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Realizarea sarcinilor mari și com
plexe stabilite de partid pentru noul 
an, în vederea dezvoltării în conti
nuare a bazei tehnice-materiale a 
socialismului, necesită o intensă ac
tivitate politică și organizatorică din 
partea organizațiilor de partid. în 
desfășurarea acestei activități orga
nizațiile de partid dispun de multi
ple mijloace, între care un rol im
portant revine propagandei de partid 
— puternică armă de influențare 
ideologică a maselor.

Măsurile luate an de an pe linia 
îmbunătățirii organizării și conținu
tului muncii de propagandă au făcut 
să crească însemnătatea propagandei 
de partid ca instrument de mobili
zare a maselor la înfăptuirea sarci
nilor economice. în cadrul învăță- 
mînt.ului de partid a luat amploare 
studiul problemelor economice, ceea 
ce se exprimă, de pildă. în ex
tinderea cercurilor de economie po
litică și economie concretă. Numai 
în orașul Cluj, numărul celor ce 
studiază în cercurile de economie 
politică și economie concretă a cres
cut cu 50 la sută față de anul școlar 
precedent, reprezentînd mai bine de 
o cincime din totalul cursanților în- 
vățămîntului de partid. în toate re
giunile funcționează secții de econo
mie politică ale universităților sera
le de marxism-leninism, școli serale 
economice, cursuri speciale pentru 
directori de întreprinderi și pentru 
alte cadre din economie, seminarii 
pe teme de economie agrară pentru 
specialiștii din agricultură, cercuri 
de studiere a economiei și organiză
rii producției gospodăriilor agricole 
colective pentru cadre din aceste u- 
nități. Problemele economice consti
tuie obiect de studiu la cursurile se
rale, la unele seminarii teoretice, în 
tematica multor grupe de studiu 
dividual.

în • același timp, organele 
organizațiile de partid folosesc
mai larg propaganda prin conferin
țe, care are avantajul că poate asi
gura informarea mai operativă a 
oamenilor muncii asupra probleme
lor și sarcinilor economice actuale.

Ceea ce se cere acum tutu
ror ' acestor forme ale propa
gandei, ca și întregului învățămînt 
de partid, este să aducă o contribu
ție cît mai mare la însușirea temei
nică de către membrii de partid și 
ceilalți oameni ai muncii a politicii 
partidului, a sarcinilor stabilite 
pentru dezvoltarea economiei națio
nale în acest an, să-i înarmeze cu 
cunoștințele care să le dea posibili
tatea să lupte cu succes pentru înde
plinirea acestor sarcini.

Conținutul principal al activității 
de propagare a cunoștințelor econo
mice îl constituie, firește, studierea 
aprofundată a documentelor Con
gresului al Ill-lea al P.M.R., a pre
vederilor planului de 6 ani, program 
de muncă și de luptă al între
gului popor în vederea desăvîrșirii 
construcției socialiste în țara noas
tră. în condițiile actuale, cînd ne a- 
flăm după 4 ani de realizare și depă
șire sistematică a sarcinilor șesena- 
lului, cînd, pe temeiul realizărilor 
.obținute, se întrevede limpede per
spectiva îndeplinirii cu succes a pre
vederilor Congresului al III-lea în 
ansamblul lor, sarcina propagandei 
de partid este de a prezenta Direc
tivele Congresului, politica urmată 

' de partid în domeniul economic, nu 
într-un mod static, ci dinamic, înfă- 
țișînd experiența acumulată de 
partid în rezolvarea sarcinilor con
strucției economice, pe baza aplică
rii creatoare a teoriei marxist-leni- 
niste, succesele remarcabile obținute 
și schimbările calitative care s-au 
produs în anii șesenalului în indus
trie, agricultură etc. O ilustrare a 
acestor succese este recentul Comu
nicat al Direcției Centrale de Sta
tistică, care, prin graiul cifrelor, în
fățișează imaginea unei economii în 
plin avînt, dezvoltîndu-se în ritm 
susținut, pe o linie mereu ascen
dentă.

în lumina documentelor 
partid, a materialelor sesiunii

de 
din

decembrie 1963 a Marii Adunări 
Naționale, propaganda de partid 
este chemată, totodată, să releve ce 
este important și hotărîtor pentru 
dezvoltarea economiei în perioada 
actuală, pentru îndeplinirea sarcini
lor pe 1964 — penultimul an al șe
senalului. Explicînd politica con
secventă a partidului nostru, 
de dezvoltare a bazei tehnice-mate
riale a socialismului și continuare a 
industrializării țării, iecțiile și se- 
minariile, conferințele trebuie să a- 
profundeze astfel de laturi ale a- 
cestei politici cum sînt : dezvoltarea 
cu prioritate a ramurilor producă
toare de 
tărîtoare 
economii 
rurgia, 
creșterea 
ce și rolul ei tot mai impor
tant în chimizarea agriculturii 
și lărgirea bazei de materii prime 
pentru industrie și producția bunuri
lor de consum ; promovarea progre
sului tehnic, ca una din principalele 
căi pentru ridicarea permanentă a 
productivității muncii și obținerea 
unor ritmuri înalte de creștere a 
producției, asimilarea în producția 
industriei constructoare de mașini a 
noi mașini, utilaje și instalații la ni
velul tehnicii celei mai înalte ; ex
tinderea acțiunii de valorificare su
perioară a resurselor naturale în 
noi ramuri ale industriei ; creșterea 
susținută a productivității muncii, 
îmbunătățirea calității produselor, 
reducerea prețului de cost și a chel
tuielilor de circulație. Ținînd seama 
de importanța investițiilor făcute de 
stat și rolul lor esențial în creșterea 
forțelor de producție, propaganda de 
partid este chemată să prezinte a- 
profundat politica de investiții a 
partidului, sarcinile ce se pun în ve
derea dării în funcțiune la termene
le prevăzute a obiectivelor în con
strucție și atingerii parametrilor teh- 
nico-economici proiectați.

Merită să fie extinsă experiența 
unor comitete regionale și orășenești 
de partid, care, imediat după dezba
terea în plenara C.C. al P.M.R. și 
apoi la sesiunea Marii Adunări Na
ționale a sarcinilor planului de stat 
pe 1964, au organizat pentru propa
gandiști, ca și pentru masa membri
lor de partid, pentru muncitorii, teh
nicienii și inginerii din principalele 
întreprinderi și șantiere, expuneri 
privitoare la problemele de bază ale 
dezvoltării economiei în acest an. 
In planul aprobat de Comitetul o- 
rășenesc de partid București figu
rează, între expunerile programate 
pentru propagandiști și cursanți’: 
„Prevederile planului economic 
1964 și sarcinile organelor și 
ganizațiilor de partid din 
pitală pentru transpunerea 
în viață“, „Realizări și 
spective ale industriei chimice în 
R.P.R.", „Probleme actuale ale dez
voltării tehnicii noi în R.P.R.", „Pro
bleme privind reevaluarea fonduri
lor fixe“ etc. Expuneri pe astfel de 
teme au fost incluse și în ciclurile 
de conferințe care se țin în 
raioane pentru diferite categorii de 
oameni ai muncii : muncitori, ingi
neri și tehnicieni, cadre din comerț.

La sate, odată cu lămurirea 
politicii partidului de dezvoltare 
intensivă și multilaterală a agri
culturii, propagandei de partid i se 
cere să sprijine însușirea de către 
oamenii muncii din unitățile agrico
le socialiste a sarcinilor actuale pri
vind sporirea fondului funciar și fo
losirea lui rațională, creșterea pro
ducției cerealiere ca bază a dezvol
tării întregii agriculturi, sporirea e- 
fectivului de animale și a producției 
acestora. Urmărind aprofundarea 
cunoștințelor legate de planificarea 
producției, organizarea muncii și a 
retribuției în gospodăriile colective, 
propaganda de partid își va spori a- 
portul la consolidarea economico-or- 
ganizat.orică a gospodăriilor colec
tive.

O sarcină esențială pusă de partid

mijloace de producție, ho- 
pentru progresul întregii 
— energia electrică, side- 
constructia de mașini, 
rapidă a industriei chimi- 

rolul ei tot 
în chimizarea
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In prima lună a anului, muncito
rii și mecanizatorii din Delta Dună
rii au recoltat 50 341’tone de stuf, 
cifră care indică cea mai ridicată 
producție lunară obținută de-a lun
gul celor opt campanii. Din stuful 
recoltat în luna ianuarie se poate 
obține o cantitate de celuloză echi
valentă cu o cincime din producția 
întregii țări în 1938, pentru care a- 
tunci se întrebuința numai lemn de 
rășinoase. Rezultatele acestei cam
panii se datoresc gradului înalt de 
mecanizare a lucrărilor, îmbunătăți
rii organizării muncii și crește
rii calificării lucrătorilor din 
Delta Dunării. Cele mai mari pro
ducții lunare de stuf au fost obți
nute de mecanizatorii din coloana 
a 7-a de la unitatea stuficolă Rus
ca, condusă de Luca Condrat, care 
în ianuarie a recoltat 2 246 tone de 
stuf, și de cei din coloana a 3-a con
dusă de Pavel Ion de la unitatea 
Părdina, cu 2103 tone. Brigăzilor 
care au obținut cele mai mari pro
ducții de stuf li 
ceastă campanie 
valoare totală de

s-au acordat în a- 
premii speciale în 
circa 100 000 lei.

(Agerpres)

O cabană turistică l Așa face impresia. 
Stă sus pe creasta dealurilor, la răspîn- 
tia vînturilor. Din drumul care șerpuiește 
în vale, printre stînci și movile, cabana 
pare de dimensiuni nefiresc de mici. Iar 
cînd intri înăuntru, după o ascensiune de 
cîteva sute de metri nu vezi, cum poate 
te așteptai, turiști înfrigurați, sorbind cu 
nesaf din ceaiul fierbinte. Cîfiva oameni 
stau la mese de lucru și întocmesc situa
ții felurite. Au cușme pe cap, au scurte 
îmblănite, deși în soba din încăpere arde 
un foc viu.

In baraca aceasta s-a instalat biroul de 
producție al secției Plopeasa din raza 
schelei petroliere Berca-Buzău. Un mic 
post înaintat, departe de drumurile mari 
de circulație, la 20 de kilometri de cen
trul schelei.

Din cînd în cînd ușa este puternic zgîl- 
fîită de răbufnirile crivățului. Omul care 
vorbește la telefon strigă cît poate : „Nu 
se aude, la noi s-a întors totul pe dos, e 
furtună".

Și deodată, înfr-o vremelnică potolire a 
furiilor de afară, se aude acel specific 
„Hei-rup, hei-rup" al petroliștilor care 
înșurubează coloana la’gura pufului. Da, 
se lucrează pe o asemenea vreme cîineas- 
că. Schela trăiește. Schela muncește.

Te uifi pe fereastră. Ce se petrece a- 
colo, afară ?

...La cîfiva zeci de metri de baracă, la 
sonda 15, a fost chemată grabnic o echipă 
din brigada de intervenții. Lucrează din 
zori. Un sondor-șef, un podar, un sculer 
și un trolist : Nicolae Simion, Coman Bă
nică, Mihai Lucșan și Nicolae Marcu. Pa
tru oameni adevărafi, patru muncitori dîrzi, 
îmbrăcafi gros, ca urșii, cu haine vătuite 
pe sub salopetă și cu casca de profecfie 
peste căciulă. Doar mîinile sînt libere. A- 
colo unde se îndreaptă privirea, degetele 
trebuie să pipăie. Mănușa ar fi înșelătoa
re. Se lipesc palmele de fierul sculelor, 
ancorele sondei fiuie ca sîrmele de tele
graf în Bărăgan. Și la numai cîfiva pași 
arde focul în baracă, e adăpost și cald... 
Dar ei nu se duc. Nu-și îngăduie pînă nu 
termină treaba. Pentru că o echipă de in
tervenție este în veșnică luptă cu timpul.

Pînă ieri sonda 15 era în producfie. De 
6 ani scotea din adîncimi aur lichid, aur 
negru. Dar debitul ei a scăzut freptat și 
specialiștii au hotărît să se întreprindă o 
intervenție urgentă pentru creșterea debi
tului de țifei. La fața locului a fost trimisă 
echipa sondorului-șef Nicolae Simion. Sar
cina acestei echipe de intervenții este să 
pregătească sonda pentru o nouă perfo
rare în strafele superioare. In numai 8 
ore este absolut obligatoriu să se termine 
totul și sonda să fie redată producției.

Petroliștii care au trecut dimineața spre 
locurile lor de muncă au văzut pe turla 
sondei 15 cîteva mogîldețe semănînd a 
oameni, cățărîndu-se, trăgînd de cabluri, 
montînd macaraua și mai știu eu ce. Și 
fiecare își spunea sieși : e grea, e aspră 
munca la intervenție I

La baraca din deal a zbîrnîit telefonul 
în prima oră a zilei de lucru. Ce echipă 
de intervenții aveți acolo ? — se interesă 
șeful serviciului de producție al schelei, 
inginerul Ion Bucur Soare. I s-a răspuns : 
„Echipa lui Nicolae Simion". E bine, v-afi 
orientat bine — se auzi de la 
capăt.

Sînt împrejurări cînd numele 
spune multe. Este ca un fel de 
ca o certitudine. Nicolae Simion
noscuf de fofi petroliștii schelei. El și fra
tele său, Constantin, sînt cei mai buni son-

LA MINES
20 BE ERASE

dori-șefi din brigada de intervenții. Lu
crează de regulă în același loc de mun
că, în fure diferite. Ca și acum. Constantin 
a fost în schimbul de noapte și în zori 
l-a înlocuit Nicolae cu echipa lui. Micile 
colective operative ale celor doi frați sînt 
mereu evidențiate pentru realizarea unor 
intervenții grele, în timpul cel mai scurt. 
Și ori de cite ori se ivește „un caz deo
sebit", necesitatea unor lucrări urgente de 
repunere în funcțiune a unei sonde difi
cile, se trimite acasă după unul din frații 
Simion.

Oamenii povestesc o întîmplare. Nu 
are nimic neobișnuit. In schimb conturea
ză într-o oarecare măsură calitățile unui 
om. Era prin decembrie. Echipa lui Nico
lae Simion lucra „la 128". 
produsese pînă atunci prin

Sonda, care 
erupție natu-

trodus pompa și au dat drumul extrac
ției. Cînd au sosit inginerii l-au găsit pe 
sondorul-șef ștergîndu-și mîinile cu o bu
cată de bumbac. Șeful serviciului de 
producție s-a uitat la ceas. Simion nu. 
N-avea nevoie, deși pînă atunci nu se 
gîndise decît la ceas. Parcă mica ma
șinărie din buzunarul de la piept pulsase 
în locul inimii. Omul urmărise scurgerea 
vremii mai mult prin intuiție. Știa că nu 
întîrziase. Și se ștergea liniștit pe mîini, 
în timp ce pompa abia instalată umbla 
în sus și în jos, ca o cumpănă de fîn- 
tînă.

Din asemenea situații, din astfel de do
vezi de capacitate profesională, de băr
băție și voință, s-a conturat personalitatea 
vrednicului sondor-șef Nicolae

...II privești cu admirație. Stă
Simion. 
la gura

în timpul lucrărilor de intervenții la sondă. în stingă — Nicolae Simion.

SE DEZVOLTĂ REȚEAUA 
TELEFONICĂ

Ca urmare a intrării în funcți
une a centralelor telefonice auto
mate de la Sinaia, Cîmpina, Foc
șani, Reșița, Deva, Rm. Vîlcea, Tur
da, Predeal și Mangalia și a lărgi
rii capacității celor din Constanta, 
Brașov, Timișoara, Ploiești și 
București-est, rețeaua telefonică a 
crescut cu încă 25 000 linii fală de 
1962. Pentru îmbunătățirea legătu
rilor telefonice au fost puse în 
funcțiune noi circuite interurbane 
pe liniile care leagă Capitala cu 
Oradea, Craiova și Constanta. Se 
extinde sistemul de comunicații 
cu ajutorul curentilor purtători, 
care permite ca pe un singur cir
cuit să se efectueze simultan mai 
multe convorbiri. Incepînd din a- 
cest an, prin intermediul curenti
lor purtători, pe cele trei magis
trale de radio-relee folosite în 
transmiterea programelor de tele
viziune se vor putea efectua și un 
număr însemnat de convorbiri te
lefonice. Lucrările de modernizare 
a refelei telefonice continuă în a- 
cest an în multe orașe ale tării, 
printre care București, Iași, Cluj, 
Suceava, Hunedoara și Baia Mare. 
O mare parte din aparatura de te
lecomunicații ce urmează a fi in
stalată este produsă de întreprin
derile industriei noastre electro
tehnice. (Agerpres)

CONSFĂTUIREA CONDUCERILOR 
CINECLUBURILOR STUDENTESTI ■» J

La Predeal s-a deschis sîmbătă 
prima consfătuire a conducerilor 
cinecluburilor studențești, organi
zată de Uniunea Asociațiilor stu
denților și Asociația cineaștilor 
din R.P. Romînă. Participă cineaști 
amatori din centrele universitare 
București, Cluj, Iași, Timișoara, 
Brașov, Bacău. Sînt prezentate re
ferate privind activitatea în acest 
domeniu, urmate de proiecția unor 
filme realizate de cinecluburile 
studențești.

FABRICĂ MODERNĂ

celălalt

unui om 
garanție, 
este cu-

Depozit de stuf al unității de exploa
tare „Sulina”

rală, își micșorează freptat debitul. Proces 
normal în extracția țițeiului. In asemenea 
situații este nevoie de intervenții pentru 
reactivarea sondei. De cele mai multe ori 
se continuă procesul de extracție cu aju
torul unui sistem de pompă. Tot așa se 
prevedea și de data aceasta. Simion și 
oamenii lui aveau misiunea să introducă 
pompa la sonda 128. Dar tocmai cînd se 
pregăteau de lucru la gura puțului, sonda 
începu să dea semne de fierbere. Tehni
cianul de față s-a grăbit să anunțe la cen
trul schelei. Inginerii se neliniștiră : „Nu 
cumva s-o scăpăm, să erupă" — s-au gîn- 
dit ei. Și, fără să pregete, au plecat cu o 
mașină spre Plopeasa. Dar Nicolae Simion 
era acolo. El, sondorul-șef, cu largi cuno
ștințe de tehnician, la al cărui sfat se 
pleacă și urechea inginerului cu expe
riență. Douăzeci și doi de ani de muncă 
la sonde au lăsat în urma lor un om călit 
în cele mai felurite situații.

Văzind că sonda „fierbe", Simion nu 
s-a alarmat. Și-a asigurat garnitura cap- 
erupție și presiunea din adîncuri nu l-a 
prins nepregătit. Două ore a erupt sonda 
prin instalații, spre rezervoare. Și Intr-o 
scurtă perioadă de acalmie, echipa lui 
Simion a intervenit cu cea mai mare pru
dență și cu o îndemînare proprie numai 
celor ce stăpînesc bine meseria. Au in-

puțului și înșurubează coloana, cu picioa
rele desfăcute larg împotriva vintului care 
bate și iar bate. Sînt minus 20 grade. 
Fața i s-a înroșit de ger, răsuflarea e 
precipitată. Nu scoate o vorbă, ar fi în 
zadar. Ca să-l audă tovarășul de la cîți- 
va pași, ar trebui să strige în gura mare. 
Se înțeleg prin semne.

Pe drumul din vale a apărut, de după 
un cot de deal, mașina cu instalațiile de 
perforare. E ora stabilită. Nu în zadar se 
spune că în schelele petroliere, ca și la 
calea ferată, totul decurge sub imperiul 
exactității. In mai puțin de o jumătate de 
oră mașina va fi lîngă sondă.

Cei de la centru cer din nou un raport 
concis :

— A sosit mașina de perforare ?
— Vorbiți mai tare, nu 

noi s-a întors fotul pe dos,
Un răspuns la fel ca mai 

să fi devenit o obsesie.
...Am vrut să prindem pe peliculă e- 

chipa lui Nicolae Simion în acele clipe 
de maximă încordare. Dar vijelia era ne
cruțătoare. Trebuia să te ții de ceva. Nu 
mai rămînea decît o singură cale : să te 
lungești la pămînt.

Așa muncesc petroliștii de la inter
venții.

DE RĂCORITOARE
CRAIOVA (coresp. „Scînteii"). 

— La Craiova a fost terminată re
cent construcția unei fabrici mo
derne de băuturi răcoritoare. A- 
ceasta are o capacitate de produc
ție anuală de 9 000 000 sticle cu 
suc de diferite sortimente. In ca
drul fabricii funcționează și o sec
ție de încărcat sifoane, cu o capa
citate anuală de 1 430 000 litri, 
instalații frigorifice, o stafie pen
tru tratarea apei etc.

se aude. La 
e furtună, 
înainte. Pare

ȘT. ZIDARIȚA

In regiunea Ploiești continuă lucră
rile de electrificare a satelor. Zilele a- 
cestca, constructorii de rețele electrice 
de la întreprinderea regională de elec
tricitate au realizat electrificarea celui 
de al 501-lea sat — Merci, raionul Bu
zău. Fotografia, luată aici, înfățișează 

montarea ultimilor stilpi.

Măsuri eficace de combatere a bolilor
și a dăunătorilor în agricultură

• „Mîldiograful" identifică mana viței de vie • Foioasele cetii de aerosoli 
® Un nou preparat — „Dibutox"-ul

Știința agricolă contribuie la aplicarea unor măsuri și mijloace tot 
mai eficace de combatere a bolilor și a dăunătorilor, mijloace care aduc 
un aport de seamă la obținerea unor recolte mari și de bună calitate. 
Răspunzînd întrebărilor puse de un redactor al ziarului nostru, tov. 
C. Rafailă, șeful secției de protecție a plantelor din Institutul central de 
cercetări agricole, a relatat despre cîteva realizări din acest domeniu.

Ce măsuri se preconizează pentru 
combaterea bolilor și a dăunătorilor 
în agricultură ?

După cum se știe, numărul agen
țiilor patogeni care produc boli și 
al dăunătorilor plantelor agricole 
este foarte mare, fiecare avînd un 
specific propriu. Deci și măsurile de 
combatere sînt variate și uneori des
tul de complicate. Cea mai răspîn- 
dită este combaterea pe cale chimică, 
fiind în prezent și cea mai sigură.

La un cerc de economie concretă de la Uzinele „Electronica" din Capitală

Metoda chimică prezintă însă unele 
dezavantaje. O bună parte din 
substanțele toxice folosite pen
tru combaterea bolilor și a dăună
torilor sînt vătămătoare. Tocmai de 
aceea cercetarea științifică urmă
rește găsirea unor preparate mai 
puțin toxice și, în același timp, de 
mai mare eficacitate, care să ducă 
la micșorarea numărului de trata
mente.

La lucrările de protecție a plante
lor, știința și practica conlucrează 
nemijlocit și foarte apropiat.-Cerce
tătorii din acest domeniu, în strînsă 
colaborare cu specialiștii din pro
ducție, au obținut realizări însem
nate în raționalizarea măsurilor de 
combatere a bolilor și a dăunători
lor. Cea mai importantă este extin
derea metodelor științifice de deter
minare a momentului optim de apli
care a tratamentelor pe bază de 
prognoză și avertizare. în urma stu
dierii particularităților fiecărui a- 
gent patogen sau dăunător, ținîn- 
du-se seama de condițiile de mediu 
și de specificul plantei cultivate, 
s-au stabilit indici cu ajutorul căro
ra se poate cunoaște precis momen
tul cînd tratamentul are cea mai 
mare eficacitate. Această metodă stă 
acum la îndemîna specialiștilor și a 
oamenilor muncii din agricultură. 
Astăzi există o rețea de prognoză și 
avertizare compusă din peste 200 
unități, repartizate pe tot teritoriul 
țării, în gospodării colective, gospo
dării de stat și stațiuni experimen
tale. De aici se dau semnalele pen
tru aplicarea corectă a tratamentelor. 
Se realizează astfel, economii mari, 
iar operațiile efectuate sînt mai

eficace. In bazinele pomicole, prin 
raționalizarea măsurilor de comba
tere, s-a mărit producția și s-a îm
bunătățit calitatea fructelor.

în ceea ce privește simplificarea 
culegerii datelor necesare avertizării 
și mărirea preciziei de lucru, cercetă
torii institutului au cîteva realizări de 
seamă. De exemplu, un nou aparat 
care înregistrează și corelează au
tomat factorii meteorologici ce de
termină infecțiile cu unele ciuperci 
patogene la plantele cultivate. Apa
ratul, denumit „Mildiograf“ se folo
sește în producție și este destinat 
combaterii manei la vița de vie. A- 
cum se lucrează la perfectarea me
todei, pentru a putea fi folosită la 
pomi, legume și la alte culturi.

Au fost elaborate și cele mai efi
ciente mijloace de combatere a că
răbușului de stepă „Anoxia villosa“, 
care producea pagube mari în Do- 
brogea culturilor de cereale și în
deosebi de porumb. La gospodăriile 
de stat Stupina, Sarai, Tortomanu, 
Izvoru-Mare, prin încorporarea în 
sol a 40 kg ,,Aldrin 20“ sau 75 kg 
„Duplitox 5+3“, se obțin rezultate 
foarte bune, cu economicitate mare.

Ce ne puteți spune despre com
baterea dăunătorilor din spațiile de 
depozitare a produselor agricole ?

In ultimii ani s-a extins metoda 
aerosolilor la dezinsecția preventivă 
a spațiilor de depozitare. In trecut, 
dezinsecția se făcea prin stropirea 
construcțiilor, metodă greoaie, cos
tisitoare și mai puțin eficace. Ceața 
de aerosoli pătrunde mai bine în 
toate locurile de hibernare a dăună
torilor din depozite și se obține în 
timp foarte scurt un efect maxim, 
cu economii însemnate de materiale 
și forță de muncă. Metoda se folo
sește cu bune rezultate și în dezin
secția morilor și a sacilor folosiți la 
manipularea cerealelor.

Se știe că rozătoarele produc pa
gube însemnate în magazii, pătule, 
grajduri, crescătorii de păsări etc. 
Prin folosirea preparatelor „Tomo- 
rin“, „Racumin“, „Ratron“, „Antu“ 
ș.a. au fost lichidate focarele de șo
bolani din unele gospodării.

Industria chimică pune la dispo
ziția agriculturii substanțe noi, cu 
eficacitate mare. Ce ne puteți spune 
despre ele ?

Specialiștii din cadrul institutului 
se ocupă de verificarea în pro
ducție a substanțelor noi create de 
industria chimică, execută con
trolul calității tuturor preparate
lor fitofarmaceutice. Numai după 
aceea ele sînt folosite în agri
cultură. Pentru combaterea dău
nătorilor din pămînt s-a stabilit 
cum să se dea preparatele „Aldrin“ 
și „Duplitox“, cu care se combat za- 
brusul, cărăbușul de mai, cărăbușul 
de stepă, buha semănăturilor, vier- 
mele-sîrmă etc. S-au făcut încercări 
și se 
toda 
unor dăunători la pomi, 
cărăbușul de mai, 
ros etc. Preparatul nou 
folosit în tratamentele de iarnă la 
pomi, a înlocuit produsele pe bază 
de DNOC importate. Pentru mări
rea eficacității zemei bordeleze s-a 
încercat cu rezultate foarte bune în
locuirea alaunului cu un preparat 
nou, produs în țară, „Detersin“.

Secția de protecție a plantelor din 
I.C.C.A. face cercetări privind în
locuirea sau reducerea sulfatului 
de cupru în combaterea bolilor 
plantelor cultivate. Au fost în
cercate peste 100 de produse pe 
bază de Zineb și Captan în comba
terea manei la vița de vie, rapănu
lui merilor și perilor, ciuruirii frun
zelor la sîmburoase etc. Se eviden
țiază produsul romînesc 
fabricat în stație pilot, care 
zultate foarte bune.

In prezent, activitatea de 
tare se desfășoară intens și 
meniul combaterii bolilor și dăună
torilor pe cale biologică, în cel al 
cercetării păsărilor dăunătoare și fo
lositoare agriculturii. Specialiștii ex
tind metoda izotopilor radioactivi în 
studierea agenților fitopatogeni și a 
dăunătorilor plantelor cultivate. A- 
cestea sînt numai cîteva din preo
cupările cercetătorilor din cadrul 
institutului.

extinde în producție me- 
aerosolilor în combaterea 

cum sînt 
gîndacul pă- 

„Dibutox“,

SCHIMB DE EXPERIENȚĂ
La gospodăria colectivă din co

muna Brînceni, regiunea Bucu
rești, a avut loc ieri o consfătuire 
privind cultivarea legumelor tim
purii, organizată de Consiliul Su
perior al Agriculturii și de Con
siliul agricol al regiunii Bucu
rești. Au participat președinți, bri
gadieri și specialiști din gospo
dăriile colective din raioanele A- 
lexandria, Tr. Măgurele, Zimni- 
cea, precum și invitafi din regiu
nile Oltenia și Banat. Cu acest 
prilej, participanții au vizitat sec
torul de răsadnițe al gospodăriei 
colective Storobăneasa, iar la 
G.A.C. Brînceni au asistat la o 
demonstrație practică de confec
ționare a ghivecelor nutritive cu 
mașina. Consfătuirea a constituit 
un rodnic schimb de experiență.

Carbadin, 
dă re-

cerce- 
în do-

ÎN APELE MĂRII EGEE
Petrolierul romînesc „Prahova" na

viga în apele Mării Egee cînd tele
grafistul Mircea Geanoglu a recep
ționat semnalele lansate de nava 
„Laura", sub pavilion italian. Un ma
rinar din echipajul navei italiene se 
accidentase grav, avînd leziuni la 
craniu și torace ; comandantul fă
cea apel la orice navă străină cu 
medic la bord pentru a acorda un 
consult medical urgent.

Prin intermediul telegrafistului, tî- 
nărul medic Teodor Ursache de pe 
petrolierul romînesc s-a angajat 
imediat în acțiunea de salvare a 
vieții unui om. De la o depărtare de 
cîteva sute de mile, din cabina sta
ției de radio, el a condus prin me
saje transmise pe calea undelor 
toate operațiile de salvare a mari
narului accidentat, indicînd măsuri
le ce trebuiau luate și recoman- 
dînd medicamentele ce trebuiau 
administrate.

După două ore, telegrafistul petro
lierului romînesc recepționa vestea 
mult așteptată, transmisă de coman
dantul navei italiene „Laura" : „Ma
rinarul a fost salvat. Vă mulțumim, 
dragi prieteni romîni". (Agerpres)
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PROBLEMELE DEZVOLTĂRII REGIUNI
ÎN DEZBATEREA COMUNIȘTILOR

Conferința organizației regionale de partid lașiîn regiunea Iași, ca și în celelalte 
regiuni ale țării, profundele trans
formări înnoitoare té întîmpină la 
tot pasul. Din Cîmpia Moldovei și 
pînă către Platforma Covurluiului. 
de la dealurile Bîrladului și pînă la 
apele Șiretului întîlnești fabrici și 
uzine înălțate în anii puterii popu
lare, ce realizează produse din cele 
mai variate, de la adevăratele biju
terii din metal, rulmenții, și pînă la 
substanțele dătătoare dé viață — 
penicilina și streptomicina.

Se înfăptuiește cu succes însufleți- 
torul program de dezvoltare econo
mică și social-culturală a regiunii și a 
orașului Iași, cuprins în expunerea 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej ținută la 22 septembrie 1961 în 
fața activului regional de partid. O- 
biectivele prevăzute în această ex
punere prind viață, constituind ja
loane puternice în transformarea 
structurală a regiunii și imprimînd, 
în toate domeniile, un ritm nou de 
muncă, specific socialismului. Măr
turie grăitoare sînt noile construcții 
ridicate în ultimii doi ani : uzina 
metalurgică, fabrica de prelucrare a 
maselor plastice, fabrica de tricota
je, fabrica de mobilă curbată, fabri
ca de ulei — intrate total sau par
țial în funcțiune. în același timp, 
întreprinderile mai vechi au fost 
lărgite și modernizate. Toate aces
tea au făcut ca în prezent produc
ția industrială a regiunii să fie de 
peste 11 ori mai mare decît în 1950. 

încheierea colectivizării a creat 
condiții prielnice dezvoltării multi
laterale și intensive a agriculturii. 
Pe ogoarele regiunii lucrează azi 
mii și mii de tractoare.

Impetuos se desfășoară recon
strucția orașelor. Cartierele munci
torești ale bătrînului Iași — Nico- 
lina și Socola, Tudor Vladimirescu 
și Dimitrie Cantemir — altădată 
îngrămădiri haotice de căsuțe igra
sioase și de uliți pe care noroaiele 
și praful erau veșnice, sînt azi do
minate de ansambluri arhitecturale, 
cu bulevarde largi, luminoase, stră
juite de blocuri de locuit și edificii 
social-culturale. Peste tot întîlnim 
roadele politicii înțelepte a partidu
lui.

Tabloul de mai sus l-am desprins 
din lucrările conferinței regionale 
de partid Iași, desfășurate în zilele 
de 1 și 2 februarie a.c. Darea de 
Seamă prezentată de tov. Virgil Ca
zacii, prim-secretar al comitetului 
regional de partid, cuvîntul delega- 
ților au analizat profund munca des
fășurată în ultimii 2 ani de către 
organizația regională de partid, sar
cinile ei de viitor.

Darea de seamă și numeroși de
legați, printre care tov. Simion Un- 
gurașu, prim-secretar al Comitetu
lui orășenesc Iași, Vasile Lupușor. 
director al Uzinei metalurgice din 
Iași, Elena Gafița, secretara comite
tului de partid de la fabrica „Țesă
tura“ au vorbit despre eforturile 
susținute depuse de oamenii 
muncii din regiune pentru traduce
rea în viață a directivelor Congre
sului al Ill-lea al P.M.R. Organele 
și organizațiile de partid s-au pre
ocupat permanent de ridicarea pe 
o treaptă mai înaltă a conducerii 
activității economice. Anul trecut 
au fost îndeplinite și depășite sarci
nile de plan la producția globală, 
producția marfă, productivitatea 
muncii, obținîndu-se peste 40 mili
oane lei economii și aproape 24 mi
lioane lei beneficii peste plan.

Scoțînd în evidență succesele ob
ținute, lucrările conferinței au ana
lizat totodată temeinic și unele nea
junsuri care au făcut ca în 1963 
Trustul regional de construcții, Di
recția regională a economiei fores
tiere să nu-și realizeze sarcinile la 
anumiți indicatori de plan. S-a ce
rut ca noul comitet regional să a- 
corde un ajutor mai substanțial în
treprinderilor care întîmpină greu
tăți în buna desfășurare a procesu
lui de producție.

Conferința a dezbătut pe larg sar
cinile ce revin întreprinderilor pen
tru creșterea productivității muncii. 
Cu deosebit interes a fost ascultat 
tov. Ștefan Dumitrescu, director al 
Fabricii de rulmenți din Bîrlad, 
care a vorbit despre experiența co
lectivului din care face parte în 
ce privește utilizarea integrală 
a capacităților de producție, intro
ducerea tehnologiei avansate, ridi
carea continuă a calificării. „Pe a- 
celeași suprafețe de producție, a 
spus tov. Șt. Dumitrescu, fabrica 
noastră își dublează producția pînă 
în 1965 față de 1960. Aproape 80 la 
sută din această creștere se obține 
pe seama sporirii productivității 
muncii“.

O atenție deosebită a fost acor
dată îmbunătățirii continue a cali
tății produselor, precum și a con
strucțiilor. Tov. Dumitru Leonte, 
președintele Consiliului regional al 
sindicatelor, Adela Cazan, secretara 
comitetului de partid de la Fabrica 
de confecții „Proletarul roșu“-Bîr- 
lad, Tudor Pateli, directorul Trustu
lui regional de construcții, au arătat 
că majoritatea întreprinderilor rea
lizează produse corespunzătoare și 
că există încă însemnate posibilități 
pentru ridicarea nivelului _ calita
tiv al acestora, pentru asimilarea 
și punerea în fabricație a unor 
produse cu caracteristici tehnico- 
economice superioare. Au fost criti
cate totodată unele unități, mai 
ales din industria ușoară, econo
mia forestieră și industria locală, 
care livrează produse cu defecte și 
aspect neatrăgător. Pe unele șantie
re de locuințe se simte necesitatea 
preocupării mai atente pentru 
executarea finisajelor și a lucrărilor 
de instalații. Mai mulți delegați s-au 
referit la căile de reducere continuă 
a prețului de cost.'Au fost subliniate 
eforturile ce trebuie depuse pen
tru realizarea volumului de investi
ții, pentru darea la timp în funcțiu
ne a noilor obiective, pentru însu
șirea tehnicii cu care sînt dotate a- 
cestea și realizarea parametrilor 
proiectați.

O ramură pțincipală a economiei 
regiunii Iași o constituie agricultura. 
De aceea, atît darea de seamă, cît 
și numeroși delegați care au luat 
cuvîntul la Conferință au analizat 
cu mult simț de răspundere 
cum se desfășoară munca pentru 
întărirea economico-organizatorică a 
gospodăriilor colective, ridicarea 
continuă a nivelului activității în 
G.A.S., creșterea producției la hec
tar, dezvoltarea sectorului zootehnic 
și a altor ramuri aducătoare de mari 
venituri.

Ca urmare a sprijinului perma
nent primit din partea partidului și 
statului, majoritatea unităților agri
cole din regiunea Iași au reușit să 
obțină succese în creșterea produc
ției lor. în ultimii ani s-au format 
numeroase cadre de organizatori și 
conducători pricepuți ai producției 
agricole, un rol important în îmbu
nătățirea muncii revenind sutelor 
de ingineri agronomi, zootehniști și 
medici veterinari. Aplicîndu-sè in
dicațiile conducerii partidului, gos
podăriile colective mici s-au unit în 
239 de gospodării mari și puternice,

în cuvîntul lor, tov. Gh. Timaru, 
secretar al comitetului regional de 
partid, președintele Consiliului agri
col regional, ing. Ionel Adrian, pre
ședintele gospodăriei agricole Co
lective Movileni, Petru Brînzei, 
președintele gospodăriei colective 
Țibăneștl, și alți delegați au arătat 
că, deși în ultimii ani și în special 
în anul 1963 timpul a fost nepriel
nic, condițiile fiind aproape identice 
cu cele din 1946, totuși efectele ne
gative ale secetei au fost anihilate 
în mare măsură datorită avantaje
lor sistemului socialist al agricul
turii. De pildă, gospodăriile de 
stat Cristești, Ruginoasa, Todirești, 
Strunga au realizat peste 2 000 kg 
grîu la ha, iar gospodăriile de stat 
Popricani, Țibănești, Trifești și al
tele, cîte 3 500—4 500 kg porumb 
boabe la ha, Rezultate bune au și 
gospodării colective ca Vatra Paș
cani, Mogoșești, Moțca.

— Producțiile de 1 303 kg grîu, 
3 356 kg porumb boabe, 18 500 kg 
sfeclă de zahăr la ha obținute în 
gospodăria agricolă colectivă Movi
leni — a spus ing. Ionel Adrian — 
au fost posibile datorită lucrărilor 
de fertilizare a terenului cu gunoi 
de grajd, executării de arături și în- 
sămînțări de bună calitate și în
treținerii culturilor.

Nu peste tot însă s-a acordat a- 
tenția cuvenită aplicării regulilor a- 
grotehnice avansate. Din această 
cauză, a arătat în cuvîntul său ing. 
Todor Iroae, de la G.A.C. Valea Ur
sului, unele gospodării au obținut 
producții slabe.

După cum a reieșit din lucrările 
conferinței, rezultatele în producția 
agricolă depind nu humai de con
dițiile pedoclimatice, ci și de spi
ritul gospodăresc, de conștiinciozita
tea cu care sînt aplicate regulile a- 
grotehnice. într-un grai popular, 
plin de culoare, de înțelepciune 
și spirit practic, tov. Francise 
Cotea, președintele G. A. C. Pri- 
bești, a arătat cît de mare e impur- 
tanța ordinei și a disciplinei în gos
podărie, ce înseamnă ochiul grijuliu 
de bun conducător al președintelui. 
„La Pribești — a spus el — fie
care colectivist vine la muncă la 
ora stabilită și efectuează lucrări de 
bună calitate. în gospodărie, fiecare 
lucrușor este pus la locul lui. Evi
dența zilelor-muncă, a bunurilor 
este ținută cu mare regularitate și 
de contabil, dar și de mine. 
Niciodată nu s-a întîmplat să rămî- 
nă cineva nedreptățit. Am obișnuit 
pe toți colectiviștii noștri cu cinstea 
și dreptatea".

Darea de seamă și delegații la 
conferință au acordat importanța 
cuvenită și creșterii animalelor. S-a 
arătat că în ultimii doi ani s-au de
pus eforturi sporite pentru dezvol
tarea sectorului zootehnic, îmbună
tățirea structurii efectivelor de ani
male, asigurarea bazei furajere și a 
adăposturilor necesare.

Referindu-se la întreținerea _ și 
hrănirea animalelor, tov. Gh. Stoica, 
președintele gospodăriei agricole co
lective Cîrja, a arătat că din însăși 
situația existentă în gospodăria lor 
— care, deși are un puternic sector 
zootehnic, n-a realizat totuși veni
turile planificate — reiese necesita
tea de a acorda mai multă atenție 
asigurării bazei furajere, prin ame
liorarea pășunilor și fînețelor natu
rale, introducerea în cultură a unor 
plante de nutreț de mare produc
tivitate (lucernă, sorg, iarbă de Su
dan, sparcetă etc.), desțelenirea unor 
pășuni slab productive și cultivarea 
lor cu plante furajere.

Conferința a subliniat că o sarci
nă importantă a sfaturilor popu
lare, a consiliilor agricole și a con
ducerilor gospodăriilor o constituie 
îndrumarea colectiviștilor spre o 
mai bună întrebuințare a loturilor 
aflate în folosință personală, atît în 
scopul creșterii unui număr sporit 
de animale și păsări, cît și pentru 
asigurarea de legume și zarzava
turi. în ce privește valorifica
rea terenurilor supuse erodării, în 
conferință s-a arătat că, pentru în
tărirea tuturor gospodăriilor de stat 
și dezvoltarea economico-organiza- 
toricș a gospodăriilor colective din 
regiunea Iași trebuie să se acorde 
în continuare toată atenția folosirii 
raționale a pămîntului. în acest 
sens s-a vorbit și despre necesitatea 
plantării cu vii și livezi a terenu
rilor de coastă și slab productive.

★

In dezbaterile conferinței regio
nale de partid un loc important l-au 
ocupat, în mod firesc, problemele 
activității culturale și științifice, 
în darea de seamă și în cuvîntul mai 
multor delegați s-a subliniat că inte
lectualitatea din regiunea Iași, ur- 
mînd cu încredere linia partidului, 
desfășoară o activitate pasionată și 
plină de roade pe tărîmul științei, al 
creației artistice și învățămîntului.

Oamenii de știință și cercetătorii 
din regiunea Iași au adus o contri
buție prețioasă la rezolvarea unor 
probleme importante din domeniul 
matematicii, chimiei, fizicii, medici
nii, biologiei, istoriei, arheologiei etc.

— Știința este în epoca noastră 
o forță de producție nemijlocită, 
căreia îi revine un rol important în 
dezvoltarea economiei naționale, a 
spus tov. CristOfor Simionescu, pre
ședintele Filialei Iași a Academiei 
R. P. Romîne. Desigur, parte din o- 
biectivelë pe care le urmărim se 
situează în prelungirea unor efor
turi tradiționale, iar altele vor re
clama dimpotrivă abandonarea u- 
nor orientări mai vechi, devenite 
prea înguste și neesențiale pentru 
cadrul măreț al actualei noastre 
dezvoltări. Tradițiile valoroase tre
buie cultivate și mereu prelungite 
printr-un prezent plin de realizări, 
bogat în substanța unor înfăptuiri 
fără precedent, spre viitorul lumi
nos, la a cărui făurire muncește cu 
abnegație întregul nostru popor, sub 
îndrumarea Clarvăzătoare și înțe
leaptă a partidului.

Conferința a arătat că este nece
sară în continuare Coordonarea im
portantelor forțe științifice de care 
dispune lașul și orientarea lor spre 
obiective de mare valoare pentru 
înflorirea economiei și culturii, îm
binarea cercetărilor fundamentale 
cu cele aplicative, selecționarea ju
dicioasă a temelor de cercetare și 
rezolvarea lor la un înalt nivel, pe 
baza ultimelor realizări ale științei 
și tehnicii mondiale.

Pornind de la cerințele pregătirii 
unui mare număr de specialiști 
pentru toate ramurile economiei și 
culturii, mai mulți vorbitori s-au 
ocupat de dezvoltarea învățămîntu
lui superior și mediu. Prin grija 
partidului și guvernului, baza ma
terială a învățămîntului a cu
noscut o creștere considerabilă. La 
Iași există în momentul de față 6 
institute de învățămînt superior 
care pregătesc 17 000 de studenți, 
de peste 8 ori mai mulți decît 
în 1938. Numai în ultimii doi ani 
s-au dat în folosință o nouă clădi
re pentru învățămîntul superior, un 
complex studențesc cu 2 000 de 
locuri, o cantină modernă, 603 săli 
de clasă pentru învățămîntul de 
cultură generală, tehnic și profe
sional și se află în construcție o 
nouă aripă a Universității din Iași.

îmbunătățirea continuă a cursu
rilor, îmbogățirea lor pe baza celor 
mai noi descoperiri ale științei și 
tehnicii mondiale și în lumina ideo
logiei marxist-leniniste, introducerea 
unor noi discipline modeme, actua
le, legate de practica desăvîrșirii 
construcției socialiste, editarea de 
cursuri și manuale de calitate con
stituie preocupări permanente ale 
conducerii institutelor de învățămînt 
superior, a arătat în cuvîntul său 
tov. Ion Creangă, rectorul Univer
sității „Al. I. Cuza“ din Iași. Unii 
vorbitori, printre care tov. Gabriela 
Simion, directoarea școlii medii nr. 
1 din Iași, au relevat necesitatea u- 
nei exigențe sporite în instruirea e- 
levilor și a studenților.

Mai mulți delegați, printre care 
Dumitru Ignea, secretarul Filialei 
Iași a Uniunii Scriitorilor, Ion Goia, 
directorul Operei de stat din Iași, 
au scos în evidență realizările oa
menilor de artă din regiune, subli
niind influența pozitivă pe care o 
are studierea învățăturii marxist- 
leniniste asupra creației. Repertoriul 
Teatrului Național și al Operei din 
Iași, al Teatrului de stat din Bîrlad 
s-a îmbogățit cu noi creații origina
le, inspirate din viața contemporană 
a poporului nostru. A crescut preo
cuparea pentru calitatea artistică a 
spectacolelor.

Vorbitorii au citat de asemenea 
noi lucrări valoroase semnate de 
poeți, prozatori, dramaturgi, critici 
și istorici literari ieșeni. Activitatea 
scriitoricească intensă desfășurată 
în regiune s-a reflectat și în paginile 
revistei „lașul literar“.

Oamenii de cultură și artă care 
au luat cuvîntul la tribuna confe
rinței au vorbit cu căldură despre 
avîntul construcției noastre socia
liste, conduse de partid, care dă a- 
ripi și creației, o stimulează și o 
inspiră, oferind material inepuiza
bil unor opere de înaltă ținută și 
măiestrie, la nivelul exigențelor 
mereu sporite ale partidului și po
porului.

★
în încheierea dezbaterilor a luat 

cuvîntul tovarășul Emil Bodnăraș, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R., vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, care a apreciat că 
lucrările conferinței s-au desfășu
rat la un înalt nivel, oglindind 
maturitatea organizației regionala 
de partid Iași, capacitatea politică 
și priceperea organizatorică a comi
tetului regional, competența și spi
ritul de răspundere al comuniștilor 
în rezolvarea sarcinilor multilate
rale ale construcției socialiste.

Vorbitorul a subliniat realizările 
obținute în ultimii doi ani de oa
menii muncii din regiune. Expu
nerea tovarășului Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej din septembrie 1961, sarci
nile importante trasate cu acest 
prilej au marcat o cotitură în 
ritmul de dezvoltare economică 
și social-culturală a regiunii și 
orașului Iași. Prevederile de plan 
cuprinse în această expunere se în
deplinesc cu succes. Au apărut noi 
uzine moderne, înzestrate cu utilaje 
de înaltă tehnicitate. întreprinderile 
regiunii și-au format vrednice co
lective, au crescut oameni harnici și 
bine pregătiți, care în scurt timp, 
pas cu pas, învingînd toate greută
țile, și-au însușit calificarea nece
sară executării unor procese tehno
logice complexe. Produsele indus
triale ale țării noastre — printre 
care și rulmenții fabricați la Bîr
lad — sînt tot mai mult solicitata 

la export, ceea ce ne obligă să 
acordăm în continuare cea mai 
mare atenție calității. Să livrăm 
numai mărfuri corespunzătoare 
maximei exigențe. Calitatea, va
rietatea sortimentelor, trăinicia 
și frumosul — acestea sînt 
preocupări de seamă ale tuturor 
comuniștilor în producție. în pri
vința construcțiilor, avem posi
bilitatea să asigurăm o mai bună 
execuție și finisare a lucrărilor, să 
urmărim cu grijă fiecare detaliu, 
oricît de mărunt ar părea. Vorbito
rul a subliniat că, după cum au 
demonstrat dezbaterile conferinței, 
există și rezerve însemnate care 
permit sporirea productivității mun
cii, sursă principală de ridicare a 
bunei stări materiale a oamenilor.

Tovarășul Emil Bodnăraș s-a o- 
cupat pe larg de problemele creș
terii producției agricole vegetale și 
animale. El a arătat că realizările 
obținute în 1963 în regiunea Iași — 
în ciuda condițiilor naturale nefa
vorabile — demonstrează fără ori
ce îndoială valabilitatea și viabili
tatea sistemului socialist de produc
ție în agricultură. în conștiința oa
menilor a pătruns adînc convinge
rea că acesta e drumul cel bun, iar 
acum trebuie să-i ajutăm să organi
zeze munca la un nivel superior, so
cialist. în legătură cu aceasta, vor
bitorul a subliniat că agricultura 
regiunii dispune de mari rezerve 
încă nefolosite, atît obiective — va
lorificarea terenurilor erodate, or
ganizarea rațională a structurii cul
turilor etc. — cît și îndeosebi 
subiective, privind ridicarea conști
inței oamenilor, priceperea de a 
mobiliza pe colectiviști la o muncă 
rodnică. Vorbitorul a relevat expe
riența pozitivă împărtășită în cadrul 
conferinței de președinții unor gos-* 
podării colective care merg spre o 
dezvoltare complexă, descoperă noi 
surse de venituri, de tot felul. Se 
constată însă inegalități de la o 
gospodărie la alta, rezultatele sînt 
foarte diferite chiar și în interiorul 
aceluiași raion. Pe-bună dreptate 
darea de seamă, dezbaterile confe
rinței au insistat asupra posibilită
ților de a îmbunătăți continuu acti
vitatea în gospodăriile agricole co
lective și de stat.

Numeroși colectiviști au fost 
primiți în partid. S-au dezvoltat or
ganizațiile existente, au fost create 
sute de noi organizații de bază. Im
portant este ca aceste organizații, 
care constituie o forță imensă a par
tidului, să acț&neze cît mai eficace, 
să stea în fruntea întregului colec
tiv. Lucrările conferinței ne dau 
Convingerea că avem la sate nume
roase cadre valoroase, președinți, 
specialiști, în Stare Să ridice în 
scurt timp gospodăriile rămase 
în urmă la nivelul celor frun
tașe. Ei trebuie să se bucure 
din partea comitetului regional 
și ■ a tuturor organelor și or
ganizațiilor de partid de tot spriji
nul, să fie înconjurați cu căldură, 
încurajați, ajutați să-și însușească 
cunoștințele politice și tehnice ne
cesare.

Arătînd că cercetarea științifică 
este în momentul de față obiectul 
unei preocupări deosebite din partea 
conducerii de partid și de stat, tova
rășul Emil Bodnăraș a subliniat că 
lașul este un puternic centru știin
țific care dispune de numeroși cer
cetători asidui, inventivi, de înaltă 
calificare. După cum s-a relevat în 
darea de seamă, ca și în cursul 
discuțiilor, oamenii de știință ieșeni, 
ducînd mai departe tradițiile în spi
ritul vremii noastre, orientîndu-se 
după cerințele actuale ale economiei, 
au de adus o contribuție de mare 
însemnătate la aplicarea rapidă a 
celor mai înaintate realizări ale 
științei moderne, în scopul construi
rii societății socialiste. La rîndul lor, 
scriitorii, creatorii de artă din regiu
nea Iași, mergînd în pas cu viața, 
vor da cu siguranță la iveală noi 
opere de valoare, menite să însu
flețească pe oamenii muncii.

Vorbitorul și-a exprimat acordul 
cu delegații care au arătat că 
este necesară o muncă temeinică, de 
adîncime, pentru continua îmbună
tățire a calității învățămîntului. în 
această muncă grea și frumoasă — 
pe care o depun cu abnegație nenu- 
mărați profesori și învățători din 
regiunea Iași — exigența se unește 
cu căldura, cu grija și înțelegerea 
educatorului față de elevi.

Din darea de seamă și din cuvîn
tul delegaților la conferință — a 
spus vorbitorul — a reieșit perfec
ționarea continuă a stilului de mun
că al organelor și al organizațiilor de 
partid, întărirea legăturii lor cu ma
sele și creșterea capacității lor de a 
conduce în mod concret, efectiv, ac
tivitatea în toate sectoarele con
strucției socialiste. Avem convinge
rea fermă că, în cinstea celei de-a 
XX-a aniversări' a eliberării patriei 
noastre, comuniștii și toți oamenii 
muncii din regiune vor dobîndi noi 
și însemnate succese. Sîntem siguri 
că organizația regională Iași va în
făptui cu energie și entuziasm sar
cinile trasate de partid pe drumul 
desăvîrșirii construcției socialiste.

★
Conferința a ales noul comitet re

gional și comisia de revizie. Comite
tul regional de partid Iași, în prima 
sa ședință, a reales ca prim secretar 
pe tov. Virgil Cazacu, membru su
pleant al. C.C. al P.M.R.

într-o atmosferă de puternică în
suflețire, delegații la conferință 
au adresat Comitetului Central 
al P.M.R., tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, o telegramă prin 
care exprimă hotărîrea comuniști
lor, a tuturor oamenilor muncii din 
regiune, strîns uniți în jurul Comi
tetului Central al partidului, de a 
milita cu elan sporit pentru tradu
cerea în viață a mărețelor sarcini 
ale construcției socialiste, pentru 
continua înflorire a scumpei noas
tre patrii.

ANDREI BALEANU 
MANOLE CORCACI

Nr. 6162

CĂMINUL NOSTRU

cumpărătorilor
La un

Spre a afla părerile cumpărăto
rilor cu privire la articolele de uz 
casnic, ce-i interesează mai mult și 
ce li se oferă, am petrecut cîteva 
zile alături de vînzătorii unității nr. 
33 a O.C.L. „Tehnometal“ din Ca
pitală.
PE CÎND ȘI VASE MAI MICI ?

Raionul de vase emailate are, poa
te, cei mai mulți vizitatori. Aceștia 
apreciază faptul că magazinele sînt 
aprovizionate, că sortimentul este 
ceva mai larg decît în trecut. Dar 
gospodinele ridică, pe bună drepta
te, și unele obiecții. Observația cea 
mai frecventă se referă la lipsa de 
grijă pentru asigurarea unor vase 
de mărimi corespunzătoare. „La bu
cătărie avem nevoie de crătiți și 
oale de diferite capacități — ne-au 
spus mai multe cumpărătoare. Dar 
ca să cumperi o crăticioară, un vas 
de un litru, un ibric, un ceainic mai 
mic, o strecurătoare pentru ceai sau 
pentru supă și alte articole mă
runte absolut necesare, cît și capa
ce, trebuie să alergi cam mult". 
Vînzătorii ne-au informat că această 
deficiență a mai fost sesizată orga
nelor de resort — și nu o dată.

Nu de mult a apărut în magazine 
„oala de fiert sub presiune“. Un 
produs nou, util, care prezintă o 
serie de avantaje : economie de timp 
la pregătirea mîncării, economie de 
combustibil etc. Dar cîți cumpără
tori știu de existența lui ? Reclama, 
prezentarea sînt aproape inexisten
te. Cînd produsul este totuși prezen
tat cumpărătorilor, mulți au reți
neri : a fost fabricat numai de cu
loare neagră !

Observații se fac și cu privire 
la calitatea unor vase. O gospodină 
a cerut un lighean. L-a refuzat pen
tru că avea emailul spart. Un cum
părător revine în unitate cu o

Și în magazinul „Tehnometal1' din Calea Victoriei cumpărătorii 
cercetează cu interes mărfurile puse in vînzare.

Foto : R. Costin

TEATRE •
TEATRE : Teatrul de Operă și Balet 

al R. P. Romîne : Madame Butterfly — 
(orele 11), Iancu Jlanu — (orele 19,30) , 
Teatrul de stat de operetă : Sărutul Cia- 
nitei — (orele 10,30), Anton Pann sau 
Povestea vorbii — (orele 19,30) ; Teatrul 
Național „I. L. Caragiale' (Sala Come
dia) : Maria Stuart — (orele 10), Nevestele 
vesele din Windsor — (orele 15), Cuza 
Vodă — (orele 19,30) ; (Sala Studio) : 
Avarul — (orele 10), Surlsul costă un 
milion — (orele 15), Adam șl Eva — 
(orele 19,30) i Teatrul „C. I. Nottara“ 
(Sala din bd. Magheru) : Peer Gynt — 
(orele 10), Pygmalion — (orele 15,30), Ca
rieră pe Broadway — (orele 19,30) i (Sala 
Studio) : Casa cu două intrări — (orele
10.30) , Băieții veseli — (orele 16), Patru 
sub un acoperiș — (orele 20) ; Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra” (Sala din bd. 
Schitu Măgureanu nr. 1) : Orestla — 
(orele 10), Cezar șl Cleopatra — (orele 
15), Copiii soarelui — (orele 19,30) ; (Sala 
Studio, din str. Alex. Sahla nr. 76 A) : 
Jocul de-a vacanța — (orele 10), Noaptea 
e un sfetnic bun — (orele 15), Omul care 
aduce ploaie — (orele 19,30) ; Teatrul de 
Comedie : Umbra — (orele 10,30), Șeful 
sectorului suflete — (orele 16 șl orele
19.30) ; Teatrul Muncitoresc C.F.R.-Glu- 
lești ; Gaițele — (orele 10), Ascensiunea 
lui Arturo UI poate fl oprită — (orele
19,30) ; Teatrul pentru copii șl tineret 
(Sala din str. C. Miile) : Ocolul păinîntu- 
lul în 80 de zile — (orele 11), Acuzarea 
apără — (orele 16), De Pretore Vincenzo 
— (orele 20) ; (Sala din str. Eremia Grl- 
gorescu, fost cinema „V. Alecsandrl“) : 
Dcscoperlțl-1 pe „N“ — (orele 9,30 șl 
orele 16) ; Teatrul evreiesc de stat : 
Mutter Courage — (orele 11), Opera de 
trei parale — (orele 20) ; Teatrul satlrlc- 
muzlcal ,,C. Tănase” (Sala Savoy) : Re
vista de altădată — (orele 11 șl orele 20) ; 
(Sala din Calea Victoriei nr. 174) : Con
cert cu Nlco Ventura — (orele 20) ; An
samblul de cîntece șl dansuri al C.C.S. : 
Visuri Îndrăzneț» — (orei» 20) ; Teatrul 

magazin cu articole de
găleată roșie, emailată. „Am cum
părat-o aseară și am constatat că 
nu-i bună — se plînge el. Curge. Vă 
rog s-o trimiteți înapoi celor care 
au fabricat-o...“ Altei cliente, vînză- 
torul i-a întins, amabil, mai multe 
polonice. Aceasta însă nu se putea 
hotărî să aleagă unul. „Au margi
nile nefinisate. Sînt urît lucrate“ — 
a obiectat cumpărătoarea. Aceste 
observații sînt tot atîtea reproșuri 
adresate nu numai celor de la 
„Emailul Roșu“ din Mediaș, care lu
craseră neîngrijit produsele respec
tive, ci și celor care au închis ochii 
cînd le-au primit.

Articolele de sticlărie, faianță și 
porțelan sînt mult Căutate. Despre 
numeroase obiecte reușite, cumpă
rătorii au de spus cuvinte de laudă, 
în rafturile magazinelor se găsesc 
servicii de apă și lichior, servicii de 
masă care rețin atenția prin linia 
nouă și finisajul mai îngrijit. „în 
general — remarca un cetățean — 
articolele colorate, de o factură mo
dernă, plac“. De altfel, și în acest 
sector vor apare în curînd o serie 
de noutăți.

Dar în, rafturile magazinelor stau 
de multă vreme și mărfuri pe care 
nu le mai solicită nimeni. Sînt, prin
tre ele, servicii de lichior, pahare 
realizate de fabricile din Tomești, 
Turda și Mediaș, nefinisate la gură, 
prea strimte ori defecte.

Ochiul atent al cumpărătorilor a 
mai sesizat și alte deficiențe. Unele 
farfurii și ceainice nu au stabilitate. 
Dacă le așezi pe masă și nu le spri
jini poți avea surprize neplăcute. 
De altfel, părerea cîienților, a vîn- 
Zătorilor și merceologilor de la de
pozitul I.C.R.M, este că cei care 
produc obiecte din porțelan, faianță 
și sticlă sînt datori să manifeste o 
preocupare mai susținută pentru 
nou, pentru frumos și, totodată, o

CINEMA • TELEVIZIUNE
„Țăndărică“ (Sala Academiei) : Năzbîtiile 
lui Țăndărică — (orele 11) ; Circul de 
stat : Circul florilor de gheață — (orele 
15,30 și 19,30).

CINEMATOGRAF» : Inculpatul „1040“ : 
Patria (10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21). Fla
mura (10; 12; 14; 16; 18; 20). Viață spor
tivă : Republica (9; 12; 15; 18; 21), Bucu
rești (9,30; 12,15; 15; 18; 20,45), Grivlța (9; 
12; 15; 18; 21), Modern (9; 12; 15; 18; 21) 
Hoțul din San Marengo : Carpațl (10; 12; 
14; 16; 18,15; 20,30), Capitol (9,45; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21), Excelsior (10; 12,15; 14,30; 
16,30; 18,45; 21), Feroviar (10; 12; 14; 16; 
18,15; 20,30). Atențiune, părinți ! : Festival 
(9,46; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45), Aurora 
(10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), Adesgo (10,30; 
15,30; 18; 20,15). Harakiri — cinemascop : 
Victoria (10,15; 12,45; 15,30; 18; 20,30).
Qlvltoq : Central (9,30; 11,45; 14; 16,15;
18,30; 20,45), Bucegl (10; 12; 14; 16; 18,15;
20.30) . Iurta de aur : Lumina (rulează în 
continuare de la orele 10 la orele 14 ; 16; 
18,15; 20,30). Placido : Cosmos (16; 18; 20). 
Tudor — ambele serii : Union (11; 16;
19.30) , Unirea (11; 16; 19,30). Program spe
cial pentru copii : Doina (orele 10). Me
dicamentul care ucide — ambele serii : 
Doina (11,30; 16; 19,30), Progresul (11,30; 
15,30; 19). Program de filme documentare : 
Timpuri Noi (rulează în continuare de la 
orele 10 la orele 21). Magazin film ; Glu- 
leștl (10; 12; 14; 18; 18,15; 20,30), Floreasca 
(16; 18,15; 20,30). Podul : înfrățirea între 
popoare (11,30; 14; 16; 18,15; 20,15), Arta 
(11; 15; 17; 19; 21), Melodia (10; 12; 15,30; 
18; 20,30). Agatha, lasă-te de crime 1 : 
Cultural (10,30; 12,30; 15; 17; 19; 21), Co- 
trocenl (14,30; 16,45; 19; 21,15). Cavalerul 
Pardalllan — cinemascop : Dacia (9; 11; 
13; 15; 17; 19; 21). Vară șl fum — cine
mascop : Buzeștl (11,30; 15,30; 17,45; 20). 
Nu ești singur : Crîngașl (11,30; 16; 18; 
20). Pisica de maro : Tomls (10,16; 12; 
13,45; 16,30; 18,30; 20,30), Lira (15; 17; 19; 
20,45). Privește înapoi cu mînle — rulează

menaj
mai mare exigență pentru calitate.

în magazine am asistat și la o 
altă discuție. „Sifoanele pe care 
le-am cumpărat de la dv. nu sînt 
bune. Le-am încărcat și răsuflă la 
capete“ — reclama cineva. într-ade- 
văr, sifoanele sînt necorespunzătoa
re. La unele, capetele nu sînt etanșe, 
altele curg sau au țevile strîmbe. 
Din aceste motive, în prima decadă 
a lunii ianuarie, depozitul I.C.R.M. 
a refuzat industriei locale din Tg. 
Mureș peste 7 000 de sifoane, care au 
făcut cale-ntoarsă la producător. 
De ce n-au fost înapoiate toate, de 
vreme ce tot defecte sînt ?

„SUFLETUL COMERȚULUI'
Se spune că reclama este „sufle

tul comerțului". Ce fel de reclamă 
fac însă magazinele care înghesuie 
în rafturi tot felul de mărfuri ? E- 
vident, ele nu fac un bun serviciu 
nici comerțului, nici cumpărătorilor. 
Din cauza aglomerării exagerate a 
mărfurilor, în raioanele unde se 
vînd produse din mase plastice și 
sticlărie cumpărătorul reușește cu 
greu să distingă ce este nou și fru
mos, ce-1 interesează, ce-i place. 
Transmitem ideea mai multor cum
părători •— care de fapt este o obli
gație pentru comerț — ca obiectele 
noi să fie expuse la locurile cele 
mai vizibile, iar piesele mai mari să 
fie reprezentate doar prin cîte o 
mostră. în acest fel, spațiile comer
ciale ar putea fi folosite mai bine, 
iar cumpărătorii s-ar orienta mai 
ușor.

Problemele ridicate mai sus sînt 
tot atît de actuale și pentru alte u- 
nități cu același profil. Este de da
toria celor care studiază cererea de 
consum a populației să-și îndepli
nească cu mai multă răspundere 
sarcinile, căci cumpărătorii așteaptă 
din partea producătorilor de articole 
de menaj și a comerțului sortimen
tele cele mai solicitate, mărfuri de 
cea mai bună calitate.

L. BÄCIUCU

Pe urmele materialelor 
publicate

în „Scînteia“ nr. 6127 și 6141 au 
apărut scrisorile „A rămas doar ju
mătate“ și „Pijama... pe ecran lat“, 
care sesizau că unele tricotaje de 
bumbac se deformează la spălat.

în răspunsul trimis ziarului, Di
recția generală industrială tricotaje 
și confecții din Ministerul Industriei 
Ușoare ne informează ce măsuri se 
întreprind pentru îmbunătățirea tri
cotajelor de bumbac. „întreprinde
rea „Crinul“, producătoarea pijama
lelor cu pricina — se arată — a fost 
dotată cu 2 calandre moderne, care 
efectuează operația de călcare, abu
rire și relaxare a tricoturilor. De
oarece și la imprimarea manuală se 
produceau anumite tensionări ale 
tricoturilor, în cursul trimestrului al 
II-lea se va monta o mașină auto
mată de imprimat, de construcție 
modernă, cu ajutorul căreia această 
operație se va face fără tensionări“.

Despre măsurile luate a informat 
ziarul și conducerea întreprinderii 
„Crinul".

la cinematografele : Flacăra (10; 14,30; 
16,30; 13,30; 20.30), Volga (10; 12,15; 16;
18,15; 20,30). Pompierul atomic : Vitan 
(15; 17; 19; 20,45). Jurnalul Annei Frank
— cinemascop ; Miorița (10,15; 13,15; 16,15; 
19,45), Drumul Sării (10; 16; 19). Primul 
reportaj — cinemascop : Munca (11; 15,30; 
18; 20,30). Cu toții acasă : Popular (10,30; 
16; 18,15; 20,30). Valsul nemuritor : Mo
șilor (15; 17; 19; 21). Uraganul : Viitorul 
(11,30; 16; 18,15; 20,30). Parașutiștii : Co- 
lentina (16; 18; 20), Luceafărul (16; 18,15;
20,30).  Goi printre lupi — cinemascop : 
Ferentari (16; 18,15; 20,30). A treia repriză
— cinemascop : Pacea (11; 16; 18; 20).

TELEVIZIUNE : Orele 8,50 — Gimnas
tica de înviorare la domiciliu. 9,00 — 
Emisiune pentru copii șl tineretul școlar. 
10,30 — Rețeta gospodinei. 11,00 _  Emi
siune pentru sate. In jurul orelor 14,00 
șl 20,55 — Aspecte de la Jocurile Olim
pice de iarnă — Transmisiune de la 
Innsbruck. 19,00 — Jurnalul televiziunii, 
19,10 — Program distractiv, înregistrat 
pe peliculă. 19,35 — Filmul documentar 
„Pașii vieții“. 20,20 — Muzică ușoară. In 
încheiere — Buletin de știri, sport șl 
buletin meteorologic.

CUM VA Fl VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 10. 

11 șl 12 februarie. In țară : Vreme schim
bătoare cu cerul temporar noros. Ninsori 
locale. Vînt ntoderat. Temperatura ușor 
variabilă. Minimele vor fl cuprinse între 
minus 2 și minus 12 grade, local mal 
coborîte, Iar maximele între minus 5 șl 
plus 5 grade. Ceață locală la sfîrșitul 
Intervalului. In București : Vreme schim
bătoare, cu cerul temporar noros. Nin
soare slabă. Vînt potrivit. Temperatura 
ușor variabilă.

1
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Iama la Sovata
SINDICATELOR

DIN R. S. F. IUGOSLAVIA

ale sindicatelor

VIZITELE DELEGAȚIEI CONSILIULUI 
CENTRAL AL UNIUNII

Cu o capacitate mal 
mare de cazare decît anul 
trecut, cu vile reamenaja- 
te și încă o cantină, re
cent construită, cu ca
dre capabile să asigure 
o asistență medicală cali
ficată, stațiunea balneo
climaterică Sovata' își pri
mește oaspeții în 1964. 
1 000 de persoane se și 
află în momentul de față 
în localitate. Spre a se 
simți cît mal bine, le-au 
fost repartizate vilele cele 
mai confortabile și căl
duroase. Anul acesta, pes
te 30 000 de oameni ai 
muncii își vor petrece la 
Sovata concediul de o-

dihnă, vor urma trata 
mente.

In stațiune se desfășoa
ră o bogată activitate cul- 
tural-sportivă. In fiecare 
serie se organizează ex
cursii, concursuri sportive. 
Acum sînt la ordinea zilei 
schiurile, patinele și săniu
țele. Programul Casei de 
cultură oferă tuturor posi
bilitatea de a alege mani
festarea preferată — un 
concert simfonic sau de 
muzică ușoară, o seară li
terară sau una distracti
vă, un simpozion, o con
ferință pe teme medicale 
sau un concurs de dans.

L. DEAKI
Foto : A. CARTOJAN

Noua cantină

Se pare că la Sovata și săniuța are efecte terapeutice.

Clipe plăcute în compania unor câr|l Interesante.

Delegația Consiliului Central 
Uniunii sindicatelor din R. S. 
Iugoslavia condusă de tovarășul 
Svetozar Vukmanovici-Tempo, pre
ședintele Consiliului Central al 
Uniunii sindicatelor iugoslave, a 
vizitat în zilele de 6 și 7 februarie 
Uzinele „Electroputere" din Cra
iova și Combinatul siderurgic din 
Hunedoara. Sîmbătă membrii dele
gației au sosit în orașul Brașov. în 
cursul dimineții, oaspeții au vizitat 
Uzinele de tractoare, iar seara au 
asistat la un spectacol dat la clubul 
„Tractorul" de către formațiile ar
tistice de amatori 
din localitate.

Vizitînd cele trei 
industriale, oaspeții 
cu muncitori, tehnicieni, ingineri, 
activiști sindicali, care le-au dat ex
plicații asupra proceselor tehnolo
gice și le-au vorbit despre munca 
și realizările lor. Tovarășul Sve
tozar Vukmanovici-Tempo a felici
tat pe muncitorii de la uzinele „E- 
lectroputere“ pentru faptul că în- 
tr-un timp foarte scurt și-au însu
șit producția locomotivelor Diesel 
electrice. El a apreciat modernele 
agregate ale Combinatului siderur
gic din Hunedoara, precum și uti
lajele de prim rang cu care este în
zestrată Uzina de tractoare.

în cursul Vizitelor, oaspeții s-au 
întîlnit cu membrii biroului execu
tiv al Consiliului regional al sindi
catelor Hunedoara și cu membrii bi
roului executiv al Consiliului local 
al sindicatelor Brașov. Cu acest pri
lej, membrii delegației au fost in
formați despre activitatea sindica
telor din regiunea Hunedoara și 
orașul Brașov.

mari obiective 
s-au întreținut

a diferendului dintre S.U.A. și Panama
WASHINGTON 8 (Agerpres). — 

După cum s-a mai anunțat, orga
nismul consultativ provizoriu al 
O.S.A. a adoptat propunerea de 
constituire a unei comisii generale 
pentru a ancheta cauzele diferendu
lui americano-panamez și a încerca 
să găsească o reglementare a con
flictului. într-un comunicat dat pu
blicității la Washington se subli
niază că a fost aprobată crearea 
mai multor comisii speciale de lucru 
care vor fi însărcinate să studieze 
diferitele aspecte ale diferendului. 
Numărul membrilor și sarcinile a- 
cestor comisii speciale vor fi defi
nite de comisia generală cu prilejul 
viitoarei sale ședințe. Totodată, a 
fost creată o comisie, alcătuită din

reprezentanți ai Mexicului, Braziliei, 
Republicii Costa Rica, Paraguayului 
și Uruguayului, care va pleca în cel 
mai scurt timp în Republica Pa
nama pentru a-și începe lucrările. 
Printre sarcinile acestei, comisii se 
află efectuarea unei anchete cu pri
vire la incidentele din 9 și 10 ia
nuarie în zona Canalului Panama, 
să propună procedurile ptentru men
ținerea păcii pînă ce va fi găsită o 
soluție finală și să ajute Statele 
Unite și Panama în eforturile lor 
pentru reglementarea diferendului.

Organismul consultativ provizoriu 
al O.S.A. a adresat de asemenea un 
apel guvernelor S.U.A. șâ Republicii 
Panama „de a se abține de la orice 
act care ar putea duce la violarea 
păcii în Panama".

Vizita la Moscova 
a delegației Partidului 

celor ce muncesc din Vietnam
MOSCOVA 8 (Agerpres). — TASS 

transmite : La 8 februarie Nikita 
Hrușciov, prim-secretar al C.C. al 
P.C.U.S., s-a întîlnit la Kremlin cu 
delegația Partidului celor ce mun
cesc din Vietnam, condusă de Le 
Duan, prim-secretar al C.C. al Parti
dului celor ce muncesc din Vietnam.

In cursul întîlnirii care s-a desfă
șurat într-o atmosferă de sinceritate 
și prietenie tovărășească, au fost 
discutate probleme prezentînd in
teres reciproc.

C.C. al P.C.U.S. a oferit în Marele 
Palat al Kremlinului 
cinstea delegației.

un dejun în

(Agerpres)

W? w
w.y

Olimpiada 
alba

HOCHEISTII SOVIETICI CAMPIONI 
OLIMPICI,

U.R.S.S.—Canada 3—2
Derbiul turneului olimpic de hochei, pe 

care prin intermediul televiziunii l-au pu
tut urmări și iubitorii sportului din jara 
noastră, a avut loc ieri seară pe patinoa
rul acoperit de la „Eisstadion". In fața a 
circa 11 000 de spectatori, echipele U- 
niunii Sovietice și Canadei au desfășurat 
un joc extrem de palpitant. La început se 
părea că hotheiștii canadieni vor reuși 
să se revanșeze în urma insuccesului a- 
vut cu o seară înainte în fața echipei ce
hoslovace. Ei au înscris de altfel primul 
gol ăl meciului. Sportivii sovietici au do
minat însă cu autoritate în celelalte două 
reprize și au cîștigat partida cu scorul 
de 3-2 (Ö-1 ; 2-1 ; 1-0). In acest fel, se- 
lecțiotiafă U.R.S.S. a terminat neînvinsă 
întrecerea, cucerind titlurile de campioa
nă olimpică, mondială și europeană.

Alte rezultate — grupa A : Germa
nia — Finlanda 2-1 ; S.U.A. — Elveția 
7-3 .

Grupa B : Romînia — Italia 6-2 ; Nor
vegia — Austria 8-2 ; Polonia — Iugo
slavia 9-3 ; Japonia — Ungaria 6-2. As
tăzi au loc ultimele meciuri. Romînia în- 
tîlnește Ungaria.

MONDIALI Șl EUROPENI
Duel pasionant Ia ștafeta 

4x10 km

★

ted dimineajă, la Seefeld, ningea li
niștit și termometrul arăta minus 5 grade 
cînd echipele de schiori din 15 jări s-au 
aliniat la startul probei de ștafetă 4 X 10 
km. După primul schimb conduce Fin
landa, urmată de U.R.S.S. la 6 sec. și 
Norvegia la 12 sec. In schimbul doi, so
vieticul Vaganov merge foarte tare și a- 
duce echipa sa pe primul loc. Intr-un 
înverșunat duel pentru medalia de aur, 
suedezul Roenlund cîștigă întrecerea.

Austriacul Stiegler 
campion Ia slalom special
Francezii porneau favorifi în în

trecere. Dar Francois Bonlieu și Jean 
Claude Killy cad chiar din prima manșă, 
fiind obligaji să abandoneze. In schimb 
austriecii au reușit să prezinte un schior 
în mare formă. Esfe vorba de Peppi 
Stiegler, fotograf în vîrstă de 25 de ani. 
El a ocupat locul I, cu un avans de 14 su
timi de secundă fafă de americanul Kidd.

* I
Pe colina de la Bergisel, flacăra olimpică arde la fel de vie ca și în ziua inau

gurării Jocurilor. Ea va fi stinsă astăseară.după ce săritorii de la trambulină își vor 
termina întrecerea care va desemna pe ultimul învingător al acestei olimpiade.

„Cupa orașului București“ la handbal

• întrecerea echipelor participante la 
„Cupa orașului București" a continuat 
ieri seară cu disputarea partidelor 
R. P. Romînă—R. P. Romînă (tineret) 
și U.R.S.S.—R. P. Ungară. Prima se
lecționată a țării noastre, în care au 
fost introduși jucătorii I. Popescu, M. 
Costache I și A. Bulgaru a evoluat 
de data aceasta mai aproape de va
loarea ei. Acțiunile ofensive au fost 
mai repezi și mai clare, ceea ce a fă
cut ca și eficacitatea lor să crească. 
Scorul partidei : 19—13. (9—5) pentru 
prima reprezentativă. în întîlnirea 
dintre selecționatele Uniunii Sovieti
ce și Ungariei, învingătorul a putut

fi cunoscut abia în ultimul minut de 
joc. Partida a fost echilibrată, cu faze 
spectaculoase create de ambele părți. 
Cu un finiș mai puternic, echipa Un
gariei și-a adjudecat victoria cu 15—14 
(8—7). Astăzi, de la ora 18,30, sala Flo- 
reasca va găzdui ultimele partide : 
R.
R.

P. Romînă (tineret)—U.R.S.S.
P. Romînă—R. P. Ungară.

Azi la ora 10,30

Trei meciuri de (otLal

Ș’

lai ©iîeva
o Ieri la Paris s-a desfășurat me

ciul internațional de rugbi în XV 
între echipele reprezentative ale 
Franței și Noii Zeelande. La capătul 
unui joc de mare spectacol, sporti
vii din Noua Zeelandă au repurtat 
victoria cu scorul de 12—3 (6—3).

o Tradiționalul cros internațional 
„Hannut" a fost cîștigat de campio
nul european în proba de 3 000 m 
obstacole, belgianul Gaston Roelants, 
care a realizat pe 10 km timpul de 
32’42”2/10.

Echipele bucureșfene de fotbal susțin 
astăzi noi jocuri de antrenament. Sta
dionul Giulești va găzdui meciul dintre 
Rapid și Dinamo Pitești. Pe stadionul 
din șos. Ștefan cel Mare, Dinamo Bucu
rești se va întîlni cu Mefalul-București. Pe 
stadionul său din str. dr. Sfaicovici, Pro
gresul se întilneșfe cu Tehnometal.

Supravegherea încetării tocului la frontiera 
dintre federația Malayeză și Indonaia

NEW YORK 8 (Agerpres). — La 
februarie, secretarul general al7

O.N.U., U Thant, a adresat mesaje 
identice miniștrilor afacerilor exter
ne ai Indoneziei, Filipinelor și Fede
rației Malayeze, în care arată că își 
dă acordul de principiu la cererea 
guvernelor celor trei țări de a în
sărcina Tailanda să supravegheze 
încetarea focului la frontiera situa
tă în insula Borneo dintre Federa
ția Malayeză și Indonezia. In me
saje se subliniază că această hotă- 
rîre nu impune nici o răspundere fi
nanciară din partea 
nite.

Potrivit relatărilor 
guvernul tailandez,

rerii guvernelor celorlalte trei 
țări, intenționează să trimită o echi
pă de observatori în Sarawak și în 
Borneo de nord, pentru a suprave
ghea încetarea focului.

Luni, în capitala Cambodgiei, ur
mează să înceapă tratativele dintre 
președintele Filipinelor și primul 
ministru al Federației Malayeze, 
Abdul Rahman.

Ptaa C.C. al P.S.U.G.
BERLIN 8 (Agerpres). — Intre 3 

și 7 februarie a avut loc la Berlin a 
V-a plenară a C.C. al P.S.U.G. Ple
nara a dezbătut raportul lui Walter 
Ulbricht, prim-secretar al C.C. al 
P.S.U.G., cu privire la „înfăptuirea 
politicii economice în 1964, acordîn- 
du-se o atenție deosebită industriei 
chimice“.

Au fost, de asemenea, prezentate 
rapoarte cu privire la planificarea și 
conducerea construcțiilor, aplicarea 
noilor măsuri în organizarea comer
țului și influența lor asupra produc
ției mărfurilor de larg consum. Ple
nara a ascultat un raport cu privire 
la pregătirea alegerii organelor de 
partid în 1964.

Națiunilor U-

agenției U.P.I., 
răspunzînd ce-

Luptă iu jurul împroprietăririi 
țăranilor brazilieni

RIO DE JANEIRO 8 (Agerpres). 
— Guvernul brazilian a însărcinat 
recent Agenția pentru reforma a- 
grară să împroprietărească un nu
măr de țărani cu pămînturi întinse 
nefolosite, situate lă' frontiera din
tre statele Rio de Janeiro și Bahia, 
în legătură cu aceasta ziarul „Cor- 
reio da Manha" a relatat că elemen
tele reacționare, aflate în slujba la
tifundiarilor, au transportat arme în 
această regiune pentru a se opune 
acțiunii de împroprietărire. Prin 
cîteva posturi de radio particulare, 
aceste elemente au adresat atacuri 
împotriva președintelui tării, Joao 
Goulart, precum și a membrilor gu
vernului.

Potrivit agenției Prensa Latina, în 
ciuda amenințărilor latifundiarilor, 
în orașul Gobernador Valadares au 
sosit funcționari ai Ministerului bra
zilian al Agriculturii pentru a în
cepe acțiunea de împroprietărire a 
țăranilor. Cîteva mii de țărani au o- 
cupat de pe acum o moșie din dis
trictul Macacu, care a fost recent 
expropriată.

MĂSURI ÎMPOTRIVA
COMERȚULUI CU STUPEFIANTE
Deși lucrările conferinței de la To

kio în problema stupefiantelör — con
vocată din inițiativa O.NJU., la care 
participă reprezentanți din 17 țări asia
tice, precum și din S.U.A., Franța și 
Australia — sînt secrete, presa japoneză 
subliniază că se discută probleme 
privind colaborarea țărilor Asiei în 
lupta împotriva comerțului cu stupefi
ante, tratarea celor îmbolnăviți de abu
zul de stupefiante și încheierea unui a- 
cord internațional cu privire la institui
rea unui control asupra folosirii stupe
fiantelor.

A FOST UN METEORIT!

Corpul femeii era învelit în veșminte 
lucrate cu fir de aur. Femeia purta 
cercei de aur în urechi, un lanț de aur 
cu pietre albastre și negre în jurul gî- 
tului, iar la mîna stingă avea un inel 
cu pecete tot din

Primele examene 
mis să se constate 
s-au păstrat foarte 
cu care era învelit 
conservat, experții 
de eucalipt.

aur.
radiologice au per- 
că organele interne 
bine. Scoțînd feșele 
corpul pentru 
au simțit un

a fi 
miros

Seismografii Observatorului de la Ca- 
jigal, Venezuela, au anunțat că la sud- 
est de Observator s-a produs o mișcare 
seismică de gradul patru, însoțită de o 
explozie, violentă și fenomene lumi
noase. Directorul Observatorului din 
Cajigal a declarat că este vorba, proba
bil, de căderea unui meteorit de pro
porții mari.
BULDOZERUL A SCOS LA IVEALĂ

O... MUMIE
Cu ocazia unor săpături efectuate 

lîngă Roma, un btildozer a scos la 
iveală un sarcofag sculptat, în care s-a 
găsit corpul mumificat al unei femei. 
Se presupune că mumia ar avea o ve
chime de aproximativ 1 800 de ani.

Doi arheologi cercetează craniul 
pietrificat al unui triceratops (dino
saur cu trei coarne), descoperit în 
statul Montana (S.U.A.). Craniul are 

o lungime de circa 2,5 m.

DIM WAJA CU1TÜRAÈ1 iJSFlÉiWAfïBWÂl
poezieiO carte despre Balet 

după poemul 
lui Blck „Cei 
doisprezece“Propaganda cunoștințelor economice

in pas cu sarcinile actuate
(Urmare din pag. I-a)

în fața propagandei este de a îmbi
na strîns tezele teoretice, prezen
tarea obiectivelor de bază stabilite 
de partid, cu problemele specifice 
fiecărei ramuri de producție, fiecă- 

, rei întreprinderi. In această privință 
s-au realizat însemnate progrese. 
Sînt semnificative, de pildă, tema- 
ticile cercurilor de economie concre
tă care, în cele mai multe locuri, re
flectă probleme izvorîte din necesi
tatea ridicării la un nivel mai înalt 
a activității economice în întreprin
derile respective: folosirea cu indici 
mai ridicați a tehnicii, moderni
zarea mașinilor și utilajelor, perfec
ționarea tehnologiei, valorificarea 
superioară a materiilor prime, îmbu
nătățirea calității produselor. Nume
roase cercuri de studiu, între care 
cele de la Uzina de tractoare din 
Brașov, Fabrica de confecții Boto
șani, folosesc metoda studiului la 
fața locului a unor probleme econo
mice de bază ale întreprinderii sau 
secției de către grupe de cursanți, 
care își expun apoi concluziile în
tr-un referat. Elaborarea unor ase
menea referate nu numai că favori
zează dezbaterea vie a problemelor 
în cerc, dar sporește considerabil e- 
ficacitatea studiului : analizînd, pe 
baza teoriei economice marxist-le- 
niniste, a hotărîrilor și directivelor 
partidului, situația din întreprinde
rea sau secția în care muncesc, 
cursanții pot da o contribuție mai 
mare la îmbunătățirea activității a- 
cestora.

Mai sînt însă destule cazuri cînd 
în lecții, seminarii, conferințe, pro
blemele economice sînt tratate în 
general, după carte, fără a se face o 
legătură strînsă cu sarcinile și preo
cupările colectivelor de muncă. Pe 
bună dreptate, într-o scrisoare tri
misă ziarului nostru, un cursant din- 
tr-un cerc de economie concretă din 
Galați critica faptul că la teme 
deosebit de actuale în întreprinde
re, cum sînt : „Reducerea consumu
lui specific de metal, sarcină impor
tantă în lupta pentru reducerea 
prețului de cost" sau „Analiza în
deplinirii planului de sporire a pro
ductivității muncii", propagandistul,

reproducînd aidoma exemplele din 
manual, le-a vorbit despre... între
prinderi din regiunea Banat și din 
orașul București.

Unele organizații de partid nu 
leagă propaganda de partid de preo
cupările pentru realizarea sarcinilor 
economice. In întreprinderi ca Uzina 
nr. 2. Ploiești, Rafinăria Ploiești- 
Nord s-au semnalat, la un moment 
dat, deficiențe în organizarea și dis
ciplina muncii, pierderi de produse 
petroliere. Era de așteptat ca lupta 
pentru întărirea disciplinei socialiste 
a muncii, pentru eliminarea pierde
rilor să fie pusă în centrul muncii 
de propagandă și politico-educative. 
Multe cercuri și cursuri de partid de 
aci s-au ocupat însă slab de aces
te probleme. Conferințele care se 
țin au uneori un caracter gene
ral, îneît s-ar putea adresa mun
citorilor din oricare altă întreprin
dere. Ruperea de viață îi răpește 
propagandei prospețimea, combativi
tatea, eficiența. Numai în măsura în 
care abordează problemele actuale 
arzătoare și ține seama de sarcinile 
și preocupările fiecărui colectiv, pro
paganda de partid poate să exer
cite efectiv influență asupra activi
tății oamenilor muncii, să-și sporeas
că rolul educativ, să determine creș
terea contribuției fiecăruia la reali
zarea sarcinilor puse de partid.

Experiența arată că una din prin
cipalele căi de sporire a eficacității 
propagandei cunoștințelor economice 
este atragerea la această activitate a 
unor cadre de specialiști cu o bogată 
experiență. în general, în acest an 
școlar organele și organizațiile de 
partid au asigurat creșterea numă
rului de propagandiști din rînduri- 
le inginerilor și tehnicienilor cu cu
noștințe economice corespunzătoare. 
Comitetele orășenești de partid 
Galați, Cluj au atras cele mai bune 
cadre din întreprinderi și instituții 
să țină conferințe pe teme economi
ce în întreprinderi ; conferințele sînt 
audiate cu mult interes de munci
tori, tehnicieni și ingineri.

Complexitatea problemelor econo
mice necesită o temeinică și siste
matică pregătire a propagandiștilor. 
Un rol important în această pregă
tire îl au, firește, lecțiile și semina-

riile la temele prevăzute în program. 
Experiența cabinetului regional de 
partid Ploiești și a altor cabinete a 
dovedit că o asemenea pregătire este 
pe deplin posibilă și pentru propa
gandiștii cercurilor de economie con
cretă. Cu toată diversitatea temati
cilor acestor cercuri, care variază de 
la o întreprindere la alta, probleme 
ca promovarea progresului tehnic, 
productivitatea muncii, organizarea 
și normarea muncii, specializarea și 
cooperarea în industria socialistă și 
altele se studiază într-un fel sau 
altul în mai toate cercurile și tocmai 
de aceea ele pot constitui obiectul 
pregătirii în comun, sistematice, a 
propagandiștilor. Aceasta este întru 
totul posibil și necesar și pentru pro
pagandiștii cercurilor și seminariilor 
în care se studiază economia a- 
grară.

Pentru a-i ajuta pe propagandiști 
să aibă o largă perspectivă, să fie la 
curent cu tot ce e nou în economia 
țării și pe plan local, comitetele re
gionale, raionale și orășenești de 
partid trebuie să completeze pre
gătirea acestora la temele din 
program cu expuneri pe probleme 
de ansamblu ale economiei, pe pro
blemele actuale ale principalelor ra
muri, ca și ale întreprinderilor din 
regiunea, raionul, orașul respectiv. 
Bună este și metoda folosită de 
unele organizații de partid din între
prinderi ca Uzinele „1 Mai" Ploiești, 
de a-i informa periodic pe propa
gandiști asupra mersului îndeplinirii 
planului și asupra principalelor pro
bleme ale producției în întreprinde
rea în care își desfășoară activita
tea. Acesta este un prețios ajutor 
pentru propagandiști în legarea 
strînsă a învățămîntului de partid 
de viață.

însușirea unor temeinice cunoș
tințe economice de către membrii 
de partid, ca și de către masa largă 
a oamenilor muncii, constituie o 
parte componentă a educației lor 
socialiste. îmbunătățirea continuă a 
învățămîntului economic va contri
bui la creșterea capacității și price
perii cadrelor de specialiști și a oa
menilor muncii în înfăptuirea poli
ticii partidului de desăvîrșire a con
strucției socialiste.

țara

nostru, 
și care

istoriei
lungul

Sub titlul „Ro
mînia“, la Atena a 
apărut, în editura 
„Kedros“, cartea 
scriitorului și pu
blicistului grec 
Kostas Birkas. Au
torul, care a vizi

tat Romînia în ultimii ani, arată că 
scopul său a fost acela de a face 
cunoscută publicului grec realitatea 
dintr-o țară prietenă.

Cartea este însoțită de o prefață, 
semnată de acad. Spiros Melas, pre
ședintele Academiei de Științe din 
Atena, vechi prieten al Romîniei. 
„Cum aș fi putut refuza, declară a- 
cesta printre altele, să scriu prefața 
cărții unui autor care, cunoscînd în
deaproape o țară ca frumoasa pa
trie a lui Eminescu, Caragiale, Sa- 
doveanu, Arghezi și Beniuc, încearcă 
să o prezinte și poporului 
țară pe care am îndrăgit-o 
ne-a îndrăgit“.

Primul capitol, consacrat 
țării, poartă pe cititor de-a
secolelor de luptă zbuciumată pen
tru independență și progres social a 
poporului romîn. Rînd pe rînd, din 
filele cărții se desprind chipurile lui 
Decebal, Doja, Mihai Viteazu, Horia, 
Cloșca și Crișan, Tudor Vladimires- 
cu, Bălcescu. Apoi, sînt evocate, pe 
larg, răscoala din 1907, luptele mun
citorilor din 1918, cele de la Grivița 
din 1933, insurecția de la 23 August 
1944.

In capitolul următor se dau am
ple date geografice despre țara 
noastră. Cititorul găsește apoi pre
zentarea amănunțită a Romîniei 
noi. Autorul acordă o deosebită a- 
tenție capitolului despre economia 
țării, pe care îl ilustrează cu nume
roase date și cifre privitoare la pu
ternicul avînt al industriei, transfor
marea socialistă a agriculturii și în
zestrarea ei cu mașini moderne, dez
voltarea transporturilor, comerțului 
interior și exterior etc. Sînt subli
niate drepturile larg democratize, 
precum și libertățile de care se 
bucură toți cetățenii, indiferent de 
sex sau naționalitate. Din paginile

noastră
cărții se desprinde caracterul pașnic 
al muncii și vieții poporului romîn, 
năzuințele sale de pace, dorința de 
colaborare cu toate popoarele.

Textul lui Kostas Birkas devine și 
mai convingător prin faptul că au
torul prezintă și unele comparații 
cu situația Romîniei dinainte de 
război. El consemnează impresiile și 
părerile mai multor concetățeni ai 
săi, care au vizitat R.omînia ; printre 
aceștia se află și unele personalități 
de seamă din Grecia.

Intr-un capitol aparte se vor
bește despre legăturile istorice din
tre cele două popoare, grec și ro
mîn, despre luptele duse în comun 
pentru independență, despre rela
țiile tradiționale de prietenie dintre 
ele.

Intr-o frumoasă prezentare grafi
că, cuprinzînd peste 500 de pagini, 
volumul e ilustrat cu numeroase 
fotografii. E intr-adevăr — după 
cum subliniază și autorul — o carte 
despre trecutul și prezentul Romî
niei, dar mai ales despre prezentul 
ei. Scrisă cu multă prietenie față de 
poporul nostru, lucrarea lui K. Bir
kas reprezintă o contribuție remar
cabilă la cauza cunoașterii recipro
ce, apropierii 
romîne.

și colaborării greco-

Atena.
AL. GHEORGHIU

Tiș- 
vîrstă 

ani, a 
partitu- 
baletul

act „Cei

Compozitorul so
vietic Boris 
cenko, în 
de 24 de 
terminat 
ra pentru 
într-un
doisprezece“, com
pus pentru Tea
trul academic de 
operă și balet din 
Leningrad pe ba
za poemului cu a- 
celași nume al 
poetului Alek
sandr Blok.

Cele 12 capitole 
ale poemului, pă
trunse de patos 
romantic, repre
zintă o împletire 
de episoade și 
imagini care for
mează un tablou 
de ansamblu al 
Leningradului cu
prins de avîntul 
revoluției. Muzica 
lucrării este pre
sărată cu cuplete 
populare, iar fi
nalul reprezin
tă un marș trium
fal.

O librărie, rafturi ti- 
xite de cărți, o cartote- 
că. Funcționara îți înmî- 
nează. la cerere, o fișă 
mică, dreptunghiulară, 
pe care o completezi : 
numele, profesiunea, a- 
dresa. Și, astfel, ai deve
nit membru al „Clubului 
prietenilor poeziei“. Din 
lista de titluri pe care o 
oferă aceeași fișă poți a- 
lege versurile preferate. 
Prin cumpărarea a 4 vo
lume îți asiguri un pre
miu : o cărțulie de buzu
nar frumos tipărită și 
ilustrată — „Breviarul 
dragostei“ sau „Versuri 
despre Praga", lucrări 
antologice întocmite cu 
competență și prefațate 
de poeți prestigioși.

La intrarea sa în cel 
de-al patrulea an de ac
tivitate, „Clubul priete
nilor poeziei“ numără 
30 000 membri. în vara 
trecută erau 24 000. Creș
terea indică sporul de 
popularitate ca și valoa
rea inițiativei Uniunii 
Scriitorilor Cehoslovaci. 
Argumentul cifrelor este 
elocvent : un volum de 
versuri obișnuit se tipă
rește în 2 000—3 000 e- 
xemplare ; același volum 
apărut în colecția clubu
lui se bucură de un tiraj 
de 10 000 exemplare.

„Prietenii poeziei“ edi

tează două colecții : cla
sici cehoslovaci și uni
versali și noua poezie 
cehoslovacă. Colecția cla
sicilor cuprinde versuri 
alese, o prezentare a ope
rei poetului, 
precum și un 
pe care sînt imprimate 
versuri recitate de actori 
cunoscuți sau de înșiși 
respectivii poeți. Tirajul: 
20 000—25 000 exemplare.

„Prietenii poeziei“ se 
bucură de două privile
gii : cartea lor este mai 
ieftină decît cea destina
tă marelui public, după 
cum — cu rare excepții 
— este tipărită exclusiv 
pentru ei. O statistică în
treprinsă de Uniunea 
Scriitorilor stabilește că 
80 la sută dintre „priete
nii poeziei“ sînt tineri, 
elevi și studenți.

Seri de poezie se orga
nizează la Teatrul ” 
țional, la 
muzică sau 
Municipală — în Praga, 
la Ostrava
Labem, Olomouc și Mla
da Boleslav. „Prietenii 
poeziei" au teatrele lor. 
La sate, teatrele de ama
tori difuzează cuvîntul 
poeților. „Prietenii poe
ziei" se află pretutindeni.

ilustrații, 
microdisc

Na-
Teatrul de 
la Biblioteca

și Ustj nad

HORIA LIMAN
Praga.

Un noo succes de librărie in Italia;
„Divina Comedie“

O cumpărătoare îl întreabă plină 
de nerăbdare pe librar : A venit 
nr. 4 ? — Epuizat, răspunde acesta.

Nr. 4 — după cum relatează 
Sauche de Gramont, trimisul la 
Roma al ziarului „New York He
rald Tribune" — reprezintă Cîntul 
al patrulea din „Divina Comedie" 
a lui Dante Aligheri, care a deve
nit acum cel mai mare succes de 
librărie în Italia. Capodopera 
scrisă de Dante în secolul al 
XIV-lea apare în fascicole săp-

tămînale, care se vînd la prețuri 
reduse. Este cea mai mare surpriză 
în domeniul editorial din ultimii 
cîțiva ani. Se vînd săptămînal cam 
300 000 de exemplare. înainte Dan
te era limitat la sălile de clasă și 
la bibliotecile savanților. Succesul 
de librărie pe care-1 obține e atri
buit de comentatori încrederii edi
torilor în publicul larg care dove
dește mai mult bun gust decît cre
deau unii dintre ei.

PE SCOT
® între 6 și 11 septembrie va ave; 

Ioc la Salzburg cel de-al cincilea Con
gres Hegel. Vor prezenta referate, prin
tre alții, Egorov (Moscova), Lissa (Var
șovia), Jean Hyppolite (Paris) etc. Con 
greșul precedent a avut loc Ia Geneva

® După cum relatează ziarul „Di; 
Presse", cunoscutul pianist Arthur Ru
binstein, în etate de 75 ani, mai dă și 
la această vîrstă înaintată cîte 100 de 
concerte pe stagiune.

® Un grup de tineri actori de Ia tea
trul „Ca’Foscari“ din Veneția au hotărît 
să creeze o companie teatrală : „Teatrul 
stabil al Veneției". Veneția nu avea încă 
o companie teatrală permanentă, deși 
este sediul unor importante festivaluri 
internaționale de artă dramatică.
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În pregătirea conferinței partizanilorLa frontiera ,comună

păcii din țările nordice

ADDIS ABEBA 8 (Agerpres). — 
'Agențiile de presă semnalează că în 
cursul zilelor de vineri și sîmbătă la 
frontiera dintre Somalia și Etiopia 
au izbucnit ciocniri militare violen
te care au antrenat forțele militare 
regulate ale celor două țări. Au avut 
loc ciocniri îndeosebi în regiunea de 
frontieră Ogaden, care aparține E- 
tiopiei dar pe care o revendică cu 
insistență Somalia, ea fiind locuită 
în mare parte de populație soma- 
leză. Acest diferend este o moște
nire a dominației colonialiste. Atît 
Somalia cît și Etiopia își declină 
responsabilitatea pentru dezlănțui
rea ciocnirilor militare. După cum 
anunță agenția France Presse, în 
cursul luptelor, atît de o parte cît și 
de cealaltă s-au înregistrat morți și 
răniți.

Guvernele Somaliei și Etiopiei au 
declarat stare de urgență în regiu
nea respectivă de frontieră.

împăratul Haile Selassie a trans
mis tuturor șefilor statelor africane 
membre ale Organizației unității a- 
fricane un mesaj în care îi infor
mează asupra situației încordate de 
la frontiera Etiopiei cu Somalia.

SAIGQN: Redistribuirea rolurilor*,.
SAIGON 8 (Agerpres). — Sîmbătă ' 

dimineața s-a anunțat la Saigon 
componența noului guvern sud-viet- 
namez format de generalul Nguyen 
Khanh, care, în afară de postul de 
prim-ministru, și-a asumat și func
ția de președinte al Comitetului 
militar revoluționar.

Șeful statului a fost desemnat ge
neralul Duong Van Minh, liderul

i
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Pichete de elevi au fost postate zilele trecute în fața a 297 școli new- 
yorkeze. Aproape 500 C00 de elevi au participat la o largă acțiune, la 
care s-au alăturat și profesori, pentru integrarea rasială totală în școli.

BRASILIA
la o 

am 
Pla-

un zbor de trei ore 
de 4 000 de metri, 

interiorul Braziliei, pe

După 
înălțime 
ajuns în 
toul Central, la aeroportul celei mai 
tinere capitale din lume — Brasilia.

Larga autostradă ce duce spre 
capitală este mărginită de vaste te
ritorii pustii, pe care însăși iarba pi
pernicită și cactușii împrumută ceva 
din culoarea roșcată a solului.

Districtul Federal ocupă o suprafa
ță de 10 000 kmp, la altitudinea de 
1100 m a Platoului Central. Cu toate 
că e încadrat de fluvii ca Rio Pre- 
to la est și Rio Descoberto la vest, 
în timpul celor șase luni de secetă 
totală platoul se transformă în ab
sența unui sistem de irigație, într-un 
adevărat deșert...

înainte de a ajunge realitate, Bra
silia a fost un vis. Mutarea capitalei 
în centrul geografic al țării a fost 
visul revoluționarilor „Inconfidentes" 
din 1789, luptători pentru eliberarea 
Braziliei de sub jugul colonial por
tughez. Reluată, ideea a fost susți
nută în fața Curții Imperiale de de- 
putați democrați ca Jose Bonifacio 
de Andrade. Odată cu proclamarea 
independenței Braziliei (1822) încep 
și primele proiecte. Dar ele sînt 
abandonate din lipsă de fonduri.

Prezența Brasiliei e o problemă de 
echilibru demografic. Ca să înțele
gem oportunitatea ei, e suficient să 
privim harta imensului teritoriu bra
zilian de mai bine de 8 milioane 
kmp. în timp ce pe litoral se con
centrează 15 locuitori pe kilometru 
patrat, în interior procentul scade la 
1 locuitor la 2 kilometri patrați. Ast
fel, 93 la sută din populația Braziliei 
ocupă doar 36 la sută din teritoriul 
național... De aceea Brasilia, departe 
de a fi un simplu act constituțional, 
este înainte de toate un act de pio
nierat.

„Conquista" (cucerirea) interiorului 
a început cu primele borne înfipte 
pe un teritoriu pustiu. Din cele mai 
îndepărtate colțuri ale țării, dar mai 
ales din statele din nord-est, unde 
problema agrară prezintă maximă 
acuitate, tradueîndu-se prin foamete 
și exod în masă, oamenii, auzind de 
posibilități de lucru, vin împreună 
cu familiile lor să construiască noua 
capitală.

Juriul concursului internațional, la 
care participă 26 de arhitecți cu re
nume mondial, propulsează pe pri
mul plan al construcției capitalei

hi luări de poziție în problema cipriotă
• Declarații oficiale la Bonn, Roma și Atena • Un în
demn al Consiliului Mondial al Păcii • Trimiteri de în

tăriri militare engleze în insulă

să se gră

ministrul

In legătură cu problema cipriotă, 
agențiile de presă au transmis

— din Bonn : declarația unui pur
tător de cuvînt oficial care a făcut 
cunoscut că guvernul federal s-a o- 
cupat cu multă atenție de situația 
care s-a creat în Cipru. El n-ar dori 
însă, a precizat acesta, 
bească de a lua o poziție care ar a- 
fecta relațiile cu Cipru.

— din Roma : Saragat, 
de externe al Italiei, răspunzînd în 
parlament la interpelări, a exclus 
posibilitatea participării Italiei la 
forța de politie a N.A.T.O., potrivit 
proiectului anglo-american.

— din Londra : declarația intitu
lată „Nici o intervenție a N.A.T.O. 
în Cipru“, dată publicității de John 
Bernal, președintele executiv al 
Consiliului Mondial al Păcii, în care 
este aprobată poziția guvernului ci
priot de neadmitere a 
N.A.T.O. pe insulă.

La Nicosia ambasadorul 
în Cipru, P. K. Ermoșin, 
președintelui Republicii Cipru, ar
hiepiscopul Makarios, o copie după 

trupelor

U.R.S.S. 
a remis

juntei militare înlăturate de la pu
tere de generalul

Corespondentul 
rului „New York 
că detașamentele 
provocat zilele acestea o mare în- 
frîngere trupelor guvernamentale în 
delta fluviului Mekong, la 
sud-vest de Saigon.

Khanh.
din Saigon al zia- 
Times" relatează 
de partizani au

85 mile
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două nume : cel al urbanistului Lu
cio Costa și al arhitectului Oskax 
Niemeyer.

Ideea urbanistului Lucio Costa, 
urmînd exigențele topografiei, se 
oprește pînă la urmă la ima
ginea unui gigantic avion. De aici 
și numele planului urbanistic al Bra
silier : Plan-Pilot. Deci : un fuselaj și 
două aripi. La punctul cel mai înalt 
al orașului, situat la coada avionu
lui nostru, se înalță uriașul turn al 
Radioteleviziunii. Coborînd pe fuse
laj vom întîlni Piața Municipală, ur
mată de stadioanele și arenele sec
torului sportiv, de centrul de diver
tisment (cu restaurante, baruri, ci-

însemnări de călătorie 
din Brazilia

nematografe etc), de o autogară cu 
scări rulante și încăpătoare ascen
soare, inima capitalei, legînd-o prin 
artere de beton cu toate punctele ță
rii. Urmează un alt sector — de o 
parte instituții culturale: teatrul- 
piramidă în construcție, biblioteca, 
muzeele etc., de alta catedrala im
presionantă prin forma ei modernă. 
De aici, esplanade largi, despărțite 
de o zonă verde, coboară paralel, 
mărginite de cele 11 blocuri geome
trice ale ministerelor, spre Piața ce
lor Trei Puteri. Puterea legislativă e 
reprezentată aici de Camera și Se
natul Federal, cea executivă — de 
Palatul Planalto și cea judecătoreas
că — de Palatul Tribunalului Suprem 
Federal. In continuare, la o distan
ță de 4 km de centru, pe malul nou
lui lac artificial Pinheiro (40 km lun
gime, 2 km lărgime și 600 milioane 
m c apă), e situat Palatul Alvorada 
— reședința președintelui republicii. 
Tot în acest sector vor fi amplasate 
ambasadele (deocamdată ele sînt 
la Rio). Cele două aripi ale Pla- 
nului-Pilot, prevăzute cu cinci piste 
paralele (una centrală de mare vi
teză și două duble, destinate tra
ficului local, separate prin spații ar- 
borizate), cuprind sectoarele co
mercial, bancar, hotelier etc, ca și 
cartierele de locuințe atît individuale 
cît și „caisele", un fel de microra- 
ioane. Două sau mai multe „caree", 
fiecare cu 10 000 de locuitori, foi- 

mesajul adresat de premierul N. S. 
Hrușciov în problema Ciprului gu
vernelor Marii Britanii, Statelor 
Unite, Franței, Turciei și Greciei.

Referindu-se la acest mesaj, 
Christian Xantopoulos Palamas, mi
nistrul afacerilor externe al Greciei, 
a declarat la Atena că consideră 
drept „un element pozitiv" faptul că 
„o mare putere ca Uniunea Sovie
tică recunoaște cauza justă a Ci
prului". Palamas și-a exprimat re
gretul pentru faptul că în ultimele 
zile presa britanică și americană 
preconizează împărțirea insulei ca „o 
soluție inevitabilă" în problema Ci
prului.

LONDRA 8 (Agerpres). — La 8 fe
bruarie conducătorul delegației ci- 
prioților greci la conferința de la 
Londra, Glafkos Clerides, a părăsit 
capitala Angliei înapoindu-se la Ni
cosia. înainte de plecare, Clerides a 
declarat că, deși conferința conti
nuă, situația a ajuns într-un impas : 
„Noi vrem un Cipru independent și 
unit și turcii vor o împărțire fizică“. 
După aproape trei săptămîni de ne
gocieri, a adăugat Clerides, „este 
limpede că nu s-a ajuns la nici o 
bază pentru încheierea unui acord 
în domeniul politic".

între timp, guvernul britanic tri
mite noi întăriri militare în Cipru. 
La 8 februarie din Malta a plecat 
spre insulă pe calea aerului un ba
talion de 500 de oameni.

Răspunsurile unor șefi de state și guverne

MOSCOVA 8 (Agerpres). — Răs- 
punzînd la mesajul lui N. S. Hruș
ciov, adresat la 31 decembrie 1963 
șefilor de state și guverne, pre
ședintele Jorge Alessandri al Repu
blicii Chile arată că țara sa dorește 
în mod sincer pacea și este încre
dințată că contradicțiile internațio
nale pot fi rezolvate prin mijloace 
pașnice, în condițiile respectării tra
tatelor în vigoare. Președintele ara
tă că ideile cuprinse în mesajul lui 
N. S. Hrușciov vor fi studiate cu cea 
mai mare atenție de guvernul chi
lian.

Șeful guvernului provizoriu al 
Republicii Dahomey, Christophe So- 
glo, salută mesajul șefului guvernu
lui sovietic, exprimîndu-și în același 
timp încrederea că O.N.U. și, în 
ceea ce privește statele africane, 
Organizația Unității Africane ar 
putea acorda un ajutor efectiv în 
pregătirea, iar apoi și încheierea 
unui tratat cu privire la reglemen
tarea pe cale pașnică a probleme
lor teritoriale și de frontieră.

Sirimavo Bandaranaike, primul 
ministru al Ceylonului, arată în 
mesajul său de răspuns că încheie
rea unui acord internațional, prin 
care statele să renunțe la folosirea 
forței în rezolvarea litigiilor terito- 

dezolantă. Te 
tinere ruine

lent. Unele 
finisare, dar 
fundație, lu-

mează „super quadros", prevăzute 
fiecare cu școală-parc, situată în 
centrul careului, o piață comercială, 
un club.

Aici urmau să locuiască și munci- 
torii-constructori ai noului oraș. Dar 
cei mai mulți din ei au rămas 
în vechile lor locuințe, în căsuțele și 
barăcile din Nucleul Pionierilor, în 
orășelele-satelite cu profil agrar, ră
sărite în jurul capitalei. Și oricît ar 
părea de necrezut într-un asemenea 
oraș planificat și construit de la în
ceput cu rigla și compasul, întîlnești 
pe aici favelele, despre care vor
beam în reportajul despre Rio și 
care — răsărite spontan, neplanifi
cat — reflectă realități sociale sum
bre ale Braziliei contemporane.

Dintr-o populație planificată la ju
mătate de milion — satisfăcînd ne
cesitățile unei administrații centrale 
de stat și aprovizionarea în bune 
condiții a capitalei — Brasilia are 
astăzi 220 000 de locuitori. Priveliștea 
construcțiilor începute și sistate din 
lipsă de fonduri e ' - - -
afli în fața celor mai 
ale lumii.

Ritmul construcției e 
edificii sînt în curs de 
nu se mai sapă nici o 
crările monumentale începute și des
tul de avansate ca de pildă Teatrul, 
Catedrala, Turnul Radioteleviziunii 
ș.a. sînt abandonate. Sume imense în 
dolari plătite pentru structuri meta
lice, echipamente ele. unor grupuri 
financiare din S.U.A.... (tot oțelul 
pentru construcțiile Brasiliei a fost 
importat din S.U.A. cu toate că, după 
afirmația presei progresiste, putea fi 
adus de la Volta-Redonda — in
dustria siderurgică de stat a Brasi
liei — dar ce-i de făcut ? monopolu
rile au aici pilonii lor de sprijin). 
Milioane de dolari, creditați din ex
terior cu o dobîndă 
sută pentru mașini 
5 500 000 000 cruzeiros 
„Obligațiile Brasilia", 
renuri, titluri etc.) 
sindu-se în fața unei 
economice și financiare, în fața u- 
nor complexe probleme de interes 
național a căror rezolvare impune 
urgență și eforturi susținute, deo
camdată realizarea Planului-Pilot a 
trecut pe unul din ultimele planuri 
ale perspectivelor braziliene...

Viața în capitală este anevoioasă.

de 6,1 la 
și materiale, 

(obținuți prin 
vînzări de te- 
cheltuiți... Gă- 
dificile situații

HELSINKI 8 (Agerpres). — Parti- 
cipanții la conferința reprezentanți
lor partizanilor păcii din regiunile 
polare ale Finlandei, Suediei, Nor
vegiei și Uniunii Sovietice, care și-a 
desfășurat lucrările la Kemi (Fin
landa), au adresat un apel tuturor lo
cuitorilor din aceste regiuni, precum 
și organizațiilor lor, cerîndu-le să 
participe la lupta pentru transfor
marea regiunilor lor în teritorii ale 
păcii, prieteniei și bunăstării eco
nomice.

Intr-o rezoluție adoptată se rele-

Cuvântarea președintelui Dorticos
HAVANA 8 (Agerpres).— La Ha

vana a avut loc o ședință festivă 
consacrată începerii cursurilor la 
Facultatea de medicină a Universi
tății din Havana. La ședință preșe
dintele Republicii Cuba, Osvaldo 
Dorticos, a rostit un amplu discurs 
în care s-a ocupat pe larg de pro
blemele legate de dezvoltarea ocro
tirii sănătății publice în Cuba.

Politica guvernului revoluționar în 
domeniul ocrotirii sănătății, a spus 
Dorticos, este îndreptată spre îmbu
nătățirea asistentei medicale a bol
navilor și în același timp spre rea
lizarea unui larg sistem de măsuri 
profilactice, îndeosebi în rîndul co
piilor.

Referindu-se la capturarea de

N. S. Hrușciov
riale și a problemelor de frontieră, 
va crea un climat internațional care 
va permite rezolvarea și a altor 
probleme care se ivesc între state și 
cer să fie examinate de urgență. 
Pentru ca un asemenea acord să fie 
pe deplin eficace și de lungă durată
— se spune în mesajul de răspuns
— este necesar să fie întărit, atît pe 
bază regională cit și pe bază inter
națională, mecanismul rezolvării pe 
cale pașnică a litigiilor teritoriale, 
în concordanță cu principiile drep
tății și obiectivității. în legătură cu 
aceasta, rolul O.N.U., precum și res
pectarea Cartei ei capătă o impor
tanță tot mai mare.

în răspunsul președintelui Iraku
lui, Aref, se spune : Noi dăm o înal
tă prețuire inițiativei dv. Obligația 
de a renunța la folosirea forței în 
soluționarea litigiilor de frontieră și 
teritoriale este ea însăși, așa cum 
ați arătat dv., o măsură care va con
tribui la înlăturarea cauzelor ce pot 
duce la un război general.

Salutînd propunerea dv.» noi, ca 
și dv., dorim îndeosebi ca acest tra
tat să nu știrbească cîtuși de puțin 
dreptul popoarelor de a lupta împo
triva colonialismului cu toate mij
loacele de care dispun.

cotidiene 
zeci de

Planul-Pilot prevăzuse un singur 
mare centru comercial. Super-care- 
urile trebuiau să-și aibă magazine 
și piețe proprii. Dar nu le au. N-au 
fost încă construite. De aceea, pen
tru a-și face cumpărăturile 
localnicii trebuie să facă 
kilometri.

Și totuși, Brasilia e azi 
täte, 
mentul începerii ei a 
sau nu unor reale condiții econo
mice — însă rațiunea construcției nu 
poate fi contestată de nimeni. Din- 
tr-un vis secular, prin geniul unui 
arhitect ca Oskar Niemeyer și pri
ceperea constructorilor săi, ieri ar- 
gați muritori de foame, azi construc
tori ai unora din cele mai moderne 
edificii — Brasilia e azi o reali
tate. Deasupra oricăror contraargu- 
mente. Brasilia e un imn închinat 
talentului poporului brazilian.

Treci de la un edificiu la altul și 
nu știi ce să admiri : îndrăzneala li
niilor, neprevăzutul soluțiilor con
structive sau armonia șocantă prin 
noutate a întregului. In concepția ar
tistului, arhitectura nu poate fi doar 
o simplă problemă tehnică a ingine
rului, ci o manifestare a spiritului, a 
imaginației și poeziei. La Brasilia, 
edificiile uimesc tocmai prin „nemai
văzut".

Unde să-ți oprești mai mult pri
virea ? La giganticul teatru în for- 

o reali
se poate discuta dacă mo- 

corespuns

TOMA GEORGE MAIORESCU

Hotelul „Național" din capitala Braziliei

vă că la conferința partizanilor pă
cii din țările nordice, care va avea 
loc la 14 și 15 martie la Stockholm, 
vor fi examinate propunerile pre
ședintelui Urho Kekkonen cu pri
vire la declararea acestei regiuni 
zonă denuclearizată. Rezoluția chea
mă, de asemenea, populația din re
giunile polare să ia parte activă la 
pregătirea conferinței din martie, 
contribuind prin aceasta la preîn- 
tîmpinarea răspîndirii armei nucle
are și la solutionarea problemelor 
dezarmării.

către marina S.U.A. a unor vase 
pescărești cubane președintele Dor
ticos a spus că Statele Unite ar 
trebui ele însele să urmeze sfatul 
președintelui Johnson, care a decla
rat recent că primul pas al fiecărei 
țări spre pace este să-i lase în pace 
pe vecinii săi.

Comentarii din presa internațională
„REl'TED": Agenda convorDirilor 

de Ja Ottawa și Washington
în legătură cu vizitele primului 

ministru și ministrului de externe ai 
Angliei la Ottawa (luni și marți) și 
la Washington (miercuri, joi) care 
vor prilejui convorbiri oficiale cu 
primul ministru canadian și respec
tiv cu președintele S.U.A., agenția 
Reuter, referindu-se la informații 
din surse guvernamentale, relatează 
că vor fi abordate probleme ca dezar
marea, actualele „regiuni de criză" 
(Cipru, Asia de sud-est), conferin
țele comerciale ce se vor întruni în 
primăvara aceasta la Geneva : con
ferința O.N.U. pentru comerț și 
dezvoltare și sesiunea GATT — 
așa-numita rundă Kennedy. „S.U.A., 
Canada și Anglia, amintește Reuter, 
le acordă cea mai mare importanță, 
mai ales după eșecul Angliei în în
cercarea de a se alătura Pieței co
mune vest-europene". Pe primul 
plan al preocupărilor lor economice 
se află efortul pentru menținerea 
pieței vest-europene, redusă treptat 
prin intrarea în vigoare a clauzelor 
protecționiste prevăzute de Piața co
mună. în aceeași ordine de idei se 
vor discuta și tendințele de extinde
re a comerțului Est-Vest, ce se mani
festă tot mai puternic în toate cele 
trei țări.

Convorbirile de la Washington 
vor fi dominate de interesul mani
festat atît în cercurile conducătoa
re ale Partidului conservator brita
nic cît și în cele ale Partidului la
burist de a menține cu S.U.A. ceea 
ce primele numesc „relații speciale" 
și celelalte „relații naturale", bazate 
pe limbă și pe alte afinități.

mă de trunchi de piramidă cu 8 
etaje subpămîntene și 3 superioare 
de loji, cu un amfiteatru de 3 000 de 
locuri și alte săli de teatru mai 
mici ; la Catedrala ca o floare cu 
petalele răsfrînte spre pămînt ; în 
fața monumentalului Palat al Con
gresului Național dominînd prin fru
musețe și grandoare întregul oraș ; 
la ritmul continuu și ondulat al co
loanelor conferind eleganță și deta
șare de sol Palatului Alvorada ; la 
formele atît de bine studiate în pro
porție și diversitate ale ansamble- 
lor ? Sau e mai bine să te oprești 
în fața unor opere de artă înfrumu- 
sețînd piețele publice sau interi
oarele vastelor holuri, semnate de 
artiști ca.-: Portinari, Di Cavalcanti, 
Volpi, Bruno Giorgi, Mary Vieira sau 
atîția alții mai tineri ?

Realitate, nu numai poetică, ui
mind lumea prin „neprevăzutul" 
frumuseților sale, noua capitală 
braziliană este astăzi centrul vieții 
politice a Braziliei, o capitală în 
care se țin din ce în ce mai des 
congrese, întruniri, conferințe inter
naționale.

Dar, înainte de toate, Brasilia ră- 
mîne simbolul potențialului unui po
por viguros și iubitor de construcție 
pașnică și care nu și-a spus încă 
ultimul cuvînt în fața istoriei.

CAIRO 8 (Agerpres). — Dupa cum 
anunță ziarul egiptean „Al Ahram", 
Organizația afro-asiatică pentru 
cooperare economică va trimite o 
delegație la Conferința O.N.U. pen
tru comerț și dezvoltare, care-și va 
începe lucrările la 24 martie, la Ge
neva. Din delegație vor face parte, 
printre alții, reprezentanți din In
dia, R.A.U., Republica Mali, Gui
neea, Indonezia și Japonia.

Membrii delegației, scrie ziarul, 
vor supune conferinței o propunere 
cerînd stabilirea de prețuri echita
bile la materiile prime în funcție de 
profiturile realizate de pe urma ex
porturilor de țările dezvoltate.

PARIS 8 Agerpres). — După cum 
anunță cotidianul economic fran-

Vînzări de camioane 
franceze către Cuba

PARIS 8 (Agenpres). — Agenția 
France Presse anunță, citind cercuri 
autorizate, că 300 de camioane, pro
duse de firma franceză „Berlieț“, au 
fost vîndute Cubei. O dată cu aceas
tă comandă, transmite agenția, 
schimburile comerciale franco-cuba- 
ne, care s-au dublat anul trecut față 
de nivelul atins în 1962, vor crește 
și mai mult.

t» NEW YORK TELEfiRANN AND SUN" ! 
Pentru o ieșire onorabilă 

dintr-o treabă proastă
Intr-un editorial publicat la 7 fe

bruarie, ziarul „NEW YORK TELE
GRAMM AND SUN“ scrie că trupele 
americane nu trebuie să participe la 
proiectata forță de poliție a N.A.T.O. 
din Cipru. „Orice s-ar întîmpla — 
subliniază ziarul — nici un fel de 
trupe americane nu trebuie să se 
afle în Cipru. Rezervele arhiepis
copului Makarios oferă Statelor U- 
nite o ieșire onorabilă dintr-o trea
bă proastă". Ziarul avertizează că 
participarea trupelor americane „se 
poate transforma într-o misiune de 
lungă durată care să necesite mari 
cheltuieli și să atragă conflicte di
plomatice, fără nici un fel de per
spectivă decît aceea a unor noi tul
burări".

DOSARUL EWALD PETERS A FOST ÎNCHIS

din
HE-

Er-

„Ewald Peters, șeful pazei perso
nale a cancelarului Ludwig Erhard, 
s-a spînzurat în celula sa. El fusese 
acuzat de participare la omorurile 
în masă săvîrșite în timpul celui 
de-al doilea război mondial în Rusia 
de ocupanții germani — relatează 
Myron Kandel, corespondentul 
Bonn al ziarului „NEW YORK 
RALD TRIBUNE“.

Peters a însoțit pe cancelarul 
hard în călătoria sa la ferma pre
ședintelui Johnson din Texas, care 
a avut loc în decembrie, precum și 
în călătoriile făcute de cancelar luna 
trecută la Londra și Roma.

Potrivit declarațiilor oficiale fă
cute de biroul procuraturii, care se 
ocupă de cazul lui Peters, acesta a 
făcut parte din faimoasa „Einsatz
gruppe C“, unul din detașamentele 
naziste speciale de exterminare, care 
a asasinat sute de mii de persoane 
pe teritoriul ocupat din Rusia. Pe
ters a făcut serviciul în regiunea 
Rostov (Ucraina) în 1942 și 1943, ca 
ofițer de poliție, avînd titlul de co
misar, rang egal cu al unui locote
nent în armată.

Prințul Sianuk 
cere o Conferință urgentă 

pentru Cambodgia
PNOM PENII. Intr-un mesaj a- 

dresat președintelui S.U.A., șeful sta
tului cambodgian, prințul Norodom 
Sianuk, a cerut să se convoace de 
urgență la Geneva o conferință pen
tru garantarea neutralității Cambod
gien

PARIS. La 7 februarie, Biroul 
Politic al Partidului Comunist Fran
cez a dat publicității un apel în le
gătură cu aniversarea, în aprilie 
1964, a 60 de ani de existență a zia
rului ,,1’Humanité“,

HANOI. In capitala R. D. Viet
nam a sosit o delegație a grupului 
parlamentar francez care studiază 
relațiile economice și culturale cu 
țările Asiei, condusă de François 
Bernard.

a

numă- 
crescut

Cresc rîndurile P.C. 
din Murea Britanie

LONDRA. Intr-o declarație 
Comitetului Executiv al P.C. clin
Marea Britanie se arată că în rîn
durile partidului se află în prezent 
34 281 de membri. în 1963, 
rul membrilor de partid a 
cu 1273.

BAGDAD. S-a împlinit un 
la lovitura de stat care a înlăturat 
regimul lui Kassem. Cu prilejul unei 
recepții oficiale, președintele Aref a 
anunțat că, în curînd, legea marțială 
și tribunalele speciale create după 
lovitura de stat vor fi suspendate. 
Radio Bagdad a anunțat că textul de 
lege privind crearea unei companii 
naționale petroliere a Irakului a fost 
aprobat de Consiliul de Miniștri și va 
fi dat publicității. 

an de

cez Agefi, la 13 februarie va începe 
la Geneva Conferința ministerială a 
Asociației europene a liberuh ' 
schimb (E.F.T.A.), din care fac paru 
Anglia, Austria, Danemarca, Sue
dia, Norvegia, Elveția și Portugalia. 
Conferința, care va dura două zile, 
va dezbate situația economică ac
tuală a celor șapte țări.

Pe de altă parte, subliniază Agefi, 
participanții la conferință se vor 
consulta în mod neoficial asupra u- 
nei serii de probleme privind apro
piata conferință a O.N.U. pentru co
merț și dezvoltare, precum și în le
gătură cu tratativele tarifare în ca
drul G.A.T.T., cunoscute sub denu
mirea de „runda Kennedy“, care 
vor începe în primăvara acestui an.

ia Montevideo

PREZENȚE ȘTIINȚIFICI 
ROMÎNEȘTI

MONTEVIDEO 8 (Agerpres). — 
Acad. Iorgu Iordan a prezentat la 
Facultatea de umanistică șl științe 
a Universității din Montevideo două 
conferințe despre „Lexicul limbilor 
iber-romanice" și „Spaniola și ro- 
mîna ca arii laterale ale latinității". 
La conferințe au participat cadre di
dactice ale Universității, specialiști 
în lingvistică, membri al Comisiei na
ționale U.N.E.S.C.O., studențl șl 
numeroși oameni de știință și cul
tură.

In cadrul interviului luat de tele
viziune acad. Iorgu Iordan a vorbit 
despre știința lingvisticii 
cercetările lingvistice în 
mînă. /

însărcinatul cu afaceri 
al R. P. Romîne la Montevideo, Tra
ian Moraru, a oferit la legație un 
cocteil în cinstea acad. Iorgu Ior
dan. Au fost prezenți dr. Mario 
Cassinoni, rectorul Universității din 
Montevideo, prof. dr. Rodolfo Tali ce. 
decanul Facultății de umanistică și 
științe, prof. Luis Isern, decanul Fa
cultății de medicină, prof. dr. Cle
mente Estable, vice-președintele Co
misiei naționale UNESCO, profesori 
universitari, oameni de știință și 
cultură, reprezentanți ai MAE din 
Uruguay.

și despre
R. P. Ro-

ad-interim

In vîrstă de 49 de ani, Peters s-a 
sinucis legînd cearceaful patului de 
barele celulei, în închisoarea din 
Bonn. El fusese arestat înainte cu 
cîteva zile, în momentul cînd cobora 
din trenul ce l-a adus pe cancelarul 
Erhard din călătoria făcută la Roma. 
Biroul procuraturii a declarat că Pe
ters a reușit să înșele pe un paznic, 
făcîndu-l să iasă din celulă. In lipsa 
acestuia, s-a spînzurat. Peters a lăsat 
două scrisori, una către soție, cea
laltă către judecătorul care a lansat 
mandatul de arestare. Autoritățile au 
refuzat să dezvăluie conținutul scri
sorilor.

Peters a deținut același post și pe 
timpul cancelarului Adenauer, aflin- 
du-se în serviciul siguranței cu înce
pere din 1950. In perioada aceea el 
declara că în timpul războiului 
a fost ofițer de poliție în Ungaria și 
în orașul Kiev. Ministerul de Interne 
a declarat că în urma controlului fă
cut în 1960 n-au reieșit nici un fel de 
fapte compromițătoare împotriva lui 
Peters. Procurorul a arătat că sinu
ciderea închide dosarul lui Peters“.

WASHINGTON. După dezbateri 
care au durat cinci zile, Senatul 
S.U.A. a aprobat vineri, cu 77 vo
turi contra 20, proiectul de lege cu 
privire la reducerea impozitelor.

DELHI. Președintele Consiliului 
revoluționar din Birmania, generalul 
Ne Win, a sosit în capitala Indiei, 
unde va duce tratative cu primul 
ministru Nehru.

Cum se „restabilește 
ordinea“ în Kwilu

LEOPOLDVILLE. După ce în 
cursul unei operațiuni împotriva par
tizanilor din provincia Kwilu și-a 
pierdut viața Eugene Ebaya, șeful 
statului major al armatei naționale 
congoleze, guvernul central a luat 
noi măsuri pentru a „restabili ordi
nea" în această provincie. In locul 
lui Ebaya a fost numit Joseph Tsha- 
shi, comandantul batalionului nr. 3, 
instruit în mod special pentru luptele 
în junglă. Tshashi este cunoscut ca 
unul dintre comandanții cei mai 
cruzi din armata congoleză. Spre ca
pitala provinciei, Kikwit, a plecat și 
generalul Mobutu, comandantul for
țelor armate congoleze. In prezent, 
scrie agenția U.P.I., în Kwilu se află 
mai bine de 1000 de soldați ai ar
matei centrale și urmează să plece 
alte batalioane de elită din Elisa
beth viile și din Jadotville.

ADDIS ABEBA. Organizația uni
tății africane a trimis mesaje miniș
trilor de externe din Ruanda și Bu
rundi chemîndu-i să depună eforturi 
pentru a rezolva pe cale pașnică ne
înțelegerile ivite între ele.
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