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EFICACITATEA
CERINȚA PRINCIPALĂ
A MUNCII POLITICE DE MASĂ

Repararea la cald aHUNEDOARA (coresp. „Scînteii“). — în ultimele luni, un colectiv de oțelari de la Hunedoara, condus de prim-maistrul Ștefan Tripșa, Erou al Muncii Socialiste, a experimentat și aplicat cu succes în producție două metode noi de reparare la cald a vetrelor cuptoarelor Martin. Prima metodă, care constă în sudarea superficială a unui strat gros de magnezită pe vatră, reduce timpul

cuptoarelor Martinde reparație de la 6—7 ore, la numai 3 ore și jumătate.Recent, la cuptorul nr. 3 s-a aplicat o metodă nouă de sudare a vetrelor după reparații capitale. Prin mecanizarea operațiilor de încărcare a magnezitei și țunderului și prin înlocuirea straturilor subțiri cu un singur strat masiv de magnezită, durata de sudare a vetrei a scăzut de la circa 120 ore, la 11 ore și jumătate.

Luni, 10 februarie, Biroul Politic al C.C. al P.M.R. a dat o masă cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a tovarășului Emil Bodnăraș.La masă au participat tovarășii Gheorghe Gheorghiu-Dej, Gheorghe Apostol, Petre Borilă, Nicolae Ceau- șescu, Chivu Stoica, Alexandru Dră- ghici, Ion Gheorghe Maurer, Alexandru Moghioroș, Alexandru Bîr- lădeanu, Dumitru Coliu, Leonte Răutu, Leontin Sălăjan, Ștefan Voi- tec, Mihai Dalea, Gheorghe Gaston Marin, Gogu Rădulescu, Gheorghe Rădoi.Adresîndu-se sărbătoritului, tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej a spus :

Dragă tovarășe Bodnăraș,
Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn, Consiliul 

de Stat și Consiliul de Miniștri al R. P. Romîne te felicită călduros 
cu prilejul împlinirii a 60 de ani de viață.

Partidul, oamenii muncii acordă o înaltă apreciere activității 
pe care ai desfășurat-o, alături de ceilalți conducători de partid, 
încă din anii regimului burghezo- moșieresc, pentru cauza clasei 
muncitoare și libertatea poporului, ca și rolului activ pe care l-ai 
avut în pregătirea și înfăptuirea actului istoric de la 23 August 1944.

Devotat trup și suflet poporului, ai militat cu perseverență 
pentru întărirea partidului, pentru înfăptuirea politicii sale marxist- 
leniniste. în funcțiile de mare răspundere ce ți s-au încredințat, 
ai adus o contribuție de seamă la instaurarea puterii populare și 
construirea socialismului, la avîntul economiei naționale și al cul
turii, la dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare frățească 
cu țările socialiste, de colaborare pașnică cu toate țările.

în semn de prețuire a meritelor tale ai fost decorat de repetate 
ori cu înalte ordine ale R. P. Romîne și distins cu titlul de „Erou 
al Muncii Socialiste“.îndeplinirea la timp și la toți indicatorii a planului de producție presupune nu numai luarea celor mai eficiente măsuri tehnico-orga- nizatorice, ci și desfășurarea unei temeinice munci politice de masă, care prin forța ei educativă și mobilizatoare să contribuie la dezvoltarea conștiinței socialiste, la extinderea experienței valoroase, la înlăturarea neajunsurilor.în îndrumarea muncii politico- educative de masă, Comitetul regional de partid Banat se călăuzește după indicațiile cuprinse în raportul prezentat de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej la cel de-al III-lea Congres al partidului, unde se spune : „Trebuie să imprimăm muncii politice de masă mai multă operativitate, mai multă preocupare pentru eficacitatea și rezultatele ei practice ; fiecare sarcină dată de partid, fiecare apreciere sau indicație privind un sector sau altul al activității de stat, economice, culturale să formeze obiectul unei munci politice vii și combative, pentru ca cei cărora le sînt destinate aceste indicații să le cunoască și să și le însușească, pentru a putea să le a- plice cît mai bine în viață“.Experiența organizațiilor de partid din întreprinderile regiunii noastre arată că rezultate bune în munca politică de masă se obțin acolo unde oamenii care se ocupă de a- ceastă muncă sînt bine pregătiți din punct de vedere politic și profesional, cunosc hotărîrile partidului și guvernului, obiectivele economice ce stau în fața întreprinderii sau a secției unde lucrează, greutățile care trebuie învinse, mijloacele de îmbunătățire continuă a muncii.Eficacitatea muncii politice masă depinde în primul rînd de conținutul ei, de puterea de generalizare a -tat ce-este valQcos, da contribuția pe care o aduce la înlăturarea neajunsurilor. Sub îndrumarea comitetului regional, organele și organizațiile noastre de partid au dobîndit o experiență valoroasă în acest domeniu. La începutul anului trecut, Combinatul siderurgic Reșița nu realiza planul la principalii indicatori. Pe baza concluziilor și propunerilor brigăzii C.C. al P.M.R., care a analizat cauzele acestei situații, conducerea combinatului a luat măsurile tehnico-organizatorice corespunzătoare. Paralel cu acestea, s-a trecut și la îmbunătățirea muncii politice. în primul rînd, organizațiile de bază au atras la munca politică de masă pe cei mai buni comuniști — ingineri, tehnicieni, maiștri și muncitori evidențiați — care au reușit să explice pe înțelesul oamenilor sarcinile concrete de la fiecare loc de muncă.în toate secțiile combinatului s-au ținut expuneri urmate de demonstrații, au fost confruntate experiențe și păreri. La secția furnale s-a insistat asupra căilor de reducere a consumului de cocs, la oțelă- ria Siemens Martin s-a vorbit muncitorilor despre scurtarea termenului de reparații la cuptoare, la Fabrica de produse refractare au fost explicate mijloacele prin care se poate îmbunătăți calitatea produselor. Gazetele de perete au apărut cu regularitate, publicînd articole legate de creșterea productivității muncii, îndeplinirea nului etc. Stația de clubul au prevăzut,lor, manifestări strîns legate de activitatea economică.Măsurile tehnico-organizatorice luate de conducerea combinatului, însoțite de o temeinică muncă politică, au dat rezultate. în cursul a- nului 1963, planul producției globale a fost realizat în proporție de 101,1 la sută. Au fost date peste plan 15 015 tone oțel, aproape 17 000 tone laminate finite, 519 tone bandaje, 762 tone cocs metalurgic.Bazîndu-se pe experiența acumulată, anul acesta în întreprinderile siderurgice întreaga muncă politică

ȘANTIERE -1964
îți dorim, dragă Emil, mulți ani de viață, sănătate, fericire și 

muncă rodnică pentru cauza partidului, pentru înflorirea patriei 
noastre socialiste.

a-în
a

ritmică a pla- radioficare și în programele

va fi axată pe folosirea din plin a capacităților de producție, utilizarea intensivă a agregatelor, creșterea productivității muncii, reducerea prețului de cost și îmbunătățirea calității produselor. în acest scop comitetele de partid de la Combinatul siderurgic Reșița și de la Oțelul Roșu au și luat măsuri pentru intensificarea muncii politice în vederea extinderii procedeelor tehnologice moderne.în regiunea noastră avem un mare număr de întreprinderi ale industriei ușoare și alimentare, încălțămintea de la întreprinderile „Victoria", care poartă marca „Guban" și „BanatuF'-Timi- șoara, țesăturile de la Uzinele „30 Decembrie" și „Teba“-Arad, tricotajele pentru copii produse la fabrica „1 Iunie“-Timișoara, articolele Fabricii de sticlărie și semicristaluri de la Tomești, ale Fabricii de mobilă din Arad și altele sînt predate- de cumpărători.Partidul și guvernul au pus fața întreprinderilor sarcina deîmbunătăți continuu calitatea produselor. Conducerile tehnico-adrninis- trative elaborează și aplică pe linia sectoarelor de concepție și a producției măsuri cît mai eficace pentru îndeplinirea acestei sarcini. Venind în sprijinul măsurilor tehnice, munca politică trebuie să îmbine grija pentru stimularea producerii de mărfuri frumoase cu combaterea a tot ce este demodat, învechit, incit în producție să intre în »nod o- perativ produsele de cea mai bună calitate cerute de cumpărători ; munca politică să militeze pentru a realiza din aceeași cantitate de materie primă, produse cu valoare ridicată și de cea mai bună calitate.Anul trecut, unor întreprinderi din regiunea noastră, ca „Industria Hnii-’-Timișoara, Fabrica •-de -îneăHă- minte „Modern“, întreprinderea de industrie locală „Progresul“ din A- rad și altora le-au fost respinse, din cauza calității necorespunzătoare, importante cantități de produse. In bună măsură aceasta și din cauză că organizațiile de partid de aici s-au mulțumit să desfășoare o muncă în „general“, fără să urmărească obiectivele principale ale producției. Organizațiile de bază din aceste întreprinderi vor trebui să înțeleagă că simpla existență a unui număr de oameni confirmați pentru munca de agitație, precum și amenajarea în secții și hale a unor panouri, grafice și lozinci, încă nu demonstrează că acolo munca politică este bună. Principalul criteriu de apreciere a muncii politice este contribuția ei la mobilizarea muncitorilor și tehnicienilor la îndeplinirea planului, rezultatele concrete obținute în producție.în decursul anilor s-a încetățenit obiceiul ca birourile organizațiilor de bază să întocmească tabele cu numele tovarășilor care desfășoară muncă politică. Evidența nu e rea, dar pe noi nu trebuie să ne mulțumească un tabel „ținut la zi“, ci o activitate concretă, operativă. Munca politică de masă trebuie să fie un instrument eficace, care să intervină cu operâtivitate în rezolvarea problemelor esențiale ale producției. în această privință este, nevoie de mai multă mobilitate. Atunci cînd apare o sarcină importantă, birourile organizațiilor de bază să a- tragă la munca de lămurire a problemelor respective oamenii cu cea mai bună pregătire politică și profesională.în momentul de față, una din sarcinile cele mai importante ale muncii politice de masă este desfășurarea susținută a propagandei tehnice. în condițiile cînd progresul
ION GLUVACOV 

secretar al Comitetului regional 
de partid Banat

(Continuare în pag. IlI-a)

Ultima filă
din abecedar

Aproximativ 400 000 de elevi 
din "clasa I din învățământul de 
cultură generală, care cu șase 
luni în urmă pășeau prima dată 
pragul școlii, întorc în aceste zile 
ultima filă a abecedarului. Trece
rea la manualul de limba romînă 
este în viața lor un eveniment e- 
moționant. Aplecați zi de 
pra paginilor, ajutați de 
didactice ei pătrund în 
fără de sfârșit ale cărții.

Foto : A.

zi asu- 
cadrele 
tainele

Cartoian

Lwunte si
REGIUNEA BRAȘOVPrevederile planului de investiții al sfatului popular regional pe 1964 întrec pe cele ale anului trecut. La Brașov, Mediaș, Sibiu, Blaj, orașul Victoria și în alte localități se vor ridica peste 2 800 de apartamente confortabile. în acest an se vor extinde larg procedeele industriale de construcție ; în zona gării noi a Brașovului și în cartierul Steagul roșu se vor folosi, la ridicarea blocurilor, panourile mari prefabricate și cofrajele glisante. (în foto
grafia de sus, macheta cartierului din Piața Gării noi). Peste cîtva timp se va da în folosință primul bloc- turn cu 11 etaje din cartierul Tractorul. în cartierul Steagul roșu a început construcția unui mare complex comercial.Au început și lucrările pentru dezvoltarea hotelului „Carpați” ; la Poiana Brașov se prevede construirea unei săli de mese cu 600 de locuri și alta de gimnastică. Brașovul va fi legat de frumoasa stațiune Poiana Brașov printr-o autostradă lungă de 11 km.

C. CÄPRARU 
coresp. „Scînteii“

REGIUNEA BACĂUBACÄU. în 1964 sînt prevăzute să sg. construiască 8 5 q. de. a paria meute. Va fi terminat complexul de locuințe de la Gară, format din circa 300 de apartamente. Primele două blocuri au și fost date în folosință.Instituțiile social-culturale ale o- rașului se vor înmulți și ele : sînt . prevăzute o casă de cultură, o maternitate, o școală etc.PIATRA NEAMȚ. Pînă la sfîrșitul anului urmează să se dea în folosință 700 de apartamente, cele mai multe în blocuri cu nouă nivele (în 
fotografia din mijloc, un aspect de lucru de pe șantier). Va fi încheiată în linii mari reconstrucția zonei centrale a orașului.în zona centrală, la capătul u- neia din noile magistrale, se va înălța, pînă la sfîrșitul anului, hotelul turistic cu 13 nivele. El va domina întregul oraș.Anul acesta, în orașul Piatra Neamț se vor termina noi complexe comerciale însumînd o suprafață do 20 000 mp, un cinematograf, o cantină restaurant cu 1 000 de locuri, încă o școală etc.ONEȘTI. în prima jumătate a anului se vor da în folosință 300 de apartamente. Cu acestea, numărul apartamentelor construite la Onești va atinge cifra de 6 500. Tot în a- ceastă perioadă se va termina construcția unui nou cinematograf, a unui complex de magazine, depozite O.C.L. Vor continua lucrările la unul din cele mai importante obiective Spitalicești din regiune — un spital cu 450 de locuri.în total, în regiunea Bacău se vor da în folosință, în acest an, 2 300 de apartamente.

N. MOCANU 
coresp". „Scînteii"

REGIUNEA CLUJ vorîn orașele regiunii Cluj se construi anul acesta blocuri cu peste 2 000 de apartamente. Dintre a- cestea, peste 1 200 apartamente se vor ridica în orașul Cluj. In ultima parte a anului vor începe lucrări în cartierul Gheorghieni. în orașul Dej,

construcțiilor de locuințe li s-a destinat Dealul Florilor. La Turda sînt prevăzute a se da în folosință a- proape 300 de apartamente, multe din ele în cartierul Oprișani (în foto
grafia do jos, macheta acestui cartier). Vor fi date în folosință și noi obiective social-cultu- rale. Din fondurile statului se vor construi școli cu 72 săli de clasă (o școală cu 16 săli la Cluj, altele la Turda, Dej și Bistrița). în alte centre se vor construi 3 școli profesionale pentru mecanici agricoli. Se va dezvolta de asemenea rețeaua comercială.

AL. MUREȘAN 
coresp. „Scînteii"

P’ù.- Æ

SCRISORI CĂTRE SCÎNTEIA

în răspunsul său, tovarășul Emil Bodnăraș a exprimat Comitetului Central al partidului, Biroului său Politic și guvernului sentimentele sale de profundă recunoștință pentru atenția acordată împlinirii a 60 de ani de viață. Vreau, îndeosebi, a arătat vorbitorul, să aduc recunoștința mea pentru calda apreciere față de mine și de activitatea mea, exprimată în cuvîntul prin care sînt cinstit astăzi în fața partidului și a întregului nostru popor.Acest cuvînt mi-a evocat, într-o luminoasă cuprindere, cei 32 de ani de cînd viața și strădania mea s-au împletit pentru totdeauna cu năzuințele și lupta clasei muncitoare din Romînia, învrednicindu-mă de cel mai înalt titlu la care omul zilelor noastre poate aspira, de membru al partidului clasei muncitoare, Partidul Comunist.Nu intenționez să fac nici un bilanț. La fel ca predecesorii mei de vîrstă, cred că pentru fiecare dintre noi mai este încă îndeajuns de mult de făcut pentru partid și popor, încă îndeajuns de mult de adăugat ca învățătură, înainte de a ne socoti a- junși la capătul cerințelor.Colectivul nostru de conducere reprezintă astăzi un organism de o închegare extrem de puternică. începuturile lui se situează în perioada frămîntată a anilor de prigoană și temniță. El a crescut cu vremea și a devenit, treptat, forța care în încercarea ilegalității, cit și după eliberare, a răspuns cu cinste la încrederea partidului și a poporului.înlăturarea, în plin război, a unei conduceri netrebnice ; răsturnarea dictaturii militgjro-fasciste ; stabilirea unității' politice a ' clasei muncitoare și instaurarea puterii ei în a- lianță cu țărănimea ; construirea socialismului și făurirea noii orînduiri sociale a Romîniei ; de toate aceste realizări — file de aur în istoria partidului nostru — este strîns legată activitatea tovarășilor prezenți aici, a Biroului Politic, ca permanență a conducerii de partid și care, în întreaga această lungă și încer- .cată perioadă, l-a avut în frunte pe tovarășul Gheorghiu-Dej.Unitatea de concepție și acțiune, disciplina conștientă care n-a cedat

nici unei încercări, sentimentul de adîncă răspundere, izvorît din cunoașterea și aprofundarea temeinică a învățăturii lui Marx și Lenin, neabătuta principialitate, acestea sînt unele din caracteristicile călăuzitoare ale activității noastre, constituind calități astăzi răspîndite. în viața de partid și de stat.în formarea acestor calități — proces de lungă durată, niciodată încheiat — fiecare membru al partidului nostru, fiecare dintre noi are partea sa de contribuție atît prin a ceea ce a tras ca învățătură acolo unde a greșit, cît și, îndeosebi, prin a ceea c.e, în munca sa, a dat și dă continuu.Partea de seamă însă în cimentarea acestor calități ale conducerii noastre, partea determinantă, tocmai fiindcă este vorba de conducere, a- parține omului a cărui statornică credință și pasiune pentru cauza clasei muncitoare și a poporului nostru, pentru cauza revoluției socialiste, este egalată doar de pricepere adîn- că în căutarea soluțiilor bune, de neobosită stăruință în realizarea ho- tărîrilor, de bine cumpănită și înțeleaptă judecată, cît și de profundă înțelegere omenească, însușiri care l-au consacrat conducător de seamă, prețuit și stimat, tovarășul Gheorghiu-Dej.Prin legătura sa indestructibilă cu poporul muncitor, prin realizările remarcabile obținute în ridicarea țării și a poporului, partidul nostru se bucură de necontestat prestigiu și autoritate.în fața sa stau astăzi numeroase sarcini de deosebită importanță: desă- vîrșirea construcției socialismului în țara noastră ; activă contribuție la ' întărirea sistemului mondial al so cialismului, la coeziunea și unitatea mișcării comuniste internaționale.Vă rog^.să-mi permiteți ca, în încheierea acestui scurt cuvînt, să-mi exprim marea bucurie de a putea face parte din colectivul de conducere al partidului nostru și de a putea participa, alături de dumneavoastră, toți cei prezenți aici, la realizarea acestor sarcini.Vorbitorul a ridicat paharul în sănătatea Comitetului Central al partidului, a Biroului său Politic, a tovarășului Gheorghiu-Dej.
Bogată activitate culturală 
in satele regiunii București

în 
rești 
gafă 
loc între 1 500—2 000 manifestări, la care 
participă sute de mii de țărani co
lectiviști, mecanizatori, muncitori din 
G.A.S.-uri.

De un mare interes se bucură acjiunile 
din cadrul „Lunii cărfii la sate". La cămine 
culturale și biblioteci, în cluburi și școli, 
în gospodării agricole colective se țin 
recenzii, se fac prezentări ale lucrărilor 
nou apărute, se desfășoară serbări ale 
cărfii. în numeroase sate din raioanele 
Drăgănești, Videle, Roșiori, Lehliu, Fetești, 
Slobozia au avut loc întîlniri între scriitori

satele și comunele regiunii Bucu- 
se desfășoară, în aceste zile, o bo- 
activitate culturală : săptămînal au

și cititori. Concursul pentru desemnarea 
celor mai buni cititori din rîndul făranilor 
colectiviști atrage un mare număr de 
participanfi. La acțiunile din cadrul „Lunii 
cărții la sate" își dau concursul formațiile 
artistice de amatori, aflate în prezent în 
cea de-a doua etapă a celui de-al Vll-lea 
concurs.

LA TIMP Șl ÎN MAI MULTE
EXEMPLARE

puține exemplare. Am făcut noi 
comenzi dar editura nu le-a putut 

standardele de stat. Pen- ■ satisface. Sîntem de părere că 
asemenea situații ar putea fi pre
venite dacă standardele ar fi ti
părite într-un număr mai mare de 
exemplare. Editura ar putea, de 
asemenea, publica în revista „Stan
dardizarea“ ce standarde deține și 
în cîte exemplare.

Colaborarea mai strînsă a editu
rii cu întreprinderile ar înlătura și 
un alt aspect negativ din munca 
de difuzare. Sînt standarde care au 
intrat în vigoare înainte de a a- 
junge în uzină sau chiar înainte de 

după ce luăm cunoștință de stan- a fi tipărite. Așa s-a întâmplat cu 
STAS-ul 437-62 care, deși a intrat în 
vigoare la 1 septembrie 1963, a fost 
tipărit la. 30 septembrie și a ajuns 
în combinatul nostru la 13 noiem
brie 1963.

Propunem ca forurile de resort 
să ia măsuri pentru editarea și di
fuzarea la timp și într-un număr 
suficient de exemplare a standar
delor care ne sînt absolut necesare 
în procesul de producție.

După cum se știe, fiecare între
prindere este obligată să aplice în
tocmai 
tru aceasta se cere ca în
treprinderea să aibă la îndemînă 
toate standardele, într-un număr 
suficient de exemplare. Combinatul 
nostru nu are însă întotdeauna 
standardele necesare, din cauza 
unor deficiențe în editarea și difu
zarea lor.

în mod obișnuit, pentru a ne 
asigura standardele de care avem 
nevoie, facem „precomenzi“ la 
Editura de stat pentru imprimate 
și publicații (E.S.I.P.) imediat

dardele aprobate. Dar din cauză 
că unele întreprinderi nu anunță 
din timp numărul necesar de 
exemplare, se ajunge la situația 
că se stabilește un tiraj necores
punzător. Urmarea ? La difuzarea 
standardelor nu se mai respectă 
cantitatea din „precomandă" ți ni 
se dă un număr mai mic de exem
plare decît cel necesar. A.ța se 
face că pentru oțel laminat la 
cald, oțel-carbon obișnuit ori oțel 
aliat pentru construcții de mașini 
— standarde cu pondere mare în 
combinatul nostru — am primit

GH. DINȚEANU 
tehnician 

Combinatul siderurgic Reșița

Luni seara, la cinematograful 
„Patria" din Capitală, a avut loc 
premiera filmului românesc „Pași 
spre lună", producție a Studioului 
cinematografic „București". Scena
riul și regia aparțin lui Ion Popescu- 
Gopo (fotografia de sus), imaginea 
operatorului Stefan Horvath, iar 
muzica este semnată de Dumitru 
Capoianu. Printre interpreți se află 
Radu Beligan, Grigore Vasiliu-Bir- 
lic, artiști ai poporului, Eugenia 
Popovici, Emil Bota, Marcel Anghe- 
lescu, Ion Manu, artiști cmeriți, Iri
na Petrescu, Liliana Tomescu, Ovid 
Teodorescu și alții. Actorul Emanoil 
Petruț a prezentat publicului pe 
principalii realizatori ai filmului.

Noua realizare a cinematografiei 
noastre a fost- primită cu căldură 
de spectatori.

(Agerpres)
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Consiliu! agricol raional Miercurea Ciuc a organizai școlarizarea brigadierilor zootehnici din gospodăriile 
colective. Cu acest prilej a fost vizitată gospodăria colectivă Sîntimbru-Ciuc care a obținut rezultate bune în 
creșterea animalelor. In fotografie : Brigadierul Szâke Gavril vorbind despre metodele aplicate la îngrijirea

vacilor Foto : A. Cartojan

Colectiviștii din Boghiș, raionul Satu-Mare, s-au adunat zilele trecute la sediul gospodăriei pentru a lua în discuție rezultatele obținute anul trecut și pentru a dezbate și a aproba planul de producție pe 1964. Darea de seamă, prezentată de președintele gospodăriei, tov. Nicolae Pop, a subliniat entuziasmul și dragostea cu care au muncit colectiviștii și succesele realizate.Așa cum s-a arătat în adunare, deși condițiile climaterice nu au fost prea prielnice, s-au obținut rezultate bune în sporirea producției la hectar și în dezvoltarea sectorului zootehnic. Gospodăria are în prezent 500 taurine, din care 100 vaci cu lapte, 423 porcine, peste 1500 oi și un număr însemnat de păsări. întregul efectiv de porcine și o mare parte din cel de ovine și taurine provine din prăsila proprie. Anul trecut, gospodăria a realizat, prin valorificarea către stat a producției animale, un venit bănesc de aproape 1 000 000 lei.Colectiviștii din Boghiș caută să folosească toate posibilitățile pentru dezvoltarea sectorului zootehnic. Adunarea la care am participat zilele trecute a confirmat din plin a- cest lucru. Din cei 24 colectiviști care au luat cuvîntul pe marginea dării de seamă nu a fost unul care să nu se oprească și asupra problemelor legate de creșterea animalelor. Cu grijă de adevărați gospodari, vorbitorii au trecut în revistă succesele obținute, au criticat lipsurile. Colectivistul Gheorghe Ardeleanu a arătat ca un fapt pozitiv preocuparea îngrijitorilor de animale ca a- cestea să fie hrănite și îngrijite după grafic. El a subliniat, în același timp, grija consiliului de conducere de a asigura furajele necesare animalelor pe toț timpul iernii.într-unul din capitolele dării de seamă se arată : „Pentru iarna a- ceasta s-au asigurat 30 vagoane fin. 1 400 tone siloz, 100 tone cartofi,

paie, pleavă și coceni de porumb, concentrate etc.“. Un alt vorbitor, comunistul Vasile Șuta, a subliniat atenția acordată de comitetul de partid dezvoltării sectorului zootehnic. Trimiterea aci a unor colectiviști destoinici, membri de partid, oameni cu tragere de inimă și dragoste față de animale, a dus la îmbunătățirea muncii de îngrijire a animalelor, la întărirea disciplinei. în prezent, organizația de bază numără aproape 20 de comuniști. Desigur, nu se poate spune că s-a făcut totul. La ferma din satul Dacia, a arătat Vasile Zelig. vice-
A91ÄILE GENERALE
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președinte al gospodăriei, unii tineri nu respectă întocmai programul de muncă la grajd. Sînt cazuri cînd nici nu au cunoștințele necesare. Așa cum au arătat mai mulți vorbitori, pe viitor va trebui acordată o ma'j mare atenție ridicării calificării oamenilor.Unii dintre colectiviștii care au luat cuvîntul au arătat că va trebui acordată o mai mare atenție în- silozării furajelor. S-a discutat și despre calitatea construcțiilor zootehnice. Participant^ la discuții au criticat consiliul de conducere pentru că anul trecut a repartizat în brigăzile de construcții oameni necalificați.Grija pentru întărirea și dezvoltarea sectorului zootehnic s-a oglindit și în cifrele de plan, calculate pe baze reale, pe care colectiviștii din Boghiș le-au prevăzut în planul pe anul 1964. Efectivul de taurine va spori pînă la sfîrșitul anului cu 115 capete, ajungîndu-se la 616. din care 161 vaci cu lapte. Numărul porci

nelor se va mări cu 232 față de anul trecut, cel al ovinelor cu 650, iar al păsărilor cu peste 2 000.Cum e și firesc, colectiviștii nu s-au oprit doar la înscrierea pe hîrtie a acestor cifre. Ei au întocmit un plan de măsuri tehnico-organiza- torice cu sarcini și date precise pentru fiecare echipă șl brigadă în parte. Numărul mare de animale va necesita asigurarea unor cantități sporite de furaje. încă de anul trecut s-au semănat 223 ha trifoliene, 48 ha secară furajeră. Au fost fertilizate prin tîrlire 85 ha pășune.Am vizitat, după terminarea a- dunării, una din fermele de animale. Peste tot se remarcă o curățenie exemplară. Munca în sectorul zootehnic este organizată în patru ferme, în funcție de specia de animale O atenție deosebită se acordă permanentizării oamenilor. Pentru a-i stimula și cointeresa pe colectiviști în obținerea unor realizări cît mai mari, retribuția șe face pe baza producției obținute.De un real- folos le sînt îngrijitorilor de animale cunoștințele do- bîndite la cercul zootehnic pe care îl frecventează 30 dintre ei. Lecțiile predate t-au ajutat să-și organizeze mai bine munca, să hrănească animalele după un program minuțios întocmit. învățînd că furajele grosiere sînt mai bine consumate dacă sînt tocate înainte de a fi date animalelor, colectiviștii aplică întocmai cele învățate. Toate furajele grosiere sînt tocate și stropite cu saramură.Succesele obținute pînă acum, activitatea cate se desfășoară în a- ceste zile la fermele de animale, precum și măsurile luate în adunare sînt o garanție că cifrele de plan pe 1964 vor fi îndeplinite.
IOAN VLANGA 

coresp. „Scînteii"

Probleme actuale ale tehnologiei 
prelucrărilor mecaniceAdîncirea continuă a specializării producției, progresele mari care s-au făcut pe această linie au creat condiții pentru promovarea largă a tehnologiei avansate de prelucrare a pieselor prin așchlere. în uzine s-au extins cu repeziciune metode de aș- chiere moderne, cu eficacitate economică ridicată. însăși psihologia oamenilor s-a schimbat. Promovarea tehnologiei noi devine tot mai mult o chestiune a tuturor muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor, care văd în ea mijlocul principal de' realizare a sarcinilor de plan și a angajamentelor pe care și le-au luat în întrecerea socialistă. Considerăm de aceea util să punem în discuție cîțeva probleme actuale ale tehnologiei prelucrărilor mecanice.Să pornim de la un aspect concret. La uzina „Vagonul" din Arad, executarea lucrărilor de găurire și file- tare a cutiilor de unsoare după metodele vechi, care se aplicau și atunci cînd fabricarea acestor piese era asigurată de 4 întreprinderi, va necesita în 1964 consumarea unor fonduri de peste 500 000 lei. Dacă însă uzina va efectua aceste operații pe mașini specializate, dotate cu cutii multibroșe. costurile de fabricație se vor reduce de peste 8 ori. cheltuielile de investiții fiind mai mici de- cît valoarea economiilor anuale. O asemenea situație poate fi întîlnită și în alte uzine, unde concentrarea fabricației n-a dus încă și la o schimbare radicală a tehnologiei.întrucît procesul de adîncire a specializării producției în întreprinderile constructoare de mașini continuă, se pune întrebarea : care sînt principalele mijloace de care trebuie să se țină seama la întocmirea noilor tehnologii în cazul produselor cu continuitate în fabricație ? După părerea noastră, ele sînt. în primul rînd, specializarea mașini- lor-unelte existente și folosirea mașinilor-unelte speciale. Pe aceste căi se vor obține rezultate importante în domeniul sporirii productivității

muncii, ridicării calității pieselor prelucrateLa prima vedere, s-ar părea că specializarea este o acțiune deosebit de complicată și de dificilă în fond însă, specializarea mașinilor-unelte universale se poate face dotîndu-le cu dispozitive de strîngere de mare productivitate, cu dispozitive de lucru pentru mai multe scule, automa- tizînd alimentarea cu piese.Dispozitivele de strîngere pot fi. de la caz la caz. cu caracter universal sau specifice unui singur reper. Varianta din urmă se recomandă a se aplica acolo unde loturile de producție sînt suficient de mari, așa îneît timpul de pregătire-încheiere necesar montării și demontării dispozitivului pe mașină să fie compensat de avantajele pe care le poate aduce un dispozitiv specific.Ca și în cazul precedent, dispozitivele de lucru cu mai multe scule se pot aplica la cele mai diferite tipuri de mașini-unelte. Eficacitatea lor economică este direct proporțională cu numărul de scule care lucrează simultan. Dacă folosirea dispozitivelor de strîngere afectează numai timpul auxiliar, dispozitivele de lucru cu mai multe scule asigură o reducere importantă a timpului de așchlere.Cîteva exemple sînt edificatoare pentru a ne da seama de avantajele specializării mașinilor-unelte prin dotarea lor cu asemenea dispozitive La uzinele „Tractorul“ și „Steagul roșu“ din Brașov se folosesc sute de cutii multibroșe destinate fiecare prelucrării unui singur reper Ele au determinat o reducere însemnată a timpului de lucru. La Uzinele de pompe din Capitală și la Uzinele de utilaj petrolier din Tîrgoviște. unde pe liniile tehnologice se prelucrează familii de piese care diferă ca dimensiuni se folosesc mașini de găurit dotate cu cutii multibroșe cu antrax reglabil Ele au marele a- vantaj că se pot utiliza la execuția unui număr foarte mare de repere diferite. La uzina „Vagonul“-Arad.

pe un agregat de găurit se folosește o cutie cu două cuiburi de broșe destinate execuției a două repere. A- ducerea cuiburilor în zona de lucru se face prin rotirea cutiei, numai în cîteva minute. în felul acesta, pe o singură mașină se pot alterna loturi mici de piese din cele două repere.Exemplele ar putea continua. Este cazul să subliniem că, în mod nejustificat, în unele uzine nu se acordă suficientă atenție acestor dispozitive ; mai sînt multe domenii în care ele s-ar putea u- tiliza cu bune rezultate în creșterea productivității muncii. Iată de ce e nevoie ca extinderea lor să stea mai mult în atenția conducerilor de întreprinderi și a serviciilor tehnice de concepție.Cu toate că pînă la ora actuală perfecționarea ciclului mașinilor- unelte și dotarea lor cu dispozitive de alimentare automată se aplică pe scară mai redusă, ele au o mare e- ficacitate economică. Muncitorul este eliberat de mișcările necesare deservirii mașinii și prin aceasta timpul auxiliar se reduce la minimum. Mai multă inițiativă și perseverență din partea proiectanților și inginerilor ar face să se obțină rezultate și mai însemnate.Automatizării alimentării cu piese l s-a dat în schimb mai multă atenție în cazul seriilor mari. Specificul dispozitivelor de alimentare automată nu permite universalizarea lor. Există însă destule domenii unde se pot folosi dispozitive automate de alimentare cu un grad ridicat de universalitate; cu alte cuvinte, ele s-ar putea utiliza și în cazul unor serii mai mici. De pildă, la lucrul prin trecere, pe mașinile de rectificat fără centre.Metoda cu eficacitatea tehnico-e- conomică maximă rămîne însă folosirea mașinilor-unelte speciale. în a- ceastă categorie un loc important dețin mașinile-unelte agregat. Zeci de mașini-agregat și linii de transfer funcționează la uzinele „Tractorul“
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Sub îndrumarea partidului, sindicatele — cea mai largă organizație de masă a clasei muncitoare — a- duc o contribuție însemnată la înfăptuirea operei de desăvîrșire a construcției socialiste în patria noastră, la îndeplinirea sarcinilor trasate de Congresul al IlI-lea al P.M.R. Cunoașterea și generalizarea experienței pozitive dobîndite de numeroase sindicate în organizarea întrecerii socialiste, a consfătuirilor de producție, a mișcării inovatorilor, în controlul obștesc asupra protecției muncii și a deservirii populației, în munca cultural-edu- cativă etc. reprezintă o valoroasă sursă de perfecționare permanentă a activității sindicatelor.Acestui scop sînt menite să-i slujească broșurile publicate de redacția „Probleme sindicale" din cadru! Editurii politice. In cursul anului trecut au apărut 12 asemenea broșuri cu o tematică variată, dintre care unele redau în mod amănunțit, analitic, experiența, inițiativele, metodele folosite de diferite organe și organizații sindicale din întreprinderi, instituții, G.A.S. și S.M.T.Cele mai multe sînt consacrate activității sindicatelor în sprijinul producției. Astfel, broșura „Redu
cerea prețului de cost”, de I. Iți- covici și B. Roșu, relevă preocuparea unor comitete ale sindicatelor pentru realizarea acestui important indicator sintetic al producției. Dezbaterea vie a problemelor privind economisirea materiilor prime și materialelor în cadrul consfătuirilor de producție, organizate la Uzinele de utilaj greu „Progresul" Brăila, Uzinele „Victoria" Călan, Uzinele mecanice - Sinaia. I.M.U. Medgidia, Fabrica de lacuri și vopsele din Capitală și altele, a generat inițiative valoroase, metode concrete de mobilizare a muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor la reducerea consumurilor specifice, a pierderilor prin rebuturi și a cheltuielilor de regie.Din experiența împărtășită în broșura „Productivitatea muncii", de F Burtan, prezintă interes metodele folosite de comitetul sindicatului de la Uzinele „Industria Sîrmei" Cîmpia Turzii în antrenarea membrilor comisiei inginerilor și tehnicienilor la elaborarea planurilor tematice de inovații, la acțiunea de sprijinire a inovatorilor ; de comitetul sindicatului de la U- zinele „Rulmentul" din Brașov în extinderea mecanizării complexe și parțiale sau de cel de la „E- lectroaparataj" din Capitală în sprijinirea aplicării unor procedee de lucru avansatp. .Activiștilor sindicali din construcții li se adresează broșura : „Ritm 
rapid, lucrări de caiitate, preț de 
cost scăzut în construcții", de Dorin Constantinescu, care prezintă aspecte semnificative din activitatea organelor sindicale de pe șantierele Trustului 1 construcții-mon- taj și Direcției generale de con- strucții-montaj a Sfatului popular al Capitalei.Asemenea broșuri sînt folositoare, atît prin problematica abordată, cît și prin modul concret, convingător de redare a unor metode ce merită să fie cunoscute și însușite

și de alte organizații sindicale din întreprinderi.Unele broșuri care tratează teme legate de agricultură — ca „La 
S.M.T. Gollob — 1 100 hectare 
arătură normală pe tractor", autor Aurel Munț, „Creșterea 
producției și reducerea prețului 
de cost la G. A. S. Moșneni" ș.a. — cîștigă în valoare prin faptul că se opresc la experiența unei singure unități, avînd astfel posibilitatea să analizeze aprofundat activitatea comitetului sindicatului respectiv.Experiența pozitivă concretă care-i interesează cel mai mult pe cititori nu este însă reliefată suficient în unele broșuri lăsînd, din păcate, ldcul unor generalități sau lucruri pe care cititorii le pot afla din lucrări de specialitate, consacrate temelor respective. Activistul sindical care citește broșura „Eco
nomisirea rezervelor materiale", de V. Fulgeanu, află prea puțin despre metodele pe care să le folosească pentru a se realiza economii de materii prime și materiale. Deși subtitlul broșurii este „Din experiența unor comitete ale sindicatelor...”, redarea acestei experiențe este expediată prin formule de genul : „mobilizați de organele sindicale", „datorită preocupării comitetului sindicatului" ele. Desigur, o asemenea tratare a problemelor nu-și are rostul în broșurile destinate muncii sindicale, broșuri care prin excelență trebuie să înfățișeze metode concrete, să desprindă din experiența muncii de zi cu zi ceea ce este prețios și merită să fie preluat de diferite organizații sindicale.
CĂRȚI APĂRUTE ÎN EDITURA 

ȘTIINȚIFICĂ
o Revoluția burgheză din An

glia — de Camil Mureșan. (Colecția „Pagini de istorie universală“)
® Introducere în fonetică — de acad. Al. Rosetti, ediția a IlI-a revăzută și adăugită.
o Bobîlna — de Ștefan Pascu ed. a Il-a revăzută și completată.
© Ion Vodă cel Cumplit, de Dinu C. Giurescu.
o Organon — IV. de Aristotel.
® Noua strălucire a unei bogății 

străvechi — sarea de Ana Pîrșco- veanu-Apostolide.
o Eficiența investițiilor în so

cietatea socialistă — de V. A. Vo- rotilov — (traducere din limba rusă).® Fizica stelelor — de S. A. Kaplan (traducere din limba rusă).
★în Editura științifică continuă să apară broșuri din colecțiile destinate popularizării cunoștințelor științifice. în ultimul timp au apărut :

0 Mecanismele vorbirii — de acad. A. Kreindler.
® Cum auzim — de prof. dr. N.

De altfel, tematica abordată în unele lucrări, deși interesantă, nu este specifică unei broșuri. Tema tratată de broșura „La clubul Fa
bricii de rulmenți din Bîrlad", de Al. N. Tisescu, putea fi ușor epuizată în cadrul unui reportaj sau al unei pagini de ziar. Nu este, credem, menirea colecției și a broșurilor editate de redacția „Probleme sindicale" să dubleze activitatea presei cotidiene.Considerăm, de asemenea, că broșura „Organizarea controlului obștesc", de H. Valentin, răspunde în mică măsură cerințelor actuale ale organizării și desfășurării controlului obștesc de către sindicate, exemplele pe care le folosește fiind, de multe ori, puțin convingătoare.Această broșură, ca și aceea intitulată „Inspectorul obștesc pen
tru protecția muncii din grupa sin
dicală", precum și altele suferă și în ce privește redactarea. Ele sînt scrise greoi, neatraptiv, nu îmbie la cițit.După părerea noastră, se face încă simțită necesitatea lărgirii tematicii acestor broșuri.Sarcinile complexe aflate în fața organelor și organizațiilor sindicale impun ca redacția „Probleme sindicale" să îmbunătățească modul de tratare a problemelor privind activitatea organelor sindicale în scopul generalizării experienței pozitive în special la nivelul întreprinderilor.

AUREL MOJA 
redactor-șef adjunct 
al ziarului „Munca“

jibrariilor :Costinescu (colecția „Cunoștințe folositoare“).
o Pietre din cer — de I. M. Stefan (colecția „Cunoștințe folositoare“).
e Plantele în natură și în viața 

omului — de Octav Boldor, candidat în științe biologice (colecția „Cunoștințe folositoare“).
o O teorie care a uimit lumea

— teoria relativității — de C. Ef- timiu (colecția „Mari descoperiri“).
o Planta verde... laborator al 

naturii — de prof. univ. H. Chiri- lei (colecția „Mari descoperiri“).
o Radiațiile și corpul omenesc— de N. Voiculeț (colecția „Natura fără taine“).
o Respirația fierbinte a pămân

tului — de Aurel Lecca (colecția „Natura fără taine“).
GTelecomanda — de ing. I. Bo- ghițoiu.
o In laboratorul vieții — de A. V. Dokunin (colecția „Natura fără taine“ — traducere din limba rusă).
© Finalitate, dumnezeu și legile 

naturii — de O. Iahot (colecția „Știință și religie“ — traducere din limba rusă).

în Editura politică a apărut 
DRUMUL SPRE GHANA ds Alfred Hutchinson. Cartea constituie jurnalul de călătorie al unui tînăr intelectual din Republica Sud-Afri- cană nevoit să-și părăsească țara din cauza persecuțiilor la care a tost supus pentru că lupta pentru libertatea poporului său și s-a căsătorit cu o femeie albă — fapt aspru pedepsit de legile rasiste sud-africane. In lucrare sînt prezentate aspecte ale vieții politice și sociale din Republica Sud-Afri- cană : exploatarea crîncenă a populației de culoare, politica rasistă, analfabetismul, situația sanitară îngrozitoare, mizeria în care trăiesc masele populare. Totodată, autorul redă procesul de trezire treptată la luptă conștientă, antiimperialistă, a populației africane.

Lucrarea CIRCUITE CU TRAN- 
ZISTOARE ÎN INDUSTRIE. PRO
IECTARE. SCHEME, vol. I — elaborată de un colectiv de autori coordonat de ing. Ion Felea, a apărut de curînd în Editura tehnică. Volumul prezintă o mare varietate de aparate electronice cu utilizare în industrie și în medicină, realizate cu tranziștoare. Lucrarea se adresează în special inginerilor pro- iectanțj ai acestor aparate.

și „Steagul roșu“ din Brașov, Uzinele mecanice-Sinaia etc. Asemenea utilaje care răspund tuturor cerințelor privind calitatea produselor, productivitatea muncii, economicitatea construcției lor etc., se pot utiliza cu succes și în alte domenii decît în cel al producției de autocamioane și tractoare. Calculele arată că mași- nile-agregat pot fi adesea rentabile chiar și în cazul seriilor mici de fabricație (150—200 bucăți pe an).Desigur, aplicarea în practică a metodelor amintite necesită crearea anumitor condiții. Deosebit de important este însă, înainte de toate, ca ele să fie larg cunoscute în fabrici și uzine. Iată de ce considerăm util ca „Revista construcțiilor de mașini“ să sprijine în mai mare măsură popularizarea și răspîndirea acestor metode tehnologice, publicînd articole de informare în sprijinul inginerilor și tehnicienilor din întreprinderi. Cu ajutorul revistei se pot prezenta amănunțit calculele economice care trebuie întocmite pentru stabilirea celei mai eficace soluții în condițiile de oro-ducție existente în fiecare uzină.Lucrul cu mai multe scule dă rezultate bune numai în cazul calității superioare a acestora. Cuțitele de calitate necorespunzătoare, opririle repetate ale mașinii pentru schimbarea sculelor deteriorate pot reduce la zero eficacitatea unei soluții oricît de ingenioase. O altă condiție este ca specializarea mașinilor-unelte prin dotarea cu anumite dispozitive să se facă cu cheltuieli cît mai reduse Ele pot căpăta astfel un domeniu de aplicabilitate mai larg, chiar și la seriile mici de fabricație. Acesta e un lucru esențial, după părerea noastră, în prezent, lucrările legate de specializarea mașinilor-unelte sînt executate în sculăriile uzinelor, cu cheltuieli nu prea mici. Problema reducerii acestor cheltuieli se poate rezolva prin organizarea execuției lor centralizate.Există toate condițiile pentru specializarea pe scară largă a mașinilor-unelte și extinderea folosirii mașinilor speciale. Institutul nostru va sprijini sistematic această acțiune
Ing. DRAGOȘ SIMHONESCU 
șef de atelier de proiectare 

I.C.T.C.M.

Noțiunile de „creier“ și „gîn- dire“ sînt azi, datorită filozofiei marxist-leniniste. indisolubil legate între ele. Și totuși, cît de lunga și anevoioasă a fost calea luptei continue de idei pînă să se ajungă la concluziile de acum.Dr. V. Voiculescu și M. Steriade — autorii lucrării „Din istoria cunoașterii creierului“, apărute de curînd în Editura științifică, ne poartă de-a lungul acestui drum parcurs timp de veacuri, îmbinînd armonios datele istorice cu cele științifice care aduc mereu noi dovezi despre adevărul tezelor mate- rialist-dialectice cu privire la creier ca substrat material al conștiinței.Ce s-a crezut despre structura creierului din Renaștere pînă în secolul trecut, cum au evoluat metodele de cercetare odată cu descoperirea microscopului și a colorației celulelor, ce e celula nervoasă (neuronul) — iată probleme tratate în prima parte a lucrării Teoria neuronală, privind sistemul nervos nu ca o rețea continuă, ci ca o alăturare de celule nervoase, teorie la a cărei elaborare, alături de Ramon y Cajal, a adus o importantă contribuție și marele nostru savant Gh. Marinescu, concepția stratificării structurilor nervoase și, ca cel mai recent progres, cu-

noașterea sistemelor activatoare ale creierului, toate acestea întregesc capitolul destinat structurii creieruluiEste expusă în evoluția ei istorică problema — mult timp controversată — a localizării funcțiilor în creier. Ea a dat naștere, alături de doctrina justă a localizării dinamice. admisă azi (potrivit căreia, alături de zonele specializate. întreaga scoarță cerebrală este aptă pentru realizarea funcțiilor psihice) la denaturări de tipul unui lo- calizaționism exagerat. în sensul că anumite funcții psihice sînt strict legate de o zonă limitată de pe scoarța cerebrală, și chiar la negarea oricărei localizăriStudiul activități} electrice a creierului captivează interesul cititorului prin perspectivele largi pe care le deschide științei Subliniind limitele cunoștințelor elec- tro-fiziologice actuale, citind date recente, autorii relevă totodată că studiul problemelor biochimice ale creierului ne apropie de tainele mai ascunse privind structura fină (chimia țesuturilor și celulelor) și funcțiunea în ce are ea mai intim.Capitolul asupra neurociberne- ticii, știință bazată pe asemănarea dintre mașinile electronice și sistemul nervos, realitate studiată azi

de numeroși cercetători, este deosebit de interesant Arătând analogiile și principiile generale care decurg din ele, autorii demonstrează cu sprijinul solid al datelor furnizate de diferite ramuri ale științei deosebirea fundamentală dintre funcția substanței vii și rolul mașinilor electronice. în ultima instanță ele nu pot efectua decît ceea ce creierul uman a conceput, alcătuind programele acestoraUn capitol dedicat corelației dintre creier și conștiință vine să întregească lucrarea permițînd cititorilor să înțeleagă mai bine raportul materialist-dialectic dintre materie și conștiințăUn merit al lucrării este că, alături, de datele științei mondiale, expune șt preocupările și rezultatele cercetătorilor neurologi din patria noastră, atît ale precursorilor cît și ale cercetătorilor de astăzi Numeroasele ilustrații fac ca lucrarea să fie mai explicită.Lectura cărții este utilă atît specialiștilor — medici, cercetători în domeniul filozofiei, ingineri, lingviști — cît și unui cerc larg de cititori.
Dr. I. VOINESCU 

Institutul de neurologie 
al Academiei R. P. Romîne

TEATRE — Teatrul de Operă șl Ba
let al R. P. Romîne : Bal mascat — 
(orele 19,30) ; Teatrul de stat de ope
retă : Mam.zelle Nitouche — (orele
19.30) . Teatrul Național .,1 L. Caragiale” 
(Sala Comedia) : Maria Stuart — (orele
19) ; (Sala Studio) : Avarul — (orele
19.30) ; Teatrul „C. I. Nottara- (Sala 
din bd Magheru) : Peer Gynt - (orele 
19,30) ; (Sala Studio) : Casa cu două In
trări — (orele 20) : Teatrul .Lucia 
Sturdza Bulandra“ (Sala din bd. Schitu 
Măgureanu nr 1) : Cezar și Cleopatra — 
(orele 19,30) : (Sala Studio. din str 
Alex Sahia nr. 76 A) : Comedia erori
lor _ (orele 19,30) ; Teatrul de Come, 
die : Șeful sectorului suflete — (orele
19.30) ; Teatrul Muncitoresc C.F R.-Giu- 
Iești : Gaițele — (orele 19,30) ; Teatrul 
pentru copii și tineret (Sala din str C 
Miile) : Chirița în provincie — (orele
20) ; Teatrul evreiesc de stat : Opera de 
trei parale — (orele 20) , Teatrul satiric, 
muzical „C. Tănase- (Sala Savoy) : Re
vista de altădată - (orele 20) (Sala din 
Calea Victoriei nr 174) Concertul cîn- 
tărețului italian Nico Ventura - (orele 
20) ; Teatrul .Țăndărică“ (Sala Acade. 
miei) : Punguța cu doi bani — (orele 
16) ; Circul de stat ' Circul florilor de 
gheață - (orele 19.30)

CINEMATOGRAFE - Pași spre lună 
Patria (9 . 11 : 13 . 15 : 17 : 19 : 21) Ru- 
salka — cinemascop : Republica (9.45;
11.45 : 14 ; 16,30 ; 18.45 : 21). Grivița (10 .
12,15 , 16 , 18,15 : 20.301 Flamura (10 :
12.15 : 16 : 18.15 : 20 30) iloțui din San
Marengo : Carpațl (10 12,14; 16 18.15 ;
20.30) Capitol (9,45 12 : 14,15 ; 16.30 :
18.45 ; 21). Giulești (10 : 12 ; 14 , 16 ,
18.15 ; 20,30) Bucegi (10 : 12 ; 14 ; 16 > 18 ; 
20). Aurora (9.45 > 12 : 14.15 : 16,30 : 18,45 :

21). Modern (9 . 11 , 13,15 , 15,30 ; 17,45 ;
20) . Inculpatul ,1 010“ : București (9,30 ;
11.15 , |5 ; 17 . 19 . 21) Excelsior (10 :
12 ; 14 , 16 ; 18 15 . 20,30) Feroviar (10 ,
12 ; 14 : 16 , 18,15 . 20,30). Floreasca (16 >
18.15 : 20.30) Cascada diavolului ; Festi
val (9.45 ; 12 ; 14 15 ; 16.30 ; 18.45 , 21).
Viață sportivă : Victoria (10,15 , 12.45 ;
15.30 ; 18 . 20.30). Tomis (9 ; 11 45 , 14,30 ,
17.30 ; 20.30). Melodia (10 ; 12 15 , 15,30 ;
18 I 20,30) Ucigașul șl fata : Central
(10,30 : 12.30 ; 14.30 16.30 . 20.30) Cotro. 
cent (15; 17; |9. 21) A I2.a noapte : 
Lumina (de la orele 9.45 la orele 13 ru
lează în continuare . 16 : 18,15 ; 20.30) 
Miorița (10 , 12 ; 14 ; 16 , 18,15 . 20,30). 
Nu.i loc pentru a) treilea Union (15.30 
18 I 20,30) Program de filme pentru co
pii : Doina (orele 10) Magazin film : 
Doina (11 30 ; 14.30 ; 16.30 ; 18.30 , 20.30), 
Dacia (10 . 11 45 , 13.30 , 15.30 . 17,15 . 19 ;
21) Flacăra (14.30 , 16,30 . 18,30 : 20.30).
Un ciclu de filme documentare : Tim
puri noi (de la orele 10 la orele 17 ru
lează în continuare . 19; 21) Tudor — 
cinemascop (ambele serii) . înfrățirea 
între popoare f 10 . 16 ; 19,30) Volga 
(10.30 . 14 ; 19.30) Haiducul de pe Cere- 
muș : Cultural (15 ■ 17 ; 19 21) Pisica
de inare ; Buzești (14.30 16 30. 18.30.
20,30) Elena din Troia - cinemascop : 
C'rîngași (14. 16.15. 18 30. 20.45) Ultimul 
tren din Gun Hill Unirea (11 16 . 18 .
20) Qivltoq : Vitan (15.30 13 . 20.30) A
dispărut o navă Munca (15 17 . 19 :
21) Medicamentul care ucide (ambele
serii) Populat (16 . 19,30) Jurnalul
Annei Frank - cinemascop . Arta (15. 
17.45; 20,15). Vlttorul (15; 17.45 : '20,30) 
Mamelucul • Moșilor (15.30. 18; 20,;i0) 
Atențiune, părinți ! : Cosmos (16. 18 :
20), Lira (15.30 : 18 , 20.30) Cartouche - 
cinemascop: Colentina (14 : 16 > 18: 20).

Podul : Luceafărul (16 ; 18,15 ; 20,30), Pa
cea (16 ; 18 ; 20) Iurta de aur : Progresul 
(15.30 ; 18 ; 20.15) A treia repriză — ci
nemascop : Drumul Sării (16 ; 18 r 20). 
Agatha, lasă-te de crime ! : Ferentari 
(15 : 17 , 19 ; 21),

TELEVIZIUNE - Orele 18,30 - Uni. 
versitatea tehnică la televiziune ; Me
tode moderne de montaj a Instalațiilor 
electrice de Ing Mihai Procopiescù. 
19.00 - Jurnalul televiziunii 19.10 — 
Pentru copii ■ Jucați-vă cu noi ! 19.40
— Emisiune de teatru .Războiul“ 
de Carlo Goldoni (n interpretarea unui 
colectiv al Teatrului Regional Bucu
rești In pauze — Emisiune de știință : 
Ciclul ; ..Evoluția viețuitoarelor- (I) — 
dovezi ale evoluției viețuitoarelor de 
prof Nicolae Bodnarluc . Șah In înche
iere ; buletin de știri și buletin me
teorologic.

« VA F5 V«
Timpul probabil pentru următoarele 

trei zile : |2, 13 și 14 februarie 1964 :
Vreme rece cu cer variabil mal mult 
noros in nordul și răsăritul tării Nin. 
sori locale Vînt potrivit temporar 
tare, pțedomlnînd din sectorul nordic. 
Temperatura in meștere ușoară la în
ceput. apoi în scădere Minimele vor fi 
cuprinse între minus 7 și minus 17 gra
de tar maximele iptre zero și minus 
10 grade local mal coborîte In Bucu
rești : Vreme rece cu cer variabil tem
porar noros Tendință de ninsoare slabă. 
Vînt potrivit din sectorul nordic. Tem
peratura în creștere ușoară la început, 
apoi în scădere
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ȚIȚEI din mina
Dealurile înalte string ca în- 

tr-o covată casele locuitorilor de la 
Sărata Monteoru, așezare din a- 
propierea Buzăului. Ici, colo, silue
tele zvelte ale sondelor de petrol I înviorează priveliștile. Conducte I numeroase, negre, ce par a izvorî 
din dealuri, se întretaie cu dru
muri pietruite, care suie în serpen
tină culmile, în acest peisaj speci
fic schelelor petroliere, privirea îți 
este atrasă de turnurile a două 
puțuri de mină. Trase de cabluri 
solide din oțel, „coliviile" urcă 
și coboară oameni și vagoneți 
cu materiale. Minerii poartă echi
pamentul obișnuit meseriei. Cei 
de la extracție — căști, halate de 
protecție, bocanci din piele ; cei de 
la lucrări capitale au în plus haine 
și cisme de cauciuc pentru a-i feri 
de umezeală. în mod firesc te în
trebi : ce bogății se scot prin cele 
două guri ale minei ? Cărbuni, 
sare, minereu de fier ? Nici una. 
Se scoate țiței. Da, țiței din mină !

Extracția țițeiului prin minerit 
este extrem de rar intîlnită. In a- 
fără de exploatarea de la Sărata 
Monteoru, pe continentul nostru 
mai există alta asemănătoare în 
Franța. înclinarea mică a stratului 
petrolier, presiunea redusă, canti
tățile mici de gaze — au fost odi
nioară factorii care au favorizat a- 
cest mod de extracție.

Ce poți vede aici ? „Colivia" de la puțul 50 te coboară, în cel mult 
doua minute, pînă la galeria prin
cipală, situată la 240 metri adînci- 
me. La lumina pîlpîietoare a lăm
pilor capsulate — trebuie doar evi
tat pericolul exploziilor — înain
tezi prin galeria înaltă de un stat 
de om, care dezvăluie forma zăcă
mântului. Țițeiul mustește peste 
tot, se scurge în picături sau în fi
ricele subțiri spre jgheaburile în
tinse de-a lungul galeriilor, de 
unde' se adună intr-un bazin cen
tral ; o pompă acționată cu aer 
comprimat îl împinge apoi la su
prafață, în rezervoare.

Pătrundem într-o galerie secun
dară. Dintr-un perete lateral des
prindem o bucată de rocă puțin

sfărîmicioasă. Este nisipul petrolier 
— ne explică însoțitorii. Nisipul a 
conținut cîndva (iței—datorită ex
tracției, nivelul prețiosului lichid a 
coborît undeva mai jos, spre baza 
stratului — iar acum acesta s-a în
tărit ca un mortar și are o culoare 
arămie. Pentru ca producția să nu 
scadă, minerii-petroliști au găsit o 
soluție. De la nivelul galeriilor au 
fost săpate, cu ajutorul forezelor. 
sonde adinei de 80—120 metri, care 
au străpuns stratul inferior. Din 
aceste sonde în miniatură, subpă 
mîntene, țițeiul este extras prin 
„aerlift“. Este un sistem de funcția 
nare asemănător sifonului ; aerul 
introdus cu presiune în sondă îm
pinge afară, prin țevile de extrac 
(ie, țițeiul adunat în coloană. Ope
rația se repetă de cîteva ori pe zi 
Maistrul principal Ion Fetecău 
ne-a relatat că se întocmește un 
studiu pentru automatizarea proce 
sul.ui de aerliftare a țițeiului, lu
cru care va simplifica mult extrac
ția.

La cel de-al doilea puț al minei 
se execută în prezent lucrări capi 
tale: El a fost mai întii rambleat. 
apoi s-a trecut la resăparea și ar
marea lui în beton. Anul acesta se 
execută în continuare reprofilări 
de galerii în lungime de 1 km. Se 
scoate armătura din lemn a gale
riilor și se introduc în loc bolțari 
din beton. Se îmbunătățește și ae
risirea.

Lucrările capitale care se reali
zează aici contribuie, în primul 
rînd, la menținerea producției de 
țiței a minei. în același timp se 
creează posibilitatea ca mina să fie 
vizitată de un număr mai mare de 
persoane : studenți, cadre tehnice 
din întreprinderi și institute de 
cercetări, petroliști din schelă. La 
fața locului se poate face cunoștin
ță cu procesele care au loc în zăcă
minte în timpul exploatării țițeiu
lui. în planul de activitate al spe
cialiștilor de la Institutul de cer
cetări foraj-extracție Cîmpina s-a 
prevăzut efectuarea în acest labo
rator subteran a unor cercetări 
privind curgerea fluidelor, porozi-

Gheorghe Lupu, conducătorul gru
pului do minări do la Trusiul mi
nier „Muntenia"-Ploiești, care exe
cută lucrări capitale la cel de-al 

doilea puț al minei.

tatea și permeabilitatea stratelor 
etc. Cercetările pot da indicații 
prețioase asupra căilor care tre
buie urmate pentru recuperarea cit 
mai completă a țițeiului din stra
turile in curs de exploatare.

Mina petrolieră de la Sărata 
Monteoru prezintă interes nu nu
mai ca o curiozitai. in tehnica ex
tracției țițeiului, ci și ca un labo
rator de mare însemnătate prac
tică și științifică.

N. PANTILIE coresp. „Scînteii“
în 1964

Cartea romînească Ia 16

internaționale
expoziții

Scrisoarea de mulțumire 
a d-nei Jacqueline Kennedy

In 1964 cartea romînească va fi 
prezentă la 16 tîrguri și expoziții in
ternaționale. La expozițiile și tîr- 
gurile internaționale de la Var
șovia. Leipzig,. Frankfurt pe Main, 
Tokio, Washington, Nero York, 
Sofia și Roma care au avut loc 
anul trecut, țara noastră a expus 
între 300 și 1 000 volume din 
diferite domenii. Tot anul trecut

R. P. Romînă a mai fost pre
zentă cu expoziții de cărți în Fin
landa, Ghana, Mali, Algeria, Maroc 
și Guineea. în domeniul editorial 
țara noastră întreține relații cu pes
te 40 de țări. Această colaborare se 
manifestă prin coeditări și traduceri, 
organizarea de expoziții de cărți, 
schimburi de lucrări și material in
formativ etc.

(Agerpres)

Schimb de experiențăExtinderea plantațiilor de vii necesită cantități mari de material să- ditor. în această primăvară se vor altoi 400 milioane de vițe din care peste 300 milioane în gospodăriile colective. Pentru a populariza cele mai bune metode de producere a materialului săditor viticol, Consiliul Superior al Agriculturii împreună cu Consiliul agricol regional Argeș a organizat la Drăgășanj un schimb de experiență pe această temă. A fost reliefată experiența și realizările bune obținute de gospodăriile colective din raion în altoirea viței de vie.
-
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AZI ! N C E P E

„Universiada de iarnă 1964“
De azi după amiază, timp de o săptă- 

mînă, deasupra cunoscutei stațiuni turis
tice de iarnă Spindleruv Mlyn și a orașu
lui Pardubice vor flutura drapelele uni
versiadei. Alegerea este cum nu se poate 
mai fericită : Pardubice se numără prin
tre centrele industriale cele mai însem
nate din R. S. Cehoslovacă, iar Spindle
ruv Mlyn este de multă vreme locul de 
întîlnire al schiorilor din întreaga Boemie. 
Situată la o înălfime de 700 m, în mijlo
cul unei coroane de piscuri ale munților 
Krkonose („Munții Uriașilor"), Spindleruv 
Mlyn atrage nu numai prin farmecul pei
sajului, ci și prin calitatea amenajărilor 
sportive și confortul ce-l oferă cochetele 
sale vile și cabane.

După Davos (Elveția), care a adăpostit 
prima competiție universitară postbelică, 
a urmat — în 1949 — Spindleruv Mlyn, 
iar apoi Poiana romînească, Semmeringul 
austriac, Zakopane (Polonia). In 1960, la 
Chamonix (Franța), a avut loc cea dinții 
rniversiadă, următoarea desfășurîndu-se 
după doi ani — la Villars, în Elveția. Se 
, oaie spune, deci, că jocurile universitare 
de iarnă au devenit tradiționale.

Pînă în dimineața zilei de ieri, se a- 
nunțaseră circa 400 de concurenți, din An
glia, Argentina, Austria, Danemarca, El
veția, Finlanda, Franța, Islanda, Italia, Iu
goslavia, Japonia, Luxemburg, Norvegia, 
Olanda, Polonia, R. D. Germană, R. F. 
Germană, Romînia, Spania, S.U.A., Unga
ria, U.R.S.S. etc. Pînă la aceeași dată, nu
mărul ziariștilor acreditați s-a ridicat la

In cîteva rânduri
Juriul tehnic al turneului olimpic de 

hochei pe gheață a decernat cite o cupă 
echipelor Finlandei și R. P. Romîne pen
tru cele mai puține penalizări în decursul 
competiției. Echipa Finlandei (grupa A) a 
avut 11 penalizări (cu un total de 22 min.). 
Echipa R. P. Romîne a prestat cel mai 
sportiv joo din grupa B, ocupînd primul 

(16 penalizări =■ 32 min.).
★

într-un meci internațional de handbal 
desfășurat la Praga echipa R. S. Ceho
slovace a învins cu scorul de 17—15 
(9—12) echipa Iugoslaviei.

★
La Bruxelles au luat sfîrșit campiona

tele internaționale de tenis de masă ale 
Belgiei. La simplu masculin, titlul a fost 
cîștigat de Schöler (R.F.G.), care în finală 
a dispus cu 3—0 de colegul său Freun- 
dorfer. Proba feminină a revenit jucătoarei 
engleze Diana Rowe.

★
Turneul internațional de fotbal de la 

Mexico City a fost câștigat de echipa se
lecționată a orașului Moscova. în ultimul 
ioc, fotbaliștii sovietici au terminat la e- 
galitate : 1—X (0—1) cu Partizan Belgrad.

★
Specialiștii prezenți la Innsbruck au de

semnat pe cei mai buni jucători ai turneu
lui olimpic de hochei pe gheață : Martin 
(Canada) — portar ; Ragulin (U.R.S.S.), 
Tikal (R. S. Cehoslovacă) — fundași ; Bo
ris Maiorov (U.R.S.S.), Golonka (R. S. 
Cehoslovacă), Tumba Johansson (Suedia) și 
Pourbonnet (Canada) — atacanți.

★
între 11 și 16 februarie va avea Ioc la 

Budapesta un turneu internațional de te
nis pe teren acoperit. La acest turneu țara 
noastră va fi reprezentată de Ilie Năstase 
și Constantin Popovici. (Agerpres)

peste 100. De la Innsbruck au sosit știri 
că studenți care au urcat podiumul învin
gătorilor la „Olimpiada albă" și-au ma
nifestat dorința de a-și măsura forțele la 
Spindleruv Mlyn și Pardubice. Pe drept 
cuvînt, se spune aici că universiada 1964 
este „sora mai fînără a Jocurilor olimpice 
de iarnă”.

Pregătirile — care au început încă în 
urmă cu doi ani — au luat sfîrșit. Marele

Corespondentă din Praga

sfadion de iarnă de la Pardubice, unde 
se vor desfășura competițiile de hochei 
pe gheață și patinaj artistic, a fost înzes
trat cu instalații din cele mai moderne. 
La Spindleruv Mlyn, construcția de lemn a 
trambulinei de 70 m a fost înlocuită cu 
una de oțel avînd punctul critic la o înăl
țime de 72 m. Liniile de comunicație au 
fost îmbunătățite, iar probele vor fi diri
jate de un sistem de semnalizare elec
tric „roșu-verde". Trambulina pentru 
sărituri combinate are punctul critic la 
54 m. și înclinarea de 35 grade. De o 
parte și de alta a celor două trambuline 
străjuia pădurea, pavăză împotriva cu- 
renților.

Cursele de fond de 5 km. pentru fe
mei și 15 km. pentru bărbați vor evolua 
de-a lungul unor piste trasate pe un teren

accidentat, cu urcușuri și coborîșuri mul
tiple. îndeosebi între km. 4 și km. 6, de 
la traversarea Elbei pînă la Horni Pra- 
men, pîrtia va pune la grea înce-care pe 
concurenți. Odată înfrînt obstacolul, a- 
ceștia vor fi compensați de o priveliște 
îneîntătoare : crestele munților Krkonose, 
pădurile misterioase (în care — cum 
spun bătrînele legende — s-ar adăposti 
uriașii), văile ondulate și repezi, firul de 
argint al Elbei. Nu vor lipsi oazele de ză
padă, pentru că — întocmai ca la See
feld — pîrtiile au fost „plantate” cu ză
padă adusă din regiuni în care iarna s-a 
arătat mai puțin zgîrcită.

Paralel cu întrecerile organizate de 
Federația internațională a sportului uni
versitar, se va desfășura un seminar in
ternațional care va îngădui utile schim
buri de experiență cu privire la practi
carea schiului de către studenți.

Vilele și cabanele de la Spindleruv 
Mlyn, hotelurile și casele de oaspeți de 
la Pardubice freamătă de mulțimea ti
nerilor veniți din peste 20 de țări ale 
lumii. Azi la ora 18, sub faldurile drape
lului universiadei, participanții vor saluta 
deschiderea solemnă a importantei con
fruntări sportive studențești. In văile pi
torești din jur, ecourile strigătelor de 
bucurie se vor înfrăți într-unul singur, ca 
o chemare a prieteniei, mai puternică 
decît stîncile de granit ce țîșnesc din 
Munții Uriașilor.

HORIA LIMAN

Patinatori de viteza la un antrenament pe gheața lacului Ciucaș 
din Tușnad

Doamna Jacqueline Kennedy a trimis președintelui Consiliului de Stat al R. P. Romîne, Gheorghe Gheorghiu-Dej, o scrisoare în care se spuneNumeroasele omagii adresate defunctului meu soț din partea oficialităților și cetățenilor romîni mi-au dat o mare mîngîiere.Am fost profund mișcată aflînd numărul reprezentanților guvernului romîn, personalităților publice, reprezentanților organizațiilor publice și cetățenilor care au prezentat condoleanțe Ia Legația noastră din București. Am fost, de asemenea, mișcată de știrile privind manifestările de simpatie și doliu care au avut loc spontan în alte părți ale țării dv.Aș fi dorit să am posibilitatea să

trimit mulțumiri personale fiecăruia dintre compatrioții dv. care au fost atît de amabili în momentele grele pentru mine Deoarece aceasta nu se poate, aș fi foarte recunoscătoare dacă dv. ați putea găsi mijloacele potrivite pentru a le transmite recunoștința mea.Este o mare satisfacție să constat că soțul meu s-a identificat în inimile și mințile poporului romîn cu idealurile reciproc împărtășite de pace, prietenie și respect mutual, cărora el și-a dedicat viața. Cunoașterea acestui fapt ar fi fost, de asemenea, o mare satisfacție pentru el, deoarece astfel și-ar fi văzut confirmate multe din speranțele sale cele mai profunde.
INFORMAȚIIDuminică a plecat în R. S. Cehoslovacă o delegație a Uniunii Scriitorilor din R. P. Romînă pentru a lua parte la întîlnirea reprezentanților uniunilor de scriitori din u- nele țări socialiste, care va începe la 12 februarie la Praga. Delegația este alcătuită din acad. M. Beniuc, președintele Uniunii Scriitorilor, Aurel Mihale și Pop Simion, membri ai biroului Uniunii Scriitorilor. La plecarea delegației au fost de față membri ai conducerii Uniunii Scriitorilor și reprezentanți ai Ambasadei R. S. Cehoslovace.
☆Duminică s-a încheiat cea de-a IX-a sesiune a cadrelor didactice ale Institutului politehnic din Brașov. La lucrările sesiunii au luat parte reprezentanți ai Ministerului învăță-

mîntului. Academiei R.P. Romîne. institutelor de învătămînt superior din București Cluj. Iași. Timișoara și Galați, ai unor institute de cercetări și de proiectări din țară, specialiști ai uzinelor constructoare de mașini. Cu acest prilej au fost prezentate, pe secții, 163 de referate.Filarmonica de stat „George E- nescu“ anunță că, în urma unor modificări survenite, concertul simfonic „Brahms“ dirijat de George Georgescu, artist al poporului, va a- vea loc duminică, 16 februarie, ora 20, în sala Palatului R. P Romîne. Concertul orchestrei ..Barbu Lău- taru“ dirijat de Nicu Stănescu. artist emerit, va avea loc în aceeași zi la ora 20, în sala mică a Palatului R. P. Romîne. (Agerpres)
ßdpa succesul repurtat

de grupul IMoric romînesc in £ Æ ILDin nou cintecul și jocul nostru popular au repurtat un deosebit succes peste hotare De data aceasta, mesagerii folclorului romînesc au fost echipa de dansuri a Palatului culturii din Brașov, formația de călușari a căminului cultural din comuna Frumoasa, regiunea București, taraful casei raionale de cultură din Slobozia precum și soliști vocali și instrumentali din Capitală și din regiunile București. Argeș. Cluj și Maramureș. Reprezentanții artei noastre populare s-au întrecut pe scenele primului Festival internațional de folclor de la Cairo cu valoroase formații din alte 1(1 țări Pe lîngă premiul I și Diploma de onoare a festivalului. artiștii romîni au cucerit numeroase aprecieri și elogii aduse folclorului din țara noastră atît din partea spectatorilor, cît și a specialiștilor și presei.Pentru a afla și alte amănunte a- supra primirii pe care publicul egiptean a făcut-o solilor dansului și cîntecului romînesc, un redactor al Agenției Romîne de Presă „Agerpres“ s-a adresat directorului Direcției relațiilor externe din Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă, Vasile Florea, care a condus turneul grupului nostru folcloric.— Am început turneul în orașul

Assuan, situat în partea de sud a Egiptului, cunoscut prin lucrările de mari proporții care se execută la barajul de aici — a declarat el Chiar de la primul spectacol, formația romînească a cucerit publicul din localitate. Majoritatea dansurilor, cîn- tecelor și melodiilor populare romî- nești cuprinse în program au fost bisate și aplaudate îndelung de participant!. în pauză, guvernatorul regiunii, care a luat parte la spectacol, a ținut să-și exprime personal admirația sa față de bogăția, frumusețea și varietatea pieselor din program, precum și față de măiestria artistică a interp'reților La rîndul său, presa din R.A.U. s-a referit pe larg și în termeni elogioși la evoluția grupului nostru folcloric. De pildă, în ziarul „Progrès Egyptien" din 2 februarie se arată printre altele : „Trebuie să mulțumim artiștilor romîni care ne-au oferit un spectacol unic, exprimînd grăitor optimismul, forța creatoare și gustul pentru frumos al poporului romîn“.Succesul repurtat în R.A.U. de grupul folcloric al țării noastre este ilustrat și' de faptul că el a fost invitat să prezinte în continuare spe’c- tacole pe scena Operei din Cairo timp de două săptămîni.

Plenara C. C. . al P. C. U. S. 
și-a început lucrărileMOSCOVA 10 (Agerpres). — La 10 februarie au început în Palatul Mare din Kremlin lucrările Plenarei C.C al P.C.U.S., care examinează problema folosirii metodelor intensive in agricultură pe baza întrebuințării pe scară largă a îngrășămintelor. dezvoltării irigației, mecanizării complexe și introducerii realizărilor științei și experienței înaintate pentru sporirea rapidă a producției agricole.Plenara C.C. al P.C.U.S. a fost deschisă de N. S. Hrușciov, prim secretar al C.C. al P.C.U.S.

Dezvoltarea economiei
R. S. Cehoslovace in 1963PRAGA 10 (Agerpres). — După cum transmite agenția Ceteka, la 10 februarie a fost dat publicității la Praga comunicatul cu privire la dezvoltarea economiei naționale a Cehoslovaciei în anul 1963.Industria cehoslovacă, se arată în comunicat, a îndeplinit planul producției globale în proporție de 100,7 la sută. Cele mai bune rezultate au fost obținute de ramura industriei combustibilului, unde planul a fost îndeplinit în proporție de 101,8 la sută. Industria chimică și-a sporit producția cu 3,4 la sută, producția mărfurilor de larg consum a crescut cu 4,1 la sută. Producția de energie a fost cu 0,7 la sută mai mare decît în anul precedent. Producția metalurgică a fost cu 2.9 la sută, iar producția industriei constructoare de mașini cu aproximativ 2 Ia sută mai mică decît în anul 1962.Producția agricolă globală a crescut în comparație cu anul 1962 cu 6—7 la sută. Față de același an, volumul investițiilor a fost mai mic cu 5 miliarde coroane.în Slovacia, planul producției globale industriale a fost îndeplinit în proporție de 100,8 la sută ; volumul producției a fost aproximativ același comparativ cu anul 1962,Numărul locuitorilor Cehoslovaciei este de 14 000 000.

Raportul la Plenară a fost prezentat de I P. Volovcenko, ministrul agriculturii al U.R.S.S. Au prezentat corapoarte Alexandr Ejevski, președintele Asociației unionale pentru vînzarea mijloacelor tehnice către colhozuri și sovhozuri („Soiuz- selhoztehnika“) și Leonid Maximov, prim vicepreședinte al Consiliului de Miniștri și ministru pentru producție și achiziționarea de produse agricole al R.S.F.S. Ruse.Lucrările Plenarei continuă,
Situația ocrotirii sănătății 

in Turcia
Dezbaterile din parlamentISTANBUL 10 (Agerpres). — Parlamentul turc examinează în prezent bugetul Ministerului Sănătății și Asistentei Sociale. în cursul dezbaterilor, numeroși membri ai parlamentului au vorbit despre situația grea a ocrotirii sănătății în Turcia.Luînd cuvîntul la dezbateri, senatorul A Saracioglu a arătat că în Turcia mortalitatea este de trei ori mai mare decît in țările dezvoltate. La 10 000 de locuitori, a spus el. revin numai 17 paturi de spital, iar în regiunile din vestul și din 'ud-ves- tul /tării între 1 și 5 paturi In 17 vilaete (circumscripții) din vestul țării 500 000 de oameni suferă de conjunctivită granuloasă. Deși Turcia are nevoie în prezent de 30 000 de medici, a spus A Saracioglu. dispunem de numai 3 500.Senatorul Ertug a arătat în cuvîn- tarea sa că din cauza alocațiilor reduse pentru nevoile ocrotirii sănătății, numai a zecea parte din prevederile în domeniul ocrotirii sănătății pe anul 1963 au fost îndeplinite.

BE PRETUTINDENI
SCRISOARE VORBITĂFirma japoneză „Rico“ produce magnetofoane neobișnuite La aceste magnetofoane înregistrarea se face nu pe bandă, ci pe o foaie de hîrtie netedă, acoperită pe Una din părți cu un strat magnetic. Foaia pe care se înregistrează sunetele poate fi pusă în plic și expediată ca o scrisoare obișnuită.

LUPTA ÎMPOTRIVA MAFIEILupta împotriva organizației banditești Mafia, care de zeci de ani terorizează locuitorii Siciliei, a cunoscut noi evenimente în ultimele

zile. După cum relatează presa italiană, Giuseppe Genco Russo, unul dintre cei mai temuți șefi ai Mafiei, se află în mîinile poliției. Ziarele scriu că Genco Russo, dîndu-și seama că cercul cercetărilor se strînge tot mai mult în jurul lui, s-a predat singur poliției „pentru a evita rușinea unei arestări“. S-a mai anunțat arestarea altor doi șefi ai Mafiei : Vincenzo Rimi și Pietro Tor- rett.a.Cu toate acestea, acțiunile teroriste ale Mafiei continuă. Astfel, la 10 februarie, un automobil încărcat cu dinamită a explodat la cîțiva metri de locuința unui om de afaceri din orașul sicilian Vittoria. Autoritățile italiene pun acest atentat în legătură cu arestarea lui Pietro Tor- retta.
ficacitatea, cerința principală 
a muncii politice de masă

(Urmare din pag. I-a)tehnic se dezvoltă rapid, cînd în regiune apar întreprinderi noi dotate cu utilaje moderne, iar cele vechi se reuțilează cu mașini de înaltă tehnicitate, se impune ridicarea continuă a calificării muncitorilor. îmbogățirea cunoștințelor tehnico-profe- sionale ale tuturor oamenilor muncii, în acest domeniu o experiență bună are organizația de partid de la Uzinele „30 Decembrie“-Arad. Aici, cu ajutorul comisiei inginerilor și tehnicienilor, se organizează cu regularitate expuneri despre procedeele tehnologice moderne, schimburi de experiență în care cei mai buni muncitori, maiștri, tehnicieni împărtășesc din metodele lor ; cu bune rezultate este folosită cartea tehnică. în secții sînt amenajate biblioteci, în jurul celor mai noi cărți se fac scurte recenzii. Merită amintit și faptul că organizația de partid se preocupă îndeaproape de buna funcționare a cursurilor de ridicare a calificării.Pentru a generaliza experiența bună, biroul comitetului regional a organizat, anul trecut, în această uzină, o consfătuire la care au participat secretari ai organizațiilor de partid și președinți ai comitetelor sindicale, ingineri și tehnicieni, directori de cluburi.Organizațiile de partid și comitetele sindicatelor din alte întreprinderi folosesc cu succes „Sesiunile tehnico-științifice“, „Buletinele de informare tehnică“, Concursurile „Cine știe meserie răspunde“. Vom generaliza experiența bună de la Combinatul siderurgic și de la Uzinele constructoare de mașini din Reșița în organizarea propagandei tehnice pe meserii, ținerea „zilei inovatorilor“, „zilei maistrului“. De asemenea, ne vom ocupa de generalizarea inițiativei comuniștilor de la „Teba“-Arad cu privire la preluarea unor echipe cu rezultate mai slabe în producție de către șefii echipelor evidențiate în întrecerea socialistă.Experiența multor organizații de partid arată că eficiența muncii politice depinde nu numai de conținutul ei, ci și de formele prin care este desfășurată. In diferite documente de partid, în indicațiile conducerii partidului se subliniază că

formele și mijloacele muncii politice evoluează în raport cu experiența a- cumulată, cu sarcinile noi puse în fața industriei, agriculturii, celorlalte sectoare de activitate. Tocmai de aceea Comitetul regional de partid Banat s-a străduit să promoveze forme și metode ale muncii politice vii, interesante, prin intermediul cărora cuvîntul partidului să ajungă la inima oamenilor.In ultimii ani au apărut și s-au extins în întreprinderile noastre inițiative valoroase în ce privește desfășurarea muncii politice de masă. Intr-un timp, la secția cherestea de la IPROFIL Balta Sărată se depășea prețul de cost. Pentru îndreptarea lucrurilor, biroul organizației de bază și-a propus să explice muncitorilor căile concrete de reducere a prețului de cost. Mai întîi, în secție a fost expus un grafic care reprezenta structura prețului de cost al unui metru cub de cherestea. Șeful secției, ajutat de birou, a explicat muncitorilor — potrivit graficului — că cea mai mare rezervă 
de reducere a prețului de cost 
o constituie materia primă (68 la sută). El le-a arătat că dacă, de pildă, contribuția muncitoril®r la reducerea cheltuielilor de fabricație, a cheltuielilor generale ale întreprinderii este mai mică, folosirea judicioasă a materiei prime depinde întru totul de felul cum muncesc ei.După expunere numeroși muncitori au făcut propuneri concrete în legătură cu reducerea prețului de cost. Această convorbire a fost punctul de pornire al unei largi acțiuni pentru folosirea deplină a materiei prime și a materialelor, creîndu-se o adevărată o- pinie de masă împotriva risipei. Pînă la sfîrșitul anului, colectivul secției cherestea nu numai că a recuperat rămînerea în urmă, dar a înregistrat economii suplimentare la prețul de cost în valoare de peste 200 000 lei.Noi considerăm că asemenea convorbiri sînt utile, întrucît oamenii pornesc la muncă mai hotărîți, în cunoștință de cauză. Dar nu peste tot lucrurile stau așa. La Uzinele de vagoane Arad. „Elec- trobanat“-Timișoara și în alte locuri se mai țin convorbiri pe teme generale, tratate în mod simplist, fără a stimula propuneri, inițiative. Astfel de acțiuni formale

trebuie combătute de comitetele raionale și orășenești.Agitația vizuală dă rezultate bune dacă are un conținut concret, este operativă și explică oamenilor muncii sarcinile ce le revin și mijloacele prin care le pot înfăptui. „Expozițiile cu produse“, „masa cu rebuturi“ sînt forme ale agitației vizuale folosite cu succes de către organizațiile de bază de la Uzinele de strunguri din Arad. In jurul produselor expuse la „masa cu rebuturi“ au loc zilnic discuții, la care participă, alături de muncitori, directorul întreprinderii, secretarul comitetului de partid, inginerul șef sau alte cadre cu munci de răspundere explicînd muncitorilor cauzele deficiențelor și mijloacele de înlăturare a lor.în alte locuri, însă, ca întreprinderea de reparații auto nr. 13-Timi~ șoara, „9 Mai“-Lugoj, „Electrome- tal“-Timișoara, pe diferite șantiere de construcții agitația vizuală este generală, nu ține pas cu sarcinile care stau în fața colectivelor din întreprinderile respective. încă de la începutul acestui an comitetul regional a luat măsuri ca în toate întreprinderile să se reînnoiască agitația vizuală și să i se imprime un caracter concret, mobilizator, în strînsă legătură cu o- biectivele planului pe anul 1964. Inscripțiile, panourile, gazetele de perete să urmărească extinderea experienței înaintate, a procedeelor tehnologice avansate și a altor metode care contribuie la mobilizarea oamenilor muncii la creșterea productivității, realizarea la termen a investițiilor, îmbunătățirea calității produselor, economisirea de metal, bumbac, piele și alte materii prime, să ia poziție critică față de lipsuri. Agitația vizuală să urmărească popularizarea angajamentelor luate în cinstea celei de-a XX-a a- niversări a eliberării patriei, să militeze pentru introducerea în practică a măsurilor tehnico-organizato- rice stabilite, pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan.Străduindu-se să imprime muncii politice mai multă operativitate și eficacitate, comitetul regional va lua măsuri ca munca politică de masă să fie axată pe problemele principale ale producției, să stimuleze e- forturile oamenilor muncii pentru realizarea sarcinilor stabilite de partid.

ARTICOLE DE CONTRABANDĂ
In loc de mașiniîn cursul descărcării în portul Peruvian Callao a cargoului „Santa Margarita“, o ladă, despre care se presupunea că conține piese de mașini, a căzut desfăcîndu-se și etalîn- du-și conținutul real — mătase și nylon. Aceasta era, arată agenția France Presse, doar o mostră dintr-un transport de contrabandă în valoare de 325 000 dolari, sosit pe numele unui importator fictiv.

INTENSIFICAREA ACTIVITĂȚII 
VULCANULUI ROKATENDAAgenția Antara anunță că aproximativ 3 000 de persoane au fost evacuate din insula Napalu ca urmare a intensificării activității vulcanului Rokatenda. După erupția care a avut loc luna trecută, vulcanul continuă să emane și acum nori denșj de fum.

Fotografia de mai sus înfățișează 
mumia descoperită recent la Roma. 
După cum s-a mai anunțat, se pre
supune că aceasta are o vechime 

de 1 800 de ani
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La frontiera etiopiano-somaleză 
se restabilește calinul

Evoluția evenimentelor 
în problema Ciprului

GANKABSISTGUVERNUL
A RUPT RELAȚIILE 

DIPLOMATICE CU FRANȚA

• Mesajul adresat de U Thant ° Sudanul ți-a oferit bunele oficii pentru 
reglementarea conflictuluiurmează să plece marți la Mogadiscio pentru a remite un mesaj similar președintelui Somaliei, Abdulla Osman.Agenția anunță, de asemenea, re- ferindu-se la surse militare, că în ultimele ore ciocnirile militare de la frontiera dintre cele două țări s-au redus, iar în sectorul Togo Wichale din regiunea Ogaden, unde au avut loc lupte grele, domnește calmul.

★Postul de radio Nairobi a anunțat că guvernul etiopian a cerut ca problema conflictului de frontieră dintre Etiopia și Somalia să fie ridicată la conferința miniștrilor de externe ai țărilor membre ale Organizației unității africane, care se va deschide . . _ —Sallam.După cum Presse, luni cii Ghana la nat împăratului Haile Selassie un mesaj din partea președintelui Nkrumah în care acesta din urmă își exprimă părerea că „problemele existente între Etiopia și Somalia trebuie să fie reglementate pe baza principiilor unității africane“.

NEW YORK 10 (Agerpres). — Secretarul general al O.N.U., U Thant, a adresat guvernelor Somaliei și Etiopiei chemarea de a pune capăt imediat ciocnirilor armate care au loc la frontiera dintre cele două țări. ■■ U Thant a cerut totodată Somaliei și Etiopiei să manifeste „reținere maximă pentru a permite să se depună eforturi în scopul realizării unei reglementări temeinice a problemelor de frontieră“.
★ADDIS ABEBA 10 (Agerpres). — Agenția France Presse anunță, referindu-se la surse etiopiene, că Republica Sudan și-a oferit bunele oficii pentru reglementarea conflictului de frontieră dintre Etiopia și Somalia.Un reprezentant al guvernului sudanez a remis duminică împăratului Haile Selassie un mesaj din partea președintelui Republicii Sudan, Ibrahim Sudanului diferendul două țări pașnică și diator în această problemă.Reprezentantul Republicii Sudan

Abbud. Președintele își exprimă speranța că de frontieră dintre cele va fi rezolvat pe cale își oferă oficiile de me-

OTTAWA 10 (Agerpres). — La 10 februarie au început la Ottawa convorbirile dintre primul ministru al Marii Britanii, Alec Douglas-Home, și primul ministru al Canadei, Pearson Premierul englez, care a sosit duminică noaptea la Ottawa, împreună cu ministrul de externe, R. A. Butler, a făcut o scurtă declarație pe aeroport, în cadrul căreia a subliniat că, în cursul convorbirilor, cei doi oameni de stat vor trece în revistă relațiile Est- Vest, precum și cele anglo-canadie- ne, probleme ale comerțului internațional și relațiile din cadrul Commonwealth ului.La 11 februarie, Alec Douglas- Home urmează să rostească o cu- vîntare la dineul anual al Clubului Imperial din Toronto. în același timp, după cum s-a anunțat în cercurile delegației engleze, ministrul britanic al afacerilor externe, Richard Butler, va pleca mîine la New York, unde va avea o întrevedere cu secretarul general al O.N.U., U Thant. în problema situației din Cipru.
★LONDRA 10 (Agerpres). — într-un interviu acordat agenției Associated Press, în ajunul vizitei pe care, împreună cu primul ministru Home, o va face în S.U.A., R. A. Butler, ministrul afacerilor externe al Marii Britanii, s-a referit la afirmațiile presei internaționale despre existența unor divergențe între Statele Unite și Anglia, declarînd că „în pofida unor divergențe ocazionale privind tactica, cele două țări, avînd interese comune pe plan global, duc politici similare“.

miercuri, la Dar-Es-anunță agenția France ambasadorul Republi- Addis Abeba i-a înmî-

în legătură cu rezolvarea problemei Berlinului occidental și a problemei germane, ministrul de externe britanic s-a pronunțat în favoarea reglementării acestor probleme pe calea tratativelor.El a respins criticile formulate de anumite cercuri americane privind hotărîrea Angliei de a dezvolta comerțul cu țările socialiste. Politica britanică constă în promovarea comerțului cu țările socialiste, a spus el. Statele Unite au criticat hotărîrea noastră de a vinde Cubei autobuze. Dar, după cîte știu eu, autobuzele nu figurează pe lista embargoului și nimeni nu a propus vreodată includerea lor pe această listă.

• Turneul lui George Ball la Londra, Àfena șl Ankara « Noi presiuni 
asupra președintelui Makarios • Tn Cipru se semnalează alte incidente

In jurul problemei cipriote continuă să se desfășoare o vie activitate 
diplomatică. George Ball, subsecretar de stat adjunct al S.U.A., între
prinde un turneu la Londra, Atena și Ankara pentru a avea convorbiri 
în această problemă.La Londra, el a avut duminică întrevederi cu Duncan Sandys, ministru de stat pentru relațiile cu Commonwealthul și pentru colonii, cu lordul Carrington, ministru fără portofoliu, și cu ministrul afacerilor externe al Ciprului, Spyros Ky- prianou.La Atena. Ball a avut întrevederi luni cu reprezentanți ai guvernului grec, precum și cu ambasadorii S.U.A. la Atena, Nicosia și Ankara.Referindu-se la călătoria lui Ball, agenția U.P.I. transmite : „în cercurile diplomatice londoneze bine informate s-a aflat că președintele Johnson ar putea să hotărască în sensul de a nu trimite trupe americane care să se alăture propusei forțe internaționale de menținere a păcii în Cipru pentru că președintele Makarios obiectează actualmente în legătură cu includerea de trupe ale S.U.A. în cadrul acestor forțe. După cum s-a aflat, aceste o- biecțiuni, exprimate în mod particular de către Makarios, au determinat pe președintele Johnson să trimită pe subsecretarul de stat al S.U.A., George Ball, la Londra pentru a discuta această guvernul britanic“.Agențiile de presă vocă posibilitatea ca escală și la Nicosia.în cadrul consultărilor de la Londra, ministrul englez pentru problemele Commonwealthului, Duncan Sandys, a avut o nouă întrevedere cu ministrul de externe cipriot, Kyprianou, „într-un efort — după cum apreciază U.P.I. — de a-1 convinge pe președintele Makarios să-și retragă insistența ca orice forță de menținere a păcii în Cipru să fie pusă sub autoritatea și controlul Consiliului de Securitate al O.N.U.“. Agenția France Presse anunță că ministrul de externe englez, Butler, va avea marți la

York o întrevedere cu secretarul general al O.N.U., U Thant, consacrată situației din Cipru.în Cipru s-au semnalat noi incidente. în localitatea Episkopi, tuată în apropierea bazei engleze de la Limasol, au — după cum relatează Associated Press — „lupte
★NICOSIA 10 (Agerpres). — Agenția France Presse relatează că, duminică după-amiază, un grup de polițiști ciprioți turci a arestat, în a- propiere de Famagusta, trei soldați greci, membri ai contingentului grec aflat în Cipru.Arestarea militarilor greci a produs o vie nemulțumire la Atena. Ambasada Greciei din Nicosia a înaintat prin intermediul înaltului comisar britanic. adjunct, Cyril Pickard, un protest vicepreședintelui Kuciuk, cerînd punerea imediată în libertate a soldaților greci.

si- militare avut loc agenția grele“.

TAIPE 10 (Agerpres). — Agenția U.P.I. anunță că, în urma recunoașterii R. P. Chineze de către Franța, guvernul ciankaișist a hotărît la 10 februarie să rupă relațiile diplomatice cu Franța.
*într-o notă pe marginea ruperii relațiilor diplomatice dintre guvernul ciankaișist și Franța, agenția France Presse scrie că hotărîrea guvernului de la Taipe „nu a produs surpriză la Paris“ întrucît, în urma recunoașterii R. P. Chineze de către Franța, „guvernul Taivanului nu ar fi putut face altceva decît să rupă relațiile cu Franța“.„în felul acesta, conchide agenția France Presse, sînt spulberate toate argumentele care teoriei cu privire Chine“.încă în cursulEdgar Faure, fost prim-ministru al Franței, a declarat ziaristului american Joseph Kraft, că „Franța a încetat să recunoască regimul de Taipe chiar în momentul cînd recunoscut R. P. Chineză“.Faure a afirmat că, din punct vedere juridic, ideea celor Chine nu poate să fie susținută. „Există o singură Chină, după există o singură Franță“.

au stat la baza la cele douăzilei de vineri,
la ade douăcum

problemă cuoccidentale e- Ball să facă o

New

Un memorandum secret ar fi fost
încheiat în §962 între S.U.A. și PanamaWASHINGTON 10 (Agerpres). — După cum transmite agenția Associated Press, o sursă informată la- tino-americană a declarat duminică că un reprezentant al Republicii Panama, Arturo Morales, a informat Comisia interamericană de pace a O.S.A., că în anul 1962 intre reprezentanți ai celor două țări a fost semnat un memorandum secret, prin care Statele Unite se angajau să renegocieze tratatul din 1903.El a declarat că memorandumul a fost semnat la New York de un reprezentant al Casei Albe și de o oficialitate de la Departamentul de Stat, care au acționat pe baza instrucțiunilor primite telefonic de la Washington. El a adăugat că memorandumul a fost încheiat la puțin timp după

10 (Agerpres). — La 10
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Răsfoind presa străină

Păreri realiste cu privire la relațiile dintre S.U.A. și CubaIncidentul provocat de sechestrarea unor vase de pescuit cubane și a echipajelor acestora, de către nave militare ale S.U.A., este comentat de ziarele și agențiile de presă occidentale. într-un articol redacțional publicat duminică, ziarul „NEW YORK TIMES“ scrie printre altele : „Rechiziționarea navelor cubane era o problemă de competența guvernului federal. Lăsarea ei pe seama autorităților din Florida a fost o greșeală gravă și dăunătoare. Cu cît această problemă va fi luată mai repede din mîna autorităților din Florida iar pescarii restituiți Cubei, cu atît va fi mai bine“. „Ar fi o mare tragedie, scrie „NEW YORK POST“, dacă povestea cu pescarii ar fi folosită pentru torpilarea progreselor mici dar vizibile pe calea slăbirii încordării în relațiile internaționale“.Referindu-se la aceeași problemă, corespondentul din Washington al agenției FRANCE PRESSE este de

părere că, în ultimele 24 de ore, în capitala americană s-a înregistrat o schimbare de ton în ce privește incidentul. Agenția consideră că un examen mai aprofundat al situației a permis administrației americane să privească lucrurile mai realist și „să sfătuiască autoritățile din Florida ca să judece repede, dar cu bunăvoință pe pescarii cubani“. France Presse • pune modificarea de atitudine a autorităților americane

și în legătură cu preocuparea acestora pentru activitatea pescarilor americani în largul coastelor Americă Latine. „Statele Unite nu doresc să creeze un precedent care ar putea să se întoarcă, într-o zi, împotriva propriilor lor pescari. în plus, în cercurile oficiale de la Washington se recunoaște că S.U.A. au fost informate de către guvernul cuban în ce privește trimiterea navelor de pescuit în Golful Mexic“.

DALLASfebruarie, la tribunalul din Dallas au început audierile în legătură cu cererea avocaților lui Jack Ruby, asasinul lui Lee Oswald, privitoare la transferarea procesului acestuia în alt oraș. Avocații lui Ruby, care pretind că la Dallas jurații ar avea păreri preconcepute despre Ruby, au citat un număr de 173 de martori. Procurorul Henry Wade se opune cererii avocaților. El a însă, că va supune unui toriu pe martorii apărării.Potrivit legilor americane, dacă procesul va fi transferat, el va avea loc tot într-o localitate din statul Texas.Avocații speră că, în cazul cînd ar obține satisfacerea cererii lor, procesul, fixat pentru data de 17 februarie, va putea fi amînat pînă peste opt luni.Tot la 10 februarie a sosit la Washington Marguerite Oswald, mama asasinului prezumtiv al lui John Kennedy, pentru a depune, la cererea ei, în fața comisiei speciale de anchetă prezidată de judecătorul Curții supreme, Earl Waren.

Washington de președintele Republicii Panama, Roberto Chiari, cu fostul președinte al S.U.A., Kennedy, în scopul de a se evita un eșec complet al acestor convorbiri.Știrea în legătură cestui memorandum relatată duminică „Washington Post“.într-o declarație televizată, secretarul de stat adjunct al S.U.A., Ave- rell Harriman, a dezmințit duminică seara existența unui asemenea memorandum secret. Harriman a afirmat că dezvăluirile făcute în a- ceastă privință ar fi rezultatul unei neînțelegeri create de faptul că pe atunci se ridicase problema construirii unui al doilea canal între Oceanele Pacific și Atlantic, care ar fi implicat în mod necesar negocierea unui nou tratat.Potrivit relatărilor agenției France Presse, surse diplomatice panameze au declarat că în dosarul afacerii Canalului Panama, aflat în fața Consiliului Organizației Statelor Americane, au fost depuse săptămîna trecută documente care nu au mai fost niciodată date publicității.

cu existența a- secret a fost și de ziarul

Demonstrație 
la Ciudad de Panamadeclarat, interoga-

...și glasuri contrastanteîn contrast cu aceste păreri, se fac auzite și unele glasuri care folosesc incidentul pentru a chema la acțiuni care ar putea duce la încordare în regiunea Mării Caraibilor. După cum transmite agenția ASSOCIATED PRESS, senatorul Barry Goldwater, lider al cercurilor extremiste, a declarat duminică că S.U.A. ar trebui să înăsprească

CIUDAD DE PANAMA 10 (Agerpres). — în capitala Republicii Panama a avut loc duminică o demonstrație în sprijinul cererilor de restabilire a drepturilor acestei țări a- supra zonei Canalului. Agenția Associated Press transmite că aproximativ 3 000 de persoane au purtat pancarte și au scandat lozinci în care au cerut Statelor Unite să părăsească zona Canalului Panama. în cadrul unui miting care a avut loc'în principala piață a orașului, președintele Federației studenților din Panama, Victor Avila, a cerut ca Panama să ridice problema zonei Canalului cu același nume în fața O.N.U., în- trucît, după cum a spus el „panamezii nu au nici o încredere în Organizația Statelor Americane, a- flată sub controlul S.U.A.“. Manifestația a luat sfîrșit numai după ce un reprezentant al guvernului a declarat că Panama va aduce cazul zonei Canalului Panama în fața O.N.U., dacă Organizația Statelor Americane nu va acționa în această problemă.blocada navală a recomandat o cesteia de către cubani. Exprimîndu-și nemulțumirea pentru faptul că firme engleze și franceze au hotărît să vîndă autobuze și camioane Cubei, el a cerut ca navele militare americane să să împiedice ca aceste transporturi ajungă în porturile cubane.

BANGKOK-10 (Agerpres). — La 10 februarie, la Bangkok au luat sfîrșit tratativele dintre miniștrii afacerilor externe ai Indoneziei, Malayeziei și Filipinelor. Tratativele, transmite agenția France Presse, au fost considerate terminate duminică seara, urmînd ca luni dimineața să fie dat publicității comunicatul comun. Intrucît reprezentanții celor trei țări nu au reușit să ajungă la un acord final privind măsurile de înfăptuire a încetării focului de la granița dintre Indonezia și teritoriile din Borneo de nord, luni dimineața a avut loc o nouă ședință..în comunicatul comun dat publicității la sfîrșitul întîlnirii se spune că reprezentanții celor trei țări sînt de acord cu „principiile călăuzitoare“ ale încetării focului. Dar, la sfîrșitul comunicatului, delegația mălayeză a adăugat o notă anexă în care sînt menționate neînțelegerile de detalii privind încetarea focului la granița dintre Indonezia și teritoriile din Borneo incluse în Federația Malayeză.

In comunicat se arată, de asemenea, că cei trei miniștri au hotărît să convoace o nouă conferință a miniștrilor de externe, care urmează să preceadă întîlnirea tripartită k nivel înalt dintre președintele IndO neziei, Sukarno, primul ministru a- Federației Malayeze, Abdul Rahman, și președintele Filipinelor, Diosdado Macapagal. S-a stabilit ca viitoarea întîlnire a miniștrilor de externe să aibă loc la sfîrșitul acestei luni tot la Bangkok.
★PNOM PENH 10 (Agerpres). — Luni, la Pnom Penh au început tratativele bipartite dintre președintele Filipinelor, Diosdado Macapagal, care se află în vizită în Cambodgia, și primul ministru al Federației Malayeze, Abdul Rahman, care a sosit în capitala Cambodgiei într-o vizită oficială de trei zile.Tema principală a convorbirilor dintre conducătorii celor două state o constituie căutarea unor soluții privind reglementarea conflictului malayez.

Succese ale partizanilor sud-vietnameziSAIGON 10 (Agerpres). — Agenția Associated Press anunță că trupele guvernamentale sud-vietnameze au suferit săptămîna trecută „una din cele mai grele infringed“. Un purtător de cuvînt militar american a declarat că în cursul luptelor care s-au dat la Ben Cau, la vest de Saigon, au fost uciși 94 de soldați guvernamentali. Alți 32 au fost răniți. Partizanii au capturat o însemnată cantitate de armament. Artileria și aviația de bombardament ale trupe-

lor guvernamentale au bombardat cu napalm și rachete lagărele strategice din apropiere, provocînd uciderea a 200 de civili.Aceeași agenție transmite că două bombe au explodat duminică seara la un stadion din Saigon, rezervat exclusiv militarilor americani. Doi dintre aceștia au fost uciși, iar alți 20 răniți, dintre care trei grav. A- genția arată că autoritățile consideră că cele două bombe cu o mare putere explozivă au fost de producție americană.
„0 politică de prietenie 

si colaborare cu toate țările"DELHI 10 (Agerpres). — Luînd cuvîntul la o ședință plenară a parlamentului indian, Zahir Hussein, vicepreședinte al Indiei, a declarat că guvernul indian va continua să promoveze o politică de prietenie și colaborare cu toate țările, de neade- rare și de coexistență pașnică. El à fost de părere că înțelegerea cu privire la interzicerea plasării pe orbită a obiectelor avînd la bord arme nucleare și semnarea Tratatului cu privire la interzicerea parțială a experiențelor nucleare „constituie primii pași importanți pe calea spre dezarmare și pace trainică, la care se poate ajunge numai în condițiile încrederii reciproce, colaborării coexistenței“. Referindu-se la glementarea litigiilor teritoriale de frontieră, Zahir Hussein și-aprimat speranța că statele interesate vor putea elabora, într-o atmosferă de încredere, acorduri satisfăcătoare și reciproc acceptabile în această problemă importantă.

Macmillan se retrage 
din viața politică

Și re-Și ex-

LONDRA 10. — Luni, cînd fostul prim-ministru britanic Harold Macmillan a împlinit 70 de ani, a .ost dată publicității scrisoarea sa adresată președintelui asociației partidului conservator dinBromley (comitatul Kent), în care Macniillan arată că dida la viitoarele alegeri din Anglia. Fostul prim-ministru a Tost timp de 19 ani deputat al scripții.Ziarele britanice consacră numeroase lui Macmillan, consideră că hotărîrea acestuia echivalează cu anunțarea retragerii sale din viața politică. Reamintim că fostul prim-ministru a demisionat în octombrie anul trecut în urma cale pe care Ziarele scriu devenit șeful < poartă numele.

circumscripțianu va mai can-
acestei circum-de luni, care articole carierii

intervenției chirurgi- a suferit-o atunci, că Macmillan a re- casei de editură ce-i

Dificultăți la
Ziarul „LE FIGARO“ publică un 

comentariu pe marginea discuțiilor 
care au loc între Statele Unite și 
„cei șase“ membri ai Pieței comune 
in perioada de pregătire a tratative
lor ce vqr începe în luna mai la Ge
neva în cadrul G.A.T.T. (Acordul 
general pentru comerț și tarife va
male). Obiectul acestor tratative, 
cunoscute și sub numele de „runda 
Kennedy“, (după numele fostului 
președinte al S. U'. A.) îl constituie 
propunerea americană de reducere 
cu 50 la sută a tarifelor vamale ale 
S.U.A. și ale Pieței comune în rela
țiile de schimb dintre ele.„Proiectul acesta, scrie ziarul, traversează o fază dificilă. La Geneva, unde se pregătește marea conferință din luna mai, experții îl disecă, schimbă liste de produse și constată, nu fără oarecare acreală, dezacorduri profunde.Statele Unite și-au rezervat dreptul de a nu face nici o concesie în ce privește unele industrii fragile. Fiecare țară va putea pune în afara dezbaterilor o listă de produse exceptate. Comunitatea Economică Eu-

viitoarele tratative G. A. T. Tce ? Deoarece curba tarifelor europene, născute dintr-o medie șase tarife naționale, evocă un vechi masiv cu forme erodate. Pentru a- mericani, dimpotrivă, ca într-un lanț de munți tineri, pot fi văzute alter- nînd văi adînci și vîrfuri înalte. U- nele din aceste taxe reprezintă peste 300 la sută din valoarea produsului.— Va trebui găsit un mijloc de reducere a listei noastre, spun experții americani neliniștiți. Comisia europeană va putea ea însăși să o amputeze sau va trebui să aștepte acordul problematic al miniștrilor ?Alte țări intervin în dialog :— Produsele pentru care nu vreți să reduceți la jumătate taxele europene, din cauza disparităților, reprezintă o parte infimă din comerțul a- merican, poate 2 la sută. Dar noi

ropeană tocmai a depus-o pe aceea pe care o propune.— Este prea lungă, ar fi mîrîit ex- perții americani“.Explicînd de ce nu convine europenilor propunerea americană de reducere cu 50 la sută a tarifelor vamale, ziarul scrie mai departe :„In anumite cazuri, una din țări este izolată printr-un înalt zid vamal, iar alta printr-un zid mic. Dacă s-ar reduce la jumătate și unul și celălalt, deoparte va rămîne un zid eficace, în timp ce cealaltă țară nu va mai fi apărată decît printr-o bordură simbolică.— Nu este drept, spun cei șase. Dacă taxa vamală preconizată de u- nul este dublă față de aceea preconizată de celălalt, dacă, de exemplu, pentru bricege, taxa vamală a Statelor Unite este de 70 la sută și a Europei de 15 la sută (se negociază sîntem atinși pentru cel puțin un pe baza tarifului șase), cel mai scăzut trebuie redus cu un procentaj mai mic decît celălalt.Europenii au stabilit peste o mie din aceste „disparități“, aproape toate în favoarea americanilor. De

împotriva Cubei și nouă invadare a a- contrarevoluționarii

între

anului trecut.

giunile învecinate din Oceanul Pacific ale Uniunii Sovietice și Japoniei.

Consiliul legislativ din convocat într-o sesiune să înceapă pentru a examina

O nouă conferință 
internațională pentru calea

Tratative între Irak 
și Kuweit în problemele 

petrolului

ADEN.Aden a fost specială care urmează la 25 februarie, și adopta o nouă lege electorală.

TOKIO. în orașul japonez Sasebo a avut loc un mare miting împotriva accesului submarinelor atomice americane în porturile japoneze. Totodată, participanții la miting au cerut evacuarea din Japonia a tuturor avioanelor „F-105" capabile să poarte la bord arma nucleară.
LONDRA. A.F.P. anunță că la 10 februarie au început la Londra .lucrările celei de-a 3-a sesiuni a Consiliului internațional al cafelei. Inițial, ^ceasta sesiune urma să aibă loc peste o lună, însă data a fost devansată la cererea țărilor consumatoare nemulțumite de o serie de majorări de prețuri la cafea începînd din toamna

comun al celor sfert din exporturile noastre. Tariful nostru cuprinde și multe disparități decît cel al americanilor, constată englezii.Reducerea la jumătate a drepturilor de vamă este de dorit, dar nu e chiar atît de simplă“.
mai In Peru 

ționalizarea
Fotografia înfățișează 
confiscînd un afiș pe care scrie „Pe
trolul pentru Peru". Aceste afișe sînt 
lipite de patrioți pe zidurile clădiri

lor din capitala țării.

crește> mișcarea 
industriei

pentru na- 
petroliere. 

un polițist

TOKIO. Au luat sfîrșit tratativele comerciale sovieto-japoneze. A fost semnat un protocol cu . privire la schimburile comerciale pe anul 1964. Potrivit unui schimb de documente s-a prelungit înțelegerea în legătură cu dezvoltarea comerțului între re-

Ziarul „La Tribune de Genève" publică macheta viitorului tunel de sub 
Canalul Mînecil, care va lega, printr-o linie ferată dublă, Anglia de 

continent.
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ATENA. Din cauza condițiilor atmosferice nefavorabile, recolta de citrice din Grecia a suferit pierderi considerabile. „Financial Times“ a- nunță că din această cauză exporturile de citrice ale Greciei au scăzut în luna ianuarie cu 30 la sută în comparație cu aceeași lună a anului ■ trecut.
BAGDAD. Abdel Aziz El Watțari, ministrul petrolului din Irak, a declarat că la 22 februarie vor începe la . Basrah tratative între Irak și Kuweit în problemele petrolului. Vor fi discutate, o serie de detalii privind exploatarea petrolului în zonele de la frontiera dintre cele două țări.
DRESDA. Agenția A.D.N. anunță că violoncelistul. romîn Radu Aldu- lescu, acompaniat de Filarmonica din Dresda, a susținut în acest oraș trei concerte, cuprinzînd compoziții de Vivaldi și Haydn. Concertele s-au bucurat de un frumos succes.
BERLIN. într-o declarație făcută la întoarcerea la Berlin, Georg Stibi, conducătorul delegației R. D. Ger-

mane la Geneva, a subliniat că soluționarea problemei germane poate fi înlesnită de tratativele de dezarmare de la Geneva, dacă acestea ar duce la o înțelegere asupra nerășpîn- dirii armelor nucleare, asupra creării unei zone denuclearizaté în Europa centrală, a încheierii unui pact de neagresiune între țările N.A.T.O. și acelea ale Tratatului de la Varșovia , și asupra reducerii sau retragerii tru- oOl pelor străine de pe teritoriul german;
ROMA. Peste 30 000 de muncitori de la întreprinderile particulare pentru transporturi internaționale auto din Italia au declarat luni o grevă de trei zile. Greviștii revendică majorarea salariilor și îmbunătățirea condițiilor de muncă.

Timbre comemorative 
Shakespeare

LONDRA. Cu prilejul celei de-a 400-a aniversări a nașterii lui Shakespeare, la 28 aprilie, în Anglia va fi emisă o serie de timbre comemorative.
CONAKRY. Președintele Guineei, Seku Ture, a anunțat duminică o remaniere a cabinetului său. Remanierea, care de fapt constă într-o redistribuire a portofoliilor, afectează ministerele comerțului, economiei, finanțelor, planificării și justiției.
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