
„Ranger-6“ să poată lua fotografiile 
prevăzute, dr. William Pickering, di
rectorul laboratorului „Jet Propul
sion“. a declarat în cursul unei con
ferințe de presă că aparatele de te
leviziune de pe bordul navei nu au 
răspuns comenzilor terestre.

Dr. Homer Nowell de la Admini
strația națională pentru problemele 
aeronauticii și spațiului — N.A.S.A,

pe Ruby normal
căreia, în momentul asasinării lui 
Oswald, Ruby ar fi fost în stare de 
depresiune mintală.

★

Soția lui Lee Oswald — care a so
sit la Washington însoțită de agenți 
ai F.B.I. — a compărut la 3 februa
rie în fața comisiei prezidențiale de 
anchetă.

Vicecancelarul Austriei despre sistemul 
hidroenergetic de la Porțile de Fier

BELGRAD 3 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția Taniug, în
tr-o conferință de presă ținută la 
Belgrad vicecancelarul Austriei, dr. 
Bruno Pittermann, a declarat că, în 
discuțiile pe care le-a purtat cu pre
ședintele Tito și cu președintele 
Skupștinei Federative, Edvard Kar- 
deli, au fost analizate diferite pro
bleme legate de dezvoltarea colabo
rării economice dintre Iugoslavia și 
Austria.

în altă ordine de idei, vicecance
larul a declarat că acordă o impor
tanță foarte mare construcției sis
temului hidroenergetic și de navi
gație pe Dunăre în regiunea Porți
lor de Fier. El a avut convorbiri 
privind planurile de îmbunătățire a 
navigației pe Dunăre ca și construc
ția pe care o vor efectua Iugosla
via și Romînia, iar legat de aceasta 

Campania electorală din Grecia
ATENA 3 — Corespondentul A- 

gerpres, Al. Gheorghiu, transmite : 
în Grecia continuă să se desfășoa

re campania în vederea alegerilor 
parlamentare care'vor avea loc la 16 
februarie. Duminică la Salonic a a- 
vut loc un mare miting al partidului 
E.D.A. la care a luat cuvîntul pre
ședintele partidului, Passalidis.

Referindu-se la programul parti
dului E.D.A., Passalidis a relevat că 
partidul său va aplica linia unității
forțelor democratice.

El a subliniat că E.D.A. va lupta 
pentru democrație, pace, dezvoltare 
economică și prosperitate și... se pro
nunță pentru industrializarea sub
stanțială a țării, pentru o economie 
agrară modernă, pentru îmbunătăți
rea salariilor oamenilor muncii și a 
pensiilor, cît și pentru satisfacerea 
unor revendicări specifice ale țără
nimii.

Pe planul politicii externe, a spus 
Passalidis, E.D.A. sprijină orice ma
nifestare pozitivă și pașnică ca, de 
exemplu, propunerile țărilor socia
liste privind denuclearizarea zonei 
balcanice și a Mării Mediterane și 

a declarat că zborul lui „Ranger-6“ 
„a fost o mare decepție, dar aseme
nea eșecuri sînt cau?a pentru care 
lansările navelor cosmice de acest 
tip sînt prevăzute în serie“. El a a- 
nunțat că un alt „Ranger“ va fi lan
sat peste o lună.

NOTE EXTERNE

Lovitură de teatru?
Omul misterelor, al surprizelor și 

loviturilor de teatru cum este su
pranumit Chombe nu și-a dezmințit 
niciodată epitetele. Nenumăratele 
sale ascensiuni și căderi — în func
ție de felul cum erau trase sforile 
politice ce-l manevrau — i-au creat 
ex-președintelui katanghez o mare 
publicitate. în ultimul timp; Chombe 
părea să nu mai . fie la modă. 
Ziarele abia dacă mai consem- 
nau dubioasele sale îndeletniciri 
și vizite „dezinteresate“ la centrala 
lui „Union Minière“, sau în diferite 
capitale occidentale, unde își oferea 
serviciile pentru noi acțiuni în sco
pul scindării Congoului.

Iată însă că „omul în stare să îm
puște francul de oriunde ar veni“ 
(France Presse) a devenit iar cap 
de afiș.

Săptămînalul „POURQUOI PAS?“ 
care apare la Bruxelles a publicat 
joi un interviu în care Chombe ex
pune o versiune proprie asupra îm
prejurărilor asasinării eroului na
țional al Congoului, Patrice Lu
mumba. Săptămînalul a fost imediat 
confiscat. După cum relatează a- 
genția France Presse, în declarația 
făcută în parlament de către mi
nistrul justiției belgian se arată că 
această măsură a fost luată pentru 
,că punea în cauză unele personali
tăți politice conducătoare din Congo.

Deși „Pourquoi pas ?" n-a apărut, 
agenția citată transmite cîteva ex
trase din interviul lui Chombe. A- 
cesta a declarat că el nu se face vi
novat de asasinarea lui Lumumba 
și în continuare dezvăluie că acest 
act barbar a fost pus la cale pentru 
prima dată în luna august 1960, la

Micro-film sud - vietnamez
Personajele : un copil de 9 ani și un 

locotenent al armatei juntei sud-vietna- 
meze.

Cu luxul respectiv de amănunte, co
respondentul agenției ASSOCIATED 
PRESS descrie înfruntarea între cei doi 
inamici — copilul și militarul. încer
cați să vă imaginați următoarele scene, 
așa cum le descrie ziaristul american :

Primul cadru : „Tînărul locotenent 
sud-vietnamez trage trei gloanțe la cîți- 
va centimetri de picioarele copilului“.~

Al doilea cadru : „Locotenentul țipă: 
De unde au luat părinții tăi armele ? 
Dacă nu răspunzi trag în picioare“.

Și acum obiectivul spre copil : „Co
pilul, în vîrstă de 9 ani, rămîne tăcut 
și imobil, cu privirea fixă. Una din 

și despre participarea Austriei la 
finanțarea acelei părți din construc
ția de la Porțile de Fier care este 
menită să modernizeze navigația. 
Vicecancelarul a subliniat interesul 
său pentru colaborarea în această 
regiune și a arătat că Austria 
acordă o mare importanță Dunării 
ca mijloc de comunicație, care 
poate contribui la o mai ușoară 
plasare a mărfurilor austriece, în 
special a mărfurilor de dimensiuni 
mari, pe piețele țărilor dunărene. 
El a subliniat că susține dezvoltarea 
relațiilor economice ale Austriei cu 
aceste țări, arătînd avantajele Du
nării ca mijloc de comunicație prin 
exemplul că distanța dintre Viena 
și București este egală cu cea din
tre Viena și Rotterdam, iar Buda
pesta este mai apropiată geografic 
de Viena decît Salzburgul.

se pronunță pentru reducerea chel
tuielilor militare ale țării de la 5 la 
3 la sută din venitul național, pen
tru reducerea duratei serviciului mi
litar. în problema Ciprului, E.D.A. 
susține denunțarea acordurilor de la 
Londra și Zürich și dreptul popu
lației Ciprului la autodeterminare.

Tot în cadrul campaniei electo
rale Uniunea de Centru a convocat 
un miting la Corfu unde a luat cu
vîntul Stefanopoulos, fruntaș al a- 
cestui partid.

o lună după proclamarea indepen
denței Congoului, cînd oameni de- 
pinzînd de anumiți conducători ac
tuali, au socotit necesară înlăturarea 
lui Lumumba. în cursul unei reu
niuni ministeriale, care a avut loc la 
Brazzaville la 28 noiembrie I960, a- 
firmă Chombe, s-a pus problema 
„transferării“ lui Lumumba la Ja- 
dbtville, în Katanga. Chombe, pre
zent la această adunare, afirmă că 
s-ar fi împotrivit hotărîrii, cerînd 
în schimb să fie adus în Katanga 
„dușmanul său personal", Jason 
Sendwe.

Chombe a amenințat nu o dată că 
va face aceste dezvăluiri senzaționa
le în cazul în care nu i se satisfac 
pretențiile. în vară, cînd cineva i-a 
sustras mai multe documente se
crete, Chombe a încercat un șantaj 
public, declarînd că în cazul. cînd 
documentele nu-i vor fi înapoiate va 
publica toate materialele pe care le 
deține în legătură cu asasinarea lui 
Lumumba. El a dat de înțeles că 
este cel care deține cheia acestei 
taine. Care este adevărul ? Cine știe. 
Un lucru este cert, raportul comi
siei O.N.U. însărcinată cu ancheta
rea împrejurărilor în care a fost a- 
sasinat Lumumba precizează că „de- 
ținuții (Lumumba, Okito și M’Polo) 
au fost omorîți în circumstanțe cu
noscute de către Chombe“.

Acum, cînd s-au împlinit trei ani 
de la asasinarea înflăcăratului pa
triot congolez, opinia publică cere cu 
insistență să se facă lumină în a- 
cest caz, vinovății să fie pedepsiți și 
situația din Congo să se normalizeze.

A. BUMBAC

mîini îi este zdrobită, osul i se vede de 
sub piele...“

Un episod al unui film atroce pe 
care cu greu îl realizezi. Privirea imo
bilă a copilului, tăcerea la vîrsta de 9 
ani sînt mai mult decît un act de acu
zare și spun mai mult despre caracterul 
„războiului crud din Vietnam“ (Asso
ciated Press) decît schimbarea genera
lilor la Saigon.

Iată și titlul acestei informații din 
sursă Associated Press, așa cum a re
produs-o „New York Herald Tribune“ : 
„De ce țăranii trec la partizani !“ Pen
tru că vor ca copiii lor să aibă privi
rea limpede și mîinile întregi.

SERGIU BRAND

EXPOZIȚIA „MONUMENTE 
ARHEOLOGICE DIN R0MINIA“ 

LA LUGANO
BERNA 3 (Agerpres). — La 2 fe

bruarie a avut loc în sala bibliotecii 
cantonale din orașul Lugano verni
sajul expoziției „Monumente arheo
logice din Romînia“.

Organizată sub auspiciile Comisiei 
Naționale Elvețiene pentru UNESCO, 
expoziția a stîrnit un viu interes.

La vernisaj au participat : dr. Wal
do Riva, vicepreședintele Consiliului 
orașului Lugano, prof. dr. Jean Ro
dolphe de Salis, președintele Funda
ției Pro-Helveția, profesori și oa
meni de specialitate, reprezentanți 
ai presei, radioului și televiziunii, 
precum și un numeros public. 
Au fost de față reprezentanți ai am
basadei R. P. Romîne la Berna.

Expoziția va rămîne deschisă 10 
zile la Lugano, după care va fi or
ganizată la Belinzona, Locarno, Fri
bourg, Berna, Basel și alte orașe.

Vizita unei delegații 
sindicale romîne în Japonia
TOKIO 3 (Agerpres). — La invi

tația Consiliului general al sindica
telor din Japonia (Sohyo), o dele
gație sindicală romînă, condusă de 
dr. Decebal Coliță, membru su
pleant în Prezidiul C.C.S., președin
tele Comitetului Uniunii Sindicate
lor din unitățile sanitare, a făcut o 
vizită în Japonia.

Cu acest prilej, Ion Obradovici, 
ministrul R. P. Romîne la Tokio, a 
oferit un cocteil în saloanele lega
ției la care au participat Iwai, se
cretar general al Sohyo, și alți re
prezentanți ai conducerii centrale 
Sohyo.

ACCRA 3 (Agerpres). — Au fost 
date publicității rezultatele parțiale 
ale referendumului care s-a desfă
șurat recent în Ghana. După cum 
s-a mai anunțat în cadrul acestui 
referendum a fost pusă la vot 
propunerea cu privire la crearea 
unui partid unic în Ghana și la 
acordarea de împuterniciri pre
ședintelui Nkrumah de a demite, în 
anumite cazuri, judecători ai Curții 
Supreme.

în favoarea acestei propuneri au 
votat 2 682 895 alegători iar împo
triva ei 2 482.
In fotografie : la un centru de votare 

din capitala Ghanei

SCURTE
ROMA. în vederea semnării a- 

cordului cu privire la schimbul de 
mărfuri între U.R.S.S. și Italia pe 
anii 1966—1969 și a protocolului 
cu privire la lărgirea comerțului 
dintre cele două țări în anii 
1964—1965, la 3 februarie a sosit 
la Roma Nikolai Patolicev, minis
trul comerțului exterior al U.R.S.S.

BUDAPESTA. La 3 februarie s-a 
încheiat vizita în R. P. Ungară a de
legației iugoslave conduse de 
A. Rankovici, secretar al C.C. al 
U.C.I., vicepreședinte al R.S.F.I. 
Delegația a fost primită de Jănoș 
Kădâr, prim-secretar al C.C. al 
P.M.S.U. care a avut cu aceasta o 
convorbire referitoare la dezvoltarea 
relațiilor dintre Ungaria și Iugo
slavia.

DJAKARTA. Agenția Antara a 
transmis luni decretul guvernului 
indonezian prin care se hotărăște 
instituirea controlului de stat asu
pra tuturor plantațiilor din țară de
ținute de societățile engleze și 
preluate anterior de către echipe 
muncitorești.

ALGER. Secretarul general al 
O.N.U., U Thant, care se află în- 
tr-o vizită oficială în Algeria, a a- 
vut la 3 februarie o nouă convor
bire cu președintele Ben Bella.

NEW YORK. Reprezentantul 
S.U.A. la O.N.U., Stevenson, a a- 
dresat Consiliului de Securitate o 
scrisoare a secretarului de stat al 
S.U.A., Dean Rusk, în care se a- 
rată că S.U.A. „sînt gata și dornice 
să discute toate problemele care a- 
fectează relațiile dintre S.U.A. și 
Panama“. Scrisoarea constituie un 
răspuns oficial la mesajul adresat 
guvernelor S.U.A. și Republicii Pa
nama de președintele Consiliului de 
Securitate, Justiniano (Bolivia).

Se împlinesc astăzi 16 ani de la 
un important eveniment în dezvol
tarea relațiilor frățești dintre po
poarele romîn și sovietic — sem
narea Tratatului de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală în
tre Republica Populară Romînă și 
Uniunea Sovietică.

încheiat la scurtă vreme după cu
cerirea-deplină a puterii de stat în 
țara noastră de către oamenii mun
cii, Tratatul este o expresie a 
prieteniei profunde dintre popoa
rele romîn și sovietic, reflectă 
comunitatea aspirațiilor și țelu
rilor lor, relațiile de tip nou, 
stabilite în spiritul internaționa
lismului socialist, între cele două 
țări, s-a dovedit o temelie trainică a 
colaborării multilaterale romîno-șo- 
vietice.

Prin eforturile creatoare depuse 
de oamenii sovietici, sub încercata 
conducere a Partidului Comunist 
leninist al Uniunii Sovietice, ä Co
mitetului său Central în frunte cu 
tovarășul N. S. Hrușciov, U.R.S.S. 
a dobîndit remarcabile victorii în 
făurirea bazei tehnico-materiale a 
comunismului, în creșterea rapidă 
a forțelor de producție, în dez
voltarea economiei și culturii, în 
ridicarea nivelului de trai al poporu
lui. în primii cinci ani ai septenalu- 
lui, producția globală a industriei a 
sporit cu 58 la sută în loc de 51 la 
sută, cît era prevăzut. Numai în a- 
nul 1963 au intrat în funcțiune 700 
de noi mari întreprinderi industria
le. Se desfășoară intens construcția 
de locuințe și de așezăminte social- 
culturale. Fiecare succes al poporu
lui sovietic este privit cu caldă 
simpatie de oamenii muncii din țara 
noastră.

în patria noastră cauza măreață a 
făuririi noii societăți își găsește în
truchiparea în minunatele succese 
repurtate de oamenii muncii sub 
conducerea Partidului Muncitoresc 
Romîn, care au transformat Romî
nia socialistă într-o țară cu o indus
trie și agricultură în plin avînt, cu o 
cultură înfloritoare. Recentul Comu
nicat al Direcției Centrale de Statis
tică prezintă un însuflețitor tablou 
al muncii pline de avînt a poporu
lui nostru, care urmează cu încre
dere Partidul Muncitoresc Romîn, 
Comitetul său Central în frunte cu 
tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej. -x

Un rol de seamă în accelerarea 
progresului economic al țării noastre 
au legăturile de colaborare și în
trajutorare tovărășească cu țările 
socialiste. în perioada scursă de la 
semnarea Tratatului, U.R.S.S. ne-a 
furnizat echipament industrial, in
stalații complexe, documentație teh
nică pentru construirea a numeroa
se obiective industriale. Aceasta este 
o expresie a colaborării tovărășești 
și a sprijinului pe care l-a acordat 
și-1 acordă Uniunea Sovietică țării 
noastre, ca și celorlalte țări socia
liste. Avînd principala pondere 
în volumul comerțului nostru exte
rior, Uniunea Sovietică livrează țării 
noastre diferite mașini-unelte, uti
laj electrotehnic, minier, pentru in
dustria chimică, cocs, minereu de

T E L E G
Cu prilejul celei de-a XVI-a ani

versări a semnării Tratatului de 
prietenie, colaborare și asistență mu
tuală între R. P. Romînă și Uniunea 
Sovietică, tovarășul Corneliu Mă- 
nescu, ministrul afacerilor externe 
al R. P. Romîne, a trimis tovarășu
lui A. A. Gromîko, ministrul aface
rilor externe al U.R.S.S., o tele
gramă de felicitări cordiale, prin 
care-i urează noi succese în activi
tatea sa rodnică, dedicată dezvoltă
rii relațiilor de prietenie și colabo
rare dintre țările noastre, realizării 
politicii externe a guvernului sovie-

NAIROBI. Luni s-au întrunit la 
Nairobi miniștrii de externe ai .Ke- 
nyei, Ugandei și Tanganicăi. Pe 
ordinea de zi figurează probleme 
legate de recentele revolte armate 
care au avut loc în aceste țări.

DELIII. Președintele Indiei a 
emis un decret care prevede că 
Lala Bahadur Shastri, ministru fără 
portofoliu, îl va ajuta pe primul 
ministru Nehru în ce privește acti
vitatea Ministerului Afacerilor Ex
terne, a Comitetului pentru energia 
atomică și a secretariatului Cabine
tului miniștrilor.

KUALA LUMPUR. Ministrul de 
externe al Tailandei, Thanat Kho- 
man, a anunțat că la 5 februarie, 
la Bangkok, va începe conferința 
miniștrilor de externe ai Indoneziei, 
Filipinelor și Federației Malayeze. 
Scopul convocării ei este găsirea 
unei soluții pentru rezolvarea situa- 

In Coreea de sud mii de patrioji au fost aruncați în lagăre de con
centrare. In fotografie : aspect dintr-un asemenea lagăr.

fier, feroaliaje, anvelope auto, bum
bac și alte mărfuri, iar R. P. Ro
mînă, la rîndul ei, livrează U.R.S.S., 
în cadrul acordurilor economice în
tre cele două țări, mașini și 
utilaje, nave, produse petroliere și 
chimice, produse ale industriei lem
nului și alte mărfuri. în același 
timp se dezvoltă colaborarea teh- 
nico-științifică, schimbul de 'expe
riență în diferite domenii, între'cele 
două țări.
-Rodnice sînt legăturile culturale 

romîno-sovietice, care înlesnesc po
poarelor noastre cunoașterea re
ciprocă a valorilor lor spirituale, a 
creațiilor care reflectă viața, munca 
și aspirațiile lor. Un aport de seamă 
la întărirea prieteniei dintre popoa
rele noastre îl .aduc schimburile de 
delegații reprezentînd diferite do
menii ale ■ vieții politice, economice, 
culturale — activiști de partid și de 
stat,- oameni de știință, scriitori, ar
tiști etc.

Dezvoltarea legăturilor frățești 
romîno-sovietice corespunde inte
reselor vitale ale. ambelor popoa
re, intereselor întăririi unității și 
coeziunii țărilor socialiste, cauzei 
păcii și progresului în lume.

Țările noastre promovează o poli
tică activă de pace, călăuzindu-se în 
permanență după principiile leninis
te ale coexistenței pașnice între sta
tele cu orînduiri sociale diferite.

Țara noastră acordă o înaltă pre
țuire. luptei neobosite duse de Uni
unea Sovietică pentru înfăptuirea 
dezarmării generale și totale, efortu
rilor și inițiativelor ei perseverente 
îndreptate spre normalizarea vieții 
internaționale și consolidarea păcii. 
Așa cum se arată în răspunsul gu
vernului romîn la mesajul șefului 
guvernului sovietic N. S. Hrușciov, 
adresat șefilor de state și de gu
verne privind renunțarea de că
tre state la folosirea forței în rezol
varea litigiilor teritoriale,. noi. ve
dem în aceasta o nouă contri
buție a Uniunii Sovietice la slăbi
rea încordării internaționale și la 
afirmarea principiilor coexistenței 
pașnice.

Alături de Uniunea Sovietică și de 
celelalte țări socialiste, R. P. Romî
nă militează consecvent pentru în
făptuirea dezarmării generale și to
tale, lichidarea rămășițelor celui 
de-al doilea război mondial, rezol
varea pe cale pașnică a problemelor 
litigioase, întărirea prieteniei și co
laborării între popoare, dezvoltă le
gături economice și culturale cu toa
te țările.

înaintînd pe calea construirii noii 
societăți, popoarele noastre nutresc o 
încredere nezdruncinată în posibili
tatea uriașelor forțe ale păcii de a 
preîntîmpina, prin lupta lor, primej
dia unui nou război, de a asigura 
triumful cauzei păcii.

De ziua aniversării Tratatului din
tre țările noastre, poporul nostru 
transmite poporului sovietic un căl
duros salut și îi urează din inimă să 
obțină victorii tot mai mari în con
strucția desfășurată a comunismu
lui, în lupta pentru apărarea păcii.

RAME
tic, victoriei cauzei socialismului și 
a păcii.

Cu același prilej, tovarășul A. A. 
Gromîko, ministrul afacerilor ex
terne al U.R.S.S., a trimis tovarășu
lui Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe al R. P. Romîne, 
o telegramă în care transmite cele 
mai cordiale felicitări și își exprimă 
încrederea că prietenia și colabora
rea frățească sovieto-romînă se vor 
dezvolta și întări și în viitor în in
teresul ambelor popoare, al cauzei 
păcii și socialismului.

(Agerpres)

H 11 I
țief create după formarea Federației 
Malayeze și pregătirea terenului în 
vederea convocării unei conferințe 
tripartite la nivel înalt.

PARIS. Ministrul de externe al 
Izraelului, Golda Meir, care se află 
la Paris, într-o vizită de două zile, 
s-a întîlnit cu ministrul de externe 
al Franței, Couve de Murville. Po
trivit A.F.P., cei doi miniștri de ex
terne au discutat problema aderării 
Izraelului la Piața comună, proble
me privind situația din Orientul 
Apropiat, precum și altfe probleme 
internaționale.

. NEW YORK. Marile, transatlan- 
tice „Queen Elizabeth“ (Anglia) și 
„Cristoforo Colombo“ (Italia) s-au 
ciocnit de digurile portului New 
York, încercînd să acosteze, fără a- 
jutorul remorcherelor, ale căror e- 
chipaje se află în grevă. Ambele 
transatlantice au suferit avarii.
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