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Aplicarea în practică a cuceririlor 
științei agricole și a experienței îna
intate a gospodăriilor de stat și co
lective face ca rodul ogoarelor să 
fie mai îmbelșugat, iar în sectorul 
zootehnic să se obțină cantități mai 
mari de carne, lapte, lînă și alte 
produse. Partidul a creat oamenilor 
de știință și specialiștilor din unită
țile agricole cele mai bune condiții 
pentru desfășurarea activității lor 
creatoare și pentru ca metodele noi 
elaborate de știință și practica înain
tată să fie aplicate în producție.

în ultimii ani în gospodăriile de 
stat și gospodăriile colective au fost 
introduse soiuri noi de grîu și 
hibrizi de porumb de mare produc
ție ; în zootehnie se aplică pe scară 
largă însămînțările artificiale și 
hrănirea animalelor cu rații în func
ție de producție și greutate ; în le- 
gumicultură s-au extins producerea 
răsadului în ghivece nutritive și 
protejarea, culturilor împotriva fri
gului. folosindu-se folii de polietile
nă ; în pomicultură, tăierile și cele
lalte măsuri agrotehnice asigură li
chidarea periodicității de rodire a 
pomilor, iar în viticultură tăierile in 
funcție de vigoarea butucului și a- 
plicarea de îngrășăminte au făcut 
să se obțină recolte de struguri ne- 
maiîntîlnite la noi. în același timp 
cadrele de conducere și inginerii a- 
gröhomi din unitățile agricole socia
liste au cîștigat o bogată experien
ță în aplicarea diferitelor măsuri 
agrozootehnice și îmbunătățirea con
tinuă a activității de conducere. Se 
poate spune cu deplin temei că toc
mai datorită metodelor noi de lucra
re a pămîntului G.A.S. Stupina-Do- 
brogea obține recolte mari de cerea
le ; așa se explică și producția de 
13 375 kg de struguri la hectar la 
care a ajuns anul trecut, pe întreaga 
suprafață, G.A.S. Odobești, regiunea 
Galați.

Evidențiindu-se rezultatele bune, 
nu se poate trece cu vederea că ală
turi de unitățile fruntașe sînt altele 
care, în aceleași condiții, realizează 
recolte cu mult mai mici. Sînt posibi
lități ca în toate gospodăriile de stat 
și colective" să se obțină producții 
mari. Pentru aceasta este necesar ca 
experiența înaintată și cuceririle 
științei agricole să fie larg aplicate, 
să devină bun al tuturor.

Crearea consiliilor agricole, înca
drarea gospodăriilor colective cu 
cadre de specialiști cu pregătire su
perioară și organizarea învățămîn- 
tului agrozootehnic slujesc și a- 
cestor țeluri importante. In sesiu
nile Consiliului Superior al Agri
culturii și ale consiliilor agricole 
regionale și raionale se dezbat me
todele agrozootehnice izvorî te din 
rezultatele cercetărilor științifice și 
din practica înaintată, se urmărește 
găsirea celor mai eficiente căi 
de sporire a producției agricole. De 
curînd, în cadrul ședinței de lucru 
a secției de cereale și plante tehni
ce a Consiliului Superior al Agri
culturii, au fost dezbătute probleme
le legate de sporirea producției de 
porumb și sfeclă de zahăr în acest 
an. Intr-o ședință asemănătoare, sec
ția de hortiviticultură a discutat pro
blema eșalonării producției și îmbu
nătățirii sortimentului de legume.

Schimburile de experiență con
stituie un mijloc valoros de răspîn- 
dire și generalizare în producție a 
cuceririlor științei și practicii 
înaintate. în regiunea Banat s-au 
obținut realizări însemnate în a- 
ceițistă direcție. Comitetele raionale 
de partid Timișoara, Deta, Arad 
stabilesc din timp, împreună cu 
consiliile agricole, tematica schim
bului de experiență, încredințează 
■jhor specialiști sarcina să ajute ia 

\\pregătirea materialelor care vor fi 
prezentate și la organizarea 
demonstrațiilor practice. Fiecare 
schimb de experiență își propune 
să generalizeze o anumită metodă 
bună de lucru.

Pentru ca schimburile de expe
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riență, consfătuirile să aibă o efica
citate bună se cere ca ele să răspun
dă nevoilor reale ale producției agri
cole. Comitetul regional de partid 
Bacău a criticat unele schimburi de 
experiență și consfătuiri care, se or
ganizau formal și a orientat a- 
ceste acțiuni spre problemele con
crete și practice ale gospodă
riilor colective. Rezultatele n-au 
întîrziat să se arate. Merită amintit 
schimbul de experiență organizat de 
Consiliul agricol raional Tg. Neamț 
pe tema: „Ce e rău și ce e bine“, 
legat de metodele noi de îngrijire a 
animalelor. Participanții au vizitat 
gospodăria colectivă din Țibucani, 
unde au aflat multe lucruri bune și 
interesante despre creșterea anima
lelor, precum și pe cea din Tupilați, 
unde existau lipsuri în organizarea 
muncii și îngrijirea animalelor. 
Nu încape nici o îndoială că aseme
nea schimburi de experiență ajută 
pe oameni să-și dea seama cum tre
buie să lucreze.

Sînt și alte mijloace prin care cu
ceririle științei agricole și experiența 
înaintată își croiesc drum larg în 
producție : vizite ale colectiviștilor 
în stațiunile experimentale, gospo
dăriile de stat și colective fruntașe, 
consultații pe diferite teme acordate 
de specialiști, organizarea de ; dife
rite cursuri la casele agronomului 
— mijloace cărora consiliile agricole 
trebuie să le acorde toată atenția.

Important este nu numai numă
rul mare de schimburi de experien
ță, consfătuiri și alte acțiuni care 
se. întreprind în fiecare regiune sau 
raion, ci mai ales măsurile concrete 
care se iau apoi pentru aplicarea în 
practică a celor învățate cu acest 
prilej. Spre aceasta trebuie să-și în
drepte atenția organele de partid, 
sfaturile populare și consiliile 
agricole. în regiunile Argeș și 
Galați, realizările obținute în va
lorificarea terenurilor în pantă 
prin terasare și plantarea lor 
cu viță de vie și pomi se datoresc 
generalizării experienței celor care 
au făcut. începutul. Primele rezulta
te în amenajarea acestor terenuri 
au fost larg popularizate prip dife
rite schimburi de experiență și alte 
acțiuni asemănătoare, urmate de 
planuri concrete de lucru în fiecare 
unitate agricolă socialistă.

La lucrările Conferinței regionale 
de partid București s-a criticat însă 
faptul că unele schimburi de expe
riență nu sînt urmate întotdeauna 
de măsuri practice care să ducă la 
extinderea imediată în producție a 
celor învățate.

O contribuție de seamă la răspîn- 
clirea cuceririlor științei aduc sta
țiunile experimentale. Pe lingă reali
zările însemnate pe care le obțin în 
activitatea de cercetare, ele urmă
resc aplicarea în gospodăriile de 
stat și colective a metodelor noi de 
lucrare a pămîntului și de creștere 
a animalelor. Cercetătorii de la sta
țiunea experimentală Dobrogea au 
creat în multe gospodării colective 
loturi demonstrative și cîmpuri ex
perimentale, reușind pe această 
cale să introducă în producție 
multe metode noi, înaintate. La 
stațiunile experimentale din Ște- 
fănești, regiunea Argeș, Voinești 
și Buzău, regiunea Ploiești, nu
meroși colectiviști, timp de aproa
pe un an, își însușesc metode noi 
de lucru în pomicultură, viticultură 
și legumicultura. Și alte stațiuni ex
perimentale vor trebui să se preocu
pe de extinderea în unitățile agrico
le a rezultatelor cercetărilor între
prinse de ele.

Popularizarea cuceririlor științei 
și a experienței înaintate trebuie să 
slujească unui scop bine precizat, să 
răspundă nevoilor reale ale produc
ției. Pentru aceasta se cere ca orga
nele de partid și consiliile agricole 
să urmărească, pe parcurs, ce se a- 
plică în practică și în ce mod. în 
felul acesta munca depusă va fi 
răsplătită cu roade bogate.

Participanții la dileritele consfătuiri organizate Ia București în problema 
legumiculturil vizitează serele și răsadnițele Institutului de cercetări 

z hortiviticole. In fotografie : O parte din membrii secției de hortlviticul- 
tură din Consiliul Superior al Agriculturii se interesează de;metodele 

noi de cultivare a legumelor timpurii
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în ziarul de azi:

® Problemele perfecționării 
conducerii economiei în dezba
terea comuniștilor — Conferința 
organizației regionale de parfid 
Ploiești (pag- 2-a).

” Sport (pag. 3-a).

• Răsfoind presa străină :
— Companiile petroliere 
sînt îngrijorate.
— „Misterul Mengele" dez
legat ! (pag. 4-a).

PLOIEȘTI (coresp. '„Scînteii“)'. — 
La Uzina mecanică Sinaia a fost, or
ganizată, în cadrul serviciului teh
nologic, o grupă de modernizare a 
mașinilor, încadrată cu ingineri și 
tehnicieni de înaltă calificare. Cu 
sprijinul întregului colectiv al uzi
nei, această grupă a dobîndit pînă 
acum bune rezultate. în ultimul timp 
un număr de 7 strunguri au fost 
echipate cu dispozitive de strunjit 
din spate. La aceste mașini produc
tivitatea muncii a crescut cu 15—30 
la sută și se realizează anual o eco
nomie de manoperă de aproape 
50 000 lei. La alte 10 strunguri au

fost adaptate mecanisme pneumati
ce, care micșorează timpul de prin
dere a pieselor pe mașini cu 10—15 
la sută. S-au extins, de asemenea, 
dispozitivele de strîngere pneumati
că a pieselor pe mașini. Colectivul 
uzinei și-a propus ca pînă la sfîrși
tul acestui an să modernizeze alte 
22 mașini-unelte. în acest scop, în 
cadrul serviciului mecanic-șef, s-a 
trecut la perfecționarea constructivă 
a ambreajelor de la mașinile de fre
zat universale, iar la sculărie se 
confecționează noi SDV-uri pentru 
echiparea utilajelor.

în căpiță: primele apartamente recepționate
La sfîrșitul lunii ianuarie, con

structorii din Capitală au terminat 
și recepționat primele 128 aparta
mente din acest an. In cartierul 
Balta Albă s-au încheiat lucrările de 
construcție ale unui bloc cu 80 apar
tamente, iar în șoseaua Giurgiului 
ale unui bloc-turn cu 48 apartamente. 
Pînă la sfîrșitul lunii februarie vor 
mai fi gata, pe șantierele din șoseaua 
Giurgiului, Balta Albă și str. Chiristi- 
gii, încă 159 apartamente, iar la în-

cheierea primului trimestru, con
structorii bucureșteni vor preda „la 
cheie" 1147 apartamente. Frontul 
de lucru pentru 1964 a fost pre
gătit în condiții mai bune decît 
în anii precedenți. In aceste zile, pe 
șantierul din cartierul Balta Albă, se 
va trece la pichetarea terenului în 
vederea începerii construcției a noi 
blocuri de locuințe cu aproape 2 000 
apartamente ce vor fi date în folo
sință în anul în curs.

Skigăzi științifief; in satele regiunii Maramureș
Cele 50 de brigăzi științifice din legătură cu diverse probleme pri- 

regiunea Maramureș, din care fșc vind agrozootehnia. ultimele reali
zări ale științei și culturii. Pentru o 
mai bună explicare a fenomenelor 
ce au loc în natură, brigăzile știin
țifice au fost înzestrate cu noi ma
teriale didactice.

parte peste 400 de profesori, învă
țători, ingineri, medici, juriști au 
vizitat în prima lună a acestui an 
numeroase sate cu care prilej au 
dat răspuns la mai mult de l 500 în
trebări puse de țărânii muncitori- în

de deservire în comerț
* Peste 3 500 de noi unități în 4 ani • Autoservire

* Mai
Rețeaua comercială și a prestări

lor de servicii cunoaște o continuă 
dezvoltare. In primii 4 ani ai pla
nului șesenal au fost amenajate în 
cadrul comerțului de stat peste 
3 500 noi unități de desfacere ; la 
Ploiești, Galați, Iași, Bacău, Su
ceava etc au fost construite noi cen
tre comerciale ; unități moderne de 
deservire au fost puse la dispoziția 
locatarilor din noile cartiere con
struite în diferite orașe. Anul acesta 
prin comerțul socialist se vor des
face cu 9,6 la sută mai multe mărfuri 
decît în anul 1963. Ținînd seama de 
creșterea permanentă a volumului 
de mărfuri, o recentă Hotărîre a 
Consiliului de Miniștri stabilește un 
complex de măsuri pentru dezvol
tarea coordonată a rețelei comer
ciale și pentru perfecționarea conti
nuă a deservirii populației. Hotărî- 
rea prevede, printre altele, că spa
țiile comerciale, profilul, dimensiu
nile și repartizarea teritorială 
a acestora urmează să fie definiti
vate în cadrul detaliilor de sistema
tizare a orașelor ; din punct de ve
dere arhitectonic, ele vor fi reali
zate fie în clădiri separate, fie la 
parterul blocurilor, în raport cu so
luțiile urbanistice adoptate. Prevă- 
zînd măsuri în legătură, cu elabora
rea unor proiecte-tip pentru con
strucțiile comerciale, Hotărîrea sta
bilește totodată obligativitatea dării 
în folosință a unităților comerciale 
concomitent cu blocurile de locuințe 
din noile cartiere. în felul acesta se 
va evita și întîrzierea cu care s-au 
deschis unele magazine în cartie
rele recent construite. Asigurînd 
condiții tot mai bune pentru dezvol
tarea în continuare a rețelei comer
ciale, aplicarea prevederilor recen
tei Hotărîri va contribui totodată la 
folosirea mai 
rea formelor 
vire, potrivit 
modern.

Cu privire 
are în vedere Ministerul Comerțu
lui Interior în direcția extinderii 
formelor moderne de desfacere a 
mărfurilor, un redactor al ziarului 
nostru a avut , o convorbire cu tov. 
B. Stănescu, director in minister, 
care ne-a informat asupra unor as
pecte actuale în acest domeniu.

eficientă și la extinde- 
noi, rapide de deser- 
cerințelor comerțului

la măsurile pe care le

50 la sută economie de timp 
multe mărfuri livrate la domiciliu

Alegerea mărfurilor e mai simplă cînd nu trebuie să apelezi la vfnză- 
tor. (In magazinul cu autoservire „Bitolla" din Capitală)

cială modernă se bazează pe auto
servire și expunerea liberă, la ve
dere, a mărfurilor în sălile de vîn
zare. în acest fel, cumpărătorii au 
posibilitatea să consulte pe îndelete 
și să-și aleagă singuri produsele do
rite. în rețeaua comercială din în
treaga țară, formele rapide de des
facere au fost introduse în aproape 
3 000 de unități comerciale și de ali
mentație publică ; în peste 600 de 
magazine de țesături, confecții, în
călțăminte, mobilă, articole electrice 
de uz casnic s-a introdus expunerea 
deschisă a mărfurilor. Cu bune re
zultate și cu o evidentă economie de 
timp se soldează introducerea plății 
direct la vînzător în 97 la sută din 
magazinele de tricotaje, galanterie, 
marochinărie, pălării etc. Toate a- 
cestea influențează pozitiv aprovi
zionarea și deservirea populației. Li
vrarea mărfurilor comandate la do
miciliu — produse alimentare, de 
cofetărie, lapte și, în ultimul timp, 
mobilă — se bucură, de asemenea de 
o bună apreciere. Pornind de la 
cerințele cumpărătorilor, s-a ex
tins și retușarea obiectelor de îmbră
căminte în ateliere amenajate spe
cial chiar în unitățile de confecții, 
organizarea „meselor de croit“ și 
alte servicii suplimentare.

Ce avantaje prezintă 
rea acestor forme de 
E limpede că fiecare 
înseamnă, de fapt, 
litate în plus pentru consumatori 
de a-și procura ceea ce au nevoie 
cu o mai mare economie de timp.

în comparație cu formele obișnuite 
de vînzare, în magazinele cu auto
servire, de pildă, durata cumpă
răturilor este cu 50 la sută mai 
mică. Și la magazinele care 
folosesc sistemul de vînzare prin 
expunere deschisă se constată creș
terea cu circa 20—25 la sută a volu
mului desfacerilor în raport cu alte 
magazine.

MAGAZINE SPECIALIZATE

introduce- 
deservire ? 

în parte 
o posibi-

UN CALCUL CONCLUDENT

Construcția Uzinei de aluminiu de la Sla
tina — important obiectiv al planului de șase 
ani — avansează în ritm susținut, chiar și în 
aceste zile friguroase de iarnă.

...Stîlpi masivi de beton armat, care înca
drează mari suprafețe de teren, profilează în 
prezent viitoarele hale ale uzinei; automaca
rale puternice transportă și ridică zilnic sute 
de tone de piese și materiale ; se sapă fun
dații la alte clădiri. Iată cîteva imagini de pe 
șantier, caracteristice acestor zile.

Constructorii lucrează cu spor la hala de 
electroliză (fotografia nr. 1). Au fost ridicați 
ISO stîlpi precomprimați de circa 28 tone fie
care, turnați pe șantier. Munca se desfășoară 
„în lanț" ; se montează fermele metalice, se 
fac săpături, se instalează cuvele (în cele două 
hale de electroliză, lungi de 600 m fiecare, se 
vor monta 328 de cuve). Cu ajutorul unei ma
carale puternice, mânuite cu pricepere de ma
caragiul Ionică Gheorghe, brigada de montori 
condusă de Dumitru Antonescu (fotografia 
nr. 2), ridică fermele metalice de la acoperi
șul halei. Alți muncitori cățărați pe stîlpi 
fixează și îmbină tronsoanele de legătură.

La un capăt al halei de electroliză se ridi
că stația de redresori, unde muncitorii din 
echipa condusă de betonistul Gheorghe Po
pescu toarnă în continuare beton ; lucrînd și 
cu un schimb de noapte, ei reușesc să toarne, 
în medie, pe zi, aproape 45 mc de beton. Fie
rar-betoniștii conduși de Constantin Ciobanu 
(fotografia nr. 3), pregătesc armăturile la ni
velul superior al clădirii, iar dulgherul Mihai 
Renten, cu echipa sa, execută cu pricepere și 
iuțeală cofrajele pentru turnarea betonului. 
Iată-l, în fotografia nr. 4, discutînd cu cițiva 
membri ai echipei despre lucrările pe care 
le mai are de executat. Munca celor 3 echipe 
este bine coordonată.

Prind viață indicațiile conducătorilor de 
partid și de stat, date în toamna anului trecut 
constructorilor, de aici cu prilejul vizitării

Un calcul întocmit arată că 80-90 la 
sută din timpul petrecut de cumpă
rător într-un magazin se consumă în 
alegerea mărfurilor. Pentru a-i în
lesni cercetarea întregii game de 
sortimente existente, tehnica comer-

în continuare, convorbirea noastră 
s-a referit la unele măsuri ce ur
mează să fie luate în 1964. în ma
gazinele noi vor fi introduse în mod 
obligatoriu metodele perfecționate. 
O deosebită atenție se va acorda mo
dernizării rețelei comerciale din Ca
pitală. De asemenea, este în curs o 
acțiune privind lărgirea numărului 
magazinelor de specialitate pe gru
pe de produse, mai ales în . sectorul 
textile, confecții, încălțăminte, apa
rate electrice de uz casnic. în a- 
semenea magazine cumpărătorii 
vor găsi toate noutățile, întreaga 
gamă de sortimente respective — 
după culori, modele, mărimi etc. A- 
ceste unități vor avea și un rol 
important în studierea mai apro
fundată a cererii de consum.

Vor spori numărul și tipurile de 
unități care pun la dispoziția cum
părătorilor sortimente variate de 
produse alimentare, semipreparate 
de bucătărie și de cofetărie, unită
țile de alimentație publică, bucătă
riile de bloc etc. Și formele de li
vrare a mărfurilor la domiciliu, care 
prezintă importante avantaje pentru 
populație, vor fi extinse. în această 
direcție există încă multe posibili
tăți nefolosite. Se vor lua măsuri ca 
livrarea la domiciliu a produselor 
alimentare, a produselor „Gospodi
na", a laptelui, a preparatelor de 
cofetărie precum și a obiectelor 
grele să se extindă în toate orașele.

Se mai ridică și unele probleme 
legate de colaborarea comerțului cu 
alte organe. Dacă în regiunile Bra
șov, Cluj, Bacău și altele, magazi
nele cu autoservire, cu prezentare 
deschisă a mărfurilor, livrarea la 
domiciliu etc. au căpătat o largă 
extindere, nu același lucru se poate 
spune despre regiunile Hunedoara, 
Oltenia etc. în această direcție se 
simte nevoia unei preocupări și unui 
sprijin mai susținut din partea tu
turor comitetelor executive ale sfa
turilor populare, a direcțiilor comer
ciale. De asemenea, hotărîtoare pen
tru extinderea formelor rapide de 
desfacere este asigurarea produse
lor preambalate. De aceea, comerțul 
solicită industriei cantități mai mari 
de asemenea mărfuri pentru a satis
face tot mai bine cerințele consu
matorilor.

DIN SCRISORILE
SOSITE
LA REDACȚIE

Se așteaptă
un consiliu tehnic

șantierului, de a acorda în continuare o mare 
atenție extinderii prefabricării pieselor nece
sare construcțiilor și mecanizării lucrărilor. 
Stîlpii de rezistență ai halelor sînt turnați pe 
șantier. In acest scop, pe fiecare lot au fost 
amenajate locuri speciale pentru prefabrica- 
rea stîlpilor și a altor elemente necesare dife
ritelor construcții. Locurile de turnare au fost 
asigurate cu apă caldă și abur, protejate îm
potriva înghețului cu folii de polietilenă. Ele
mentele prefabricate sînt transportate opera
tiv și ritmic cu treilerele la locul de montaj.

Pe șantier am întîlnit și un alt aspect im
portant : montarea unei macarale fixe. Este o 
măsură pregătitoare pentru descărcarea uti
lajelor și a pieselor grele care sosesc pe șan
tier. Pe vînt și ger muncitorii din echipa 
Nicolae Tudor lucrează de zor pentru a 
macaraua în funcțiune cit mai repede.

Pretutindeni, pe șantier, la fiecare loc de 
muncă, întîlnești în aceste zile o muncă en
tuziastă ; constructorii sînt hotărîți să execu
te exemplar lucrările încredințate, să gră
bească intrarea în funcțiune a uzinei.

N. CUCUI
Foto M. ANDREESCU
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„Progresul" Brăila



Petroliști din schele și rafinării, 
constructori de utilaj petrolier, 
textiliști, cimentiști și muncitori fo
restieri, mineri și proiecta nți, co
lectiviști și mecanizatori, delegați ai 
organizațiilor de partid din întrea
ga regiune au luat parte, în zilele 
de l și 2 februarie, la Conferința 
regională de partid Ploiești. Lucră
rile conferinței, pătrunse de un 
înalt spirit de răspundere partini
că, au reflectat experiența bogată 
a organelor și a organizațiilor de 
partid din regiune, creșterea com
petenței lor în conducerea econo
miei, preocuparea stăruitoare pentru 
perfecționarea continuă a stilului și 
a metodelor lor de muncă.

Darea de seamă, prezentată de 
tovarășul Dumitru Balaiia, prim-se- 
cretar a) comitetului regional de 
partid, cuvîntul delegaților au în
fățișai ritmul rapid de dezvoltare 
a uneia dintre cele mai puternice 
regiuni industriale ale țării, avîntul 
cu care oamenii muncii dau viață 
sarcinilor trasate de Congresul al 
III-lea al partidului. Planul produc
ției globale industriale a fost reali
zat de întreprinderile regiunii în 
1962 în proporție de 101,5 la sută, 
iar în anul 1963—102,6 la sută. In 
acești ani au fost date peste plan 
cantități însemnate de benzină, u- 
leiuri minerale, lignit, energie elec
trică și alte produse în valoare to
tală de peste 482 000 000 lei ; s-au 
realizat economii suplimentare la 
prețul de cost de 323 000 000 lei și 
beneficii peste plan în valoare de 
157 000 000 lei. Merită subliniat că 
toate întreprinderile din regiune au 
îndeplinit și depășit sarcinile de plan 
pe luna ianuarie 1964.

Ca o întruchipare a politicii con
secvente a partidului de industria
lizare socialistă a țării au intrat în 
funcțiune, in ultimii doi ani, noi și 
importante obiective industriale — 
instalația de distilație atmosferică 
și în vid de la rafinăria Brazi, cu o 
capacitate de prelucrare de 3 mi
lioane tone țiței pe an, trei grupuri 
electrogene de 50 MW fiecare la 
centrala electrică de termoficare de 
la Brazi. Fabrica de oxigen din 
Ploiești, instalațiile de tripolifosfat 
și de sulfat de sodiu de la Fabrica 
de îngrășăminte chimice din Valea 
Călugărească și altele. Noile capa
cități de producție puse în func
țiune. dezvoltarea și modernizarea 
capacităților existente au contribuit 
la valorificarea superioară a bogă
țiilor naturale de care dispune re
giunea Ploiești. In 1963. valoarea 
produselor obținute dintr-o tonă de 
țiței a crescut cu 47 la sută față de 
realizările din anul 1959. •

In centrul dezbaterilor conferin
ței au stat problemele legate de ri
dicarea la un nivel mai înalt a ac
tivității economice în întreprinderi
le industriale și de construcții, de 
îndeplinirea în mod ritmic și la 
toți indicatorii a planului pe 1964. 
Numeroși vorbitori au insistat în 
cuvîntul lor asupra căilor de reali
zare a unei creșteri simțitoare a 
productivității muncii prin mai 
buna folosire a utilajelor și supra
fețelor de producție, organizarea 
superioară a muncii și a producției, 
promovarea progresului tehnic și 
metodelor avansate de lucru.

— In sectoarele de foraj și în 
schelele de extracție din regiunea 
noastră — a spus ing Ilîe Cîșu, di
rectorul Trustului de foraj-extracție 
Ploiești — se aplică pe scară largă 
procedee noi de lucru, cum sînt fo
rajul cu turbina, menținerea pre
siunii stratelor, recuperarea secun
dară, combaterea viiturilor de ni
sip și altele. Numai prin metodele 
de recuperare secundară noi reali
zăm lunar un spor de producție e- 
gal cu producția de țiței a întregu
lui trust pe timp de 4 zile. Ne pro
punem să dezvoltăm realizările de 
pînă acum, în așa fel încît metode
le amintite să devină un bun al 
fiecărei brigăzi de sondori. In acest 
scop vom organiza consfătuiri, vizi
te în sectoarele fruntașe, de
monstrații practice la sonde.

Dezbaterile au scos în evidență 
experiența dobîndită de colectivul 
Uzinei mecanice Sinaia și al Uzinei 
de utilaj petrolier din Tîrgoviște în 
sporirea indicilor de utilizare a ma- 
șinilor-unelte. Din inițiativa orga
nizațiilor de partid de aici au fost 
aduse perfecționări și modernizări 
utilajelor, ceea ce a contribuit la 
creșterea simțitoare a productivi
tății muncii. Tov Gheorghe Busan, 
prim-secretar al Comitetului raio
nal de partid Cîmpina, a arătat că 
este de datoria comitetelor raionale 
și orășenești de partid, a sindicate
lor să studieze experiența acestor 
colective și să .ia măsuri pentru ex
tinderea ei și în alte întreprinderi. 

Conferința a cerut organizațiilor 
de partid și conducerilor adminis
trative de la Uzina de utilaj chimic 
și petrolier nr. 2 Ploiești, Fabrica 
de ciment Fieni, întreprinderile fo
restiere Cîmpina și Sinaia, unde a- 
nul trecut nu au fost realizate sar
cinile privind creșterea productivi
tății muncii, să acorde o mai mare 
atenție aprovizionării cu materii 
prime și materiale, bunei organizări 
a producției și folosirii utilajelor la 
întreaga lor capacitate.

Ing. Nicolae Mărculescu, directorul 
Direcției generale a prelucrării țițe
iului, Ion Poienaru, secretarul comi
tetului de partid de la uzinele „1 
Mai*'-Ploiești, și alți vorbitori s-au 
referit la necesitatea realizării pla
nului de producție nu numai cantita
tiv, ci și la toate sortimentele plani
ficate și cu respectarea indicilor de 
calitate. Pe baza unei strînse cola
borări cu Institutul „Petrochim“ din 
Ploiești, rafinăriile din regiune au a- 
similat în ultimii doi ani 47 de pro
duse noi de calitate superioară.

Mai multi delegați, printre care 
ing. Eugen Cristescu. director gene
ral al Uzinei de utilaj petrolier Tîr
goviște, au arătat că pentru îmbună
tățirea caracteristicilor tehnico-eco- 
nornice ale utilajelor șl produselor în 
curs de asimilare este necesar ca 
Întreprinderile să studieze comporta-

rea lor în exploatare, să colaboreze 
strîns cu specialiștii din institutele de 
cercetări și proiectări ; o însemnă
tate deosebită are în această privință 
aplicarea strictă a măsurii adoptate 
de partid ca produsele noi prevăzute 
în planul tehnic să nu fie incluse 
în planul de producție decît după ce 
omologarea prototipurilor confirmă 
nivelul lor calitativ și justifică din 
punct de vedere economic trecerea 
la fabricația de serie.

Anul acesta urmează să intre în 
funcțiune — la Combinatul petro
chimic Brazi. Uzina mecanică Sinaia, 
Fabrica de îngrășăminte chimice Va
lea Călugărească, Termocentrala 
Brazi și în alte întreprinderi — ca
pacități de producție în valoare de 
aproape un miliard lei. Aceasta a 
determinat conferința să sublinieze 
în mod deosebit necesitatea asigură
rii tuturor condițiilor pentru darea 
la timp în exploatare a noilor insta
lații. Tov. ing. Gheorghe Dumitrescu 
a exprimat hotărîrea muncitorilor, 
tehnicienilor și inginerilor de la în
treprinderea șantiere construcții și 
montaje Brazi, de a grăbi ritmul de 
lucru pe șantiere, de a executa lu
crările la un nivel calitativ superior.

Cartierele de locuințe construite în 
ultimii ani dau o nouă tinerețe Plo- 
ieștiului și altor orașe din regiune. 
Numai din 1959 și pînă la sfîrșitul a- 
nului trecut au fost construite 9 500 
de apartamente, iar anul acesta se 
vor construi aproape 2 500 aparta
mente. Relevînd îmbunătățirea acti
vității de proiectare și de construc
ții, tov. Dumitru Gîrbea, secretarul 
organizației de bază de pe șantierul 
de construcții nr. 1 Ploiești. Gh. Ma- 
russi, președintele Sfatului popular 
orășenesc Ploiești, și alți dele
gați au arătat că, din cauza in
suficientei preocupări a conducerii 
trustului regional pentru organizarea 
șantierelor, mecanizarea complexă a 
lucrărilor și extinderea industrializă
rii construcțiilor, unele obiective 
n-au fost date în folosință la terme
nul stabilit, finisajul nu corespunde 
încă cerințelor. Conferința a cerut 
sfatului popular regional și Trustu
lui regional de construcții să stabi
lească din timp măsuri tehnico-orga- 
nizatorice potrivit condițiilor fiecărui 
șantier, să asigure aprovizionarea cu 
materiale și folosirea rațională a u- 
tilajelor.

Problemele perfecționării continue 
a activității de partid și economice în 
întreorinderi au fost analizate pe 
larg de tov. ing. Constantin Răchitan, 
secretar al comitetului regional de 
partid, care a arătat că în această 
privință comisiile economice ale or
ganelor locale de partid sînt che
mate să acționeze cu mai multă ini
țiativă.

Ajutorul snecialiștilor trimiși de 
ministere să controleze activitatea 
întreprinderilor își dovedește efica
citatea în continua îmbunătățire a 
activității acestora a arătat tov. 
Constantin Motoroiu, prim-secrețar 
al Comitetului raional de oartid Tîr
goviște : sînt însă și cazuri. între 
altele Ia Fabrica de ciment Fienî, 
cînd în decursul unui an se nerindă 
zeci de delegați ai Ministerului In
dustriei Construcțiilor, care studiază 
diferite neajunsuri fără ca dună 
plecarea lor lucrurile să se schimbe 
cîtuși de puțin.

*
Conferința a dezbătut pe larg pro

blemele legate de valorificarea ma
rilor rezerve de sporire a produc
ției agricole vegetale și animale. Cu 
toate condițiile pedoclimatice nefa
vorabile, anul trecut în regiune s-a 
recoltat cu 105 000 tone mai mult 
grîu și porumb decît în 1962. Gos
podăriile de stat au realizat o pro
ducție medie la hectar de 2 120 kg 
grîu, 2 850 kg porumb. 1 600 kg 
floarea-soarelui.

— Realizările obținute — a ară
tat tov. Aurel Furfurică, directorul 
Trustului Gostat Ploiești, se dato- 
resc noului sistem de conducere a 
agriculturii, grijii partidului pentru 
întărirea bazei ei tehnico-materiale, 
trimiterii la sate a numeroase cadre 
tehnice cu pregătire temeinică. Pro
ducțiile mult superioare obținute în 
condiții similare de climă, sol, me
canizare și structură a producției de 
G.A.S. Puchenii Mari față de G.A.S. 
Tîrgșoru Vechi reflectă modul dife
rit de preocupare pentru organizarea 
muncii, pentru folosirea resurselor 
materiale și financiare, posibilitățile 
mari de sporire a producției agricole. 
Acțiunea inițiată de partid privind 
profilarea și specializarea producției 
în G.A.S. asigură folosirea mai efi
cientă a bazei tehnico-materiale, a 
investițiilor și a forței de muncă.

Tov. Constantin Harpalete, pre
ședintele G.A.C. Brădeanu, a împăr
tășit conferinței experiența bogată a 
colectiviștilor de aci în cultura po
rumbului. în această gospodărie au 
fost executate ogoare de toamnă pe 
întreaga suprafață, s-au încorporat 
în sol 15—20 tone îngrășăminte or- 
gânice la hectar și s-a asigurat o 
densitate de 30 000 plante la ha. De 
pe cele 750 ha cultivate cu porumb 
a fost obținută o producție medie 
de 3 280 kg boabe.

In cuvîntul lor, tov. Constantin 
Ghinescu, prim-secretar al Comite
tului raional P.M.R. Rm. Sărat, Me- 
Iinte Moldoveanu, prim-secretar al 
Comitetului raional P.M.R. Buzău, 
s-au referit la rezultatele obținute 
în întărirea organizațiilor de partid 
din G.A.C., la diferite aspecte ale 
muncii politico-educative pentru 
dezvoltarea conștiinței socialiste a 
noilor membri și candidați de partid, 
precum și a masei colectiviștilor.

Largile posibilități de dezvoltare a 
viticulturii, pomicultură și legumi- 
culturii au fost ilustrate sugestiv în 
cuvîntul mai multor delegați. Tov. 
Ristache Florea, prim-secretar al 
Comitetului raional de partid Te- 
leajen, a arătat că numai în ulti
mii doi ani în raion au fost plantați 
pomi fructiferi pe 2 400 ha, mai

Conferința organizației regionale de partid Ploiești
mult decît în ultimii douăzeci de 
ani. Referindu-se la creșterea inte
resului gospodăriilor colective pen
tru cultivarea legumelor, tov. 
Gheorghe Radu, prim-secretar al 
Comitetului raional de partid Plo
iești, a arătat că G.A.C. din Gher- 
ghița a obținut numai din vînzarea 
legumelor timpurii peste 250 000 lei.

Creșterea animalelor este una din 
principalele ramuri ale agriculturii 
regiunii. Gospodăriile agricole de 
stat au obținut o producție medie 
de 2 877 1 lapte, iar gospodării 
colective ca cele din Breaza, 
Băicoi, Drajna de Jos, Finta, 
Conduratu și altele au realizat pro
ducții de lapte de 2 000—2 400 1 de 
fiecare vacă furajată. Cu toate a- 
cestea, conferința a subliniat că 
producțiile medii de lapte la multe 
unități agricole sînt încă mici față 
de posibilitățile existente. Tov. ing. 
Marin Constantin, secretar al comi
tetului regional de partid, și alți 
delegați au arătat că sporirea pro
ducției animaliere impune asigura
rea unei puternice baze furajere, atît 
vara cît și iarna, prin îmbunătățirea 
pășunilor și fînețelor naturale, pre
cum și prin extinderea cultivării 
unor plante furajere care dau mari 
producții de masă verde.

★
Din darea de seamă și din cuvîn

tul tov. Alexandru Ion, președinte
le consiliului sindical regional, al lui 
Gheorghe Manolache, secretarul or
ganizației de bază de la mina Cop
tura, al lui Gheorghe Stan, președin
tele sfatului popular regional, a reie
șit că atît comitetul regional, cît și co
mitetele raionale și orășenești con
duc mai concret și mai competent 
activitatea economică și social-cul- 
turală. Rezultate bune au dat hotă- 
rîrile adoptate de comitetul regio
nal în problemele privind creșterea 
productivității muncii în industrie, 
îmbunătățirea calității produselor și 
asimilarea de noi utilaje în uzinele 
metalurgice și constructoare de uti
laj petrolier. Prin antrenarea unui 
larg activ de partid au fost studiate 
într-un mare număr de organizații 
de partid problemele legate de ac
tivitatea în construcții, îmbunătăți
rea calității utilajului petrolier, 
conducerea muncii organizațiilor de 
masă, educarea comunistă a mem
brilor și candidaților de partid. în 
urma ajutorului dat cu acest , prilej 
a crescut rolul organizațiilor de 
partid în viața întreprinderilor, a 
unităților agricole și instituțiilor 
culturale. în adunările generale sînt 
dezbătute principalele probleme de 
la locul de muncă, se adoptă hotă- 
rîri concrete, sînt repartizate mai 
judicios sarcinile de partid, a spo
rit influența comuniștilor în rîndu- 
rile maselor.

Atît darea de seamă, cît și mai 
mulți delegați printre care tov. 
Gheorghe Alecù, prim-secretar al 
Comitetului orășenesc de partid 
Ploiești, au arătat că principala de
ficiență a muncii organizatorice de 
partid în regiune o constituie insu
ficienta atenție acordată controlului 
îndeplinirii hotărîrilor. In același 
timp, unii secretari ai comitetelor 
raionale și orășenești de partid se 
preocupă mai mult de rezolvarea 
unor sarcini de campanie, șcăpînd 
din vedere problemele de perspecti
vă ale muncii de partid. In mod în
dreptățit s-a subliniat că, așa cum 
prevăd indicațiile conducerii de 
partid, cea mai mare parte din tim
pul de lucru al secretarilor și al ce
lorlalți membri ai biroului comitetu
lui regional, ca și ai comitetelor ra
ionale și orășenești, trebuie să fie 
destinat muncii pe teren, îndrumării 
concrete a organizațiilor de partid și 
a instructorilor teritoriali. Totodată, 
s-a insistat asupra necesității de a 
se îmbunătăți activitatea în dome
niul selecționării și promovării ca
drelor.

în încheierea lucrărilor conferin
ței a luat cuvîntul tovarășul Petre 
Borilă, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.M.R. După ce a trans
mis delegaților. comuniștilor și tutu
ror oamenilor muncii din partea 
Comitetului Central al P.M.R. și a 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej 
personal, calde felicitări pentru suc
cesele obținute, vorbitorul a arătat 
că profunzimea cu care a fost ana
lizată vasta și multilaterala activi
tate desfășurată de organele și or
ganizațiile de partid din regiune 
pentru îndeplinirea Directivelor 
Congresului al III-lea al P.M.R. re
flectă maturitatea politică a orga
nizației regionale de partid.

Reliefînd că regiunea Ploiești, prin 
realizarea unei depășiri de aproape 
un miliard lei a sarcinilor de plan 
pe anii 1960—1963, a adus o pre
țioasă contribuție la obținerea rit
mului ridicat, de 15 la sută, al creș
terii producției industriale a țării, 
vorbitorul a arătat că aceste suc
cese ilustrează roadele politicii par
tidului de industrializare socialistă 
a țării. Apoi sînt subliniate tră
săturile planului pe 1964 — conti
nuarea în ritm înalt a creșterii pro
ducției industriale; preponderența 
grupei A (mijloace de producție), 
dezvoltarea și întărirea agriculturii 
socialiste, mersul înainte ascendent, 
echilibrat al întregii economii — 
scoțîndu-se în evidență că din struc
tura economică complexă a regiunii 
rezultă și sarcinile ce-i revin. Re
giunea Ploiești realizează 66 la 
sută din producția petrolieră, peste 
23 la sută din producția de ener
gie electrică și termică, 15 la sută 
din producția materialelor de con
strucții, 16 la sută la celulozș-hîr- 
tie, 12.7 la sută în producția con
strucțiilor de mașini.

Activitatea petrolieră desfășurată 
în regiune cuprinde extracția și pre
lucrarea țițeiului, petrochimia, pro
ducția de utilaj petrolier, o largă 
activitate de documentare și cerce
tare științifică. Transformările in
tervenite în acest domeniu sînt mar
cate de un vast proces de înnoire 
tehnică. Utilajele noi de foraj-extrac- 
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ție cu caracteristici tehnice superioa
re, metodele avansate de extracție, 
nivelul tehnic înalt al instalațiilor noi 
de la rafinăriile Brazi și Teleajen, 
al Complexului petrochimic ex
primă progresele realizate în atin
gerea nivelului tehnicii moderne, o 
nouă etapă în dezvoltarea industriei 
noastre petroliere.

Marea majoritate a întreprinderi
lor regiunii au obținut în producție 
rezultate cu care se pot mîndri. Dar, 
după cum se știe, partidului nostru 
îi este propriu spiritul de înaltă 
exigență ; realizările obținute con
stituie puncte de plecare spre al
tele — superioare. Nivelul tot mai 
înalt al conducerii economice im
primă un accent deosebit sarcinilor 
privind creșterea productivității 
muncii, îmbunătățirea calității pro
duselor, scăderea prețului de cost, 
sporirea acumulărilor.

Subliniind că una din trăsăturile 
caracteristice ale politicii economice 
a partidului nostru constă în intro
ducerea în ritm susținut a tehnicii 
moderne în toate sectoarele de ac
tivitate, vorbitorul a arătat că în 
cadrul lucrărilor conferinței a fost 
relevată pe drept cuvînt însemnăta
tea sarcinilor ce revin în anul 1964 
uzinelor constructoare de utilaj pe
trolier, tuturor fabricilor din re
giune, în domeniul asimilării de 
produse de înalt nivel tehnic, mo
dernizării tehnologiei, ridicării ne
întrerupte a calificării profesionale 
a muncitorilor și tehnicienilor.

Recenta Plenară a C.C. al P.M.R. 
a trasat sarcina de a concentra prin
cipalul volum al investițiilor spre 
marile lucrări, pentru grăbirea dării 
în funcțiune a obiectivelor indus
triale aflate în construcție. Aceasta 
face ca și în regiunea Ploiești •— 
unde investițiile anuale se calculează 
în miliarde lei, iar în 1964 urmează să 
fie terminate numeroase instalații 
de mare însemnătate pentru econo
mia națională — darea la timp în 
funcțiune a lucrărilor de investiții 
să reprezinte unul din cele mai im
portanțe criterii de apreciere a ac
tivității organelor de partid și de 
stat.

In continuare, tov. Petre Borilă a 
arătat că, în perioada care a trecut 
de la încheierea colectivizării, re
giunea Ploiești a obținut rezultate 
bune în creșterea producției agri
cole. In ce privește producția gos
podăriilor colective, ea se situează 
pe locul al doilea pe țară la produc
ția de floarea-soarelui, pe locul al 
patrulea la producția de grîu-secară 
și sfeclă de zahăr, pe locul al cinci
lea în cultura porumbului, regiunea 
fiind și una din primele pe țară în 
producția pomi-viticelă. Este un me
rit al organizației regionale de par
tid că anul trecut în .regiune 
au fost obținute producții de 
grîu și porumb mai mari decît în 
1962. Numeroși delegați au insistat 
în mod îndreptățit asupra faptului 
că nu toate lucrările agricole au fost 
executate în mod satisfăcător, ceea 
ce s-a răsfrînt asupra rezultatelor 
obținute de unele gospodării. Cu a- 
tît mai important este ca anul acesta 
lucrările agricole, de la arat-pînă la 
recoltat, să decurgă în cele mai 
bune condiții.

Relevînd creșterea efectivului de 
arfimale și a producției animaliere 
în regiune, vorbitorul a subliniat 
necesitatea unei activități sistema
tice, perseverente, pentru ca sporirea 
continuă a șepțelului în gospodăriile 
colective să fie' urmată de creșterea 
corespunzătoare a producției de 
lapte, carne, lînă.

Vorbitorul și-a exprimat acordul 
cu mai mulți delegați care au 
cerut o niai intensă preocupare 
a organelor locale de partid 
și de stat pentru ridicarea ca
lității produselor de consum, a 
serviciilor, insistînd asupra unei cît 
mai eficiente folosiri a fondurilor 
însemnate alocate regiunii pentru 
ocrotirea sănătății, pentru activita
tea social-culturală ; s-a relevat și 
însemnătatea dezvoltării turismului 
intern și internațional, care are con
diții deosebit de' prielnice în regiune.

Problemele complexe, multilate
rale și sarcinile însemnate — a a- 
rătat tovarășul Petre Borilă — cer 
continua perfecționare a conducerii 
economice de către organele și or
ganizațiile de partid, neîncetata 
ridicare a nivelului muncii de par
tid» Din întreaga desfășurare a con
ferinței a reieșit că în organizația 
regională de partid sînt aplicate cu 
consecvență normele leniniste ale 
vieții de partid, s-au realizat pro
grese în perfecționarea stilului de 
muncă. Așa cum au arătat însă 
mai multi delegați, este nece
sar să se îmbunătățească controlul 
îndeplinirii hotărîrilor, să se acorde 
o mai mare atenție creșterii efica
cității propagandei* muncii educative 
în rîndurile tineretului.

In încheierea cuvîntului său, tov. 
Petre Borilă a urat organizației re
gionale de partid, tuturor oameni
lor muncii din regiunea Ploiești să 
obțină noi succese în activitatea lor 
creatoare în cinstea celei de-a XX-a 
aniversări a eliberării patriei.

*
Conferința a ales noul comitet re

gional de partid și comisia de revi
zie. In prima sa plenară comitetul 
regional a reales ca prim-secretar 
pe tov. Dumitru Balaiia, membru al 
C.C. al P.M.R.

In aplauzele entuziaste ale dele
gaților, conferința a hotărît să tri
mită Comitetului Central al P.M.R., 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, o telegramă în care se spune, 
între altele : „Strîns uniți în jurul 
Comitetului Central al partidului, în 
frunte cu tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, comuniștii din re
giunea Ploiești își iau angajamen
tul de a munci neobosit pentru în
făptuirea hotărîrilor și directivelor 
partidului, pentru transpunerea în 
viată a grandiosului program de de- 
săvîrșire a construcției socialismu
lui în patria noastră“.

TUDOR OLARU 
NICOLAE PANTJLIR
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Brazi. O parte din instalațiile rafinăriei. Foto ; Gh. Vințilă

„ÎNCERCAȚI
LA ANTICARIAT“

Se întîmplă adesea ca librarul să-fi 
dea o speranfă în ce privește găsirea 
cărții dorite : „Incerca/i Ia... antica
riat". Intr-adevăr, anticariatele ofe
ră deseori iubitorilor de carte bucu
ria unei descoperiri, posibilitatea pro
curării unor lucrări care-i interesea
ză în mod deosebit.

In București, anticariatele sînt si
tuate pe străzile și bulevardele mai 
frecventate ale orașului. Ele sînt uni
tă fi ale Centrului de librării și difu
zare a cărții, care pun la îndemîna 
celor interesafi rarități editoria
le, lucrări beletristice și științifice 
importante, apărute în fără și 
străinătate, epuizate în librării. Prin 
serviciile lor de achiziții, anticariatele 
aprovizionează cu lucrări necesare 
marile biblioteci și instituții speciali
zate, ca Biblioteca centrală de stat, 
Biblioteca Academiei R. P. Romîne, 
Biblioteca centrală universitară ș.a.

La anticariatul din Calea Victoriei, 
(pasajul Cretulescu), zilnic se pe
rindă pe lingă rafturile de căr[i, 
în medie, 2 000 de vizitatori, oa
meni ai muncii de diferite vîrste 
și profesii. Privesc vitrinele care pre
zintă cârti interesante, variate. Există 
suficient spafiu ca să poți răsfoi în 
liniște o carte și se constată o bună 
organizare și prezentare a fondului 
existent. In cadrul acestui anticariat 
iunc tronează și un centru de achiziții.

La anticariatul din str. Polizu nr. 2, 
allai în vecinătatea institutului poli
tehnic și a Gării de Nord, e și mai 
mare afluență de vizitatori. Studenti, 
cadre didactice universitare, oameni 
ai muncii din alte regiuni ale tării 
venifi cu treburi în București trec pe 
aici ; se interesează de lucrările pe 
care vor să și le procure.

— Recent — ne-a spus tovarășul 
Simion Mihuf, responsabil al acestui 
anticariat — am expediat dicționare 
unor profesori din Oradea și Brașov, 
ingineri de diferite specialități din 
Brăila și Curtea de Argeș au primit 
cărțile tehnice și științifice pe care 
ni le-au cerut în repetate rîndurl. Am AURELIA GOLIANU

La anticariatul de pe aht. Polizu din București, Foto : M. Cioc

expediat colete cu cărfi și în satul 
Ferești, raionul Sighet, iar la Focșani, 
mai multe volume în limbi străine 
din literatura clasică universală. In
corespondenta primită zilele acestea, 
sînt noi cereri din Arad, Ploiești, Si
naia și din multe alte localități ale 
tării.

Lunar se primesc la anticariatul 
mai sus-amintit 5 000—6 000 titluri și 
tot atîtea se vînd. Aproape fiecare 
carte e „unicat". Anticariatul are nu
meroși prieteni constanți. Există un 
catalog de nume, adrese, telefoane. 
Prin scrisori se solicită des lucrări

Am citit multe 
de elevi care 
anunțați cînd 
de poezii de 

Coșbuc, N. Labiș,

semnate 
să fie 
volume

de matematică, tratate științifice, pre
cum și opere ale literaturii romînești 
și universale.
sori 
reau 
sosi 
Alecsandri, G. 
mintiri din copilărie" de I. Creangă, 
volume de basme. Pionierii, elevii 
mai mari caută cărțile lui Jules Verne, 
Jack London, Daniel Defoe, E. Käst
ner, A. Gaidar, literatură științifico- 
fantastică. Editurile ar putea, credem, 
să fină seama și de aceste semnale 
atunci cînd e vorba de reeditări. Ce

scri- 
ce- 
vor 
V.

„A-

rerile venite la anticariat pot 
ii de folos și editurilor, precum 
și organelor de difuzare a cărții. 
Din operele scriitorilor noștri clasici 
s-au editat, după cum se știe, milioa
ne de exemplare. Totuși, multe din a- 
ceste cărți, ca urmare a interesului
lot mai mare pentru citit al oameni
lor muncii, nu se mai găsesc în li
brării.

...Munca anticarului de azi nu mai 
seamănă cu cea a neguțătorului de 
cărți „de ocazie" de altădată. Acum 
acțiunea de colecționare a cărților 
valoroase, vechi sau contemporane, 
de la diverse persoane particulare, și 
de repunere a lor în circuitul lecturii 
și studiului capătă un caracter mai 
larg și mal sistematic. Ar fi util să se 
editeze un buletin cu ajutorul căruia 
amatorii de cărfi să afle mai ușor ce 
noutăți au intrat în anticariate.

f?y.

TEATRE
Teatrul de Operă șl Balet al H. F. Ro

mîne: Iancu Jianu — (premieră — orele
19,30) ) Teatrul de stat de operetă : Pa
ganini. — (orele 19,30) ; Teatrul National 
,,I. L. Caragiale" (Sala Comedia) : Orfeu 
Ih infern — (orele 19) ; (Sala Studio) : 
O femeie cu bani — (orele 19,30); Teatrul 
„C. I. Nottara“ (Sala din bd. Magheru) : 
Richard al Ilf-lea — (orele 19,30) ; (Sala 
Studio) : Scandaloasa legătură dintre 
domnul Kettle și doamna Moon — (orele 
20) ; Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra“ 
(Sala din bd. Schitu Măgureanu nr. 1): 
Cezar și Cleopatra — (orele 19,30) ; (Sala 
Studio, din str. Alex. Sahia nr. 76 A) 
Comedia erorilor — (orele 19,30) ; Tea
trul de Comedie : Casa inimilor sfiirî- 
mate — (orele 19,70) ; Teatrul Muncito
resc C.F.R.-Giulești : Gaițele — (orele
19.30) ; Teatrul pentru copil șl tineret 
(Sala din str. C. Miile) : Cliirița In pro
vincie — (orele 20) ; (Sala din str. Ere- 
mia Grigorescu, fost cinema „V. Alec
sandri“) : Descoperlți-l pe „N" — (orele
9.30) ; Teatrul evreiesc de stat : Mutter 
Courage — (orele 20) ; Teatrul satiric- 
irtuzical „C. Tănase" (Sala Savoy) : Re
vista do altădată — (orele 20) ; Ansam
blul de cintece șl dansuri al C.C.S. : 
Cîntă, țara mea — (orele 20) ; Teatrul 
„Țăndărică" (Sala Academiei) : Punguța 
cu doi bani — (orele 16) ; Circul de stat: 
Circul florilor de gheață — (orele 19,30).

CINEMATOGRAFE
Inculpatul „1040" : Patria (10; 12; 14,15; 

16,30; 18,45; 21), Flamura (10; 12; 14; 16; 
18; 20). Viață sportivă: Republica (9; 12; 
15; 18; 21), București (9,30; 12,15,- 15; 18; 
20,45), Grlvlța (9; 12; 15; 18; 21), Modern 
(9; 12; 15; 18; 21). Hoțul din San Maren
go : Carpați (10; 12; 14; 16), Capitol (9,45; 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), Excelsior (li); 
12,15; 14,30; 16,30; 18,45; 21), Feroviar (10; 
12; 14; 16; 18,15; 20,30). Scara prietenilor 
filmului : Carpați (orele 19). Atențiune, 
părinți ! : Festival (9,45; 11,45; 14; 16,15; 
18,30; 20,45), Aurora (10; 12; 14; 16; 10,15;
20.30) , Adesgo (15,30; 18; 20,15). Harakiri
— cinemascop : Victoria (10,15; 12-,A, 
15,30; 18; 20,30). Qivitoq : Central (9,301 
11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45), Bucegi (10; 
12; 14; 16; 18,15; 20,30). Iurta de aur : Lu
mina (rulează în continuare de la orele 
10 la orele 14; 16; 18,15; 20,30). Placido : 
Cosmos (16; 18; 20). Tudor — ambele se
rii : Union (16; 19,30), Unirea (11; 16;
19.30) . Program special pentru copii : 
Doina (orele 10). Program do filme 
documentare : Timpuri Noi (rulează 
în continuare de la orele 10 la 
orele 21). Magazin film : Giuleștl (10; 12; 
14; 16; 18,15; 20,30), Floreasca (16; 18,15;
20.30) . Podul ; înfrățirea între popoare
(14; 16; 18,15; 20,15), Arta (15; 17; 19; 21), 
Melodia (10; 12; 15,30; 18; 20,30).
Cavalerul Pardailian — cinemascop : 
Dacia (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21) Vară și 
fum — cinemascop : Buzești (15,30; 17,45;
20) . Nu ești singur : Crîngași (16; 18; 20).
Pisica de mare : Tomis (10,15; 12; 13,45; 
16,30; 18,30; 20,30), Lira (15; 17; 19; 20,45). 
Privește înapoi cu mînie — rulează la 
cinematografele : Flacăra (10: 14,30; 16,30; 
18,30; 20,30), Volga (10; 12,15; 16; 18,15;
20,30).  Jurnalul Annel Frank — cine
mascop : Miorița (10,15; 13,15; 16,15; 19,45), 
Drumul Sării (10; 19). Primul reportaj • 
cinemascop : Munca (15,30; 18; 20.30, A
Valsul nemuritor : Moșilor (15; 17; 19;
21) . Uraganul : Viitorul (16; 18,15; 20,30),
Parașutiștii : Colentina (16; 18; 20). Lu
ceafărul (16; 18,15; 20,30).

TELEVIZIUNE
Orele 18,30 — Universitatea tehnică la 

televiziune : Aparate electroacustice — 
microfoane, de Ing. N Luncescu. 19,00
— Jurnalul televiziunii.' 19,10 — Aspecte 
de la întîlnlrea de handbal dintre echi
pele masculine ale R. P. Romîne șl 
Uniunii Sovietice — transmisiune din 
Sala Sporturilor Floreasca. In jurul o- 
relor 19,40, 20,45 șl 22,15 — Aspecte de la 
Jocurile Olimpice de Iarnă — Trans
misiune de la Innsbruk. 20,00 — Emi
siunea „Săptămîna“. 21,00 — Reportaj : 
Uzina „1 Mal" din Ploiești. 21,30 - Mu
zică populară romînească. în încheiere : 
Buletin de știri șl buletin meteorologic.

CUM VA FI VREMEA
Timpul probabil pentru următoarele 

trei zile : Vreme schimbătoare și rela
tiv rece, cu cerul temporar noros. 
Local va ninge slab. Vînt potrivit, pre- 
dominînd din sectorul estic. Tempera
tura în scădere la început, apoi stațio
nară. Minimele vor fi cuprinse între mi
nus 5 șl minus 15 grade, local mal 
coborîte, iar maximele între minus 7 
și plus 3 grade. Ceață locală în Ardeal. 
In București : Vreme schimbătoare și 
relativ rece, cu cerul temporar noros. 
Ninsoare slabă. Temperatura în scădero 
la început, apoi staționară.
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corespondenții noștri transmit
Un sfert de veac pe locomotivă

Amiază de februarie. Peronul 
gării C.F.R. Galați cunoaște acel 
permanent du-te-vino de călători. 
Și totuși această atmosferă cotidia
nă are ceva neobișnuit. Vezi aici 
mai mulți ceferiști ca de obicei, 
mecanici de la depoul stației, de la 
mișcare. Au buchete mari de flori 
în brațe.

...Orele 14,55. Trenul de persoane 
7019 din direcția Ploiești intră în 
stație pe linia I. Călătorii, de obi
cei nerăbdători, se alătură grupului 
de ceferiști în loc să urce in com
partimente. De pe platforma loco
motivei coboară mecanicul Andrei 
Darie. Zeci de miini, buchetele cu

flori, însoțite de calde urări de să
nătate și fericire, se îndreaptă spre 
el, Sînt clipe emoționante. Andrei 
Darie a făcut în acea zi ultima 
cursă ca mecanic de locomotivă pe 
drumurile de fier ale patriei. Prie
tenii, tovarășii săi de muncă, tine
rii care au trecut prin „școala" lui 
au ținut, acum la ieșirea la pensie, 
să cinstească așa cum se cuvine 
meritele vrednicului ceferist care 
în cei 25 de ani petrecuți pe loco
motivă a străbătut peste 1 600 000 
km. în locul lui a urcat Cornel Ma
rinescu care a preluat „ștafeta" cu 
numărul 230 298.

V. DELEANU

Primele serii de
Deși sintern în plină 

idrnă, la gospodăria 
rolectivă din Agigea 
puiernițele adăpos
tesc 9 000 de pui. 
„Pensionarii" sînt găz- 
cluiți aici de cînd 
aveau vîrsta de... o zi. 
Și nu o duc deloc rău. 
Pentru ei în încăperi 
au fost construite so
be speciale care le a- 
sigură temperatură 
optimă necesară dez
voltării 6 îngrijitoare 
sînt în permanență în

mijlocul lor. Pe lingă 
condițiile bune de ca
zare, o mare atenție 
se acordă hrănirii pu
ilor. Rația zilnică este 
variată și complexă : 
amestec de uruieli, de 
orz și ovăz, morcov 
ras, ouă fierte. Iar 
pentru... gust și sănă
tate — sare și cretă 
furajeră. Cu toate că 
timpul. este destul de 
rece, datorită unei 
bune îngrijiri șl hră- 
niri, mortalitatea a

pui
fost minimă. Peste cî- 
teva zile, ' gospodăria 
va mai primi 7 000 de 
pui. Un număr în
semnat de pui cresc 
în prezent și gospodă
riile colective din O- 
vidiu, Oltina, Negu- 
reni și altele. Anul a- 
cesta unitățile agri
cole din regiunea Do- 
brogea vor crește pes
te 1 800 000 pui.

V. MIHAI

A apărut revista „Probleme economice“ ur. 1 —1964
Numărul pe luna ianuarie 1964 al 

revistei „Probleme economice“ se 
deschide cu editorialul „O nouă 
treaptă spre îndeplinirea șcsenalu- 
lui". în continuare se pot citi 
articolele : „Eficacitatea economică 
a activității productive și creșterea 
venitului național“ de P. ALEXIU 
și A. ROZEN, „Ridicarea nivelului 
calitativ al proiectării“ de MIHAI 
IONESCU, „Productivitatea muncii 
în industria ușoară“ de ST. ȘTEFĂ- 
NESCU și A. CĂȚULESCU, „Posi
bilități pentru lichidarea stocurilor 
supranormative“ de I. OLTEANU și 
N. VLĂDUȚ, „Pseudoteorii burgheze 
despre revoluția tehnică-științifică 
actuală“ de GH. P. APOSTOL.

Rubrica „Din planul Institutului 
de cercetări economice“ cuprinde 
articolul „Dezvoltarea transporturi
lor și repartizarea forțelor de pro
ducție de GH. RÄBOACÄ.

Articolul „Conținutul teoriilor «mi
croeconomică» și «macroeconomică»" 
de I. ANGHEL se publică la rubrica 
„Răspunsuri Ia întrebările cititori
lor“.

La rubrica „Folosirea matematicii 
în economie“ este înserat articolul 
„Organizarea transportului materia
lelor de construcții“ de GH. MICH.

Rubrica „însemnări“ cuprinde ma
terialele : „Dezvoltarea economiei 
naționale a Republicii Cuba“ de N. 
STANCIU, „îmbunătățirea activită
ții economice a Trustului regional 
de construcții Banat“ de C. OLARIU 
(Timișoara), „Căi ale sporirii eficien
ței economice a producției animale 
în G.A.C. Mirăslău, regiunea Cluj“ 
de TR. LAZĂR și C. ROMEO.

Revista mai cuprinde articole de 
critică și bibliografie : „Uzinele Re
șița în anii construcției socialiste“ 
de AL. GHEORGHIU. „Analiza ac
tivității economice a întreprinderilor 
agricole socialiste“ (E. BUCIUMAN, 
M. CRISTEA) de C. COJOCARU.

în cadrul rubricii „Informații 
științifice“ sînt publicate materia
lele : „A Vll-a sesiune științifică a 
cadrelor didactice din Institutul de 
științe economice «V. I. Lenin» Bucu
rești“ de C. DANCIU, „A treia Con
sfătuire științifică de statistică" de 
M. DEMETRESCU. La aceeași ru
brică este publicat și materialul 
„Susținerea unor disertații la I.S.E. 
«V. I. Lenin»-București".

Rubrica „Scrisori către redacție" 
cuprinde scrisori de la : Uzinele 
chimice Rîșnov și Uzina „Victoria“- 
Călan.

Manifestări cultural-artistice
EXPOZIȚII DE ARTĂ PLAS

TICĂ ROMÎNEASCĂ PESTE HO
TARE. în acest an arta plastică ro- 
mînească va fi bogat reprezentată 
peste hotare, prilejuind publicului 
din numeroase țări contactul cu 
valoroase opere de artă. La apro
piata expoziție internațională de la 
Lugano vor figura lucrări de grafi
că, iar la Bienala de la Veneția 
opere ale unor cunoscuți pictori și 
sculptori romîni. Arta decorativă va 
constitui obiectul altor expoziții 
care se vor deschide în R. P. Bul
garia și R. P. Ungară. în R. S. 
Cehoslovacă și R.S.F. Iugoslavia se 
vor organiza expoziții cu lucrări re
prezentative din creația lui Alexan
dru Ciucurencu, artist al poporului, 
și Vida Geza, maestru emerit al ar
tei, iar în Belgia o expoziție consa
crată pictorului Corneliu Baba, ar
tist al poporului. Expoziții de artă 
plastică romînească vor mai fi des
chise în Anglia, R.P. Chineză, S.U.A., 
Uniunea Sovietică.

DECADĂ TEATRALĂ LA BA
CĂU. De cîteva zile a început de

cada teatrelor de stat din Bacău și 
Piatra Neamț. Cele două instituții 
culturale din regiunea Bacău vor 
prezenta fiecare, timp de 10 zile, 
spectacole pe scena celuilalt. în 
prima zi, colectivul teatrului din 
Piatra Neamț a prezentat în fața 
spectatorilor băcăoani piesa „Orfeu 
în infern“, iar colectivul teatrului 
băcăoan și-a început seria spectaco
lelor la Piatra Neamț cu „Vlaicu 
Vodă“. In cadrul decadei, fiecare 
dintre cele două colective va pre
zenta un număr de circa 20 specta
cole.

PRIMUL CONCERT AL ClNTĂ- 
REȚEI PETULA CLARK. Cîntă- 
reața Petula Clark din Anglia și-a 
început joi seara, în sala Palatului 
R. P. Romîne, turneul de concerte 
pe care le va susține în țara noas
tră. Acompaniată de o formație or
chestrală, cîntăreața, care este deți
nătoarea Marelui premiu al discu
lui francez pe anul 1962, a interpre
tat un bogat program de muzică u- 
șoară.

în excursie prin țară
ORADEA (coresp. „Scînteii"). — 

Peste 100 de țărani colectiviști din 
raioanele Beiuș și Criș au plecat 
într-o excursie de 5 zile prin 
țară. Cele trei autocare ale O.N.T. 
Carpați cu care călătoresc colectiviș
tii vor cutreiera mai multe orașe ar
delene, după care vor coborî pe Va
lea Prahovei. După ce vor poposi în 
stațiunile balneo-climaterice Predeal,

Bușteni, Sinaia vor vizita Muzeul 
Doftana. La București, excursioniștii 
vor face turul Capitalei și vor par
ticipa la unele spectacole. La întoar
cere ei vor vizita Valea Oltului și 
vor face un schimb de experiență cu 
colectiviștii din Cristian (lîngă Si
biu), care au obținut rezultate bune 
în dezvoltarea sectorului de creștere 
ß animalelor.

Două monografii
Intr-o monografie, a stilului Lă- 

mășeni din raionul Fălticeni, edita
tă în 1937 de învățătorii Ana și 
Mihai Nicolăiasar prințrejilț&apre- 
cieri privind viața satului ..putem 
citi : „Azi se găsesc știutori de car
te în fiecare familie aproape, însă 
nu din aceia care să citească și să 
cerceteze biblioteci...",; „...Cerneală, 
condeie, hîrtie, rar găsești ; doar la 
sătenii cu copii la școală...", „...In
stituții culturale pe lîngă școala 
primară nu sînt...".

Care-i situația în Lămășeni azi ?
Nu mai miră pe nimeni că toți 

locuitorii satului care au depășit 
vîrsta școlară știu să scrie și să ci
tească. Patru fii de colectiviști au 
devenit ingineri, patru sînt învă
țători, trei — profesori, 40 tehni
cieni, iar mulți alții ocupă diferite 
funcții în instituții de stat din alte 
localități. 12 fii de colectiviști sînt 
elevi la școli medii, 16 — la școli 
profesionale etc. Biblioteca comu
nală dispune de 5 346 volume. Zil
nic sosesc în sat 157 ziare și revis
te față de numai 15 în 1938.

învățătorii Ana și Mihai Nicolă- 
iasa lucrează acum la o nouă mo
nografie a satului. Ea va cuprin
de date privind dezvoltarea sa
tului și evoluția locuitorilor lui. 
Semnificativ pentru viața nouă 

“a lămășenilor este și următo
rul fapt : în monografia din 
1937 se spunea că țăranii din 
sat mai au încă datorii la bănci în 
sumă de 1 180 433 lei. în noua mo
nografie se poate consemna faptul 
că chiar din primul an de activi
tate al gospodăriei colective (1962) 
colectiviștii din Lămășeni au obți
nut un venit bănesc de 1252 944 
lei, iar după ce gospodăria lor s-a 
unificat într-o gospodărie mare, 
puternică, cu cea a colectiviștilor 
din Rădășeni, posibilitățile de a 
obține venituri și mai frumoase au 
sporit.

Două monografii ale aceluiași 
sat. Ele vorbesc convingător des
pre două feluri de viață.

N. ȚUICU

Primirea de către vicepreședintele 
Consiliului de Miniștri 

al R. P. Romine, 
Alexandru Drăghici, a ambasadorului

Finlandei la București
Joi 6 februarie 1964, vicepreședin

tele Consiliului de Miniștri al Re
publicii Populare Romîne, Alexan
dru Drăghici, a primit în audiență 
protocolară pe ambasadorul extra
ordinar și plenipotențiar al Finlan
dei la București, Martti Salomies.

(Agerpres)

Radioteiescop de proporții neobișnuite

La Negrești, în raionul Oaș, s-a 
deschis o interesantă expoziție de 
artă populară. Au fost prezentate 
cu acest prilej numeroase costume 
naționale, ștergare, desagi, traiste, 
cergi, cusături lucrate cu îndemîna- 
re de artiști din comunele Certeze, 
Moisei, Negrești și alteZe. Vestita 
ceramică de la Vama este prezentă 
în expoziție prin numeroase obiec
te frumos ornamentate ca de exem
plu farfurii, căni, ulcioare etc. Se 
pot vedea sculpturi în lemn — eta
jere, rame, piulițe — executate cu 
măiestrie de către țărani din raion. 
In afara obiectelor de artă popu
lară, ^cpoziția cuprinde numeroase 
fotografii grupate pe teme cum ar 
fi : „Din trecutul Oașului", „Fru
musețile Oașului și viața nouă în
Oaș“, „Simbra oilor" — reprezen- lare"; nu lipsesc nici fotografiile 
tind aspecte de la o mare și tradi- Pro^a9ohiștilor filmului „Nuntă în 
țională serbare cîmpenească, albu- ' 
mul „Oașul în anii puterii popu- I. VLANGA

Aseară la baschet j Steaua-Spartak Brno 94-92
Jucînd mai bine decît în ultimele 

meciuri, participînd cu însuflețire la 
majoritatea acțiunilor ofensive, bas- 
chetbaliștii de la Steaua au reușit a- 
seară în sala Floreasca să obțină o 
frumoasă victorie în fața campioanei 
Cehoslovaciei, Spartak Brno. (După 
cum se știe meciul s-a disputat în 
cadrul sferturilor de finală ale „Cu
pei campionilor europeni“). Ceea ce 
a plăcut numeroșilor spectatori pre
zenți a fost și faptul că ambele e- 
chipe au pus accent pe atacuri în vi
teză și, dovedind în general o bună 
precizie la coș, au înscris multe 
puncte. Scorul final al meciului: 
94—92 (la pauză 50—48) pentru for
mația noastră.

Steaua și-a impus ritmul de joc 
chiar de la începutul partidei. Pă
șind mingea continuu, bucureștenii 
au reușit să-i surprindă pe adversari 
și să se apropie deseori de panou. 
Fazele rapide ale baschetbaliștilor 
noștri s-au încheiat cu înscrierea a 
numeroase puncte. Aproape în per
manență Steaua a condus la 7-8 
puncte. Oaspeții, excelenți în arun
cările de la semidistanță și distanță, 
au redus de mai multe ori scorul. 
In două-trei rînduri (în repriza se
cundă) ei au luat conducerea, dar 
pentru cîteva secunde numai.

Avantajul pe care Steaua și l-a 
creat în primul joc cu redutabila e- 
chipă cehoslovacă'hu este însă de 
natură să-i scutească de emoții în 
partida revanșă. Aseară echipa bucu- 
reșteană ar fi avut posibilitatea să 
cîștige la o diferență mare, dar în 
repetate rînduri a ratat fie intercep
tarea unor pase greșite ale adversa
rului, fie marcarea din poziții des
tul de favorabile. Un dezavantaj 
pentru echipa bucureșteană l-a con-> 
stituit desigur și diferența de statu
ră a propriilor pivoți față de cei ai 
adversarului.

Cei mai valoroși jucători de pe te
ren au fost : Niculescu, Demian, Ne- 
def (Steaua), Konvicka, Konecny, Po
korny (Spartak).

Revanșa va avea loc la Brno în

ziua de 19 februarie. Examenul se 
anunță deosebit de dificil pentru ju
cătorii noștri. Ei au însă posibilita
tea să se comporte bine, dacă pînă 
atunci vor continua cu seriozitate 
pregătirile, insistînd în special pe 
perfecționarea aruncărilor de la dis
tanță.

Em. Niculescu înscrie un nou coș 
pentru echipa sa.

Sesiune anuală 
de referate științifice

In zilele de 5 și 6 februarie au 
avut loc lucrările sesiunii anuale de 
referate științifice a Institutului de 
cercetări pentru mecanizarea agri
culturii. La sesiune au participat ' 
specialiști din Consiliul Superior al 
Agriculturii, reprezentanți ai Minis- 

i ierului Industriei Construcțiilor de 
Mașini și ai unor unități agricole 

I socialiste, cadre din învățămîntul 
superior. La deschiderea sesiunii au 
fost prezenți prof. Nicolae Giosan,

[ prim-vicepreședinte al Consiliului ; 
Superior al Agriculturii, directorul 
Institutului central de cercetări a- i 
gricole, și ing. Petre Moldovan, vice- I 
președinte al Consiliului Superior al | 
Agriculturii. Au fost prezentate nu- I 
meroase referate de specialitate.

(Agerpres) i

Intr-un interviu acordat Agenției 
TASS, acad. Skobelțîn a apreciat 
ca un succes de seamă al fizicienilor 
sovietici darea în funcțiune a pri
mei părți a celui mai mare radiote- 
lescop din lume. A și intrat în func
țiune primul braț al radiotelescopu- 
lui, care, de la o anumită înălțime, 
se prezintă sub formă de cruce. A- 
cest braț, îndreptat dinspre est spre 
vest, are o lungime de 1 000 m, iar 
lățimea lui este de 40 m ; al doilea 
braț, avînd aceleași dimensiuni, se 
va întinde dinspre nord spre sud. La 
noul radiotelescop au început obser
vațiile asupra Soarelui. Unul din o- 
biectivele cele mai importante ur

mărite de cercetătorii respectivi este 
studierea emisiunii de unde radio a 
coroanei solare. Aceste lucrări pre
zintă un interes deosebit în perioada 
actuală a activității solare minime. 
Rezultatele lor vor reprezenta o 
contribuție a oamenilor de știință 
sovietici la programul general de lu
crări în cadrul Anului internațional 
al Soarelui calm. Se consideră că la 
sfîrșitul acestui an, după ce va intra 
în funcțiune al doilea braț al tele
scopului, se vor putea recepționa 
unde radio emise de obiecte cosmice 
situate la o distanță de miliarde de 
ani-lumină de Pămînt.

instalație pentru detectarea metanului
Un colectiv de cercetători științi

fici de la Institutul de petrol din 
Cracovia (R. P. Polonă) a con
struit o instalație automată care 
semnalizează prezența gazului 
metan în abatajele miniere. In
stalația, care poartă numele de 
metanometru, se compune dintr-o 
stație centrală aflată la suprafață.

care este în legătură cu „detectorii" 
din subteran. Metanometrul emite 
semnale optice și acustice cînd ga
zul metan din aer depășește 1 la 
sută; cînd ajunge la 2 la sută, me
tanometrul întrerupe automat din 
funcțiune toate instalațiile electrice 
din secții.

Noua bibliotecă din Phenian

PtNTUU IINERII CERCETĂTORI

• La Phenian a fost inaugurată noua 
bibliotecă de stat a. orașului. Clădi
rea, care ocupă o suprafață de peste 
16 000 de metri pătrați, oferă condi
ții bune de lectură unui număr de

1 500 de cititori. In clădirea biblio
tecii au fost amenajate o cameră de 
recreare, un cinematograf, o sală de 
primire pentru vizitatori.

Joi după-amiază s-a deschis în 
aula Academiei R.P. Romîne ciclul 
de manifestări „Creație și interpre
tare în artă“, destinat tinerilor cer
cetători din institutele Academiei. 
Despre „Creație și interpretare“ a 
conferențiat acad. prof. Tudor 
Vianu. A urmat un program susți
nut de artiști de la Teatrul Națio
nal „I. L. Caragiale“, Teatrul „Lu
cia Sturdza Bulandra“ și Teatrul 
„C. I. Nottara“. Tinerii cercetători 
vor mai audia în acest an un ci
clu de expuneri în cadrul căruia a- 
cademicieni vor prezenta viața și 
activitatea unor mari savanți din 
țara noastră, contribuția pe care au 
adus-o la afirmarea' științei româ
nești pe plan mondial. Prima expu
nere ce va fi ținută de acad. Mi
ron Nicolescu este dedicată unor 
figuri de matematicieni.

(Agerpres)

„Cupa orașului București“ 
la handbal

Astăzi în sala sporturilor de la 
Floreasca începe cea de-a 5-a ediție 
a competiției masculine de handbal 
pentru „Cupa orașului București“. 
Actuala ediție angajează în lupta 
pentru cucerirea trofeului echipele 
selecționate ale U.R.S.S., R.P. Un
gare, R.P. Romîne (cu două forma
ții). Intîlnirile suscită un interes 
deosebit, dat fiind mai ales faptul 
că echipa sovietică joacă la Pardu
bice în campionatul mondial, în a- 
ceeași grupă cu echipa R.P. Ro
mîne. Handbaliștii sovietici, sosiți de 
cîteva zile în țara noastră, au sus
ținut și un meci de verificare la 
Brașov în compania echipei orașului 
pe care au învins-o cu scorul de 
29—15 (10—7).

Programul de astăzi din sala Flo
reasca este următorul : R. P. Romînă 
—U.R.S.S. (orele 18,15) și R.P. Ro
mînă (tineret)—R.P. Ungară (orele 
19,30). Competiția continuă sîmbătă 
și duminică.

Pe micul ecran
Pe micul ecran vor putea fi ur

mărite astăzi după-amiază mai 
multe emisiuni sportive. Cu înce
pere de la 19,10 va fi transmisă 
repriza a Il-a a meciului interna
țional de handbal masculin Româ
nia—U.R.S.S., din cadrul „Cupei 
orașului București". Intre orele 
19,40—20 se transmit de la Inns
bruck aspecte din partida de ho
chei pe gheață U.R.S.S.-Suedia, 

, iar la ora 20,45 — aspecte filmate 
la principalele întreceri din cea 
de-a zecea zi a „Olimpiadei albe". 
Intre orele 22,15-23,30 va fi trans
mis meciul de hochei Canada-Ce- 
hoslovacia.

IEȘI LA INNSBRUCK
La Innsbruck, timpul s-a schimbat 

brusc. Dimineața a nins, apoi s-a 
lăsat un ger puternic. Cu toate a- 
cestea, peste 16 000 de spectatori 
s-au înșirat de-a lungul pîrtiei de pe 
muntele Hoadl, unde s-a disputat 
proba de coborîre-femei. Toate 
cele trei medalii au revenit re
prezentantelor Austriei. Confir
mând pronosticurile, Christi Haas 
a cîștigat detașat această probă, 
desfășurată pe o pîrtie lungă de 
2 450 m.

Noua campioană olimpică este în 
vîrstă de 20 de ani și locuiește la 
Kitzbuehel, celebra stațiune de schi 
de unde este și fostul campion olim
pic Tony Sailer. Concurenta france
ză Marielle Goitschel, învingătoare 
la slalom uriaș, n-a ocupat decît lo
cul 10. Dar cu acest rezultat a cîști
gat titlul de campioană mondială la 
combinata alpină.

Iată primele trei clasate la cobo- 
rire femei ; Christi Haas (Austria)

l’55”39/100 ; 2. Edith Zimmerman 
(Austria) l’56”42/100 ; 3. Traudl
Hecher (Austria) l’56”66/100.

La Eisstadion, patinatorii s-au în
trecut pe distanța de 1 500 metri. Cel 
mai rapid a fost tînărul concurent 
sovietic Ants Antson, student din 
Tallin, în vîrstă de 25 ani, care cîș- 
tigase recent titlul de campion 
european absolut la Oslo. Cam
pionul olimpic la ediția precedentă, 
Evgheni Grișin, acum în vîrstă de 
33 ani, n-a putut rezista asaltului 
tinereții și a ocupat doar locul 11.

Clasament : 1. Ants Antson
(U.R.S.S.) 2T0”3/i0; 2. Cornelius
Verkerk (Olanda) 2T0”6/10 ; 3. Willy 
Haugen (Norvegia) 2T1”2/1O.

Cu victoria lui Antson, echipa 
U.R.S.S. are 9 medalii de aur, 8 de 
argint și 5 de bronz, ceea ce consti
tuie încă de pe acum o performanță 
nemaiîntîlnită la Jocurile Olimpice 
de iarnă.

După trei coborîri, la bobul de 4

persoane, conduce echipajul Canadei 
(condus de John Emery), cu timpul 
de 3’10”45/100. Urmează Austria 
(3Tl”35/100) ; Italia (3Tl”52/100). E- 
chipajul romîn condus de Panturu 
ocupă locul 14 cu 3’14”64/100.

Aseară în grupa B a turneului o- 
limpic de hochei pe gheață echipa 
Japoniei a reușit să învingă cu 
4—3 (0—0 ; 1—1 ; 3—2) echipa 
R. P. Polone. Iugoslavia a întrecut 
cu 4—2 (2—2 ; 1—0 ; 1—0) selecțio
nata R.P. Ungare, Austria cu 5—3 
(1—1 ; 1—1 ; 3—1) pe Italia, iar Nor
vegia cu 4—2 (1—0 ; 1—2 ; 2—0) echi
pa R.P. Romîne.

Mansfred Schneldorfer (Germa
nia) este noul campion olimpic de 
patinaj artistic. Aseară la Inns
bruck, în cadrul exercițiilor libere, 
el și-a menținut avansul, cucerind 
medalia de aur. In clasamentul ge
neral locurile următoare au fost o- 
cupate de Alain Calmat (Franța) și 
Allen Scott (S.U.AA

La fabrica din Zarnovice
Recent, la fabrica de prelucrare a 

materialului lemnos din Zarnovice 
a intrat în funcțiune prima linie ce
hoslovacă de producție a plăcilor 
presate. Ea folosește ca materie pri
mă deșeurile de placaj și scînduri. 
Plăcile vor fi utilizate la fabricarea

înflorirea
Baracoa, primul oraș înființat de 

spanioli cu 450 de ani în urmă pe 
teritoriul cuban, a luat o mare dez
voltare în anii de după revoluție. In 
oraș au fost construite blocuri noi 
de locuințe, o policlinică și școli, a

mobilei, precum și în industria con
strucțiilor. Grosimea lor variază 
intre 10 și 48 milimetri. Prelucrarea 
deșeurilor de acest gen, care erau 
arse pînă acum, va aduce însemnate 
economii de lemn,

unui oraș
.fost amenajat un mare parc pentru 
localnici. Recent, aici a intrat de a- 
semenea în funcțiune o nouă fabrică 
de produse din cacao cu o capacita
te de producție inițială de 4 tone 
pe zi.

Plenara C. C. 
al P. C. Italian

ROMA 6 (Agerpres). — La Roma 
și-a încheiat lucrările Plenara C.C. 
al Partidului Comunist Italian. Ple
nara a discutat și a aprobat rapor
tul prezentat de G. Amendola, 
membru al secretariatului P.C.I. : 
„Despre lupta împotriva inflației și 
scumpetei, pentru o politică de pla
nificare democratică a dezvoltării e- 
conomiei“. Pe marginea raportului 
a fost adoptată o rezoluție.

PLAH DE ACȚIUNE AL C. G. M,
DIN ARGENTINA

BUENOS AIRES 6 (Agerpres). — 
Confederația Generală a Muncii 
din Argentina a declarat că va tre
ce la înfăptuirea unui plan de 
luptă care prevede organizarea de 
mitinguri, demonstrații și greve. 
Acest plan a fost adoptat în spriji
nul revendicărilor referitoare la sta
bilirea salariului minim, anularea 
legilor represive etc. Planul de 
luptă al C.G.M. a fost aprobat și de 
partidele comunist, socialist, demo- 
crat-progreèist și de alte partide.

DE PRETUTINDENI
TUNEL SUB CANALUL MÏNECII

Guvernele Franței și Marii Britanii 
s-au declarat ieri de acord asupra con
struirii unui tunel feroviar pe sub ca
nalul Mînecii.

Proiectatul tunel va consta clin două 
galerii — cite una pentru fiecare sens 
de circulație — situate la o adîncime 
medie de 50 m sub fundul mării. Cele 
două galerii vor fi protejate de un în
veliș de beton în grosime de 38 cm. 
Construcția tunelului se va efectua în 
decurs de cinci ani.

Pe coasta franceză, cele două galerii 
vor ieși la suprafață la sud-est de por
tul Calais, la o distanță de un kilo
metru unul de celălalt, iar pe coasta 
engleză tunelul va ieși la lumină în a- 
propiere de Folkestone. Tunelul va fi 
exclusiv de utilitate feroviară. Autotu
rismele împreună cu pasagerii lor vor 
fi transportați pe vagoane-platformă, 
cu două etaje și vor putea traversa ca
nalul în circa 45 minute. Se prevede că 
ruta Paris-Löndra se va putea parcurge 
cu trenul în aproximativ 4 ore și jumă
tate, în Ioc de aproape 7 ore și ju
mătate cit durează în prezent .

PRIMII BANI DE HÎRTIE

Pentru prima oară în istoria Yeme
nului, în această țară se vor emite, înce
pând de la 6 februarie, bani de hîrtie. 
Pînă acum, în Republica Arabă Yemen 
au circulat taleri de argint cu efigia 
Măriei Teresa.

CARTE DIN OȚEL

In curînd va fi editată o carte 
neobișnuită. Ea are 1000 de foi din 
oțel inoxidabil și o 
greutate de 1 500 
kilograme. Este 
vorba de cronica 
istoriei de patru 
secole a orașului 
brazilian Sao 
Paulo, Textul, la 
care au lucrat 
mulți oameni de 
știință, va fi gra
vat pe foi de oțel 
cu un format de 
35x50 cm fiecare. 
Cartea rezistă la 
foc și la oscilații
le de temperatu
ră. Ea va fi așe
zată vertical pen
tru a putea fi 
„răsfoită" simul
tan de mal mulți 
cititori.

IN SEMN DE PREȚUIRE

Președintele Societății britanice pen
tru comunicații interplanetare, dr. L. R. 
Shepherd, a înmînat cosmonautei so
vietice Valentina Nikolaeva Tereșkova, 
Medalia de aur a societății. Medalia a 
fost mniinată cosmonautei sovietice în 
cadrul unei ședințe speciale a acestei 
societăți, la invitația căreia Valentina 
Nikolaeva Tereșkova face o vizită în 
Marea Britanie.

EXISTĂ ELECTRICITATE
PE LUNĂ î

Savantul australian Victor Albert 
Bailey, profesor de fizică la Universi
tatea din Sydney, a emis ipoteza că 
cele șase camere de televiziune insta
late pe bordul navei cosmice „Ranger
fi“ nu au putut transmite imagini ale 
Lunii, așa cum era prevăzut, din cauza 
câmpurilor electrostatice din jurul Lu
nii. După cum a declarat Bailey care, 
spre deosebire de alți savanți, susține 
existența electricității în Lună, oamenii 
de știință australieni au descoperit că 
există o corelație strânsă între o formă 
de energie existentă în Lună și anumite 
manifestări atmosferice pe Pămînt. 
S-au observat, spune el, corelații între 
fazele Lunii și căderea de zăpezi sau 
ploi pe Pămînt, densitatea căderii de 
meteoriți, precum și furtunile magneti
ce. Potrivit afirmațiilor sale, energia e- 
lectrică de pe Lună, avînd o putere 
pînă la un miliard volți, și cîmpul e- 
lectrostatic au împiedicat camerele de 
televiziune de pe „Ranger" să funcțio
neze.

Paul Noel, dresor mexican, împreună cu leul său pre
ferat, Bajar, Intr-unui din numerele pe care le prezintă 

publicului din Milano.
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Activitate diplomatică în jurul problemei cipriote

La Salonic

Comunicări ale unor oameni 
de știință romîni

Opoziția față de planul anglo-american 
de dislocare a trupelor N. A. T. 0.

lucrările conferinței pentru dezarmare
în timp ce în Cipru au avut ieri loc noi incidente singeroase, ac

tivitatea diplomatică în jurul problemei cipriote se intensifică. Planul 
anglo-american privitor la crearea unei forțe polițienești a N.A.T.O., 
care ar urma să fie trimisă în Cipru, întâmpină protestul maselor 
largi cipriote. Nici în rîndurile coaliției atlantice nu s-a putut ajunge 
la un punct de vedere unitar ; Franța a respins propunerea anglo- 
americană, R.F.G. consideră că nu-și poate preciza încă poziția. La 
propunerea președintelui Makarios, ca orice forță să fie pusă sub 
controlul Consiliului de Securitate 
puns arătînd că se împotrivește ca 
ritate asupra forței N.A.T.O.

LONDRA 6 (Agerpres). — Guver
nul cipriot și-a afirmat nemulțumirea 
■pentru faptul că „Comitetul intergu- 
yernamental“, care ar urma să aibă 
sediul la Londra, și din componen
ța căruia guvernul cipriot a fost o- 
mis, va da directive forței N.A.T.O. 
ce ar urma să fie trimisă în Cipru, 
potrivit planului anglo-american. 
Președintele Makarios a declarat, 
potrivit agenției France Presse, că 
respectivul comitet interguverna- 
mental ar putea 
cesta să se 
lui Ciprului. Acest fapt, 
vat Makarios, 
pentru guvernul cipriot să accepte 
prezența unei forțe străine pe teri
toriul său.

Agenția France Presse relatează că 
la cererea cipriotă ca forța interna
țională de poliție să fie subordonată 
Consiliului de Securitate al O.N.U. 
guvernul englez a răspuns prin con
trapropunerea ca observatorul 
O.N.U. din Cipru să înainteze ra
poarte secretarului general al O.N.U., 
dar se împotrivește ca acest observa
tor să aibă autoritate asupra for
ței N.A.T.O.

Guvernul englez a acceptat 
ca mediatorul ce urmează să fie 
desemnat de anglo-americani să nu 
ia în discuție problema împărțirii 
insulei, dar cere ca să examineze 
problemele legate de modificarea 
constituției. Se prevede ca un repre
zentant al Ciprului să fie admis la 
lucrările Comisiei interguvernamen- 
tale care va avea sediul la Londra.

ANKARA 6 (Agerpres). — în ca
drul unei expuneri de politică ex
ternă făcută în Senat, Cemal Erkin, 
ministrul de externe al Turciei, a

în felul a- 
substituie guvernu- 

a rele- 
face cu neputință

al O.N.U., guvernul 
observatorul O.N.U

englez a răs- 
să aibă auto-

turc a acceptatarătat că guvernul 
propunerea anglo-americană cu pri
vire la trimiterea în Cipru a unei 
forțe polițienești N.A.T.O. „deoarece 
ea este conformă tezei susținute 
încă de la început de către Turcia“.

BONN 6 (Agerpres). — După cum 
transmite agenția France Presse, gu
vernul vest-german nu a luat nici o 
măsură în legătură cu cererea anglo- 
americană ca un contingent al Bun- 
deswehrului să participe la forța de 
poliție N.A.T.O.

Purtătorul de cuvînt al guvernu
lui vest-german, Karl-Guenther von 
Hase, a precizat că guvernul său 
consideră că sînt necesare noi con
sultări între Turcia, Grecia, Cipru, 
S.U.A. și Anglia, în legătură cu mă
surile pentru menținerea păcii în 
Cipru.

TUNIS 6 (Agerpres). — Secretarul 
general al O.N.U., U Thant, a ținut 
joi dimineața o conferință de presă 
la Tunis, înainte de a se înapoia la 
New York.

Răspunzînd la o întrebare în legă
tură cu situația din Cipru și cu so
luțiile pe care le consideră că ar pu
tea fi găsite pentru reglementarea 
acestei probleme, U Thant a decla
rat că „aceasta este o problemă care 
privește în primul rînd guvernul ci
priot". „Consiliul de Securitate — a 
spus el — nu poate acționa eficace 
decît dacă marile puteri cad de a- 
cord asupra unei acțiuni. Dacă așa 
stau lucrurile, nu văd motivul pen
tru care Consiliul de Securitate nu 
ar putea să ia măsuri efective pen
tru menținerea păcii în această 
insulă".

GENEVA 6. — Trimisul special 
Agerpres, C. Benga, transmite : La 
6 februarie a avut loc la Palatul 
Națiunilor din Geneva o nouă șe
dință a Comitetului celor 18 state 
pentru dezarmare, prezidată de Ma
rian Naszkowski, reprezentantul R.P. 
Polone. Ședința a fost consacrată 
discutării măsurilor colaterale me
nite să contribuie la destinderea în
cordării internaționale și la găsirea 
căilor spre realizarea unui acord în 
problema 
tale.

Primul 
Foster, 
Unite ale 
că răspîndirea armelor nucleare re
prezintă un pericol pentru toate sta
tele lumii și că orice creștere a 
numărului statelor care posedă 
arma nucleară adîncește acest pe
ricol. Arătînd că folosirea armelor 
nucleare înghite sume imense, Fos
ter a declarat că în prezent inte
resul comun al tuturor statelor este 
acela de a lua măsuri pentru nerăs- 
pîndirea armelor nucleare.

Reprezentantul S.U.A. s-a străduit 
să convingă pe participanții la tra
tativele pentru dezarmare că pro
iectul privind crearea așa-numitor 
„forțe nucleare multilaterale" ale 
N.A.T.O. nu ar duce la răspîndirea 
armelor nucleare.

A vorbit apoi Semion Țarapkin, 
șeful delegației sovietice, care în 
calitate de copreședinte, a prezen
tat recenta declarație a guvernului 
R.D. Germane, adresată Comitetu-

dezarmării generale și to-

a luat cuvîntul William 
reprezentantul Statelor 
Americii, care a subliniat

Problema Kașmirdui 
în dezbaterea Consiliului 

de Securitate
NEW YORK 6 (Agerpres). — Con

siliul de Securitate a reluat la 5 
februarie discutarea problemei Kaș_ 
mirului. Dezbaterile în această pro
blemă au început la 3 februarie 
cînd Zulficar Aii Bhutto, ministrul 
de externe al Pakistanului, a pre
zentat poziția guvernului său. 
Miercuri a luat cuvîntul reprezen
tantul Indiei, Mohamedali Currim 
Chagla, care a expus punctul de ve
dere al guvernului indian.

Demonstrație Ia Nicosia împotriva planului de trimitere în Cipru a unei forțe polițienești N.A.T.O. Pe pan
cartele demonstranților sînt scrise în mai multe limbi ale lumii lozinci care cheamă O.N.U. să nu permită 

intervenția străină.

lui celor 18 state pentru dezarmare, 
în care se propune,- printre altele, 
încheierea unui acord cu R. F. 
mană în vederea renunțării 
proce la armele nucleare.

în continuarea intervenției 
vorbitorul a prezentat Comitetului 
nota de protest a guvernului sovie
tic adresată R. F. Germane, în le
gătură cu 
acesteia a 
transporte

Au luat 
'Marian Naszkowski, reprezentantul 
R. P. Polone, și L. Simovic, șeful 
delegației R. S. Cehoslovace, care 
au arătat că propunerile prevăzute 
în recentul Memorandum al guver
nului sovietic adresat Comitetului, 
creează o bază serioasă de discuție, 
dacă bineînțeles există bunăvoință 
și hotărîre de a se ajunge la o ade
vărată destindere. Ei au declarat 
apoi că sprijină pe deplin declara
ția guvernului R. D. Germane.

Următoarea ședință a Comitetului 
va avea loc marți, 11 februarie, în 
care vor continua discuțiile în pro
blema dezarmării generale și to
tale.

GENEVA 6 (A-gerpres). — Delega
ția R.D. Germane, în
Georg Stibi, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, care se 
Geneva, a avut marți și miercuri 
întrevederi Cu reprezentanții R.A.U., 
Birmaniei, Nigeriei și Indiei la lu
crările Comitetului celor 18 state 
pentru dezarmare. Delegația R.D.G. 
a avut întrevederi și cu reprezen
tanții permanent! ai Algeriei, Gha
nei și Iugoslaviei, pe lîngă Oficiul 
european al O.N.U.

Pastoral Niemöller s
„Trebuie să ajungem 
la un acord cu privire 

la neagresiune"
- Luînd

Dortmund 
organizației 
germană a 

Niemöller,

cu-
Ger- 
reci-

sale

fabricarea pe teritoriul 
unor rachete capabile să 
încărcătură nucleară.
de asemenea cuvîntul

frunte cu

află la

BONN 6 (Agerpres). - 
vîntul la adunarea din 
(R. F. Germană) a 
vest-germane „Uniunea 
păcii“, pastorul Martin
șeful bisericii evanghelice din Hes
sen și Nassau, s-a pronunțat pen
tru încheierea unui pact de neagre
siune între R. F. Germană și R. D. 
Germană. „Trebuie să ajungem la 
un acord cu privire la neagresiune", 
a declarat el.

El a apreciat Tratatul de la Mos
cova cu privire la interzicerea ex
periențelor nucleare în cele trei 
medii ca un prim pas pe calea spre 
evitarea conflictelor militare și re
zolvarea problemelor litigioase pe 
calea tratativelor în spiritul coexis
tentei.

Primarul Hamburgulul s 
Să dezvoltăm comerțul 

cu țările socialiste
BONN 6 (A.gerpres). — Paul

werman, primarul orașului Hamburg, 
s-a pronunțat în cadrul unei cuvîn- 
tări la Clubul presei din acest oraș, 
în favoarea dezvoltării comerțului 
cu țările Europei răsăritene. El a 
declarat totodată că paralel cu dez
voltarea relațiilor comerciale cu ță
rile socialiste este necesar ca R. F. 
Germană să stabilească și relații di
plomatice cu aceste țări.

Lordul Gladwyn ?
Nu — armelor nucleare

PARIS 6 (Agerpres). — Luînd cu
vîntul la un dineu oferit de Aso
ciația franceză pentru N.A.T.O., 
lordul Gladwyn, fost ambasador al 
Marii Britanii la Paris, a criticat e- 
forturile unor state ca Anglia și 
Franța de a-și crea o forță nucleară 
proprie de șoc.

Răspunsul lui J. Cyrankiewicz 
la mesajul lui N. S. Hrușciov
VARȘOVIA 6 (Agerpres). — Josef 

Cyrankiewicz, președintele Consiliu
lui de Miniștri al R. P. Polone, a 
trimis lui N. S. Hrușciov, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., răspunsul la mesajul adre
sat de acesta șefilor de state și gu
verne. Guvernul Republicii Populare 
Polone — se spune în răspuns — 
„sprijină mesajul dv și propunerile 
valoroase cuprinse în el“. „Ele co
respund pe deplin principiilor și țe
lurilor politicii externe ale Poloniei“.

„Guvernul Republicii Populare Po
lone consideră că în prezent, după 
încheierea Tratatului de la Moscova 
privitor la interzicerea parțială a ex
periențelor nucleare, au apărut con
diții mai favorabile pentru înfăp
tuirea unor noi măsuri îndrep
tate spre micșorarea încordării 
internaționale, trebuie întărite ba
zele coexistenței pașnice. Una din
tre cele mai importante măsuri de 
acest fel este respectarea inviolabili
tății teritoriale a statelor. Orice în
cercare de a schimba cu forța sau 
de a nu respecta frontierele de stat 
existente duce la conflicte armate, 
care, astăzi, într-o măsură mai mare 
decît în trecut, pot să se transforme 
în conflicte internaționale de natură 
să dezlănțuie un război mondial ra- 
cheto-nuclear“.

Arătînd că forțele ultra agresive 
ale imperialismului și colonialismu
lui folosesc și ațîță în scopurile lor 
neînțelegerile și pretențiile teritoria-

le, guvernul Republicii Populare Po
lone atrage atenția asupra caracte
rului deosebit de primejdios al poli
ticii forțelor reacționare vest-germa- 
ne. El arată că „frontierele occiden
tale ale Poloniei sînt definitive și 
indiscutabile. Aceasta este poziția 
Poloniei și a tuturor statelor socia
liste".

In mesaj se subliniază că politica 
forțelor reacționare vest-gérmane 
față de Polonia, Republica Democra
tă Germană și celelalte țări socialis
te este nerealistă și provoacă inten
sificarea încordării.

„Guvernul Republicii Populare Po
lone — se arată în continuare în 
răspuns — împărtășește părerea că 
litigiile teritoriale dintre state care 
au luat naștere pe ruinele colonialis
mului, oricît de complexe ar fi ele, 
pot și trebuie să fie rezolvate pe 
cale pașnică, în numele intereselor 
comune ale acestor state și al soli
darității lor 
căror forme 
nială“.

Subliniind 
folosirea forței pentru rezolvarea li
tigiilor teritoriale este un anacronism 
care vine în contradicție cu intere
sele vitale ale tuturor popoarelor", 
mesajul exprimă convingerea pro
fundă a guvernului R. P. Polone că 
„încheierea unui astfel de acord sau 
tratat ar întări considerabil bazele 
coexistenței pașnice și ar ușura so
luționarea problemelor internaționa
le arzătoare, în primul rînd, reali
zarea dezarmării generale și totale“.

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ
C@mpan®e pe'wcfere sM îiigrijarate
Secretariatul Organizației țărilor 

exportatoare de petrol (O.P.E.C.) — 
Indonezia, Irak. Libia, Arabia Sau
dită, Iran, Kuweit, Qatar, Vene
zuela — a ' invitat, potrivit agenției 
Associated Press, societățile ce ex
ploatează petrolul în țările membre 
ale O. P. E. C., 
la Geneva — 
în 
sistem al repartizării profiturilor ; 
invitațiile au fost însoțite de o nouă 
propunere privind modificarea siste
mului de redevențe și impozite în 
vigoare. Acțiunea secretariatului 
O.P.E.C. urmează recentei conferin
țe anuale, care a avut loc la Ryad, 
a țărilQr membre ale O.P.E.C. In le
gătură cu aceasta, revista „NEWS
WEEK“ a scris că de la Ryad „s-a 
transmis un fior de gheață indus
triei petroliere“ din lumea capitalis
tă, deoarece „țările producătoare au 
atras atenția marilor companii pe
troliere că vor o parte mai mare din 
profiturile realizate de pe urma 
petrolului".

„Obținerea de profituri de pe urma 
petrolului — scrie „Newsweek“ — 
ia adesea forma unei lupte pe viață 
și pe moarte. Companiile care ex
ploatează. petrolul caută să facă o 
afacere cît se poate mai bună. Pro
fiturile generează din nou capital 
pentru investiții, îi fac fericiți pe 
acționari. Dar pe de altă parte, ță
rile care au zăcăminte de petrol 
socotesc aceasta drept exploatare. 
Ele argumentează că petrolul este 
principala lor sursă de venit na
țional pe care trebuie să-și ba
zeze bugetele. Peste 60 la sută 
din 
lez,

să participe — 
la noi tratative 

scopul revizuirii actualului

venitul guvernului venezue- 
de exemplu, provine de pe

urma petrolului, iar în alte țări ci
fra procentuală este și mai mare. La 
întîlnirea de la Ryad, țările produ
cătoare de petrol nemulțumite cu 
partea care li s-a dat, au cerut 
mai mult. Yamani, ministrul pe
trolului din Arabia Saudită, și 
Fuad Rouhani, secretarul gene
ral al O.P.E.C., și-au manifestat 
mulțumirea față de realizările se
siunii care s-a ținut cu ușile închise. 
„Am ieșit mai puternici“, a spus 
Yamani. Totuși nu s-a dezvăluit ce 
s-a hotărît. Se pare că companiile au 
primit o propunere de ultimă oră, 
cînd Brougham, vicepreședintele 
companiei Aramco (proprietatea lui 
Jersey Standard, California Stan
dard, Texaco și Socony), a zburat 
spre Ryad pentru un popas de două 
ore... Oricare ar fi aranjamentele, pe 
companii le va costa desigur mai 
mulți bani. De aceea în Europa, că
tre care se îndreaptă majoritatea 
petrolului brut din Orientul Mijlo
ciu, se așteaptă o sporire a prețuri
lor. Dar abundența de petrol din 
lume va îngreuna intenția compa
niilor petroliere de a încărca pe con
sumator cu un preț mai mare. Ne
mulțumirile manifestate în cadrul 
O.P.E.C. au relevat că și în alte 
părți ale globului există probleme 
care îngrijorează companiile petro
liere. Recent, în Ceylon emblemele 
companiilor Esso și Caltex au fost 
îndepărtate din sute de stații 
de benzină deoarece guvernul 
a naționalizat toate centrele de 
distribuție. în Indonezia, un nou 
contract cu companiile străine, sem
nat vara trecută — este menit să 
permită guvernului a prelua în de-

curs de 2o de ani instalațiile com
paniilor Stanvac, Caltex și Shell. 
De-a lungul Americii Latine, unde 
lozinca „petrolul ne aparține" 
de mult proclamată, oamenii 
tici au început să facă 
multe gesturi amenințătoare 
companiile petroliere. în Argen
tina au fost anulate contrac
tele cu opt companii străine (inclu
siv Esso, Standard of Indiana și 
Shell). în Peru, administrația pre
ședintelui Belaunde Terry “
«negocieze» proprietatea 
La Brea-Parinas (416 140

După cum s-a anunțat în

este 
poli- 
mai 
spre

vrea sa 
terenului 
acri) de

lîngă granița cu Ecuadorul, care a- 
parține unui afiliat al companiei 
Jersey Standard, International Pe
troleum.

în urma întîlnirii de la Ryad, 
scrie mai departe revista, marile 
companii petroliere vor proceda po
trivit principiului — «în negocierile 
cu guvernele trebuie să fi foarte 
subtil». Iar în această privință ele 
sînt cu adevărat maestre, avînd o 
armă puternică în mînă : condițiile 
de rafinare, de transport și comer
cializare, 
petrol au

de care țările bogate 
o nevoie acută...“.

în

? 
e»

După încheierea lucrărilor Biroului 
Asociației internaționale de studii 
sud-est europene, care s-au desfă
șurat la Atena, delegația de oameni 
de știință romîni a făcut o vizită la 
Salonic. Cu acest prilej oamenii de 
știință romîni au prezentat mai 
multe comunicări științifice. Astfel, 
prof. univ. Mihai Berza, directorul 
Institutului de studii sud-est euro
pene al Academiei R. P. Romine, a 
vorbit la Institutul de studii balca
nice despre „Stadiul actual al cerce- 
tărilor romînești în domeniul istoriei 
Evului Mediu“, precum și despre 
sarcinile institutului pe care îl con
duce.

Acad. Emil Condurachi a prezen
tat luni și marți în fața studenților

și cadrelor didactice de la Facultatea 
de litere și filozofie două comuni
cări cu temele : „Coloniile grecești 
din Dobrogea“ și „Cercetări arheolo
gice din epoca greco-romană pe te
ritoriul Romîniei“, iar miercuri a 
ținut o conferință publică la Insti
tutul de studii balcanice cu tema 
„Influențe grecești în regiunea bal
canică în antichitate“.

Comunicările oamenilor de știință 
romîni au fost urmărite cu viu in
teres. Ele vor apare în publicațiile 
Universității din Salonic și ale Insti
tutului de studii balcanice din ace
lași oraș.

Atena, 6
AL. GHEORGHIU

Ne-

scars consacrată artei noastre plastice

Congo : Manifestație în sprijinul eliberării lui Antoine Gizenga

RABAT 6 (Agerpres). — Asocia
ția marocană „Prietenii artelor" ■ a 
organizat la unul din marile cine
matografe din Rabat o seară con
sacrată artelor romînești. Cu aceas
tă ocazie, Vasile Georgescu, atașa
tul cultural al ambasadei R. P. Ro- 
mîne din Rabat, a vorbit despre ar
tele plastice în R. P. Romînă. Au 
fost apoi prezentate filmele docu
mentare romînești „Theodor Aman", 
„Nicolae Grigorescu“ și „Ștefan Lu- 
chian", care s-au bucurat de apre
cierea călduroasă a spectatorilor.

Au fost prezenți : Moulay Ahmed

Alaoui, ministrul informațiilor, 
rismului și artelor, reprezentanți ai 
autorităților locale, șefi ai misiuni
lor diplomatice acreditați la Rabat, 
oameni de cultură și artă, ziariști.

în preajma acestei manifestări, 
presa marocană a înserat mai mul
te articole despre pictura romîneas
că. în holul cinematografului au 
fost expuse reproduceri ale unor 
remarcabile lucrări ale pictorilor 
romîni, precum și publicații și al
bume consacrate reprezentanților 
de seamă ai picturii romînești.

în lupta împotriva ori- 
de dependență colo-

că „în epoca actuală

Acorduri comerciale 
între Polonia și S.U.A.

PRETORIA 6 (Agerpres). — La 
chemarea Comitetului sindical in
ternațional de solidaritate cu oame
nii muncii și cu poporul Africii de 
sud, în fiecare an, la 7 februarie, se 
sărbătorește Ziua de solidaritate in
ternațională cu oamenii muncii și 
cu poporul Africii de sud.

Guvernul Republicii Sud-Africane 
proclamă, practică și încurajează a- 
partheidul, politică de rasism deșăn
țat. Potrivit unor date oficiale, 
3 700 000 de negri sînt ținuți în re
zervații. Legea din 1937, revizuită în

1956, exclude pe muncitorii 
din contractele colective și 
opoziție este crunt reprimată.

anul 
negri 
orice

In mesajul adresat la 6 februarie
Congresului Sindicatelor din Repu
blica Sud-Africană secretariatul Fe
derației Sindicale Mondiale a expri
mat solidaritatea deplină cu lupta 
oamenilor muncii și poporului din 
R.S.A. împotriva apartheidului, pen
tru drepturi sindicale și libertăți de
mocratice, pentru îmbunătățirea con
dițiilor de viață și de muncă.

TOKIO. Sub auspiciile firmei co
merciale japoneze Kuwamura, la ma
rele magazin Daimaru din Osaka a 
fost organizată o expoziție de artă 
populară romînească.

oră această localitate, ucigînd trei 
persoane și rănind grav alte 8 per
soane.

După cum s-a anunțat în presă, U- 
niunea internațională a foștilor luptă
tori din rezistență a anunțat că Josef 
Mengele, fostul medic al trupelor na
ziste, cunoscut sub numele de „înge
rul morții“ de la lagărul de exterminare 
de la Auschwitz, căutat de justiție 
pentru a fi judecat ca criminal de 
război, se găsește în prezent în Para
guay.

în legătură cu această dezvăluire, 
ziarul vest-berlinez „TELEGRAF“ re
latează :

„După căutări zadarnice care au du
rat ani de zile, secretul domiciliului 
fostului medic al lagărului de la 
Auschwitz, dr. Karl Mengele, a fost 
dezlegat. După cum a declarat la 
Frankfurt pe Main, președintele Co
misiei de experți pentru urmărirea cri
minalilor naziști, Hubert Halin, (Bru
xelles), Mengele trăiește în prezent în 
Paraguay. Se afirmă că a obținut nu 
de mult cetățenia 
merican și că și-a 
Deocamdată nu se 
în care s-a stabilit.

Născut în 1911,

nat din mai 1943 pînă în mai 1945

acestui stat sud-a- 
deschis un cabinet, 
cunoaște localitatea

Mengele a funcțio-

nat din mai 1943 pmă m mai 1945 ca 
medic al lagărului de la Auschwitz, ul
timul său rang în ierarhia S.S. fiind cel 
de Hauptsturmführer. El este acuzat 
de a fi efectuat experiențe pe copii, în 
special pe gemeni, care deseori aveau 
efect mortal. în baza acestor fapte, con
siderate suficiente pentru a-1 acuza de 
asasinate premeditate, tribunalul din 
Freiburg a emis împotriva lui un ordin 
de arestare în 1959.

în vara anului 1960 s-a răspîndit zvo
nul că Mengele s-ar ascunde în Ameri
ca de Sud. Un an mai tîrziu, se afirma 
că ar fi trăit la Buenos Aires.

Acum, cînd urmele sale duc în Pa
raguay, este îndoielnic dacă Mengele 
va putea fi adus în fața unui tribunal 
german. Dacă Mengele ■ a primit în- 
tr-adevăr cetățenia p'araguayană, acest 
lucru este foarte puțin probabil, 
vit părerii lui Hubert Halin. în cazul 
că Mengele va fi extrădat, el va trebui 
să compară în fața tribunalului de la 
Frankfurt, unde în prezent sînt jude
cați alți medici și sanitari de la 
Auschwitz“.

potri-

VARȘOVIA 6 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția P.A.P., pre
sa poloneză a publicat la 4 februa
rie un comunicat în legătură cu 
semnarea la Washington în ziua de 
3 februarie 1964 a două acorduri în
tre Polonia și Statele Unite ale A- 
mericii cu privire la vînzarea de 
produse agroalimentare americane 
Poloniei. Primul acord prevede vîn
zarea către Polonia a unor produse 
agroalimentare în valoare de 30,7 
milioane dolari în condiții avan
tajoase pe credit de lungă durată și 
fără dobîndă, adică cu amînarea 
plăților pe timp de 10 ani și amorti
zarea creditului în decurs de 30 de 
ani. Acesta este al șaptelea acord 
de acest fel, începînd din 1957.

Al doilea acord prevede vînzarea 
către Polonia a produselor agroali
mentare americane în condiții de 
credit în valoare de aproximativ 
30,2 milioane dolari. Creditul fără 
dobîndă urmează să fie rambursat 
în decurs de 3 ani.

în afară de aceasta sînt prevăzu
te pentru anul 1964 mari achiziții 
de produse agricole din S.U.A. în 
valoare de aproximativ 30 milioane 
dolari. Aceste achiziții se vor efec
tua în special în numerar, dar vor 
putea fi realizate, de asemenea, in 
condițiile unui credit bancar de un 
an și jumătate.

Atît achizițiile pe bază de credit 
cît și alte tranzacții comerciale care 
le completează vor contribui la 
dezvoltarea continuă și normalizarea 
relațiilor economice între Polonia și 
Statele Unite ale Americii.

Acordurile recente au fost sem
nate: din partea poloneză — de loc
țiitorul ministrului comerțului ex
terior, F. Modrzewski, iar din partea 
S.U.A. de secretarul de stat adjunct, 
George Ball.

BERLIN. Walter Ulbricht, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
R. D. Germane, a primit la 5 fe
bruarie un grup de deputați ai 
parlamentului francez, care se află 
într-o vizită în R. D. Germană.'

NEW YORK. în statul Georgia au 
fost arestați din nou participantă la 
marșul păcii Canada—Cuba. După 
cum se știe, cei 26 de membri ai 
grupului de tineri care formează 
marșul, au fost puși în libertate abia 
cu trei săptămîni în urmă după o 
lună de închisoare.

ROMA. Ministrul comerțului exte
rior al U.R.S.S., Nikolai Patolicev, și 
ministrul pentru comerțul cu străi
nătatea al Italiei, Bernardo Matta- 
rella, au semnat miercuri la Roma 
acordul comercial între U.R.S.S. și 
Italia, pe perioada 1966—1969 și un 
protocol cu privire la lărgirea comer
țului pe perioada 1964—1965.

ATENA. La 6 
ziar atenian nu 
grevei de 24 de ore a ziariștilor care 
cer revizuirea contractului colectiv 
de muncă.

februarie nici un 
a apărut datorită

SYDNEY. Peste 4 000 de docheri 
din portul Sydney au declarat 
miercuri o grevă, cerînd îmbunătă
țirea condițiilor de muncă. Activi
tatea portului a fost paralizată.

PNOM PENH. Ministerul Aface
rilor Externe al Cambodgiei a anun
țat că trupe sud-vietnameze au 
atacat localitatea Muong situată la 
nord-est de Pnom Penh. In același 
timp, două avioane sud-vietnameze 
au bombardat timp de un sfert de

VIENA. Cosmonautul sovietic 
Pavel Popovici care face o vizită 
în Austria, la invitația guvernului 
acestei țări, a fost primit la 6 fe
bruarie de cancelarul federal A. 
Gorbach cu care a avut o convor
bire cordială. în aceeași zi Pavel 
Popovici a făcut o vizită vicecance
larului austriac, Bruno Pitterman, 
precum și ministrului afacerilor 
externe Bruno Kreisky.

ALGER. Tribunalul din Alger a 
pronunțat la 5 februarie sentința de 
condamnare la moarte a lui Mo
hammed Zenadi, asasinul fostului 
ministru de externe al Algeriei, Mo
hammed Khemisti.

WASHINGTON. Camera Repre
zentanților S.U.A. a adoptat cu 153 
voturi contra 68 capitolul din pro
iectul de lege cu privire la dreptu
rile civile care scoate în afara legii 
discriminarea rasială în hoteluri, tea
tre, restaurante și în majoritatea al
tor locuri publice. încercările unor 
membri ai Camerei de a bloca adop
tarea acestui capitol nu au avut re
zultat.

ADEN. Amiralul Earl Mountbat- 
ten, șeful statului major al forțelor 
armate engleze, și-a încheiat vizita 
în Extremul Orient și Orientul Mij
lociu.

ACCRA, 
ricane din 
monstrații 
organizate după ce ziarul „Ghanaian 
Times“ a publicat un editorial în 
care atribuie Agenției Centrale de 
Investigații a S.U.A. răspunderea 
pentru recentul atentat nereușit ta 
viața președintelui Nkrumah. Amba
sada S.U.A. a remis Ministerului de 
Externe al Ghanei un protest.

Tn fața Ambasadei ame- 
Accra au avut loc de
ale studenților ghanezi,
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