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PREGĂTIREA
MECANIZATORILOR PENTRU
SEMĂNATUL PORUMBULUI

Sporirea producției de porumb prezintă o mare însemnătate economică. Recenta ședință lărgită a secției de cereale și plante tehnice a Consiliului Superior al Agriculturii, la care au participat oameni de știință, ingineri și tehnicieni din producție! practicieni cu o valoroasă experiență, a dezbătut pe larg problemele legate de obținerea unor recolte mari la această plantă valoroasă. Rezultatele multor gospodării de stat și gospodării colective au demonstrat că aplicarea diferențiată a complexului de măsuri agrotehnice contribuie ca și în condiții climatice mai puțin favorabile să se obțină producții bune. Gospodăriile de stat din trustul Fetești au recoltat, anul trecut, pe întreaga suprafață de 15 320 ha, cîte 4140 kg de porumb boabe la hectar, iar gospodăriile colective din raionul Negru Vodă au realizat în medie, de pe 28 300 ha, cîte 3 214 kg la ha.în acest an urmează să se cultive cu porumb o suprafață de peste 4 milioane de hectare. Recomandările Consiliului Superior al Agriculturii cu privire la cultura porumbului în 1964 constituie un îndreptar prețios pentru activitatea tuturor oamenilor muncii din agricultură, a cadrelor de ingineri și tehnicieni agronomi. Aplicarea lor diferențiată, în funcție de condițiile concrete ale unităților, va contribui la sporirea producției. Popularizarea recomandărilor trebuie să preocupe îndeaproape organele și organizațiile de partid, sfaturile populare și consiliile agricole.Experiența multor unități agricole socialiste arată că una din lucrările de bază, care asigură un spor însemnat de recoltă, este executarea semănatului la timp și de bună calitate, urmărindu-se realizarea densității optime de plante la hectar. în legătură cu aceasta, mecanizatorilor din gospodăriile de stat și S.M.T. le revine cea mai mare răspundere. Industria noastră pune la dispoziția agriculturii mașini de semănat la nivelul tehnicii mondiale, care asigură executarea acestei lucrări cu o mare precizie. Se cere ca mașinile să fie mînuite cu pricepére, încît să se obțină randamentul scontat. Numeroase exemple arată că acolo unde a existat preocupare pentru ridicarea nivelului de cunoștințe al tractoriștilor, mașinile de semănat au fost bine folosite, lucrările s-au executat la timp și la un nivel agrotehnic superior, asigu- rîndu-se densitatea optimă de plante la hectar. Gospodăriile colective deservite de S.M.T. Ianca. regiunea Galati, cu toate condițiile climaterice nefavorabile de anul trecut, au obținut o producție de 3 206 kg de porumb boabe în medie la hectar. Rezultatul nu e deloc în- tîmplător. înaintea campaniei a- gricole din primăvara anului 1963, sub îndrumarea comitetului raional de partid, Consiliul agricol raional Făurei a organizat consfătuiri cu toți mecanizatorii din S.M.T. S-a analizat activitatea desfășurată scoțindu-se în evidentă. în mod deosebit, neajunsurile ivite în exploatarea rațională a tractoarelor si a mașinilor agricole și în executarea unor lucrări de calitate. în scopul cunoașterii temeinice a semănătorii 2-SPC-2 și a noilor tipuri de tractoare și mașini agricole s-au organizat instructaje cu tractoriștii.

La S.M.T. Miercurea, raionul Sebeș, repararea tractoarelor este pe ter
minate. In fotografie : Echipa de mecanici condusă de Nicolae Hău- 

lea lucrează la asamblarea unui tractor

S-a subliniat pe larg cum trebuie făcută reglarea lor pentru a se asigura o bună funcționare în timpul exploatării. La alte S.M.T.-uri — Berești, Bujoru, Tecuci — unde n-a existat o asemenea grijă pentru ridicarea nivelului de pregătire profesională al tractoriștilor, semănatul nu s-a executat la un nivel agrotehnic corespunzător. Densitatea plantelor a fost mai mică și din a- ceastă cauză și recoltele au fost sub posibilități. Așa se explică diferentele de recoltă de la o gospodărie la alta.Problema pregătirii mecanizatorilor care vor lucra la semănatul porumbului în primăvară trebuie urmărită îndeaproape de conducerile gospodăriilor de stat și stațiunilor de mașini și tractoare, de consiliile agricole regionale și raionale. în timpul scurt care a rămas pînă la începerea lucrărilor agricole de primăvară, paralel cu pregătirea mașinilor și utilajelor, transportul îngrășămintelor în cîmp asigurarea semințelor etc., o deosebită atenție trebuie acordată instruirii brigadierilor, tractoriștilor, mînuitorijor de agregate asupra felului cum se execută diferite lucrări. Trustul S. M. T. din cadrul Consiliului Superior al Agriculturii a trimis tuturor stațiunilor de mașini și tractoare un plan de instruire a mecanizatorilor, tehnicienilor și conducerilor din S.M.T. în legătură cu pregătirea mașinilor de lucru, efectuarea rodajului și a probelor necesare, respectarea vitezei de lucru, reglarea distantei între rînduri și pe rînd, a- legerea discurilor în funcție de calibrul seminței, pregătirea terenului pentru însămîntare, executarea semănatului în rînduri drepte și altele. Pe măsură ce se termină reparațiile la tractoare și mașini agricole, e necesar ca. peste tot, consiliile agricole să ia măsuri să se înceapă instructajele în vederea semănatului astfel ca cei care vor lucra în campania de primăvară să fie cît mal bine pregătiți.în unele regiuni au și început a- ceste acțiuni. Consiliul agricol regional București a organizat trei centre de instructaj, la stațiunile de mașini și tractoare Roșiori de Vede, Călugăreni, Urziceni, unde timp de 10 zile sînt instruiti șefii de brigăzi din toate S.M.T.-urile din regiune. Aceste instructaje se organizează în două serii, la care se predau cunoștințe teoretice și practice despre mașinile noi. în decurs de trei zile mecanizatorii vor fi instruiti numai asupra funcționării mașinii de semănat porumb 2-SPC-2. Consiliul agricol regional a urmărit ca responsabilii acestor cercuri să fie aleși dintre cei mai calificați ingineri din S.M.T. Apoi va urma instruirea tractoriștilor pe centre de raioane și examinarea lor. între 1 și 10 martie se va face identificarea discurilor de la semănători, care trebuie să corespundă cu calibrul semințelor existente în unitățile agricole socialiste. Asemenea acțiuni trebuie organizate cît mai curînd în toate regiunile țării.Folosind experiența dobîndită și condițiile existente în unități, luînd din timp măsuri organizatorice pentru folosirea corectă și deplină a parcului sporit de mașini și tractoare, semănatul porumbului se va putea face la un înalt nivel agrotehnic, condiție de mare însemnătate în obținerea unor recolte bogate.

In întreprinderile regiunii Banat

Mașini și instalații moderneîn întreprinderile industriei chimice din regiunea Banat au fost date în exploatare noi mașini și instalații moderne concepute și realizate în cea mai mare parte de către inginerii și tehnicienii din aceste întreprinderi. La fabrica „Solventul“, de pildă, a intrat în pro-
Mărțișoare

Din rîndul vestitorilor primăverii face 
parte și tradifionalul mărjișor. Desigur, 
pînă la 1 martie mai este, dar coopera-, 
fia meșteșugărească pregătește din timp 
sute de modele. Ca și în anii trecufi

meșteri îndeminateci se străduiesc să 
îmbogățească numărul modelelor noi. Cu 
fantezie, delicatele și... umor, ei trans
formă sticla, lemnul, sideful, plexiglasul, 
osul, metalul și alte materiale in zeci de 
„motive" cu gingași fluturași, ciuper- 
cufe, căprioare, elefanfi miniaturali, 
flori... Numai in Capitală, vreo 800 000 
mărfișoare vor fi desfăcute începînd de 
la 15 februarie pînă la 1 martie, prin 380 
de puncte — unităfi permanente și 
puncte volante.

Prezentarea scrisorilor de acreditare de către 
ambasadorul Belgiei in Republica Populară Romină.Președintele Consiliului de Stat al bier, care și-a prezentat scrisorile deR. P. Romîne, Gheorghe Gheorghiu- Dej, a primit miercuri la amiază, la Consiliul de Stat, pe dl. Honoré Cam-

Primirea la C.C. al P.M.R. a 
al Uniunii SindicatelorMiercuri, 12 februarie, tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim-se- cretar al C.C. al P.M.R., președintele Consiliului de Stat al R. P. Romîne, a primit pe membrii delegației Consiliului Central al Uniunii Sindicatelor din R.S.F. Iugoslavia, condusă de tovarășul Svetozar Vukmanovici- Tempo, președintele Consiliului Central al Uniunii Sindicatelor din R.S.F. Iugoslavia.La primire au luat parte tovarășul

INIMA DE FIERCu 5 ani în urmă s-a înălțat la Reșița prima uzină de motoare pentru locomotivele Diesel-electrice ro- mînești. Clădirea principală este o hală impunătoare, cam de două ori cît sala Floreasca. Tot ce vezi aici impresionează : mașinile automate, care în loc de manete de acționare au tablouri de comandă program, macaralele uriașe purtate de poduri rulante de la un capăt la altul al halei, ferestrele de mărimea unui ecran panoramic și chiar pervazurile cu ghivece, din care se îndreaptă spre lumină numeroși ficuși, filodendroni, leandri, lămîi.La capul halei, unde începe fluxul tehnologic, zărim cîteva freze și ra- boteze portal, de dimensiuni mari. Cu ajutorul lor sînt supuse prelucrării mecanice cîteva din piesele mari — blocul motor, carterul. Mai încolo se face finisajul la chiulase, arbori cotiți, biele și multe alte repere din cele aproape 30 000 cîte alcătuiesc motorul cu herghelia lui de 2100 C.P. La celălalt capăt al fluxului tehnologic ele își dau întîl- nire, fac prima cunoștință de ansamblu, ocupîndu-și fiecare locul ce i s-a fixat. După ce au trecut și de faza finală a montajului general, sînt verificate cu multă grijă și atenție de montorii, aplecați deasupra motorului. In sfîrșit, o ultimă operație: montarea carcasei, care pentru oamenii locului înseamnă întotdeauna un prilej de bucurii și satisfacții. în luna octombrie 1963 la U.C.M.R. s-a realizat motorul pentru locomotiva Diesel-electrică cu numărul 100. în acest an constructorii dieseliști vor spori cu mult numărul motoarelor. înainte de a părăsi definitiv uzina și oamenii care le-au dat naștere, motoarele Diesel gata montate trec prin sala ștandului de I probă — un fel de policlinică teh

In ziarul de azi;

• Viata culturală (pag. 2-a).
• în sprijinul realizării anga

jamentelor luate în întrecerea 
socialistă : Măsuri practice, efi
ciente (pag. 3-a).

• Școala ți educația tineretu
lui (pag. 4-a).

® Sport (pag. 5-a).
• Comentariul zilei : A. Teo- 

doru — Conferința de la Ge
neva pentru dezarmare (pag. 
6-a).

ducție o instalație de distilare pentru purificarea anhidridei ftalice. Pe această cale s-a asigurat dublarea producției de anhidridă și s-a mecanizat complet încărcarea în saci a acestei materii prime utilizate la fabricarea de plastifianți, lacuri, diferite medicamente etc. Tot aici a fost construită o instalație semi-industrială de concentrare- distilare a plastifianților, precum și un aparat utilizat la producerea a- cestora. Capacitatea aparatului este cu 30 la sută mai mare decît a celor existente. Inginerii și tehnicienii de la Fabrica chimică Timișoara au realizat o stație de sulfonare continuă, precum și alte instalații moderne care contribuie la sporirea producției de detergenți sintetici cu peste 65 la sută față de anul trecut, iar cei de la fabrica de vopsele și lacuri „Azur“ au construit și dat în funcțiune o mașină de preparat vopsea, care, funcționînd pe principiul bilelor în loc de valțuri, asigură o înaltă productivitate. (Agerpres)
Bilete de tren 
la domiciliu

— Alo, 22—12 ?— Da. 5— Vă rog un bilet... clasa... pen
tru... călătoresc la data de... mă nu
mesc... ți locuiesc în strada... Mă 
găsiți acasă la ora...

Un salariat al C.F.R. îți notează 
cu grijă toate datele în registru. A- 
poi începe executarea comenzii. Bi
letul de tren este dus la domiciliu, 
exact la ora indicată, unde se achi
tă ți contravaloarea. Cetățeanul a 
evitat o deplasare, o oboseală în 
plus, a economisit timpul pe care-l 
va folosi mai bine. De la 1 iulie a- 
nul trecut, de cînd Biroul de voiaj 
din Cluj a introdus acest serviciu, 
s-au vîndut la domiciliu bilete în 
valoare de aproape 100 000 lei. Pe 
zi ce trece crețte numărul celor ce 
doresc să fie serviți la domiciliu. 
Mulți clujeni, care călătoresc mai 
des, au devenit „abonați" perma- 
nsnf.’ vi acestei forme -de deservire. 
la domiciliu cu bilete de tren.

acreditare în calitate de ambasador al Belgiei la București.
(In pagina a V-a cuvîntările rostite).

delegației Consiliului Central 
din R.S.F. IugoslaviaNicolae Ceaușescu, membru al Biroului Politic și secretar al C.C. al P.M.R., precum și tovarășii : Martin Isac, președintele C.C..S., Vasile Mu- șat, vicepreședinte, și Larisa Mun- teanu, secretară a C.C.S.A fost de față Arso Milatovici, ambasadorul R.S.F. Iugoslavia în R. P. Romînă.întîlnirea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, tovărășească.

nică, unde inima de fier a viitoarei locomotive este supusă la o serie de examene : pornire fără aprindere, turație pe faze, putere, presiune, consum și alte vreo 20 de probe, toate obligatorii și eliminatorii. „Medicii" examinatori și consultanți — ingineri și tehnicieni cu o înaltă calificare — urmăresc pe toată durata probelor comportarea motorului, ne- lăsînd să scape nici un amănunt. In această muncă de mare importanță ei se folosesc de un vast aparataj electrotehnic modern. De aici motorul Diesel pleacă la Craiova, la Uzinele „Electroputere", unde va fi montat alături de complicata instalație electrică pe noile locomotive, destinate magistralelor feroviare.Să facem cunoștință cu cîțiva dintre făuritorii motoarelor. Strungarul Fila Ion Damaschin execută diferite operații de finisare la carterul motorului. A venit în secție împreună cu un grup de tineri constructori de mașini. Treptat s-a familiarizat cu reperele motorului Diesel de 2 100 C.P., fiind ajutat de specialiștii uzinei, care și ei la rîndul lor învață fără încetare. Mînu- iește cele mai complicate mașini automate și execută piese a căror precizie se măsoară în microni. în afara orelor de lucru, Fila Ion Damaschin se consacră cu multă pasiune problemelor de larg interes cetățenesc și obștesc. A fost ales deputat în Marea Adunare Națională. Un alt strungar binecunoscut printre dieseliștii reșițeni este și Mihai Bîrțu. Nu există mașină automată de aș- chiat în secție pe care el să n-o cunoască. A devenit un strungar universal. Maistru] Petru Radu, cu 10 ani în urmă, pe cînd era încă strungar, s-a prezentat la Timișoara la examenul de admitere la Institutul de... medicină și a reușit. După un an de studii, el a înțeles însă că

p e șantie r ele ule cen st r aeliiLa construcțiile industriale și 
social-culturale sînt folosite tot 
mai mult materiale noi, mai ief
tine, superioare din punct de ve
dere calitativ. Intr-o convorbire 
cu un redactor al ziarului nos
tru, tovarășul ing. Nicolae Popa, 
directorul Institutului de proiec
tări în construcții ți materiale de 
construcții și de cercetări pentru 
materiale de construcții, a rela
tat despre cîteva realizări obți
nute în ultimul an de specialiștii 
din institut, despre preocupările 
acestora în 1964.Prin valorificarea superioară a u- nor materii prime pentru ciment, var și ceramică, în ultimul timp s-au realizat produse noi, care oferă șantierelor de construcții posibilitatea de a grăbi ritmul lucrărilor în condiții de eficiență economică ridicată. Elaborarea și aplicarea de noi tehnologii în industria materialelor de construcții au contribuit la îmbunătățirea calității produselor, la modernizarea unor procese tehnologice de fabricație.în urma cercetărilor făcute în institutul nostru, au fost asimilate în producție o serie de cimenturi superioare,, unele avînd rezistențe inițiale pînă la 300 kg/cmp la o zi, adică de- aproape două ori mai mare decît rezistenta cimenturilor normale; Continuîndu-se cercetările, au ■ fost obținute în fază de laborator ci-' menturi cu rezistențe -de peste 400 kg/cmp la o zi, care urmează să fie produse pe scară industrială7 în acest an. Tehnologia stabilită de specialiștii din institut permite producerea acestui ciment la un preț de cost egal cu cel al cimentului normal. Cimenturile cu rezistență ini-' țială mare prezintă importante a- vantaje tehnico-economice în industria construcțiilor : creșterea productivității muncii în întreprinderile de prefabricate, simplificarea tehnologiei și reducerea consumului specific de combustibil prin eliminarea parțială sau totală a tratamentului termic, scurtarea duratei dé execuție a construcțiilor monolit. Au fost realizate și cimenturi superioare pentru sondele petroliere de adîncimi mijlocii cu condiții grele de zăcămînt și pentru sonde de adîncimi mari.In vederea asigurării unei durate de funcționare mai îndelungate a cuptoarelor rotative pentru arderea intensivă a clincherului de ciment, s-au efectuat cercetări în laborator și s-au trecut în producție curentă la fabrica „Proletarul“-Turda cărămizile refractare dolomagnezie- ne, obținute din materii prime indigene — dolomit și serpentină, începînd de anul trecut, în industria materialelor ceramice de construcții — cărămizi și țigle — s-a introdus un nou procedeu tehnologic, cu ajutorul căruia materiile prime pot fi prelucrate și fasonate îa ’csild. La aplicareă acestui procedeu au contribuit și specialiști din institutul nostru. Noua tehnologie a contribuit la îmbunătățirea cali

Reșița. Hala pentru fabricarea motoarelor Diesel do 2 100 C P.vocația lui adevărată este tot în arta modelării metalului. Acum, ca maistru, Petru Radu este tot așa de sîr- guincios la învățătură ca și în anii tinereții. Biblioteca lui este completată mereu cu noi cărți și tratate de metalurgie. Lăcătușii Ion Blîndu și Petre Miclea au știut bine ce vor. Primul este acum inginer la grupul Diesel, unde se ocupă de adaptarea pe diferite mașini a unor S.D.V.-uri cu mari performanțe, iar al doilea este tehnician cu înaltă calificare în sectorul electricieni. De altfel pe o cale asemănătoare îi urmează în prezent și numeroși a Iți tineri constructori de motoare Diesel. 213 strungari, lăcătuși, montori. sudori, electricieni sînt elevi ai școlii medii, la cursurile serale sau fără frecvență. Alți 14 tineri au fost trimiși ia diferite institute de învățămînt superior. Iar 140 de constructori frecventează cursuri de ridicare a calificării profesionale.Cunoscînd aceste preocupări ale colectivului de aici, a cărui vîrst.ă medie nu depășește 26 de ani. ne dăm mai bine seama de progresul înregistrat în timpul destul de scurt

In laboratorul de analize fizico-chimice, înainte de a trece în produc
ție, o nouă marcă de ciment este supusă examenului roentgenografic.

Foto : M. Ciootății și ' la reducerea duratei de uscare a produselor, capacitatea instalațiilor existențe mărindu-se cu 25— 30. la' sută. In cursul acestui an vor fi date,în funcțiune noi linii tehnologice . moderne, la ' nivelul ' tehnicii mondiale.în construcții se întrebuințează pe scară largă cărămizi cu golurij care se .fabrică prin filiere cu miezuri de oțel. Miezurile se uzează însă foarte repede și necesită înlocuiri costisitoare. . Pentru evitarea a- cestor neajunsuri, au fost realizate miezuri, din materiale mineralo-ce- ramice dure, care au o durată de exploatare de 10-12 ori. mai mare. O serie de fabrici de cărămizi au folosit anul trecut cu bune rezultate miezurile produse în stațiile pilot ale institutului. Ele au fost utilizate și la confecționarea u- nor duze pentru hidrocicloane, pentru capete de erupție la sonde petroliere, înlocuind cu succes oțelurile speciale.Planul de cercetări pe anul 1964 cuprinde un număr de probleme inspirate din cerințele actuale ale producției. Grupa de materiale noi, de exemplu, se ocupă de obținerea unor pardoseli speciale destinate noilor construcții industriale și a- grozootehnice. în strînsă colaborare cu specialiști din întreprinderi, institutul nostru va realiza în acest an două loturi de placaje an- tiacide pentru pardoseli speciale, hecesare/'noilor uzine-în' construcție. La producerea acestor materiale sînt folosite materii prime ieftine, prețul de cost fiind cu circa 25 

care a trecut de la darea în funcțiune a secției motoare Diesel. Mărirea numărului de S.D.V.-uri speciale pentru mașinile de mare randament, de pildă, a avut ca efect creșterea productivității muncii Ia prelucrarea principalelor piese, bloc motor, carter, arbori cotiți. Au fost date în funcțiune și 15 instalații de mică mecanizare concepute de tineri constructori. Numărul îmbunătățirilor tehnologice aduse procesului de producție se ridică pînă acum la mai bine de 300....La ora cînd am plecat din secția motoare Diesel, coșurile înalte ale Reșiței nu se mai vedeau din ceața plumburie ce învăluia orașul. Ici colo cîte o locomotivă șuiera fără ecou, trăgînd alene vagoane încărcate cu mesaje ale Reșiței de azi — turbine motoare, laminate. Prin ferestrele de mărimea ecranelor panoramice răzbătea pînă departe lumina dăruită de neonul ce iluminează hala, iar zumzetul ritmic al unui nou motor Diesel aflat pe ștandul de probă.ne însoțea încă multă vreme. ca semn al unei noi victorii în muncă...
V. MUREȘAN 

la sută mai redus decît cel al pardoselilor importate. S-au realizat noi tipuri de pardoseli din ceramică, corespunzătoare condițiilor de igienă și uzură cerute în construcțiile agrozootehnice. Anul acesta vor fi produse experimental și alte materiale pentru pardoseli.Este știut că în cazanele centralelor termoelectrice sînt consumate importante cantități de cărbune. Cenușile de termocentrală sînt socotite deșeuri fără utilizare. Acrim, specialiștii din institutul nostru sînt preocupați de problema producerii unor noi tipuri de cimenturi pe baza utilizării acestor cenuși.Din studiile privitoare la cuptoarele de geamuri au reieșit măsurile tehnice care asigură reducerea consumului specific de combustibil. în institut s-a experimentat cuptorul cu camere regeneratoare diferite de cele folosite curent în industria noastră de geamuri ; prin ridicarea temperaturii s-a obținut o creștere simțitoare a randamentului acestui a- gregat, iar printr-o mai bună recupe. rare a căldurii gazelor arse consumul specific de combustibil a scăzut cu circa 20 la sută. în prezent, se studiază posibilitatea modernizării tehnologiei de fabricație a geamului obișnuit și a geamului termoabsorbant tras, realizate de institutul nostru și produse la fabrica de geamuri Scă- eni. Geamul termoabsorbant este un produs nou, cu caracteristici tehnice superioare. .El absoarbe radiațiile calorice solare, fiind recomandat îndeosebi la construcția halelor industriale.
CITITOR» SCRIU „SCÎmi"

Pe scara A
In orațul Rădăuți s-a constru

it ți s-a dat în folosință un bloc 
cu 80 de apartamente. O parte 
din locatari sînt mulțumiți de 
noile lor locuințe. Alții, cei de 

pe scara A sau din apartamente
le care dau spre curte, nu au 
motive să fie prea încîntați. Blo
cul are o serie întreagă de ciu
dățenii. Să le luăm pe rînd.

Apartamentele de pe colț, a- 
flate pe scara A, au caloriferele 
din dormitoare instalate in mij
locul pereților și nu sub ferestre, 
cum se obișnuiește. Din cauza a- 
ceasta, mobila se așează mai 
greu, iar în mod practic, un pe
rete e imposibil de folosit. Ame
najarea apartamentului nu se 
face în funcție de gusturi și pre
ferințe, ci de instalația de în
călzire.

Blocul are 5 scări. Calorifere
le de la intrare sînt instalate 
sub scări. Numai la scara A este 
așezat lîngă ușă. Caloriferul în
gheață, se sparge, se face mur
dărie. Din cauza înălțimii la care 
sînt montate becurile de pe scară, 
acestea nu pot fi înlocuite cînd se 
ard decît cu ■ ajutorul unei scări 
de... pompieri.

Apoi, nimeni nu-și poate expli
ca după ce criterii s-au montat 
rezervoarele de la instalațiile sa
nitare. Ele se află la numai trei 
centimetri distanță de plafon 
Dacă se defectează o piesă, ești 
nevoit să dai jos rezervorul ca 
s-o poți înlocui sau repara Se 
produc astfel stricăciuni la pereți 
sau la țevi.

Proiectanții au fost generoși 
cu locatarii din apartamentele 
cu fața spre str. Bogdan Vodă 
Aceștia au holuri încăpătoare 
unde-și. pot ține mobilă ți alte o- biecte. în cele 40 de apartamente 
dinspre curte, holurile sînt foarte 
mici. Nici nu se pune chestiunea 
de a le folosi ; de-abia poți în
chide și deschide ușile.La proiectarea acestui bloc au 
lucrat inginerii Horta Constanti- 
nescu. Constantin Papadiuc și 
alții de la D S A. P C.-Sucea
va. După cum sintern informați, 
ei s-au gîndit să găsească solu
ții cît mai economice . în cazul de 
față, este evident că e vorba de o 
economie prost înțeleasă. în pagu
ba confortului locatarilor Socotim că defecțiunile semnalate ar putea 
fi în mai mare parte remediate și 
acuma, ca să avem și noi condiții 
tot atît de bune cum au locatarii 
altor blocuri.

ION CROIȚORU 
coresp. voluntar
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CUGETARE ÎN POEZIEExistă în poezia noastră de astăzi o pronunțată tendință spre exprimarea unor idei filozofice. Lucrul în sine e pozitiv, în măsura în care de fapt poeții contribuie la o mai expresivă conturare a viziunii contemporane despre lume prin propria lor putere de creație, în măsura în care aceasta nu se face în detrimentul contactului nemijlocit cu realitățile actuale. De multe ori putem spune că sînt reușite eforturile poeților de abordare a domeniului gingaș al ideilor ce izvorăsc din viața zilelor noastre, dar nu rare sînt și cazurile cînd un verbalism cețos ia locul cugetării profunde.Desigur, exemple de reale succese în acest domeniu se găsesc destule, dovedind continuitatea la noi a tradiției poeziei de meditație și de ingenioasă exprimare artistică, la modul filozofic, a poetului despre lume. Căci de la Grigore Ale'xandres- cu și Mihail Eminescu pînă astăzi poeții n-au încetat să fie frămînțați de marile idei, de destinul uman, de perspectivele existenței, de moarte și viață, de viitor. Iar această tradiție trebuie dusă mereu mai departe, avînd ca bază de pornire epoca în care trăim, comunismul ca realitate istorico-socială în opoziție dialectică cu capitalismul în eclipsare și destrămare, acțiunile tot mai organizate pentru consolidarea și lărgirea forțelor păcii, apoi cuceririle științei pe plan cosmic sau pe plan nuclear. Toate acestea asigură gîn- dirii în general un spațiu cu noi dimensiuni și o provoacă la eforturi de analiză și sinteză, din care să rezulte cu necesitate precizarea atitudinilor noastre. Pentru a îmbrățișa cu mintea toate aceste noi date ale istoriei e nevoie nu numai de cunoașterea lumii așa cum este astăzi, dar și de un necontenit antrenament, prin studiu, în mînui- rea conceptelor filozofice.Nu vreau să spun, prin cele afirmate mai sus, că poetul e dator să fie familiarizat cu istoria filozofiei ca un specialist. Dar nici să nu-și închipuie cineva că poți să-ți încerci zborul în sfera ideilor fără un prealabil efort de inițiere cu ceea ce frămîntă și a frămîntat capetele o- menești mai luminoase cu privire la „cum cunoaștem“, „ce putem cunoaște“ și „ce avem de făcut“.A cugeta, luînd etimologic sensul cuvîntului, înseamnă a participa cu conștiința la o acțiune, a acționa conștient, pe plan concret sau abstract. Totuși cugetarea, să fim înțeleși, este prezentă în toate procesele de creație artistică, expri- mînd nemijlocit ori mijlocit atitudinea poetului. Doar că atunci cînd atenția se concentrează asupra problemelor pe care le numim filozofice, însuși conținutul operei se schimbă — apar preocupări și întrebări privind destinul omului, soarta omenirii, rostul acestei vieți. Poezia cu astfel de tematică, dacă nu începe de la limita superioară a culmilor atinse de gîndirea omenească și nu se sprijină pe o profundă sensibilitate tocmai în acest fel de probleme, ușor poate cădea în banalitate, în predică ieftină sau, și mai rău, în amețitoare avalanșă de cuvinte care nu se articulează între ele. Alexandrescu, „descifrînd eternitatea din ruina unui an“, cum spune despre el așa de frumos E- minescu, reușește prin cuvinte foarte simple, în „Anul 1840“, să redea la nivel filozofic dimensiunile timpului său. Ca și în „împărat și proletar“ de Eminescu, de pildă, ex- presia este concentrată, redusă la esență, ca să nu dea loc la divagații. Tudor Arghezi, prin „Cîntare omului“, a integrat viziunea sa despre lume în coordonatele vremii noastre și îmbogățește mereu cadrul vastei sale creații, odrăslind tinerețe, încredere în viață și în om. Ușor ne-am putea referi și la alte exemple din literatura noastră sau din alte literaturi, dar pretutindeni va trebui să relevăm aceleași trăsături fundamentale : o dramatică confruntare a problemelor timpului, cu vădit efort de-a infringe răul, prin osîndirea a ceea ce stăruie să împiedice mersul înainte al vieții.Că poezia străbătută de filonul cugetării filozofice nu rămîne la debitarea de maxime și sfaturi înțe-

SANDU MENDREA Peisaj Industrial
(Lucrare distinsă cu premiul I la concursul de fotografii artistice 

pentru cărți poștale ilustrate)

MIHAI BENIUClepte este de la sine înțeles. Poetul filozof nu numai că trpbuie să cunoască, să asimileze pînă la incandescență ideile cărora le dă întruchipare și să le poată oricînd înfățișa viu și convingător, răspicat și fără echivoc, ci să fi pătruns pînă la miezul lor cu implicații morale menite a fi transpuse în practică. Cunoașterea rămîne incompletă și ineficace dacă nu e dusă pînă la ultimele ei concluzii, capabile să determine acțiunea, participarea oamenilor la transformarea lumii. Poetul care cugetă trebuie, prin însăși opera sa, să devină un om de acțiune, o ființă care pune în mișcare, el însuși fiind în mișcare și desigur nu la coadă. Deci poezia filozofică, pe lîngă faptul că încîntă prin emoțiile estetice pe care le trezește, exercită și o influență puternică asupra fondului moral al o- mului. asupra luării sale de poziție față de problemele mari ale vieții.Esențial este ca în opera poetică să fie prezent omul, ființa care cugetă și care îndeamnă la acțiune, care proslăvește sau osîndește și care el însuși e angajat în acțitine, fiind gata să dea exemplu.în al doilea rînd, poezia aceasta de meditație sau cu implicații filozofice presupune o neobișnuită iscusință în mînuirea cuvintelor cu care exprimăm noțiunile și conceptele noastre, chiar impresiile obișnuite, cînd vrem să le ridicăm în zonele ideologice ale activității u- mane. Goethe spunea că acolo unde lipsește un concept stă gata totdeauna să sară un cuvînt. Dar cu- vîntul ca atare, fără acoperirea lui în aur, în idei și sentimente (aur ce trebuie să se găsească în mintea și inima poetului de fapt) produce confuzie, aruncă ceață și peste ceea ce știm. Cînd cuvîntul este folosit numai ca să umple o lacună în gîn- dire sau ca să „încifreze“ în loc să „descifreze“ realitatea sau, altfel spus, cînd poetul vrea mai mult să tulbure decît să limpezească apele (chiar dacă o face numai de „dragul artei“, deci pentru originalitate cu orice preț), atunci desigur gîndirea este eclipsată, iar cititorul are impresia că undeva s-a produs un scurt circuit. Ai- fi destul de trist ca poezia filozofică să uzeze de așa cuvinte încît, citindu-le, să simți că se adună în jurul tău duhurile și că se uită la tine strigoii ca-ntr-un coșmar.Cîteodată însă e vorba de ceva mult mai simplu- Poetul, fără o a- dîncă experiență a vieții,!, fără o temeinică informație ideologică și științifică, fără o viziune consolidată despre lume și viață, se apucă să jongleze cu cuvinte, fie din spirit de imitație și ca să fie „la modă“, fie că i se pare mai ușor decît să zugrăvească trudnic ceea ce efectiv percepe și simte și s-ar cere transpus pe plan artistic. Această jonglerie, întîlnită nu rare ori în paginile revistelor noastre literare, desfășurată la nivel astrofizic în aparență, nu sperie pe nimeni, dar supără prin confuzia denotînd noțiuni slab digerate și mai ales prin faptul că-1 vezi pe poet angajîndu-se în- tr-o muncă de Sisif pe care nu i-o cere nimeni, cînd în realitate ar putea să oglindească puternicele impresii ce le fac asupra tuturor orașele radical înnoite, marile centrale electrice, eforturile încununate de succes ale oamenilor muncii, sentimentele cele mai intime, dragostea și atîtea alte lucruri minunate. Sînt aproape sigur că de multe ori aceste salturi în golurile ce se nasc în jurul nostru cînd ne desprindem de actualitate sînt determinate și de dorința de-a scăpa de greul studiului vieții și al realității la care te obligă adevărata artă.Poezia filozofică este un rod al maturității gîndirii (unii putînd fi maturi din acest punct de vedere la 20 de ani, alții nici la 60). De a- ceea cuvîntul se folosește cu multă chibzuință, mai deliberat ca oricînd, dacă nu vrei ca el să devină ca a- cele avioane de hîrtie pe care le fac copiii dintr-o foaie de caiet și le a- runcă prin aer : după o scurtă traiectorie cad în bot.Poezia nu e joc de cuvinte și efectele poetice nu se obțin prin amestecarea, ciocnirea, permutarea sau 

stîlcirea cuvintelor. Cuvîntul nu-i, din punct de vedere poetic, decît un seismograf care înregistrează schimbările din realitate, iar din curbele înregistrate de el citim semnele, mai stabile sau mai labile, ale timpului. Locul poetului e la frontiera dintre cuvînt și realitate, cu un ochi el trebuind să fie spre realitatea care se schimbă mereu, cu altul pe cuvînt, ca acesta să înregistreze schimbarea. Căci dacă seismografele înregistrează automat, cuvintele transmit cutremurele din viața sufletească a omenirii numai în măsura în care și poetul, ținînd seama de modificările lor, le transmite ca atare în opera sa. Mai mult decît atîta, poetul este mereu preocupat ca, folosind cuvintele pe care i le pune de fapt la dispoziție limba, să înregistreze cele mai fine vibrații ale timpului, ale timpului care vine. De aceea, mai ales în poezia filozofică, poetul nu se poate juca cu cuvintele, cum credeau suprarealiștii că le pot scoate din căciulă și se încheagă, la voia întîmplării, capodopera.Cred că un poet care-și consacră măcar o parte din timpul său poeziei de meditație ar trebui să pornească din centrul realității spre periferia ei și, după ce a străbătut-o în lung și în lat de mai multe ori, bineînțeles cu piciorul cît se poate și cu gîndul mai mult, și după ce a înconjurat-o, mai precis după ce a împresurat-o ca pe o cetate pe care vrea s-o cucerească, să-și spună cuvîntul. Nu-i nici o grabă. Goethe a lucrat vreo douăzeci de ani la „Faust“, Eminescu a încercat vreo opt ani la rînd, pare-mi-se, variante multiple la „Luceafărul“.Poezia mare, care nu poate să nu fie și filozofică, constituie nucleul oricărei literaturi și are o influență covîrșitoare asupra unei literaturi întregi, asupra unor generații în șir de cititori, asupra culturii unei țări.La noi în țară, noua poezie filozofică, întruchipînd ideile mari ale timpului, avîntul pentru noi asalturi, sub stelele păcii și comunismului, se află abia la începuturi. Pot să fie eroi din trecut obiectul meditației noastre, — să zicem, Horia Tudor — ori lupta comuniștilor, munca creatoare a constructorilor centralei de pe Argeș, pot să fie ideile noi asupra morții, individualismului, proprietății, războiului, — toate însă, dacă vor să reziste judecății contemporane a celor ce simt nevoia de artă, de poezie, trebuie să poarte pecetea timpului în care trăim și să conțină mesajul vremii noastre : pace definitivă între popoare și abolirea pe veci a exploatării omului de către om.Idealul se măsoară, ca posibilitate de înfăptuire, prin distanța ce se prevede între realitate și vis. Poezia este primul cap de pod. Pentru cei de mîine ? Nu. Pentru cei de azi. Cei de mîine vor trece peste puntea spre viitor ce le vom fi construit-o noi, ei înșiși gîndindu-se la alte capete de pod. Așa a fost, așa va fi, dar cred că mereu mai bine. Altfel nu merită să fii poet și mai ales în lumea noastră socialistă, unde realitatea cu poezia ei înmugurește la tot pasul.
-------------- AL MIRODAN ---------------------------------------------------------------------------

„NOAPTEA E UN SFETNIC BUN"
_____________________________  la Teatrul Lucia Sturdza Bulandra __________„Noaptea e un sfetnic bun' este o pledoarie pentru încredere în om ; dezbaterea se poartă în primul rînd între inginerul Anatol, conducător tehnic de mare capacitate, înclinat însă să eticheteze pripit oamenii și secretarul de partid Cetera? — la rîndul său conducător experimentat, cunoscînd însemnătatea fiecărei piese care se produce în uriașul combinat, dar înzestrat totodată cu o viziune mai largă despre aceia care creează aceste piese. E, de fapt, un conflict pe care-1 întîlnim, sub o formă sau alta, în mai toate piesele lui Al. Mirodan, polemica între două feluri de a înțelege luciditatea : între spiritul practicist mărginit, pironit cu ochii în pămînt și perspectiva aceluia care vede viața de azi în transformare, cu poezia și visul ei. Dramaturgul demonstrează că, în plină revoluție socială, vechiul practicism e infirmat și numai cine știe să și viseze are cu adevărat simțul realității (al unei realități în devenire). Ca și Cerchez din „Ziariștii' sau Gore din „Șeful sectorului suflete', Cetera? este un romantic, al cărui mod de a visa e foarte concret, dirept legat de nevoile oamenilor. De la primele replici ale piesei, el vorbește cu pasiune despre ceea ce înseamnă azi „concepția* în producția noastră care se ridică la nivel mondial. El știe că „în anul 1963 șurubul nu se mai naște din degete, ci din creier", și de aceea este categoric împotriva comodității de gîndire, oricum și oriunde s-ar manifesta ea. în acest spirit, el stimulează originalitatea, inventivitatea, savurînd de pildă metodele de muncă neobișnuite ale Ilenei la club și încurajîndu-le (cu pondere) în măsura în care se dovedesc eficace.El însuși original și plin de umor, Ceteraș se înscrie printre eroii valoroși ai dramaturgiei noastre contemporane. Autorul îi dă posibilitatea să se definească într-un conflict viu, luptînd cu inerția de gîndire a inginerului șef Anatol. Acesta din urmă, neiertător față de tînărul Alion, care a avut cîndva un moment de nestăpînire, își pierde el însuși pentru o clipă controlul de sine.Cu ironie, autorul îl pune pe Anatol într-o situație similară cu a lui Alion, subliniind astfel că lucrurile nu trebuie privite niciodată unilateral. Aceeași ironie e prezentă în sub

Baritonul Nicolae Herlea 
la „Scala" din Milano 

—  Interviu telefonic   ———-

Telefoto-AgerpresDupă cum se știe, artistul poporului Nicolae Herlea se află în Italia, pentru un număr de spectacole pe scena cunoscutului teatru de operă „Scala“ din Milano. Aparițiile sale în operele „Don Carlos“ și „Bărbierul din Sevilla“ s-au bucurat de un mare succes, confirmînd odată mai mult strălucitele calități vocale și scenice ale cîntărețului ro- mîn. L-am rugat pe Nicolae Herlea să răspundă, în cadrul unui interviu telefonic, la cîteva întrebări ?e marginea recentelor spectacole, nainte de a intra, propriu-zis, în subiect, l-am felicitat din partea cititorilor noștri, a iubitorilor de muzică din Romînia. k ,— Le mulțumesc tuturor din ini
mă și vă rog să le transmiteți că 
sînt fericit, fericit și emoționat că 
pot contribui la afirmarea școlii 
noastre de operă pe una dintre 
cele mai importante scene muzicale 
ale lumii — ne-a răspuns Herlea.într-adevăr, opera milaneză și-a creat faima de a cuprinde în distribuțiile sale pe cei mai mari cîntăreți contemporani. Pe această scenă — de care este legată gloria unor cîntăreți celebri de la Carusso, Adelina Patti sau Șaliapin, la Renata Tebaldi, Maria Callas ori Mario del Monaco — au cîntat și o 

text, chiar și în replicile inginerului, care își contrazice propria purtare vorbindu-i cu emfază lui Alion despre necesitatea de „a înțelege", de a vedea „ziua de mîine a întîmplării de azi*, de a observa „ca printr-un cristal cum încolțesc și rodesc semințele de noi azvîrlite", de „a zări, la începuturile dramei, actul II".Dar, referindu-ne acum la construcția piesei, trebuie să remarcăm că Mirodan n-a întrezărit actul II al lucrării sale. După o primă parte mai închegată, și după ce la începutul părții a doua o discuție între Ceteraș și Anatol pune convingător concluzia faptelor petrecute, materialul dramatic e în fond epuizat. Urmează un șir de încurcături, unele amuzante, altele destul de facile, și care în ansamblul lor nu numai că nu adaugă aproape nimic edificator, dar dau finalului un caracter de vodevil, coborînd nivelul lucrării.Dacă, urmînd îndemnul piesei, încercăm să descifrăm și noi „ziua de mîine" a întîmplării... teatrale de azi, am spune că „Noaptea e un sfetnic bun' confirmă calitățile scrisului lui Alexandru Mirodan și ne obligă totodată să-i pretindem o muncă mult mai serioasă, mai profundă, pentru viitor. Cu talentul și cu tehnica dramaturgies pe care a arătat că a cîștigat-o, el poate da subiectelor pe care le tratează o mai amplă „deschidere" spre viață (cum era cazul, de pildă, în „Ziariștii"). Un aspect al acestei probleme se referă și la arta dialogului. Mirodan a arătat că poate stăpîni darul de a exprima în replici sclipitoare lucruri care preocupă pe oamenii de azi și care „merg la inimă" spectatorilor. Dar în ultima sa lucrare dialogul oglindește o sferă destul de limitată de preocupări, cuprinzînd glume și aluzii relativ mărunte, în comparație cu intervențiile de real ecou, omenesc și cetățenesc, din „Ziariștii" 1 Am dori ca „ziua de mîine" să-l găsească pe dramaturg aplecat asupra unor sarcini mai dificile (pentru el) și mai grele (ca pondere artistică).Punînd piesa în scenă la Teatrul Lucia Sturdza Bulandra, regizorul Radu Penciulescu și-a dovedit din nou capacitatea de a ridica pe scenă cu fidelitate textul drama
tic, de a-i reliefa limpede ideile. 

seamă de înaintași ai școlii romî- nești de operă, între care Elena Teodorini, Dardée, Florica Cristo- foreanu, Grigore Gabrielescu. In legătură cu aceste tradiții ale „Scalei“, l-am rugat pe Nicolae Herlea să ne vorbească despre rolurile pe care le-a interpretat.
— Rolurile Marchizului de Posa din 

„Don Carlos“ și Figaro din „Bărbie
rul din Sevilla“ au o mare greuta
te în repertoriul de operă. La „Sca
la“, ele au fost interpretate înain
tea mea de baritoni celebri ca Tita 
Ruffo, Riccardo Stracciari, Ettore 
Bastianini și alți artiști de presti
giu. Am considerat, de aceea, cu 
atît mai importantă misiunea mea 
de sol al artei romînești, pregătin- 
du-mă pentru contactul cu un pu
blic foarte exigent.După debutul lui Nicolae Herlea pe scena operei din Milano, directorul artistic al operei „Scala“ a declarat : „îl consider un artist minunat, cu o foarte bună pregătire tehnică, vocală și muzicală. Herlea a dat un exemplu minunat al calităților sale deosebite“. Iar mezzoso- prana Fiorenza Cossotto a subliniat că baritonul romîn „are toate calitățile unui mare artist. Cu vocea sa splendidă va avea un mare succes în Italia“.

— Felicitările primite din partea 
directorului artistic al operei „Sca
la“, maestrul Siciliani, a dirijorului 
Gabriele Santini, ca și aplauzele la 
scenă deschisă, ori celelalte mani
festări de apreciere și de simpatie 
ale publicului de aici le-am consi
derat adresate, prin mine, poporului 
și școlii muzicale cărora le aparțin, ne-a spus Nicolae Herlea. De altmin
teri atît eu cit și ceilalți artiști din 
țara noastră care au întreprins în 
ultimii ani turnee peste hotare 
ne-am putut da seama cu emoție 
de prestigiul și de popularitatea in
ternațională de care se bucură a- 
cum cultura și toate realizările po
porului romîn.

Voi păstra cu recunoștință amin
tirea unor excelenți parteneri, ca 
Nicolai Ghiaurov, Luigi Alva sau 
Fiorenza Cossotto. Am cîștigat, fără 
îndoială, o experiență prețioasă, am 
învățat multe lucruri. Prietenia cu 
care sînt înconjurat aici, căldura 
publicului — iată impresii dominan
te, amintiri pe care le voi aduce cu 
mine la București..— Cînd reveniți în țară ?

— Probabil că vinerea viitoare, 
după ultimul spectacol cu „Bărbie
rul“. Dar abia reîntors îmi voi face 
bagajele pentru o nouă călătorie, de 
astădată peste Ocean. La începutul 
lunii martie voi cînta pe scena ope
rei „Metropolitan“ din New York, 
în rolul Marchizului de Posa din 
„Don Carlos“ și al lui Tonio din 
„Paiațe“.— Și la Opera din București ?...— Aștept nerăbdător reîntîlnirea 
cu publicul bucureștean. Această 
reîntâlnire va fi prilejuită de opera 
„Bal mascat“, în care voi interpreta 
rolul lui Renatto.

D. C.

După cum o cerea piesa, regia a pus pe primul plan figura lui Ceteraș, atribuind secretarului de partid inițiativa și conducerea întregii demonstrații. Un mare relief capătă acest rol în interpretarea artistului poporului Ștefan Ciubotărașu. Cu talentul său deosebit de a întruchipa pe scenă personalități puternice, oameni de acțiune, hotărîți, care știu ce vor, Ciubotărașu dă secretarului de partid Ceteraș tocmai acea forță care-1 caracterizează. Artistul emerit V. Ronea, cu mijloacele pe care i le asigură îndelungata sa experiență actoricească, a redat nervozitatea și oboseala inginerului Anatol, persistența unor prejudecăți în felul de a gîndi al acestuia. N-ar fi stricat, poate, dacă interpretul lăsa să transpară într-o mai mare măsură atitudinea ironică a autorului față de acest personaj. O prezență spirituală aduce V. Rebengiuc (Alion) care, avînd efectiv numai cîteva replici, își construiește rolul din farmec și inteligență scenică. Irina Petrescu — care prin acest spectacol își face un foarte promițător debut în teatrul profesionist — arată pe scenă calități pe care i le cunoaștem și din film, dînd Ilenei prospețime, sinceritate, replică promptă și ascuțită.Deși protagoniștii conflictului — Ceteraș și Anatol — sînt oameni în jurul vîrstei de 50 de ani, piesa aduce o atmosferă de tinerețe, pe care o subliniază și decorul reușit al lui Paul Bortnovschi, cu o deschidere frumos concepută spre luminile uzinei. Acestei tinereți i se integrează cu multă spontaneitate și u- mor Rodica Tapalagă (doctorița) și Octavian Cotescu (ofițerul de miliție), ambii actori izbutind să transforme în personaje vii și simpatice niște apariții episodice. Dar dacă în aceste două cazuri (ca și al lui Alion) interpretarea a împrumutat ceva textului, în ce-1 privește pe neurolog (rol realizat de Dinu Dumitrescu), regia îndeosebi i-a rămas datoare. Acest personaj care apare în final n-ar fi trebuit, cred, să fie o caricatură ci pur și simplu un bătrînel cu bun simț, deși cam de modă veche. Venind să vindece un om „care n-a văzut ceea ce trebuia să vadă" — el ar fi avut misiunea să puncteze spiritual, printr-un comentariu generalizator, încheierea spectacolului.
ANDREI BÄLEANU

BORIa LEONOVICI „Portret de sudor” (aramă bătută)
Concurs și festival

de muzică ușoară romineascăîn scopul stimulării creației originale, Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă organizează cea de-a II-a ediție a Concursului de muzică ușoară rominească.La acest concurs pot participa compozitori și autori de texte — membri ai uniunilor de creație sau din rîndul artiștilor amatori, indiferent de vîrstă.în cadrul variatelor forme ale genului (cîntece lirice, umoristice, satirice, sportive și de excursie, romanțe, muzică de dans etc.), concu- renții vor putea aborda o tematică largă, inspirată din realitatea nouă a țării, din relațiile noi existente între oameni, din bogata lor viață sufletească, să cînte optimismul și dragostea de viață a poporului nostru, patriotismul, munca, tinerețea, iubirea, prietenia, întreaga gamă a sentimentelor omului nou, constructor al socialismului.Lucrările vor fi prezentate la concurs în aranjament pentru solo voce cu acompaniament de pian sau în aranjament pentru grup vocal cu acompaniament de pian, în cazul pieselor vocale și în reducție de pian sau instrumente solo cu acompaniament de pian, în cazul pieselor instrumentale.Lucrările, în două exemplare, pur- tînd un motto șj fiind însoțite de un plic închis, în care se vor indica numele și adresa autorilor, vor fi trimise pe adresa : „Consiliul Muzicii, Casa Scînteii, București“, pînă la data de 15 aprilie 1964, cu mențiunea „Pentru concurs“.Se va anexa la lucrări textul dactilografiat, în cinci exemplare, iar pentru fiecare partitură compozitorul va indica trei interpreți preferați.

Vor fi admise în concurs numai creații noi, care nu au mai fost difuzate sau prezentate la alte comisii sau concursuri.Lucrările trimise la concurs vor fi analizate de un juriu format din personalități artistice de specialitate, reprezentanți ai Consiliului Muzicii, Uniunii Compozitorilor, Uniunii Scriitorilor, Uniunii Tineretului Muncitor și Radioteleviziunii.Concursul se va desfășura în două etape :— Etapa I va avea loc la București și va consta dintr-o primă selecție a lucrărilor prezentate. Cele reținute de juriu vor fi programate în concertele publice din cadrul celui de-al II-lea Festival de muzică ușoară rominească ce va avea loc în luna iulie a. c. la Mamaia.— Etapa a II-a se va desfășura în cadrul festivalului și va consta din prezentarea lucrărilor selecționate la etapa I, în concerte publice. Orchestrarea lor va fi asigurată de autori. Se vor acorda următoarele premii :1. — Marele premiu al Festivalului de muzică ușoară, în valoare de 14 000 lei, acordat de Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă.2- — Premiul Uniunii Compozitorilor.— Premiul Uniunii Scriitorilor.4. — Premiul Uniunii Tineretului Muncitor.5. — Premiul Comitetului de Radiodifuziune și Televiziune.6- — Premiul orașului Constanța. Valoarea fiecăruia dintre ultimele cinci premii va fi de lei 8 000.Lucrările selecționate de juriu pentru etapa a II-a a concursului, care nu au fost premiate, vor fi a- chiziționate de Consiliul Muzicii.
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IN SPRIJINUL REALIZĂRII

ANGAJAMENTELOR LUATE

ÎN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ

Hotărîte să întîmpine cea de-a XX-a aniversare a eliberării
patriei cu realizări cit mai însemnate în muncă, colectivele de mun-

concrete, pe care urmează să le realizeze pînă la 23 August.

Bazate pe o analiză temeinică a posibilităților existente, anga-

constituie pentru fiecare colectiv o obligație de onoare, un cuvînt

practică — măsuri tehnice și organizatorice eficiente.

După cum se știe, cu prilejul dezbaterii cifrelor de plan și al
formulării angajamentelor, muncitorii, tehnicienii și inginerii au

pletat planurile M.T.O. pe acest an. Dar întocmirea unui judicios

»
fiecare zi fiind deosebit de prețioasă în lupta pentru îndeplinirea
sarcinilor de plan și a angajamentelor luate. >.-

să cu a- de

organizat 3 linii bucșelor de ro- degajare pentru truselor de scule
jamentele urmăresc, în esență, mobilizarea mai intensă a rezer-

plan de măsuri nu-i totul ; planul trebuie realizat, pas cu pas,

făcut numeroase propuneri de măsuri. Pe baza lor s-au com-

■ ' : • ■■ •

timp și în condiții optime a sarcinilor de cooperare și a prevederi- 
lor planului de investiții. Realizarea lor în cele mai bune condiții

care trebuie respectat întocmai ; de aceea, în sprijinul îndeplinirii 
acestor angajamente este nevoie să fie asigurate — și introduse în

velor interne în vederea sporirii producției și productivității mun
cii, îmbunătățirea susținută a calității produselor, realizarea de eco- 
nomii și beneficii suplimentare cît mai mari, îndeplinirea la

citori, tehnicieni și ingineri din fabrici și uzine, șantiere și schele 
petroliere, exploatări miniere, unități socialiste din agricultură și-au 
luat angajamente însuflețite în întrecerea socialistă pe anul în curs. 
In cadrul acestor angajamente fiecare colectiv și-a stabilit obiective

MASURI PRACTICE, EFICIENTE

Publicăm, în pagina de față, unele constatări și relatări din în
treprinderi în legătură cu măsurile practice cè se iau în vederea
îndeplinirii angajamentelor, cu stadiul aplicării lor în producție.

Colectivul de muncă al uzinei noastre și-a luat angajamente importante în cinstea celei de-a XX-a aniversări a eliberării patriei. Pînă la sfîrșitul anului, sarcinile de plan la producția globală vor fi depășite cu 4 500 000 lei, iar la producția- marfă — cu 1 250 000 lei. Vor fi obținute economii suplimentare la prețul de cost și beneficii peste plan în valoare de 1 500 000 lei. Deși planul de producție pe 1964 prevede sporim productivitatea muncii 7,7 la sută față de realizările din nul trecut — sarcină nu ușor realizat — noi ne-am propus să depășim această cifră cu încă un procent.Cu prilejul dezbaterii cifrelor de plan în secții și sectoare de producție, au fost făcute numeroase propuneri de măsuri care să contribuie la îndeplinirea sarcinilor de plan și a angajamentelor luate. 72 propuneri au fost incluse în planul de măsuri tehnico-organizatorice, trecîndu-se la aplicarea lor.în lupta pentru sporirea necontenită a productivității muncii, noi am acordat o deosebită atenție măsurilor legate de mai buna organizare a muncii în toate secțiile de fabricație se linii tehnologice, fiind așezate în fluxul normal lucru. în prezent noi am trecut organizarea producției în flux și
și a producției, uzinei procesul desfășoară pe mașinile-unelte fluxul de la la

Angajamentul furnaliștilor

Hunedoarei : 5 000 tone
O convorbire

fontă peste planul anual pe platforma furnalelor97
funcționare neîntreruptă,

In dimineața aceea, la ora 
cis, furnalul nr. 6, după 
de 
oprit într-o „odihnă.“ de mai multe 
zile. Intra în reparații. In forfota 
de pe platformă l-am găsit pe bă- 
trînul inginer Gheorghe Roman, șe
ful secției, om cu aproape 30 de ani 
de meserie. Discutăm — era firesc — 
despre angajamentele luate recent 
de colectivul de furnaliști de aici.— Ce ați întreprins pentru realizarea angajamentelor ?

— Cîteva lucruri esențiale, care 
cuprind întregul „cîmp“ de- lu
cru al furnaliștilor. Oprirea asta a 
furnalului 6 este un moment impor
tant. In cîteva săptămîni de stațio
nare nici furnalul și nici noi nu- ne 
vom odihni. Dimpotrivă, refacerea 
capitală a agregatelor, modernizarea 
lor la nivelul tehnicii actuale cer un 
mare volum de muncă. Totul este 
pregătit temeinic, din vreme, pentru 
a asigura o reparație exemplară — 
la timp și de calitate. Asta va în
semna, după pornire, indici de utili
zare înalți, sute de tone de fontă în 
contul angajamentului.

La furnalul nr. 5, refăcut capital 
și modernizat spre sfîrșitul anului 
trecut, am urmărit descărcarea unei 
noi șarje de fontă. Echipa prim-fur- 
nalistului Mihai Zamesnicu urmărea 
scurgerea metalului în oale. Eugen 
Gălbenuș, șeful schimbului, continuă 
discuția începută de inginerul ~ 
man :

— E o descărcare „grea", așa 
sînt majoritatea descărcărilor 
ultima lună. în fiecare zi oțelarii au 
primit de la noi cantități sporite de 
fontă. Indicii de utilizare a furnale
lor se prezintă cu mult peste cei 
prevăzuți. Asta se datorește exploa
tării raționale a agregatelor.— în ce mod ?

— Chiar din primele zile ale anu
lui s-a asigurat o aprovizionare rit
mică cu materii prime și materiale. 
Aglomeratul își menține constant in- 
dicile de bazicitate și conținutul de 
fier. Cocsarii se străduiesc să ne tri
mită numai cocs cu rezistență me
canică de cel puțin 71 la sută. Inter
vin apoi măsurile luate de noi pen
tru pregătirea și încărcarea șarjelor. 
Analizele materiilor prime sînt ur
mărite cu atenție sporită. Cînd apar 
variații se fac în mod operativ in
tervențiile necesare. Dozarea corectă 
a încărcăturii, respectarea întocmai 
a sistemului și a nivelului de încăr
care în furnale au devenit criterii de 
bază după care se apreciază munca

pre- 
ani 
s-a

Ro-

cum 
din

de colecti- celei de-aAngajamentele luate vul nostru în cinstea XX-a aniversări a eliberării patriei sînt însoțite de o serie de măsuri menite să pună în valoare noi rezerve interne, care să ne dea posibilitate să realizăm, cu . aceleași instalații, o producție sporită.Unele prevederi înscrise în planul nostru M.T.O. completează de fapt anumite măsuri aplicate încă la sfîr- șitul anului trecut. Una din lucrări — modernizarea fazei de descompunere continuă la fenol — începută în decembrie își arată practic rezultatele prin reducerea simțitoare a consumurilor specifice de materii prime. Acest lucru ne va ajuta să realizăm în bune condiții angajamentul luat de a obține în plimentare la loare de circaîn ianuarie mentelor luate, am intensificat lucrările pentru modernizarea unor noi operații. Așa se face că la amoniac pînă la sfîrșitul lunii se vor automatiza 30 la sută din instalații, obținîndu-se, pe âceastă bază, o producție mai mare cu 3 la sută ; au fost, automatizate și o bună parte

acest an economii su- prețul de cost în va- 2 000 000 lei.ca urmare a angaja-

oamenilor de la încărcare. Ordinea, 
disciplina tehnologică, nu numai că 
feresc furnalul de deranjamente, 
dar, în plus, asigură o calitate cores
punzătoare a fontei, consumuri re
duse de cocs în încărcătură. Cît de 
important este acest lucru se vede și 
din faptul că în ultima lună, noi am 
reușit să asigurăm furnalului pe
rioade îndelungate de mers continuu 
și intens. Iar prin ridicarea tempe
raturii aerului suflat la 850—900 de 
grade consumul de cocs economisit 
a atins 10 kg pe tona de fontă.

Aceste măsuri, realizate in cea mai 
mare parte pe seama ridicării califi
cării și specializării oamenilor, prin 
întărirea disciplinei și a răspunderii 
față de muncă, față de agregate se 
reflectă și în conducerea furnalului 
în ansamblu. Supravegherea atentă 
a proceselor din furnale pe baza a- 
paratelor de măsură și control a în
cetat să mal fie o chestiune care-l 
privește numai pe maistru sau pe in
giner. Primul jurnalist, ajutoarele 
lui pătrund cu mal multă pricepere 
taina diagramelor, învață să îmbine 
mai cu folos simțul practic cu pro-

cedeele tehnice. Vom extinde și 
vom intensifica în continuare ase
menea măsuri.

Mihai Zamesnicu, prim-furnalist 
intervine :

Mersul uniform la furnale se da- 
torește și altor factori. Măsurile luate 
mai înainte — aprovizionarea cu 
piese de schimb, organizarea și în
tărirea echipelor de întreținere — își 
arată azi rodul. Controlul sistematic 
al funcționării agregatelor, interven
ția operativă a lucrătorilor de la în
treținere au determinat micșorarea 
considerabilă a volumului de mers 
redus și opriri. Și aceasta înseamnă 
multe tone de fontă peste plan.

După primele săptămîni de între
cere pèntru realizarea angajamente
lor furnaliștii secției a doua se află 
printre colectivele din fruntea com
binatului siderurgic. Cu fiecare nouă 
descărcare ei adaugă pe grafice noi 
cantități de fontă peste plan, sute 
de tone de cocs economisit.

sculărie. Aici s-au pentru fabricarea dat, a cuțitelor de pulverizatoare și a pentru curățit pulverizatoare. Vomorganiza în continuare asemenea linii și pentru fabricația celorlalte S.D.V.-uri. în acest fel pregătirea tehnologiei este mult ușurată, iar specializarea mașinilor și a oamenilor pe anumite operații va contribui la creșterea simțitoare a producției și productivității muncii.Experiența a dovedit eficacitatea deosebită a modernizării utilajelor și mașinilor-unelte pentru obținerea unui înalt nivel al productivității muncii. în această privință, grupa de modernizare a mașinilor, organizată în cadrul serviciului tehnologic al uzinei, a dobîndit în ultimul timp importante succese. Printre altele, a fost conceput și construit un dispozitiv de strunjit prin copiere la un strung, adaptat pentru prelucrarea pistonașului pompei de injecție. Cu ajutorul lui, timpul de execuție a unei piese a fost redus cu aproape 35 la sută, crescînd corespunzător productivitatea muncii. Mecanismele pneumatice pentru acționarea rapidă a pinolei au fost introduse pînă acum la 10 strunguri, iar dispozitivele de strunjit din spate — la 7 strunguri. A- ceste din urmă dispozitive sporesc productivitatea mașinilor-unelte la care au fost adaptate, cu 15—30 la sută, și aduc anual economii de manoperă în valoare de aproape 50 000 lei.Ne-am propus să modernizăm a- nul acesta încă 22 mașini-unelte. în prezent, la o mașină de găurit radial se instalează un dispozitiv rabatabil pentru prelucrarea capului pompei de injecție ; s-a trecut și la perfecționarea constructivă a ambreia- jului de la mașinile universale de frezat. Vor fi extinse în continuare, la alte mașini, dispozitivele de strîn- gere pneumatică a pieselor.Perfecționarea tehnologiei de fa-

bricație stă în continuare în atenția colectivului nostru. Pe baza prevederilor înscrise în planul M.T.O., serviciul tehnologic al uzinei a stabilit în ultimul timp noi regimuri de lucru pentru realizarea unui număr sporit de piese, pe strungurile automate, la cote cît mai apropiate forma lor finită. în acest fel se duc operațiile ulterioare de nisare pe celelalte mașini și se losesc mai complet strungurile automate.Metoda, verificată în practică, a tratamentului termochimic de car- bonitrurare, va fi și ea simțitor extinsă. Recent a fost montată în uzină o instalație nouă, modernă, cu a- jutorul căreia vom executa pe lîngă tratamente de carbonitrurare și operații de călire și revenire în atmosferă controlată. Aceste procedee avansate contribuie nu numai la creșterea productivității muncii ci și la îmbunătățirea calității pieselor, la reducerea prețului lor de cost.Conducerea uzinei și comitetul sindicatului nu neglijează nici problemele legate de ridicarea calificării muncitorilor, de specializarea tehnicienilor și maiștrilor. Cursurile de ridicare a calificării organizate pentru strungari, frezori, lăcătuși și pentru ceilalți muncitori se desfășoară în bune condiții și sînt completate de demonstrații practice, schimburi de experiență etc.Primele rezultate din acest an ale muncii colectivului uzinei au și apărut. Sarcinile de plan pe luna ianuarie a.c. au fost îndeplinite și depășite : la proporție de ducția-marfă ductivitatea 1,9 'la sută față de prevederile planului. Vom depune eforturi sporite ■ca ’să
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Un panou mare, așezat la loc vizibil în incinta întreprinderii de prefa
bricate „Progresul" din Capitală : e panoul în care sînt înscrise angaja

mentele luate de colectivul întreprinderii în întîmpinarea celei de-a 
XX-a aniversări a eliberării patriei.

producția101,1 la sută de 100,6 la muncii a
globală în și la prostită. Pro- crescut cu

succesele dobîndite pînă acum fie din ce în ce mai mari.
Ing. MIHAI CANTOREANU 
șeful serviciului tehnologic, 

Uzina Mecanică-Sinaia

B

Foraînd de la necesitățile concrete 
ale producției

L. VISKI 
coresp. „Scînteii"

Printre măsurile prevăzute de colectivul uzinelor de tractoare din Brașov 
în vederea obținerii de economii suplimentare la prețul de cost se nu
mără și extinderea inițiativei „să lucrăm cel puțin 2 zile pb lună cu scule 
economisite". Iată, în fotografie, pe unul din fruntașii acestei acțiuni ; 

strungarul Ion Tudorache din secția șasiu
Foto : Gh, Vințilă

fabricare a aci-februarie se lucrările de de neutralizare avor mo-
din instalațiile de dului azotic.în cursul lunii termina complet dernizare a bazeiazotatului de amoniu, lucrări ce vor avea ca efect reducerea simțitoare a consumurilor- specifice și vor determina o creștere substanțială a productivității muncii.O atenție deosebită dăm în același timp organizării muncii. La noi au o mare importanță supravegherea atentă a instalațiilor în producție, respectarea cu strictețe a tehnologiei prescrise. Maiștrii chimiști, operatorii se străduiesc să-și însușească continuu noi cunoștințe profesionale. Multe din măsurile pe care le vom lua în sprijinul realizării angajamentelor se referă tocmai la ridicarea nivelului tehnico-profe- sional al cadrelor.Vom căuta, prin studiile pe care le întreprindem în prezent pentru modernizarea continuă a proceselor de fabricație, prin introducerea unor tehnologii avansate, prin ridicarea calificării operatorilor și specializarea tehnicienilor și inginerilor, să obținem pînă la 23 August

acopere cu priso-rezultate care săsință angajamentele luate. Aplicarea a 4 măsuri tehnico-organizatorice în acest prim trimestru ne va aduce un însemnat spor de producție și economii de circa 600 000 lei. în trimestrul al II-lea e prevăzută deschiderea unor cursuri pentru ridicarea pregătirii operatorilor în mînuirea automatelor și pentru specializarea tehnicienilor.în fruntea tuturor acestor acțiuni stau comuniștii care, prin exemplul lor, însuflețesc întregul colectiv. Prin eforturile depuse s-au evidențiat o- peratorii chimiști Bartolomeu Toan- chină. Maria Bota, Gheorghe Pes- caru, Victor Corșatea și mulți alții.Instalațiile chimice de la Combinatul din Făgăraș, mînuite și supravegheate atent, lucrînd cu o tehnologie de fabricație modernă, pot da — aceasta o confirmă și rezultatele obținute în luna ianuarie — pînă la sfîrșitul anului un spor de producție de circa 6 000 000 așa cum ne este angajamentul. lei,
Ing. TÄNASE ZAHARESCU 

director general 
al combinatului chimic din Făgăraș

Uzina de mașini electrice București produce motoare asincrone normale și speciale, mașini de curent continuu, mașini sincrone, grupuri electrogene, aparate de sudură, demarcare, aparataje și utilaje e- lectrice. Colectivul nostru se străduiește să realizeze produse cu caracteristici tehnico-economice superioare. la un preț de cost -cît mai redus. Angajamentele luate în întîmpinarea celei de-a XX-a aniversări a eliberării țării își propun tocmai astfel de obiective. Ce-am întreprins practic pentru realizarea lor ?încă de la proiectarea noilor produse ținem seama de realizările întreprinderilor electrotehnice din țară și de nivelul actual al tehnicii mondiale. Unele din produse vor fi reproiectate în acest an în vederea ridicării performanțelor tehnice. Ele vor avea dimensiuni mai mici — deci consumuri specifice de metal mai scăzute ; înlocuirea unor repere cu mase plastice va contribui la realizarea unor importante economii. Pentru realizarea cu succes a unor asemenea obiective, o primă măsură pe care am luat-o este asigurarea unei bogate documentații tehnice, de specialitate, care să poată furniza inginerilor, proiectanților și specialiștilor din uzina noastră soluții constructive și tehnologice la cel mai înalt nivel.Planul de măsuri tehnico-organizatorice pe acest an cuprinde 91 de măsuri, din care cea mai mare parte se referă la introducerea și extinderea tehnologiei avansate. Propunerile făcute de către muncitorii, tehnicienii și inginerii uzinei cu o- cazia dezbaterii sarcinilor de plan au completat planul cu măsuri importante.Care sînt în esență principalele măsuri pe care le-am prevăzut în scopul realizării angajamentelor? în primul rînd ne-am propus să trecem la reamenajarea atelierului de demarori, organizînd munca în flux și montajul pe bandă. Aceasta va contribui la creșterea productivității muncii, la îmbunătățirea calității demarorilor, la mai buna folosire a suprafețelor de producție. Pe baza acestei măsuri se vor reduce pierderile de timp pricinuite de deplasările — prea lungi — ale pieselor de la un loc de muncă la altul.O parte din măsurile prevăzute în planul M.T.O. au și început să se aplice în prezent, iar altele — extinderea turnării sub presiune, introducerea turnării cu modele metalice, amenajarea în flux tehnologic a a- samblării colectoarelor ș.a. — se vor introduce în producție în trimestrele următoare.în uzină se experimentează în prezent tehnologia lipirii tolelor de capăt cu rășini epoxi, eliminarea precositoririi lamelelor de colector (fără steguleț) prin acoperire cu soluție de spirt și colofoniu. obține importante economii de teriale, se va reduce prețul deUn mare număr de măsuri nico-organizatorice vor contribui la îmbunătățirea calității produselor. Spre a se îmbunătăți calitatea și a ridica performanțele demarorului

de 15 C P s-au luat măsuri să se introducă unele materiale cu caracteristici .superioare. Prin aplicarea măsurilor tehnico-organizatorice preconizate se vor obține economii de manoperă și materiale lei.Promovarea cu progresului tehnic, treprinderii cu utilaje moderne mare randament ne vor da posibilitatea ca, în acest an, o parte tot mai mare din sporul de producție să fie realizat pe seama creșterii productivității muncii. Aplicarea tuturor măsurilor tehnico-organizatorice va contribui la îndeplinirea angajamentelor luate în cinstea celei de-a XX-a aniversări a eliberării patriei.

de peste 300 000consecvență înzestrarea a înde

R. HERESCU 
inginer șef adjunct 

Uzina de mașini electrice București

NOTA REDACȚIEI. Planul de 
măsuri tehnico-organizatorice cu
prinde numeroase măsuri eficiente, 
care, fără îndoială, vor contribui la 
îndeplinirea angajamentelor luate. 
Totuși, acest plan are și o latură ne
gativă : multe din măsurile propuse 
au fost eșalonate pentru aplicare în 
trimestrele III și IV, deși se cunoaște 
că ele au o eficacitate economică mai 
mare cînd se introduc în producție 
încă din primele luni ale anului. Ar 
fi fost normal ca aplicarea celor mai 
multe măsuri să fi fost prevăzută 
pentru trimestrul I, cunoscînd că, pe 
parcursul realizării lui, planul 
M. T. O. mai poate fi completat 
noi propuneri de măsuri făcute 
consfătuirile de producție sau 
alte prilejuri.

Sporirea producției de prefabricate pentru construcțiile industriale, agricole, de locuințe și ridicarea a- cestora la nivelul tehnicii actuale au pus și pun în fața noastră sarcini calitative noi. Corespunzător a- cestor sarcini, care mobilizează intens inițiativa și priceperea întregului colectiv al întreprinderii, și pentru îndeplinirea în bune condiții a angajamentelor pe care ni le-am luat în întrecerea socialistă, s-a întocmit un plan concret de măsuri tehnico-organizatorice. La alcătuirea lui am ținut seama de necesitățile imediate și de perspectivă ale producției, accentul punîndu-se anul acesta pe utilizarea mai eficientă a fondurilor de mică mecanizare, în vederea perfecționării procesului de producție.Pentru selecționarea măsurilor cu mare eficacitate economică, a mijloacelor și a căilor de aplicare a acestora în producție, din inițiativa organizației de partid s-au format cinci colective largi, cuprinzînd muncitori, tehnicieni și ingineri dintre cei mai pricepuți. Acestor colective le-au fost repartizate spre studiere un număr de probleme : introducerea tehnicii noi, creșterea productivității muncii, mica mecanizare, ridicarea calității produselor etc. Cu ajutorul zate în concrete că. Pe de către am introdus care țin seama de nevoile cele mai arzătoare ale secțiilor de producție. La fiecare din măsuri s-a calculat eficiența economică. Economiile a- nuale preconizate a se obține prin aplicarea lor depășesc 900 000 lei.Iată cîteva din măsurile mai importante : îmbunătățirea tehnologiei de fabricație a panourilor mari (care reprezintă 50 la sută din producția de prefabricate a întreprinderii), a- menajarea liniilor tehnologice corespunzătoare noilor procedee care se introduc în producție, instalarea dispozitivelor mecanice necesare ș.a.Termenul de îndeplinire a multora din prevederi este trimestrul I. Experiența anilor trecuți ne-a arătat că majoritatea măsurilor trebuie aplicate în producție cît mai devreme, deoarece pe această bază se asigură o utilizare mai deplină a capacităților de producție, o eficacitate sporită în producție.

colectivelor au fost anali- amănunțime posibilitățile de la fiecare loc de mun- baza propunerilor făcute comisii, în planul întocmit măsuri bine gîndite,

Am realizat înainte de termen darea în funcțiune a secției de fabricare a elementelor prefabricate pentru răsadnițe necesare agricul-j turii. Soluția constructivă, pusă la punct în întreprindere, permite realizarea unei productivități sporite. Deși secția ocupă un spațiu restrîns, cu prefabricatele obținute aici în 24 de ore se acoperă o suprafață de 0,7 hectare. Procesul tehnologic are un înalt grad de mecanizare.Un alt grup de măsuri, care contribuie la creșterea productivității muncii și la îmbunătățirea calității prefabricatelor, se vor realiza cu a- jutorul creditelor de mică mecanizare. Dacă anul trecut nu am folosit în măsură corespunzătoare a- ceste fonduri, anul acesta, trăgînd învățămintele cuvenite, am întocmit de pe acum formele pentru executarea unor lucrări deosebit de importante, a căror valoare depășește o jumătate de miljon de lei. Folosindu-se asemenea credite seva realiza : confecționarea de dispozitive pentru sudarea mai multor puncte la mașina cu un electrod și cu doi electrozi, introducerea producție a riglelor vibrante cu ționare pneumatică, proiectarea și executarea mașinii de turnat și nisat panouri mari pentru pereții interiori și planșeele blocurilor de locuințe etc. Toate acestea vor contribui la sporirea volumului de economii, la ridicarea nivelului tehnic al producției, la ușurarea muncii în întreprindere.în cursul acestui an, paralel acțiunea de calificare și de ridicare a calificării.deosebit pe specializarea muncitorilor pe operații de mare serie precum și pe organizarea mai rațională a fluxului tehnologic la atelierul de armături. Am și început să aplicăm în practică aceste măsuri.O deosebită grijă vom acorda urmăririi modului și mai ales a termenelor de aplicare a tuturor măsurilor în producție, completării planului existent cu noi prevederi, în așa fel încît sarcinile de plan pe anul 1964 și angajamentele luate să fie realizate în mod exemplar.
VIRGIL CIUFU 

inginer-șef al întreprinderii 
de prefabricate 

„Progresul"-București

înac-fi-

cuvom pune un accent

Se cost, teh-
Una din cele 4 linii tehnologice construite recent la fabrica „Flacăra Roșie" din Capitală, prin credite de 
mică mecanizare. Punerea în funcțiune a acestei linii va contribui la creșterea productivității muncii și îm

bunătățirea calității produselor, la îndeplinirea angajamentelor luate de colectivul întreprinderii
Foto : M. Cioo
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Magazinele din Brașov sînt bine aprovizionate. Printre cele mal cerute și căutate sînt multe din mărfurile care ppar.tă marca fabricilor „Textila Roșie“-Brașov, .„Drapelul Roșu“-Sibiu, „Tînăra Gardă“- București, „Partizanul Roșu“-Bra- șov. Sînt, de asemenea, apreciate unele produse ale fabricilor de încălțăminte din Cluj etc.
Comparațiiîn magazine se găsesc însă și mărfuri care nu sînt pe placul clienți- lor ; ele fac ' stagiu îndelungat în raft. Este cazul fularelor bărbătești, flaușate, în culori nereușite, și al unor articole de galanterie ale Fabricii de tricotaje-Sighet. Am cerut părerea unei cumpărătoare intrată în magazinul nr. 7 de tricotaje și galanterie.— „Tricoturile acestei unități au același preț ca și cele de la „Textila Roșie“ — ne-a spus tovarășa ing. Daraban. Dar nu .sînt nici pe departe atît de bune și frumoase. Nu înțeleg de ce se aduc asemenea mărfuri ?“Alți clienți ne-au spus : „Acum se poartă mai mult pulovere cu decolteul ascuțit. Căutăm asemenea o- biecte, dar nu găsim decît modele învechite. Să nu se fi contractat modele noi ?“Acum, iarna, este o mare cerință de mănuși. în magazine se găsesc — dar în culori cenușii, în modele neinspirate și toate cu un singur deget. Sînt produse de fabrica de mănuși din Agnita. Am ascultat ce spun cumpărătorii. Ei vor mănuși, și dintre acelea cu degete, în culori mai potrivite și în desene agreabile. Aceleași metehne, în ce privește culoarea și desenul, le întîlmm la pijamalele de copii, mai ales la cele confecționate de fabrica „Tîrnave"- Timișoara, ca și la cele bărbătești din finet și diftină lucrate la fabrica de confecții „Bacăul“.Am zăbovit și în magazinul de încălțăminte nr. 4 (responsabil Ion Mocanul. Printre modelele destul de numeroase de pantofi bărbătești, am găsit două cu același preț. Pantofii cu marca „Select“-Cluj sînt mult mai frumoși, mai îngrijit lucrați și mai trainici decît cei cu marca „Dumbrava“, produși de fabrica „13 Decembrie“ din Sibiu.— „Selectul“ este căutat. „Dumbrava“ face umbră raftului — ne-a spus vînzătoarea Maria Seceleanu.Am stat de vorbă și cu merceologul Gheorghe Puchianu de la O.C.L. Textile și încălțăminte Brașov. A dat din umeri :— I.C.R.T.I. le-a contractat. Și apoi, putem sta în magazin doar cu cîteva modele ?Adică se vinde, nu se vinde, e sau nu e pe gustul cumpărătorilor, răspunde unor necesități, asta nu era treaba lui. Dar a cui treabă e dacă nu a merceologului, care are împu

Modernul magazin de prezentare a confecțiilor din Brașov, deschis re
cent, are și menirea de a studia cerințele cumpărătorilor, de a informa 

industria, spre a se evita producerea unor mărfuri nesolicitate.ternicirea de a vorbi în numele cumpărătorilor, de a influența comanda către industrie ?
Studierea cereriiCe-i interesează în mod deosebit pe cumpărători ? Care sînt gusturile lor ? La aceste întrebări n-am prea obținut răspunsuri clare nici de la responsabilii magazinelor, nici de la funcționarii întreprinderii comerțului cu ridicata. Nu se studiază decît cu totul la întâmplare cerințele populației. în magazinele vizitate nu există registre pentru sugestiile cumpărătorilor. Lucrătorii ,din unități nu-și notează, după o zi de muncă, propunerile cele mai interesante și nu aduc la cunoștința responsabilului de unitate preferințele și gusturile publicului.Este greu de afirmat că merceologii întreprinderii comerțului cu ridicata de textile și încălțăminte Brașov, care contractează cu industria, cunosc cum trebuie gusturile și cerințele populației. Merceologii voiajori dau, într-adevăr, de două ori pe lună, un raport scris, cu numeroase rubrici, unde, mai pe la coadă, există .și o rubrică referitoare la studiul cerințelor populației. Ne putem însă da seama de cîtă atenție se bucură a- ceastă rubrică, dacă arătăm că uneori nici nu este completată. Pe de altă parte, nici așa sărăcăcioase cum sînt, propunerile făcute de merceologi nu sînt centralizate, cu ajutorul lor nu se trag concluzii.Tovarășul Ștefan Cristescu, directorul I.C.R.T.I., nu este la curent cu sugestiile și propunerile cumpărătorilor. întrebat dacă merge prin magazine ca să stea de vorbă cu clienții, pentru a putea aduce o contribuție efectivă la influențarea industriei de către comerț, a răspuns :— „Asta e treaba mea ? N-am merceologi ? Dar directorul O.C.L.- ului ce păzește ?“.. Greșește tovarășul director. Este și treaba lui. Obligațiile întreprinderii pe care o conduce nu se limitează la aducerea mărfii, oricum ar fi ea — ci la aducerea acelei mărfi care interesează pe consumatori.Reprezentanții populației în relațiile cu industria au obligația să se consulte permanent și sistematic

cu cumpărătorii. Or, anul acesta, nu s-a organizat nici măcar o singură consfătuire cu cumpărătorii pe tema : „Ce ați dori să găsiți în magazine“ ? Comisiile de femei ar fi putut da multe sugestii utile. Dar nu li s-a cerut sprijinul. Rezultatul ? Se admit la recepție articole nesolicitate.
Cum se îndeplinesc 
uneori contracteleUneori, la livrări se produc cu ușurință abateri de la contract, mai ales la încălțăminte. Responsabilul depozitului de stofe al I.C.R.T.I. ne-a informat că, de curînd, „Industria Lînii“ — Timișoara a trimis stofe de damă în culori închise, deși nu erau contractate. Numai o parte din stofe au fost returnate. Concesiile se fac, de bună seamă, în dauna cumpărătorilor.Sînt fabrici care, la contractări, se angajează să producă anumite articole, dar, după un timp, cu tot atîta ușurință, fac cunoscut că nu pot da curs comenzilor. Așa a procedat fabrica de încălțăminte „Dîmbovița“ ; recent, ea a anunțat I.C.R.T.I.-Brașov că nu mai produce unele modele, cerînd să se admită altele.La o consfătuire care a avut loc recent, tovarășul Vasile Ciuclaru, directorul adjunct al Direcției comerciale a Sfatului popular regional Brașov, arăta că întreprinderile comerțului cu ridicata dau dovadă de multă îngăduință, .căutând să nu se pună rău cu fabricile. Asemenea practici aduc prejudicii populației și, în ultimă instanță, chiar fabricii însăși, căci de pe urma pătrunderij pe rețea a unui produs de slabă calitate, prestigiul mărcii fabricii va avea de suferit.Este nevoie de o astfel de colaborare între comerț și industrie încît să se poată asigura satisfacerea cerințelor pe baza unui studiu serios, aprofundat, al gusturilor și preferințelor populației. Brașovenii așteaptă să vadă, în magazinele moderne care le stau la îndemînă, tot mai multe mărfuri de calitate, în modele noi, frumoase.

C. CÄPRARU 
coresp. „Scînteii“

De la Cîmpina la Breaza
„De doi ani I.R.T.A. a pus în 

circulație au'ob.uze pe .r,u.fa Cîm- 
pina-Breaza — ne-a scris co
respondentul voluntar I. Manea. 
Aceasta înlesnește deplasarea la 
fabrici a sute de muncitori. Dar, 
de la o vreme, dimineaja și la 
ieșirea de la lucru, trebuie să aș
tepți mult pînă vine autobuzul 
sau călătorești înghesuit. S-a 
desființai o stafie unde urcau și 
coborau mul|i călători". Conduce
rea I.R.T.A. Ploiești, căreia i s-a 
trimis sesizarea, ne informează 
că pentru înlăturarea deficiente
lor semnalate s-a mărit numărul 
de autobuze pe ruta Cîmpina — 
Breaza și s-a reînființat stafia din 
apropierea tribunalului.

Reparațiilevor fi terminate la vreme
Ion Brumă ne-a sesizat că la 

S.M.T.-Gătaia lucrările de repa
rație a tractoarelor se desfășoară 
anevoios, deoarece stațiunea n-a 
fost aprovizionată la timp cu 
piese de schimb. Sfatul popular 
al regiunii Banat ne face cunos
cut că în urma sesizării primite, 
S.M.T.-Gătaia a primit piesele 
de schimb necesare. Cu acest 
prilej au fost aprovizionate și 
alte stafiuni de mașini și trac
toare din regiune. Astfel, repa
rațiile la tractoare în întreaga 
regiune Banat vor fi terminate la 
data planificată.Cărbunefără alte amestecuri

Întreprinderea de preparare a 
cărbunelui brut din Lupeni — 
arăta în scrisoarea sa cores
pondentul voluntar Nistor Mol
dovan — primește de la Uri- 
cani și Vulcan cărbune trans
portat în vagoane necurăfate, 
amestecat cu minereu, balast ori

trucît cartierul Militari s-a dez
voltat mult în ultimii ani.

nisip. Nici stafiile C.F.R. și nici 
unele Întreprinderi, între care 
C. S. Reșija și Hunedoara, nu 
respectă normele în vigoare, 
privind curăfirea vagoanelor. In 
urma acestei sesizări, Direcfia 
regională C.F.R.-Timișoara a 
început efectuarea unui control 
riguros asupra felului cum sînt 
respectate regulile de .descăr
care șl curăfare a vagoanelor. 
Pentru evitarea acestor neajun
suri s-au dat dispoziții stafiilor' 
C.F.R. să refuze vagoanele ne- 
curăfale și să supună întreprin
derile respective la taxe de 
locafii. La ghișeu

La redacfie am primit o sesi
zare ele la P. Toporan, din Ga
lați despre neglijenta casieriței 
Dorina Popescu de la ghișeul 
stafiei C.F.R. Focșani care .a vîn- 
dut un bilet clasa I pentru un 
tren care nu avea vagoane .de a- 
ceastă clasă. Direcția regională 
C.F.R. lași ,ne răspunde că sesi
zarea a fost întemeiată. Casierija 
vinovată a fost sancfionafă.

Direcfia regională C.F.R. Iași 
ne răspunde și la sesizarea pri
vind comportarea necorespunză
toare a casierilor de bilete Au
rel Ciornei, Natalia Ungurenașu 
și Maria Vasiliu de la stafia lași, 
arătînd că au fost sancfionafi cu 
mustrare.Noi dotări comerciale

lntr-o scrisoare adresată re-
■ dacfiei, corespondentul voluntar 
Carol Heim, de la Fabrica de 
confecfii și tricotaje-Bucureșfi, 
ne semnala că în fafa fabricii 
sînt cîteva tonete și chioșcuri 
care dau un aspect urît cartieru
lui și nu satisfac cerinfele popu
lației. El propune să se constru
iască un complex comercial în-Legume de bună calitate, în tot timpul anuluiIeri, a avut loc o consfătuire organizată de Consiliul agricol al orașului București în legătură cu producția și valorificarea legumelor. Au luat parte președinții celor 36 de gospodării colective, ingineri agronomi, brigadieri legumicoli, cadre de conducere din G.A.S. și S.M.T., reprezentanți ai Agrosem-București și ai Direcției comerciale a Sfatului popular al Capitalei. Participanții au relevat experiența bună în ce privește obținerea de legume timpurii. Totodată, s-a remarcat că producția de legume și valorificarea lor nu au fost la nivelul posibilităților și al condițiilor favorabile existente în această zonă. în urma propunerilor făcute de participant, la consfătuire a fost stabilit un plan de măsuri care să ducă la obținerea, în mod eșalonat, a unor producții sporite de legume. în acest an, gospodăriile colective vor cultiva cu legume 4 000 de hectare în ogor propriu și 2 000 de hectare în culturi succesive. Suprafața irigată va ajunge pînă la 3 lOo ha. Pregătirile sînt înaintate : s-a asigurat sămînță din soiurile cele mai bune, au fost procurate cheresteaua și celelalte materiale necesare amenajărilor de răsadnițe etc. Pînă acum, s-au încheiat contracte pentru cantitatea de 25 100 tone de legume cu O.C.L. Aprozar și 6 000 tone cu fabricile de conserve.

Direcfia comercială a Sfatului 
popular al Capitalei, unde a fost 
îndrumată sesizarea, ne răspun
de următoarele : Cu prilejul 
sistematizării bulevardelor Păcii 
și Armata Poporului s-au pre
văzut și sînt în curs de proiec
tare dotări comerciale care vor 
asigura aprovizionarea popu
lației din cartier. La darea în fo
losință a unităților din acest 
centru comercial se vor putea 
desfiinfa chioșcurile din fața fa
bricii de confecfii și tricotaje.Cabinet stomatologic. în comună

„Circumscripția sanitară din 
comuna noastră deservește un 
număr mare de locuitori, arată 
în scrisoarea sa corespondentul 
voluntar Emil Gavriliu, din co
muna Breasla, raionul Craiova. 
Pentru tratamente dentare sin
tern însă nevoifi să ne depla
săm la Craiova". Sfatul popular 
al raionului Craiova ne-a răs
puns că, în cursul lunii ianuarie, 
s-a înființat la circumscripția sa
nitară din comuna amintită un 
cabinet stomatologic.

S-a îmbunătățit aprovizionarea cooperativei
„La cooperativa din comuna 

noastră nu se aduce suficient pe
trol" — ne-a scris coresponden
tul voluntar loan Porumb, din Că- 
linești, raionul 'Oaș. Uniunea re
gională a cooperativelor de con
sum Maramureș ne-a răspuns că 
sesizarea a fost justă. S-au luat 
măsuri ca U.R.C.C. Oaș să apro
vizioneze continuu cooperativele 
din raion cu cantitățile necesare 
de petrol. In acest scop, U.R.C.C. 
Oaș va mai primi o auto cis
ternă.

Urme pe zăpada proaspăt căzută

TEATRE ®
TEATRE : Teatrul de Operă șl Balet 

al R. p_ Romîne : Oeflip — (orele 19,30). 
Teatrul de stat de Operetă; Paganini — 
(orele 19,30). Teatrul Național „I. L. Ca- 
ragiale" (Sala Comedia) : Vizita bătrînei 
doamne — (or.ele 19,30) ; (Sala Studio) : 
Mașina de scris — (orele 19,30). Teatrul 
,,C. I. Nottara" (Sala din bd. Magheru) : 
Carieră pe Broadway — (orele 19,30) ; 
(Sala Studio) : Patru sub un acoperiș — 
(orele 20). Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (Sala din bd. Schitu Măgureanu 
nr. 1) : Orestia — (orele 19,30) ; (Sala 
Stpdio, din str. Alex. Sahia nr. 76 A) : 
JocuJ de-a vacanța — (orele 19,30). Tea
trul de Comedie : Svejk în al doilea 
război mondial — (orele 19,30). Teatrul 
Muncitoresc C.F.R.-Giulești ; Paharul 
cu apă — (orele 19,30) Teatrul pentru 
copii și tineret (Sala din str. C. Miile) ; 
Acuzarea apără — (orele 20) ; (Sala din 
str. Eremia Grlgorescu, fost cinema „V. 
Alecsandri“) : Descoperiți-1 pe „N“ — 
(orele 16). Teatrul evreiesc de stat : 
Mcrcadet — (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). Ansamblul de cîntece și dansuri al 
C.C.S. : Visuri îndrăznețe — (orele 20). 
Teatrul „Țăndărică" - (Sala Academiei) : 
A fugit un tren — (orele 16). Circul de 
stat : Circul florilor de gheață — (orele
19.30) .

CINEMATOGRAFE : Pași spre lună : 
Sala Palatului R. P. Romîne (orele 19,30, 
cu seria de bilete nr. 1 013), Patria (9; 
11; 13; 15; 17; 19; 21). Rusalka — cinema
scop ; Republica (9,45; 11,45; 14; 16,30; 
18,45; 21), Grivlța (10; 12,15; 16; 18,15;
20.30) , Flaipura (10; 12,15; 16; 18,15; 20,30). 
Hoțul din San Marengo : Carpați (10; 
12; 14; 16; 18,15; 20,30), Capitol (9,45; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21), Giuleștl (10; 12;

CINEMA • TELEVIZIUNE
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 „1 040“: București (9,30; 
11,15; 15; 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 : Festival (9,45; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21). Viață sportivă : 
Victoria (10,15; 12,45; 15,30; 18; 20,30), To- 
m'is (9; 11,45; 14,30; 17,30; 20,30), Melodia 
(10; 12,15; 15,30; 18; 20,30). Ucigașul și 
fata : Central (10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 
20,30), Cotrocenl (15; 17; 19; 21). A 12-a 
noapte : Lumina (de la orele 9,45 la ore
le 13 rulează în continuare ; 16; 18,15;
20.30) , Miorița (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). 
Nu-i loc pentru al treilea : Union (15,30; 
18; 20,30). Program de filme pentru co
pii : Doina (orele 10). Magazin film : 
Doina (11,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30), Da
cia (10; 11,45; 13,30; 15,30; 17,15; 19; 21), 
Flacăra (14,30; 16,30; 18,30; 20,30). Un ci
clu de filme documentare : Timpuri Noi 
(de la orele 10 la orele 17 rulează în 
continuare ; 19; 21). Tudor — cinema
scop (ambele serii) ; înfrățirea între po
poare (10; 16; 19,30), Volga (10,30; 14;
19.30) . Haiducul de pe Cererauș : Cultu
ral (15; 17; 19; 21). Pisica de mare : Bu- 
zeștl (14,30; 16,30; 13,30; 20,30). Elena din 
Troia — cipemasc.op : Crîngașl (14; 16,15; 
1.8,30; 20,4Ș), Ultimul tren din Gun Hill : 
Unirea (11; 16; 18; 20). Qiyitoq ; Cosmos 
(16; 18; 20). A .dispărut o navă : Munca 
(15; 17; 19; 21). Medicamentul care ucide 
(ambele serii) : Popular (16; 19,30). Jur
nalul Annei Frank — cinemascop : Arta 
(15; 17,45; 20,15), Viitorul (15; 17,45; 20,30). 
Mameiucul : Moșilor (15,30; 18; 20,30). A- 
tențiune, părinți f : Lira (15,30; 18; 20,30). 
Cartouche — cinemascop : Colentlna 
(14; 16; 18; 20). Podul : Luceafărul (16; 
18,15; 20,30), Pacea (16; 18; 20). Iurta de 
aur : Progresul (15,30; 18; 20,15). Valsul 
nemuritor : Vitan (15,30; 18; 20,30). Pri

vește înapoi cu mînlo — rulează la ci
nematograful Adesgo (15; 17; 19; 21). 
Pompierul atomic : Ferentari (15; 17;
19; 21).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 — Jurna
lul televiziunii. 19,10 — Pentru tineretul 
școlar : Portrete de șantier. 19,35 — Mu
zeul regional Banatul, din Timișoara. 
19,55 — Vitrina literară. 21,05 — Filmul 
documentar „Detunata", 21,15 — Cîntă o 
formație din fanfara reprezentativă a 
armatei. In încheiere ; Poșta televiziu
nii, buletin de știri și buletin meteoro- 
lbgic. ,

CUM E VREMEA
Ieri In țară : Vremea a continuat să 

se încălzească ușor, mal ales în sudul 
țării. Cerul a fost variabil, mai mult 
noros. Au căzut precipitații temporare 
sub formă de ninsoare în Ardeal, re
giunea de munte și Moldova. Izolat, în 
Banat, a plouat. Vîntul a suflat slab 
pînă la potrivit, cu intensificări locale 
din sectorul vestic. Temperatura aerului 
Ia ora 14 oscila între 10 grade la Tr. 
Măgurele și minus 3 grade la Salcia- 
Suceava. In București ; Vremea s-a în
călzit ușor- Cerul a fost variabil, vîntul 
a suflat potrivit, temporar tare, predo- 
minînd din sud-vest. Temperatura 
maximă : plus 8 grade. Timpul prphabil 
peptru următoarele trei zile : Vreme 
In general umedă, cu cerul temporar 
noros. Ninsoare locală, vînt potrivit din 
sectorul vestic. Temperatura în general 
staționară. Minimele vor fi cuprinse 
între minus 2 șl minus 12 grade, iar 
maximele între plus 4 șl minus 6 grade. 
In București : Vreme umedă, cu cerul 
mai mult noros, favorabil ninsorii. Vînt 
potrivit din sectorul vestic. Tempera
tura în general staționară.

EDUCAȚIA TINERET
După apariția în ziarul nostru din 28 ianuarie a. c. a articolului 

redacțional intitulat „Școala și educația tineretului“, redacția a primit 
scrisori de la învățători și profesori în care sînt relatate aspecte din 
experiența lor în munca instructiv-educativă. Publicăm azi cîteva 
dintre ele.

Cnlîivăm dragostea și interesai 
pentru învățăturăArticolul „Școala și educația tineretului“, apărut în ziarul „Scînteia“, m-a îndemnat să meditez mai adînc la răspunderea și, totodată, la satisfacțiile muncii de educație.La sfîrșitul primului trimestru am avut mulțumirea să constatăm că cei 33 de elevi ai clasei a Vl-a A, la care sînt dirigință, au promovat toți, mai mult de jumătate dintre ei obținînd note de la șapte în sus. Cum a muncit colectivul nostru de profesori pentru a ajunge la a- cest rezultat ? Acum aproape doi ani, cînd acești elevi ne-au fost încredințați să-i pregătim pentru viață, am început o activitate susținută spre a le- cultiva dragostea și interesul față de învățătură. Realizarea acestui obiectiv a cerut 

o muncă susținută. . Era necesar să-1 ajut să se adapteze cîț mai repede, de la condițiile oarecum mai ușoare de învățătură ale primelor clase, la cerijițele multiple și variate ale studiului din clasa a V-a, în care predau 11 profesori în loc de unul singur. în acest scop, am căutat să fiu cîț mai mult timp alături de elevii mei, să ocup în inima lor locul învățătorului. Am asistat la numeroase ore de curs și am observat cerințele fiecărui profesor. Apoi, în orele de dirigenție, cît și în diferite alte împrejurări, î-am sfătuit pe elevi cum să-și pregătească temeinic lecțiile la fiecare obiect. Ceilalți profesori m-au ajutat, arătîndu-le la orele lor cum să ia notițe, cum să-și sistematizeze cunoștințele și chiar cum să scrie frumos, corect. De la început am atras, alătyri de mine, și familiile elevilor. Am explicat părinților obiectivele pe care ni le-am propus în pregătirea și educarea elevilor și le-am solicitat ajutorul. Nu m-am mulțumit numai cu atît. I-am vizitat acasă pe toți elevii. La unii dintre ei am stat mai mult pentru a-i îndruma practic cum să învețe la matematică, la gramatică, la istorie și geografie etc. La alții, mai ales 

acolo unde ambii părinți sînt în producție, am repetat vizita pentru a verifica dacă se respectă programul de învățătură stabilit împreună. Și, astfel, au început să apară primele rezultate bune la învățătură.Totuși colectivul clasei nu acționa ca un organism omogen, nu toți elevii se simțeau răspunzători pentru felul cum se prezentau la lecții, cum șe comportau în clasă. Cei mai buni erau preocupați numai de propria lor muncă și purtare. în această activitate de formare și de închegare a colectivului clasei, m-am sprijinit pe organizația de pionieri, am lucrat mînă în mină cu instructoa- rea de pionieri. Am sfătuit-o, de exemplu, șă inițieze discuții în adunările de pionieri, pe asemenea teme ca : „învățătura — îndatorire principală a școlarului“, „cum mă pregătesc pentru lecții“, „ce și cum citesc“, „ce înseamnă să fii om cult“ etc. La sfîrșitul anului de studiu, doar doi elevi au rămas corijenți.în acest an școlar, cînd elevii mei sînt în clasa a Vl-a, am continuat să lucrez în direcția educării lor în spiritul dragostei și interesului pentru studiu perseverent și sistematic. Cu ajutorul colegilor profesori, ne preocupăm să dezvoltăm interesul elevilor pentru lectură. Vizitele în întreprinderi, în unități agricole socialiste din raion, sînt minuțios pregătite spre a avea un pol educativ cît mai puternic ; posibilitatea de a vedea cum se aplică în viață cunoștințele predate de profesori, de a recunoaște în practică diferite noțiuni științifice studiate a contribuit la creșterea interesului pentru învățătură. în același timp, contactul cu oamenii muncii, sesizarea seriozității și prilejul de a vedea cu cîtă seriozitate își îndeplinesc aceștia sarcinile de producție și îndatoririle obștești, i-au făcut pe tineri să șe gîndească cu mai multă maturitate la răspun

derile pe care le au în ce privește principala lor obligație — învățătura. Totodată, am sprijinit eforturile făcute de elevi în însușirea cunoștințelor prin lecții de recapitulare și sinteză bine pregătite — un exemplu concret pentru ei de felul cum pot să-și sistematizeze cunoștințele — precum și prin planificarea judicioasă a tezelor, lucrărilor de control, evitarea supraîncărcării care duce la studiu superficial.După părerea mea, la stimularea și atragerea elevilor spre învățătura ritmică și aprofundată contribuie și organizarea unor lecții vii, atractive, accesibile care să le dezvăluie, odată cu noțiunile concrete, frumusețea și importanța practică a disciplinelor studiate. De aceea, nu de puține ori, în consiliile pedagogice și în discuțiile colectivului de pro-
Disciplină și răspundere personalăVorbim adesea în școală despre disciplină, despre necesitatea ca elevii să se comporte ordonat în clasă, pe stradă, în colectiv, despre faptul că învățătorii și profesorii, organizațiile de tineret, ajutate de familie, au un rol important în educarea elevilor în spiritul disciplinei. Dar ce înseamnă a fi disciplinat ? Am pus această întrebare unpi mare număr de elevi. Cei mai mulți dintre ei înțelegeau prin disciplină să stea cuminți în bănci, să nu facă zgomot și cam atît. Pornind de la a- cest sondaj, ne-am propus să desfășurăm, cu ajutorul tuturor cadrelor didactice și al organizației U. T. M., o largă acțiune. în o- rele de dirigenție, în adunările U.T.M. s-a explicat pe baza u- Cercul literar al Școlii medii „M. Eminescu'

fesori ai clasei ne-am sfătuit cum să facem ca lecțiile de matematică să le formeze elevilor deprinderi de calcul independent, lecțiile de fizică și chimie să folosească în mai mare măsură exemplele de viață și experiențele practice de laborator, iar lecțiile de literatură și gramatică să le stimuleze gustul pentru lectură, pentru folosirea unui limbaj frumos, plastic, personal.Fără îndoială, pe mine, pe colegii mei și pe părinții elevilor ne bucură rezultatul obținut de elevii clasei a Vl-a A la sfîrșitul primului trimestru. Dar sîntem conștienți că pentru cultivarea dragostei de. învățătură a tinerilor e necesară și mai departe o activitate continuă și perseverentă, deoarece formarea unui tînăr cult, cu dragoste de muncă, cu comportări demne în societate, dornic să-și dedice priceperea și forțele operei de desăvîrșire a construcției socialismului în patria noastră, se realizează în toți anii de școală.
Prof. ECATERINA GAVRILA

Școala medie nr. 2 „M. Eminescu“ 
din Buzău

nor exemple concrete că elev disciplinat este acela care-și îndeplinește principala îndatorire — învățătura și celelalte obligații școlare, are o atitudine respectuoasă față de părinți, profesori și alte persoane în vîrstă, se comportă civilizat la școală. în familie, în societate. A

Capitală desfășoară o frumoasă activi
tate sub îndrumarea prof. Tudor Opriș. In fotografie : o ședință de lucru.

cea.stă acțiune a dus la unele rezultate (s-a micșorat pumărul absențelor, elevii păstrează mai bine avutul școlii etc.) și tocmai de aceea ya trebui s-o continuăm pentru a dezvolta cît mai puternic disciplina conștientă a elevilor.După părerea mea, un factor principal, care determină o atitudine corespunzătoare a elevului în școală, în sociețate, este, pe lingă explicarea clară a principalelor reguli de conduită, controlul permanent al felului cum tinerii le pun în aplicare, Acest control dă rezultate bune cînd este conceput nu ca un scop în sine, ci ca un mijloc de a-i ajuta pe tineri în formarea lor. Controlul cadrelor didactice este cu atît mai eficient cu cît și ele dau exemplu elevilor prin respectarea cu strictețe a orei de intrare și de ieșire din clasă, prin expunerea unor lecții bine pregătite. Tot astfel se pune problema și cu respectarea cuvîntului dat, a angajamentelor luate și chiar cu ținuta vestimentară. Noi ne străduim ca acest control să nu devină pentru elevi cicălitor și să nu se rezume la apostrofări de felul acesta: „nu face așa“, „fă alt- minterea“. „de ce n-ai făcut ?“Experiența personală m-a convins că încrederea arătată elevului, întărirea certitudinii că îl consideri capabil să-și respecte o îndatorire say un angajament îl determină — de cele mai multe ori, mai mult decît constrîngerile și sancțiunile — să facă eforturi la învățătură pentru a-și îndrepta o notă slabă, să păstreze o ținută demnă în școală, în viața particulară. Am verificat acest lucru cu mai multe prilejuri. Am să 

Foto : B. Costin

relatez aici unul singur. Se știe că tineretul este dornic șă se distreze, să dapseze. Acum cîteva săptămîni, un grup de elevi din clasa a Xl-a au venit să-mi ceară permisiunea să organizeze o reuniune. Le-am spus : „Bine, faceți un program, arătați-mi ce pro- blerpe aveți de rezolvat și, de comun acord, vom hotărî“. Programul era interesant, pe gusțul lor. Le-am pus la dispoziție sala și tot ce aveau nevoie și le-am dat a- probarea, cu condiția să răspundă de îndeplinirea hotărîrilor luate, de asigurarea conținutului educativ, a disciplinei. Ei însă ne-au invitat și pe noi, profesorii, și ne-am dus. Mărturisesc că reuniunea s-a desfășurat mai bine decît în alte dăți. Au organizat un concurs „Cine știe, cîștigă", pe tema „Aspecte din cinematografia noastră", apoi o demonstrație de dansuri moderne cu premii pentru cei mai
IWiicstări cu un Dogat conținut educativPrintre manifestările cu un bogat conținut educativ se numără și sărbătorirea unor ey.enirnente și momente importante din viața școlii, a localității în care ea se află etc. De-a lungul anilor, în școala noastră s-au format numeroase asemenea tradiții, care contribuie la educația patriotică și cetățenească a elevilor.De șase ani. de cînd școala noastră a primit numele „Horia, Cloșca și Crișan“, la 28 februarie organizăm serbares memorială a școlii. Pentru elevii și profesorii din străvechiul Belgrad, strănepoți ai foștilor iobagi și răsculați, ea reprezintă un eveniment deosebit. La prima serbare, s-a citit ordinul de atribuire a numelui, a fost prezentat un istoric al școlii, evidențiindu-se ceea ce a fost progresist în activitatea ei, succesele sale de astăzi, perspectivele • de dezvoltare. Pe zidul școlii a fost așezată o placă comemorativă, iar pe dealul furcilor— locul de supliciu al foștilor iobagi— a fost înălțat, prin grija școlii, un monument. De fiecare dată, pentru această festivitate elevii pregătesc montaje literare și muzicale, piese de teatru, simpozioane, în care se evocă figura celor trei luptători, se depun flori la celula lui Horia și Cloșca. Alături de elevii și profesorii școlii, la această manifestare iau parte părinți, oameni ai muncii din oraș, fiind un prilej de întărire a sentimentelor lor patriotice, de mîn- 

buni dansatori (o floare, o carte, ciocolată). Atmosfera a fost veselă, antrenantă, elevii înșiși — fără intervenția noastră — i-au „temperat“ pe colegii lor care se manifestau într-un mod necorespunzător.Nu este în intenția mea să spun că aceasta e singura metodă pentru a dezvolta disciplina și răspunderea la elevi. Activitatea educativă e foarte complexă și în mod necesar presupune o varietate de forme și metode de atingere a țelului propus. După cum se știe, importantă este asigurarea unor cerințe unitare față de elev}. Mă folosesc de acest prilej pentru a propune forurilor de specialitate din Ministerul Ipyățărpîn- tului să urgenteze elaborarea regulamentului școlar, a cărui lipsă se resimte în munca educativă pe care o desfășurăm.
Prof. IULIU UTO 

directorul Scolii medii nr. 5 
din București

drie pentru școală și pentru orașul în care locuiesc.A devenit tradițională și sărbătorirea — în prima zi de școală — a elevilor din clasa I sau ultima zi de școală a absolvenților. De fiecare dată căutăm să găsim acestor sărbătoriri noi forme de desfășurare. în- tr-un an, elevii mici au fost așteptați la poarta școlii cu flori, în altul au fost aduși de acasă pînă la școaiă și conduși în clase de viitorii absolvenți. ,La încetățenirea tradițiilor contribuie și familiarizarea noilor serii de elevi cu obiceiurile existente în școală. Elevii care pășesc prima oară pragul școlii noastre sînt conduși la muzeul regional, la vestita bibliotecă documentară, la monumentele și locurile istorice din oraș, pentru a-i cunoaște trecutul, se întîlnesc cu evidențiați în "întrecere, foști elevi ai școlii. îi ajutăm de asemenea pe elevi să cunoască marile realizări ale poporului nostru în opera de desăvîrșire a construcției socialismului, succesele obținute în dezvoltarea economică și culturală a regiunii. „Concertul primăverii“, prezentat întotdeauna după vacanța de primăvară de corul și orchestra școlii în fața publicului din oraș, slăvește viața nouă, tinerețea, bucuria zilelor de azi.
Prof. T. L. LASCU 

directorul Școlii medii 
„Horia, Cloșca și Crișan“ 

din Alba Iulia
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Prezentarea scrisorilor de acreditare 
de către ambasadorul Belgiei in R. P. Pomină

încheierea vizitei delegației sindicatelor iugoslave
Cuvântările rostitesubliniind că între popoarele belgian și romîn există o prietenie ve

che și profundă, Honoré Cambier, ambasadorul Belgiei în R. P. Ro- mînă, a apreciat că acordul cultural romîno-belgian semnat recent și ho- tăpîrea comună de a ridica misiunile diplomatice de la București și Bruxelles la rang de ambasade, constituie noi probe concrete ale dorinței reciproce a celor două țări de a strînge și mai mult legăturile ce le unesc în toate domeniile și de a promova dezvoltarea relațiilor dintre ele.In continuare, ambasadorul Belgiei a arătat că popoarele belgian și romîn au fost atașate întotdeauna ideilor păcii și că experiențe tragice le-au învățat să aprecieze însemnătatea pe care o prezintă pentru ele pacea.Arătînd că dorința sa este de a continua și în viitor să muncească pentru dezvoltarea relațiilor existente intre cele două 'țări, ambasadorul belgian și-a exprimat încrederea că în îndeplinirea înaltei sale sarcini guvernul romîn îi va acorda tot sprijinul.In încheiere, exprimînd în numele regelui belgienilor înalta sa considerație pe care acesta o poartă președintelui Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne, ambasadorul belgian a transmis cele mai sincere urări pentru . fericirea personală a tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej și pentru fericirea și prosperitatea Romîniei.Răspunzînd, președintele Consiliului de Stat, Gheorghe Gheorghiu- Dej, a declarat că împărtășește întru totul aprecierea că ridicarea misiunilor diplomatice ale celor două țări la rang de ambasade, ca și semnarea acordului cultural romîno-belgian. constituie probe concrete ale dorinței comune ale acestora de a strînge și mai mult legăturile existente între ele.Remarcînd că există încă posibi
La Consiliul Superior al AgriculturiiȘedința lărgită a SecțieiMiercuri dimineață au început în Capitală lucrările ședinței lărgite a Secției de creștere a animalelor, secție din cadrul Conșiliului Superior al Agriculturii.Iau parte membrii Secției de creștere a animalelor, șefii secțiilor <je creștere a animalelor ale consiliilor agricole regionale și raionale, ingineri cu baza furajeră de la consiliile agricole regionale și raionale, specialiști din Trustul central Gostat, gospodăriile agricole de stat, gospodăriile agricole colective, din institutele de cercetări și de învăță- mînt agricol superior, reprezentanți ai conducerii unor instituții centrale și organizații obștești.La ședință participă tovarășii Alexandru Moghioroș, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, și Mihai Dalea, secretar al C.C. al P.M.R., președintele Consiliului Superior al Agriculturii.Lucrările ședinței sînt consacrate analizei muncii desfășurate și rezultatelor obținute anul trecut în creșterea animalelor, precum și stabilirii măsurilor ce urmează să fie aplicate în scopul îndeplinirii planului de dezvoltare a zootehniei în acest an.în cuvîntul de deschidere a ședinței, tov. Nicolae Giosan, prim-vice- președinte al Consiliului Superior al Agriculturii, a subliniat experiența dobîndită de consiliile agricole în dezvoltarea sectorului zootehnic din gospodăriile colective și necesitatea cunoașterii și aplicării în practică a rezultatelor cercetărilor științifice și a metodelor avansate folosite de

Concursul internațional de tenis de masă

Azi primul schimb 
de mingiAstăzi la orele 

17, în sala sporturilor de la Flo- reasca are loc deschiderea festivă a concursului internațional de tenis de masă la care participă jucători și jucătoare din R. S. Cehoslovacă, R.S.F. Iugoslavia, R. F. Germană,R. P. Ungară și R. P. Romînă. Timp de 4 zile amatorii de sport bucu- reșteni voi’ urmări evoluția apre
MARIA

ALEXANDRU

In eiteva finețuri
Cu prilejul unei reuniuni in

ternationale de patinaj viteză 
desfășurată la Oslo, campio
nul olimpic Ants Antson 
(U.R.S.S.) a stabilit un nou re
cord mondial în proba de 
3 000 m cu timpul de 4’27'’ 
3/10 (vechiul record era de 
4’27”6/10 și aparținea suede
zului Jonny Nilsson). Proba de 
500 m a fost cîștigată de ja
ponezul Suzuki, cu un rezul
tat remarcabil (39”9/10).

☆
în fiecare an asociația zia

riștilor sportivi italieni de
cerne premiul „Oscar“ pentru 
pugiliștii europeni care s-au 
remarcat în cursul sezonului. 
Trofeul a fost atribuit pentru 
performanțe remarcabile cam
pionului european la categoria 
mijlocie Laszlo Papp (R. P. 
.Ungară), 

lități neexplorate în această direcție, președintele Consiliului de Stat a arătat că ambele țări sînt interesate in schimburi cît mai vii de bunuri materiale și spirituale, întemeiate pe egalitate și respect mutual și care sînt avantajoase pentru ambele părți.Atît poporul romîn cît și poporul belgian — a spus în continuare tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej — sînt unite de interesul de a apăra munca lor pașnică de calamitățile u- nor noi conflicte militare și de a a- sigura pacea și securitatea țărilor lor.Consecvent politicii sale de coexistență pașnică, guvernul romîn își aduce, pe măsura posibilităților sale, contribuția constantă la opera de consolidare a păcii în lume și sprijină orice inițiativă îndreptată în a- cest scop.Mulțumind pentru urările adresate, președintele Consiliului de Stat a exprimat sentimentele de stimă și prietenie pe care poporul romîn le nutrește față de talentatul popor belgian și a rugat pe ambasador să transmită regelui belgienilor urări de sănătate și fericire.In încheiere, tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej a asigurat pe ambasadorul Belgiei că în activitatea sa se va bucura și în viitor de sprijinul Consiliului de Stat și al guvernului Republicii Populare Romîne.Intre președintele Consiliului de Stat. Gheorghe Gheorghiu-Dej, și Honoré Cambier, ambasadorul Belgiei, a avut loc apoi o convorbire care a decurs într-o atmosferă cordială.La solemnitate și la convorbiri au asistat Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe, și Grigore Gea- mănu, secretarul Consiliului de Stat.Ambasadorul belgian a fost însoțit de Piet Maddens, secretar al Ambasadei Belgiei. (Agerpres)

de creștere a animalelor unitățile fruntașe pentru asigurarea unei baze furajere corespunzătoare, mărirea șeptelului și creșterea producției animale.Tov. Emil Balomiri, vicepreședinte al Consiliului Superior al Agriculturii, a prezentat apoi referatul „Situația creșterii animalelor și măsuri privind sporirea efectivelor și mărirea producției lor“. în continuare, prof. Nicolae Hulpoi a expus referatul „Sporirea producției la plantele de nutreț cultivate“, iar prof. Gheorghe Anghel a prezentat referatul „Sporirea producției pășunilor și fînețelor naturale“.Au urmat apoi discuții.Au luat cuvîntul Mihai Caragea, vicepreședinte al Consiliului agricol regional Banat, Petre Giurgiu, inginer cu baza furajeră la Consiliul agricol raional Reghin, Ion Țațomir, inginer zootehnician la G.A.C. Vă- deni, regiunea Galați. Gheorghe Mureșan. medic la circumscripția veterinară Rădăuți, Ionel Popa, președintele G.A.C. Bălcaciu, regiunea Mureș-Autonomă Maghiară, Alexandru Luca, vicepreședinte al Cbnsi- liului agricol regional Iași, Ion Al- dulea, inginer cu baza furajeră la Consiliul agricol regional Brașov, Virgil Podaru, președintele Consiliului agricol raional Vatra Dornei, Ion Coțoi, medic la circumscripția veterinară Sălard, regiunea Crișana, Paula Cristea, inginer cu baza furajeră la Consiliul agricol raional Fetești, Zaharia Isacov, directorul G.A.S. Cîmpulung Muscel.
Lucrările ședinței continuă.

(Agerpres)

ciatelor jucătoare Maria Alexandru, vicecampioană mondială, Eva Koczian (R. P. Ungară), Inge Harst (R. F. Germană) surorile Kar- likova (R. S. Cehoslovacă) și a jucătorilor Rozsas (R. P. Ungară), Vecko, Korpa, Markovici (Iugoslavia), Stepanek (R. S. Cehoslovacă), Negulescu, Giurgiucă (Romînia) etc.In cadrul turneului pe echipe se dispută apoi meciurile: R. S. Ceho- slovacă-R.P.R. II (feminin); R. P. Ungară-R.P.R. tineret (feminin); R.S. Cehoslovacă-R.P.R. I (masculin); R.F. Germană-R.P.R. I (feminin); Iugo- slavia-R. P. Ungară (masculin).
Aproape 130 de patinatori și 

patinatoare din 16 țări vor 
participa între 25 februarie și 
1 martie la campionatele mon
diale de patinaj artistic care 
vor avea loc în R.F. Germană, 
la Dortmund.

Campionatul mondial de 
patinai viteză (feminin) va a- 
vea loc în orașul suedez 
Kristinenhamm (15—16 februa
rie).

★
Pe pista stadionului central 

„V. I. Lenin“ din Moscova s-a 
disputat etapa a 4-a a con
cursului de motociclism pe 
gheață din cadrul campionatu
lui european. Primul loc a fost 
ocupat de alergătorul sovietic 
Dubinin. înaintea disputării ul
timei etape, în clasamentul 
general conduce, cu un avans 
apreciabil, Kadîrov (U.R.S.S.). Rugbiști; bîrlădenl la un antrenament

Miercuri după-amiază Prezidiul Consiliului Central al Sindicatelor din R. P. Romînă a oferit un cocteil cu ocazia vizitei delegației Consiliului Central al Uniunii Sindicatelor din R. S. F. Iugoslavia, condusă de tovarășul Svetozar Vukmanovici- Tempo, președintele Consiliului Central al Uniunii Sindicatelor din R. S. F. Iugoslavia.Au luat parte tovarășii Nicolae Ceaușescu, Alexandru Bîrlădeanu, Leonte Răutu, Martin Isac, președintele C.C.S., S. Bughici, I. Co- toț, L. Csupor, Petru Furdui, Elena Lascu, P. Nlculescu-Mizil, I. Popes- cu-Puțuri, Ghizela Vass, membri ai C.C. al P.M.R., Gh. Pele, adjunct al ministrului afacerilor externe, membri ai Prezidiului C.C.S., activiști ai sindicatelor.Au participat membri ai delegației sindicatelor din Iugoslavia, Arso Milatovici, ambasadorul R. S. F. Iugoslavia în R. P. Romînă, și membri ai ambasadei.Prima ședință a Biroului Asociației internaționale de studii sud-est europene
După cum s-a anunțat, anul trecut, în aprilie, s-a constituit la Bucu

rești, sub egida U.N.E.S.C.O., Asociația internațională de studii sud-est 
europene. Recent, la Atena a avut loc prima ședință a Biroului acestei 
asociații. Secretarul general al asociației, acad. Emil Condurachi, a avut 
o convorbire cu redactorul Agenției romîne de presă „Agerpres“, Sanda 
lonescu, căreia i-a răspuns la cîteva întrebări în legătură cu această 
manifestare internațională.Ședința a analizat activitatea desfășurată de Asociația internațională de studii sud-est europene de la crearea sa pînă astăzi — a spus acad. Em. Condurachi. în acest timp s-au constituit comitete naționale ale a- sociației in Austria, Bulgaria, Danemarca, Franța, Iugoslavia, Romînia, U.R.S.S., care au și cerut afilierea la asociație. Alte comitete sînt în curs de organizare în Anglia, Grecia, -Turcia și alte țări. Institute de cercetări din Belgia, R. F. Germană, Olanda, S.U.A. au comunicat intenția lor de a participa la lucrările asociației.Problema care a stat în centrul a- tenției generale a fost organizarea Congresului internațional de studii sud-est europene, primul de acest fel, care va avea loc în anul 1966. Par- ticipanții s-au ocupat și de constituirea comisiilor de lucru ale asociației, alegînd acele domenii de activitate în care colaborarea ește și necesară și eficace, în scopul întăririi legăturilor dintre țările din această parte a Europei. Comisia pentru studiul și valorificarea documentelor o- tomane păstrate în arhivele țărilor participante a fost considerată de la început de o importanță deosebită, dată fiind însemnătatea acestor documente în cea mai mare parte necunoscute încă de cercetători. Organizarea altor comisii de lucru privind arheologia sud-estului european, unitatea și diversitatea în etnografia și folclorul sud-estului european, pătrunderea ideilor progresiste ale iluminismului în culturile țărilor de aici (propusă la inițiativa Comitetului pentru studii sud-est europene-din R. P. Romînă) au fost, de asemenea, incluse în programul adoptat la această ședință.La inițiativa Comitetului romîn, Biroul a aprobat lansarea unui apel către lumea științifică internațională în vederea reconstrucției și dotării Bibliotecii universitare din Skoplje (Iugoslavia), oraș care a avut de suferit de pe urma cutremurului din anul trecut. Altă rezoluție adoptată de Birou s-a referit la organizarea unor schimburi de conferențiari între țările membre ale asociației. S-a mai recomandat comitetelor naționale ale asociației să întreprindă și să faciliteze în țările lor schimburi sistematice de documentație științifică. Pentru început, Comitetul romîn s-a

Ä
„Universiada de iarnă“

PRAGA 12 (Agerpres). — Intr-un 
cadru sărbătoresc la Spindleruv 
Mlyn, (R. S. Cehoslovacă) s-a des
chis cea de-a IlI-a ediție a „Univer
siadei de iarnă“. Tradiționala com
petiție studențească reunește aproa
pe 300 de sportivi din 20 de țări. 
Participanții la întreceri au fost sa
lutați de dr. Cestmir Cisar, ministrul 
învățămîntului și culturii din R. S. 
Cehoslovacă. Universiada de iarnă, 
care programează concursuri de schi 
și patinaj, se desfășoară la Spindle-

„Cupa Moldo
Intre 25 februarie și 1 martie va avea 

loc la Bîrlad prima ediție a competiției 
dotată cu „Cupa Moldovei". Vor lua 
parte echipele de rugbi C.S.M.S. lași, 
Rulmentul Bîrlad, Ancora Galați și Pro
gresul Bacău. Competifia menfionatä — 
care ar urma să se desfășoare în fiecare

Cocteilul s-a desfășurat într-o atmosferă prietenească.
★în aceeași zi membrii delegației Consiliului Central al Uniunii Sindicatelor din R. S. F. Iugoslavia au făcut o vizită la Consiliul Central al Sindicatelor din R. P. Romînă, unde au avut o întîlnire tovărășească cu conducători ai C.C.S.Seara, membrii delegației au părăsit Capitala, îndreptîndu-se spre patrie.La plecare, în Gara de Nord, delegația a fost condusă de tovarășii Martin Isac, președintele Consiliului Central al Sindicatelor, și Vasile Mușat, vicepreședinte, Ion Co- toț și Larisa Munteanu, secretari ai C.C.S., Gheorghe Pele, adjunct al ministrului afacerilor externe, de membri ai prezidiului C.C.S., de activiști ai sindicatelor.Au fosț de față Arso Milatovici. ambasadorul R. S. F. Iugoslavia în R. P. Romînă, și membri ai ambasadei. (Agerpres) 

oferit să trimită la 50 de muzee din țările sud-est europene reproduceri fotografice ale principalelor monumente arheologice din R. P. Romînă în vederea constituirii de fototeci utile în cercetările arheologice.în cadrul activității publicistice a asociației s-a anunțat apariția, în 1964. a două numere din buletinul său, participarea la unele lucrări de sinteză redactate în comun ca, de exemplu, lucrarea „Monumente de artă greco-romane din regiunea Mării Negre“, care va fi editată de 'oameni de știință romîni, sovietici, bulgari și turci și a unui Ghid de documentare în studiile sud-est europene.în afară de contactele prilejuite de reuniune, delegația romînă a avut întrevederi cu alți reprezentanți de seamă ai științei din țara gazdă — Grecia, care și-au manifestat interesul față de cercetările întreprinse în acest domeniu în țara noastră. Expunerea prof. univ. M. Berza, directorul Institutului de studii sud-est europene al Academiei R.P. Romîne, prezentată la Salonic, despre contribuțiile românești la studiile sud-est europene din ultimele două decenii și despre programul Institutului din București, s-a bucurat de un viu interes subliniat în alocuțiunile de răspuns ale savanților prezenți. Conferințele pe care am fost invitat să le țin la Universitatea din Salonic și la Institutul de studii balcanice din acest oraș privind săpăturile de la Histria și celelalte rezultate ale științei arheologice din R.P. Romînă au fost urmărite cu multă atenție. în toate aceste ocazii, oamenii de știință greci au repetat dorința, exprimată și în alte rînduri, de a cunoaște cît mai bine activitatea colegilor lor romîni, de a colabora în probleme privind relațiile științifice și culturale dintre cele două țări.La reuniunea de la Atena, care s-a desfășurat într-un climat de încredere reciprocă, participanții, indiferent de concepțiile lor politice, și-au manifestat satisfacția pentru faptul că asociația și-a făcut cu succes debutul în viața științifică internațională, pentru că ideea colaborării științifice și a aprecierii mutuale, care formează obiectul ei, a găsit ecouri favorabile nu numai în țările sud-estului european, ci și în alte țări ale lumii.

ruv Mlyn și pe patinoarul central al 
orașului Pardubice. Competițiile au 
început cu proba de slalom special 
femei, cîștigată de sportiva franceză 
Annie Famose, care a participat re
cent și la Jocurile Olimpice de la 
Innsbruck. Concurenta romînă Ilona 
Micloș s-a clasat pe locul 12 (din 39 
participante) cu timpul de l’48“51/100. 
Astăzi la Spindleruv Mlyn continuă 
probele de schi, iar la Pardubice 
încep concursurile de patinaj.

vei“ la rugbi
an — are ca scop și popularizarea 
rugbiului în diferitele centre muncitorești 
din Moldova. In vederea întrecerilor 
pentru „Cupa Moldovei", rugbiștii au 
început din vreme pregătirile, dornici să 
intre în posesia trofeului.

Cocteil ia ambasada
R. D. Vietnam în cinstea 

ansamblului „Permită"însărcinatul cu afaceri ad-interim al R. D. Vietnam în R. P. Romînă, Le Van Chat, a oferit miercuri un cocteil în cinstea ansamblului „Pe- rinița“, care a întreprins recent un turneu în R. D. Vietnam și alte țări socialiste din Asia.Au participat reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă și I.R.R.C.S. (Agerpres)
Decorarea unui vechi cor 

din AgnitaLa Agnita a avut loc festivitatea dedicată înmînării Ordinului Muncii clasa a Il-a, conferit corului sindicatului Fabricii de piele și încălțăminte din localitate cu prilejul împlinirii a 100 de ani de activitate. Au participat membrii corului, muncitori, ingineri și tehnicieni ai fabricii, oameni ai muncii din Agnita.
Pronoexpresîn urma tragerii concursului Pronoexpres din ziua de 12 februarie 1964 au fost extrase din urnă următoarele numere :47 48 45 31 35 28Numere de rezervă : 19 34. Fond de premii : 611 000 lei.în urma tragerii la sorți, autoturismele „Trabant“ oferite la concursul special Pronoexpres din 5 februarie au revenit următorilor : Mihalcea Anton din comuna Săru- lești, regiunea București; Simionescu Ion din Bacău ; Dinu Gheorghe din București. Participanții Condrea Gheorghe Vasile din Ploiești și Popescu Petre din Reșița au obținut obiectele prevăzute la grupa C, iar cîștigătorul Foaie Dumitru din Reșița, obiectele prevăzute la grupa D.

DATE DESPRE ERMITAJErmitajul din Leningrad va împlini în curînd 200 de ani de la înființarea sa. Colecțiile sale care ■conțin peste două milioane de picturi, sculpturi, monumente ale culturii antice, precum și alte lucrări valoroase sînt expuse în cele 120 de săli ale muzeului. Aici se află colecții unice de arme, obiecte antice din vremea sciților, capodopere ale picturii italiene, spaniole, olandeze și flamande. De asemenea muzeul Ermitaj din Leningrad deține una din primele colecții numismatice din lume însumînd un milion de monede și medalii. Anual Muzeul din Leningrad este vizitat de peste trei milioane de persoane.
PUTERNICE VISCOLE ÎN JAPONIAOrașul Aomori și alte localități din nordul Japoniei au cunoscut în ultimele două zile cel mai puternic viscol din acest an. Zăpada a a- tins în unele locuri aproximativ 2 ■metri înălțime, navigația și traficul feroviar din această regiune au fost complet paralizate. Aproximativ 4 000 de persoane, anunță a- genția Associated Press, au fost izolate în urma căderilor masive de zăpadă în localitatea Yamagata din prefectura Iwate.

CARNAVAL CU BUCLUCîn cursul manifestărilor prilejuite de Carnavalul anual din Ve
PIRQRNiTO CORiSOPEIfULtll S SOFIA

Un colectiv harnicLa marginea de sud-est a Sofiei, aproape de albia rîului Iskăr, fumegă coșurile cîtorva unități industriale. Am vizitat, de curînd, una dintre ele — fabrica de încălțăminte din cauciuc „lako Doro- siev“. Ne-a primit cu amabilitate directorul întreprinderii, Dimităr Velkov, un bărbat de 37 de ani dintre care zece i-a petrecut în această muncă. înainte de toate, el ne-a furnizat cîteva date privitoare la trecutul întreprinderii. Construcția fabricii a început cu vreo două decenii și jumătate în urmă, sub patronajul unei societăți suedezo-bul- gare. Cînd lucrările s-au apropiat de sfîrșit, a venit războiul. După e- liberare, fabrica a fost reconstruită și lărgită, iar în 1949 ea și-a început producția, mai întîi în proporții modeste ; ulterior întreprinderea a fost extinsă, ajungînd în prezent să dea o producție de milioane de perechi încălțăminte anual.Vizităm fabrica, începînd cu depozitul de materii prime și termi- nînd cu magazia de produse finite. Am întîlnit pe acest parcurs sute de muncitori sîrguincioși, animați de dorința de a-și îndeplini sarcinile de plan atît cantitativ, cît și în ce privește calitatea produselor.Unul dintre principalele procese de producție are loc în secția de a- mestec. Aici, în buncăre anume construite, se face amestecul materiilor prime — cauciuc natural sau sintetic, negru de fum. pastă de zinc, sulf, benzină etc. Amestecul este trecut printr-o serie de valțuri, la temperaturi diferite, iar apoi, prin niște calandre asemănătoare celor din tipografii, luînd forma unor fîșii care se folosesc mai ales pentru fețele încălțămintei. Pingelele urmează un alt proces tehnologic. Trecem apoi prin alte ateliere, numite de completare, unde se execută fețele de pînză ale pantofilor de tenis, fețele de piele, căptușelile din pîslă sau din pînză. în laboratorul fabricii se face atît analiza materii

Plenara C. C. al P. C. din BoliviaLA-PAZ 12 (Agerpres). — în Capitala Boliviei a avut loc plenara Comitetului Central al Partidului Comunist din BoliviaPlenara a examinat probleme privitoare la convocarea Congresului ordinar al Partidului, la poziția partidului în alegerile prezidențiale ce vor avea loc, la situația din mișcarea comunistă internațională.La plenară s-a adoptat hotărîrea de a se convoca cel de-al doilea Congres al partidului la sfîrșitul lunii martie a.c.Deternainînd poziția partidului la alegerile prezidențiale ce vor avea loc în iunie, plenara s-a pronunțat
Sărbătorirea l^i Victorio CodovillaBUENOS AIRES 12 (Agerpres). — în capitala Argentinei a avut loc o festivitate consacrată sărbătoririi lui Victorio Codovilla, președintele Partidului Comunist din Argentina, organizată cu prilejul aniversării a 70 de ani de la nașterea sa.La festivitate, Victorio Codovilla a fost felicitat de reprezentanți ai

înscenarea judiciară de ia MadridMADRID 12 (Agerpres). — Tribunalul civil din Madrid a pronunțat la 11 februarie sentința în procesul celor 33 de membri ai Partidului socialist spaniol și ai Uniunii generale a muncitorilor din Spania, acuzați de activități menite a duce la „reconstituirea“ acestor organizații politice.Un număr de 13 acuzați au fost condamnați la închisoare pe diferite termene și la amenzi între 10 000 
DE PRETUTINDENInezuela, patru persoane au fost ucise și peste trei sute rănite. Poliția a arestat 200 de persoane. Majoritatea accidentelor, scrie a- genția France Presse, au fost provocate de periculosul obicei Venezuelan care, în locul confetiilor, folosește jeturile de apă, ouăle stricate, pietrele și alte proiectile de acest fel.

Doi oameni ds șliință americani, Ross Alien (la dreapta) și Ricou 
Browning, se sirăduiesc să prindă un șarpe în Columbia. Uriașa rep

tilă va ii utilizată în scopuri științifice

lor prime care se introduc în procesul de fabricație, cît și a produselor finite, în vederea îmbunătățirii calității lor.Colectivul fabricii și-a îndeplinit cu succes sarcinile pe anul trecut, dînd peste plan circa 64 000 de perechi încălțăminte. Potrivit planului pe anul 1964, producția întreprinderii urmează să sporească cu 17 la sută. Tot anul acesta, numărul sortimentelor de încălțăminte din cauciuc va ajunge la 52, față de 40 în anul trecut. Ele cuprind o gamă întreagă de produse — începînd cu pantofi de tenis și ghete de baschet și terminînd cu cizme de cauciuc pentru mineri. Acest din urmă sortiment a intrat nu de mult în producția de serie, iar primele mii de perechi au și fost expediate în centrele miniere.în toate secțiile fabricii se vădește grija muncitorilor pentru realizarea unor produse care să corespundă exigențelor cumpărătorilor.^owa înfățișare a satddPrintre localitățile despre care am auzit multe lucruri legate de trecutul de luptă a poporului bulgar, este și comuna Batak din masivul Ro- dopi. Pentru a ajunge aici venind de la Pazargic. am părăsit șoseaua largă de pe Valea Mariței. conti- nuînd drumul prin localitatea Peștera, apoi prin cîteva sate cocoțate pe muchii de stînci și urmînd în continuare defileul cu multe cotituri al rîului Stara Reka.Ajuns la Batak, am cunoscut un șir de localnici, printre care pe Di- miter Hagiev. singurul supraviețuitor al partizanilor din comună care au participat la lupta antihitleristă ; astăzi D. Hagiev este secretarul comitetului local de partid. Am aflat despre el că în februarie 1944 a fost arestat de fasciști și condamnat la moarte, dar a izbutit să evadeze în ultimul moment, chiar 

pentru crearea unui front unic al forțelor patriotice. In hotărîrile plenarei se arată că, dacă nu se va reuși din diferite cauze să se creeze frontul unic, atunci Partidul comunist va participa la alegeri în mod independent.In rezoluția privitoare la situația din mișcarea comunistă internațională, plenara subliniază că Partidul Comunist din Bolivia, ca și mai înainte, rămîne fidel Declarației din anul 1957 și aceleia din 1960 adoptate la consfătuirile reprezentanților partidelor comuniste și muncitorești de la Moscova.

partidelor comuniste din Chile, Brazilia, Uruguay, Spania.Pe adresa președintelui Partidului Comunist din Argentina au sosit telegrame de salut din partea partidelor comuniste și muncitorești, printre care și din partea C.C. al Partidului Muncitoresc Romîn.

și 50 000 pesetas. Ceilalți 20 de a- cuzați au fost achitați.Printre condamnații la pedepsele cele mai severe figurează liderul socialist basc, Amat Maiz, precum și persoane care au participat la războiul civil din Spania, din 1936—1939.După cum se știe, toți cei 33 de acuzați au fosț arestați și ținuți în detenție preventivă încă din 1958, procesul lor fiind amînat din diferite motive în mai multe rînduri.

CANDIDAȚI LA PREMIUL NOBELDirectorul Bibliotecii naționale suedeze, Uno Willers, a comunicat că 75 de candidați din întreaga lume au fost propuși anul acesta la Stockholm pentru decernarea Premiului Nobel în domeniul literaturii. Comitetul Nobel va începe zilele acestea studierea operelor can- didaților.

de pe locul unde fusese dus la execuție împreună cu alți partizani. După eliberare, s-a întors în comună.Dimiter Hagiev ne vorbește cu însuflețire despre înnoirile petrecute în anii puterii populare, atît în ce privește înfățișarea satului, cît și viața locuitorilor săi. De altfel a- ceste prefaceri sînt vizibile la tot pasul. Am văzut la Batak multe construcții noi — zeci și zeci de case, spitalul, căminul cultural, magazinele ridicate în acești ani. în comună funcționează de asemenea o școală de silvicultură, care pregătește cadre pentru exploatările forestiere ; tot aici s-a construit o centrală electrică. Batakui de azi are peste zece mii de locuitori.Facem o vizită la gospodăria a- gricolă cooperativă de muncă. Fiind o comună de munte, gospodăria a dezvoltat îndeosebi creșterea animalelor și cultivă îri principal cartofi și secară. Ea are 8 000 de oi și 450 de vaci cu lapte. Multi localnici continuă tradiția lucrînd la exploatările forestiere Munca lor s-a ușurat mult prin introducerea unor mijloace mecanizate de tăiere a lemnului.'După cum ne-a relatat gateristul Trendafil Mergeanov, la locurile de exploatare muncitorii dispun azi de cabane sănătoase, au posibilități de a-și îmbogăți prin lectură nivelul cunoștințelor, iar echipele artistice și caravanele cinematografice în trecere dau spectacole pentru ei chiar acolo. în inima muntelui. Nici prelucrarea buștenilor nu se mai face ca în trecut ; în orășel a fost ridicată o întreprindere industrială cu secții pentru joagăre, pentru confecționat ambalaj și mobilă. Există și o întreprindere care produce covoare și în care lucrează peste 400 de muncitori, majoritatea femeiSchimbările petrecute în comuna Batak sînt o părticică a realizărilor dobîndite de întregul popor bulgar în anii construcției socialiste.
C. LINTE
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VÏENA : Comemorarealuptelor antifasciste din 1934
Cuvântarea

(Agerpres). — a- „Karlmarxhof“. Aici — cu
(Agerpres). — Acor- la încetarea focului

In întimpinarea conferinței 
pentru comerț și dezvoltare

reprezentantului
Comisiei de

R. P. Romine in cadrul 
pregătire

NEW YORK 12Luînd cuvîntul în cadrul lucrărilor comisiei pregătitoare a conferinței internaționale pentru comerț și dezvoltare, ambasadorul M. Hașeganu, reprezentantul permanent al R. P. Romîne la O.N.U., a declarat printre altele :Conferința internațională pentru comerț și dezvoltare care urmează să aibă loc la Geneva între 23 martie și 15 iunie se situează din ce în ce mai mult în centrul atenției și interesului vieții economice mondiale. Guvernul R. P. Romîne consideră că această conferință va trebui să constituie un moment extrem de important în istoria relațiilor economice și comerciale internaționale. Ea va trebui să contribuie la înviorarea dezvoltării economice mondiale, să pună bazele lichidării discrepanței dintre partea dezvoltată a lumii și cea economicește în curs de dezvoltare, care în prezent cuprinde aproximativ două treimi din populația globului.R. P. Romînă, a spus vorbitorul, a acordat o atenție deosebită pregătirilor pentru conferință, constituind, printre primele țări din lume, un comitet național de pregătire a participării la conferință. Pentru a contribui în mod constructiv la pregătirea întocmirii ordinei de zi a conferinței, guvernul romîn a prezentat secretarului general al O.N.U. propuneri menite să îmbine aspectele de natură comercială cu cele ale dezvoltării economice, iar ca efect ele pot contribui la realizarea stabilității relațiilor comerciale naționale. 'Guvernul R.P.R. consideră cadrul conferinței ar trebui analizeze și să se promoveze toarele idei : a) importanta acordurilor comerciale de lungă durată pentru . stabilitatea și dezvoltarea comerțului, internațional ; b) importanța livrărilor pe credit de bunuri de echipament destinat construcțiilor de unități industriale, acestea devenind proprietatea statului respectiv urmînd ca rambursarea livrărilor să se facă prin cota-parte din producția acestor unități industriale ; c) importanta pentru comerțul internațional și dezvoltarea economică a punerii în valoare în scopuri pașnice a resurselor eliberate de dezarmare.La sesiunea a 18-a a Adunării Generale a O.N.U propunerile au fost întîmpinate favorabil de numeroase delegații participante. In cadrul Comitetului nr. 2. tantul Nigeriei. Kano — vîntul în numele celor autori ai rezoluției — a aceste, propuneri ale Romîniei și a arătat că ele ar trebui să fie luate în considerație si examinate la conferința internațională pentru comerț și dezvoltare.R. P. Romînă participă în viața economică mondială, semnînd acorduri și convenții cu multe țări pe baza respectării independenței și suveranității naționale. Țara noas- ! > tră întreține relații comerciale cu/ peste 80 de țări, dintre care 50 în
• - ___________________

inter-că în să se urmă-

reprezen- luînd cu- 75 de co- mentionat

curs de dezvoltare, iar dintre cestea cu 26 de țări relațiile noastre comerciale au la bază acorduri comerciale pe termen lung.Citînd părerea unor economiști străini, M. Hașeganu a subliniat că în cadrul sistemului organizatoric pe care conferința îl va forma, ar fi necesar să se creeze un comitet care să se ocupe de acordurile de lungă durată.La baza relațiilor economice și comerciale mondiale, a spus vorbitorul, trebuie puse principii și legi noi, corespunzătoare epocii în care trăim. încă în 1958, la a 13-a sesiune a Adunării Generale a O.N.U., R. P. Romînă a pus problema fixării de noi principii privind cooperarea e- conomică internațională.Ideea lansată atunci a evoluat și, în prezent, în cadrul O.N.U. se discută problema întocmirii unei declarații privind principiile cooperării economice internaționale. Considerăm că în faza de pregătire a conferinței este important să nu se piardă din vedere faptul că la sesiunea a 18-a a Adunării Generale a O.N.U. a fost adoptată rezoluția nr. 1942 în problema declarației cu privire la cooperarea economică internațională in care sînt cuprinse prevederi care vizează lucrările atît ale acestui comitet, cît și ale conferinței internaționale pentru comerț și dezvoltare. Rezoluția inițiată de R. P. Romînă, împreună cu alți 12 coautori, a fost adoptată de către Adunarea Generală.R. P. Romînă. a declarat M. Hașeganu acordă o importanță deosebită întocmirii unui document privind principiile de cooperare economică și comercială. Vorbitorul a spus că principii Cursurile siunea a O.N.U. precum și de prezentat.Poloniei și Cehoslovaciei în comitet.Delegația romînă la. conferință va fi bucuroasă să participe la discutarea tuturor propunerilor prezentate pentru a fi dezbătute și adoptate la conferință. Delegația romînă nu solicită modificarea ordinei de zi. Ar fi de mare folos însă, dacă pe ordinea de zi a conferinței ar fi incluse la punctele propuse pînă acum și unele precizări cum ar fi • „Elaborarea declarației de principii fundamentale ale relațiilor economice și comerciale“ : „Utilizarea resurselor eliberate de dezarmare pentru dezvoltarea comerțului internațional" ; „Importanța livrărilor pe credit de bunuri de echipament destinate construcțiilor de unități industriale devenind proprietatea statului respectiv. Livrări rambursabile prin cote-părți din producția acestor unități industriale“ ; „Importanța și eficacitatea acordurilor de lungă durată".Avînd în vedere utilitatea practică a propunerilor de mai sus, a declarat reprezentantul R. P. Ro- mîne, ne exprimăm speranța că comitetul le va lua în cosiderație.

VIENA 12. — CorespondentulAgerpres, St. Deju, transmite : Pe „Heilingenstădter Strasse" din Viena se află un complex de clădiri cu pereții roșii, cu arcade care leagă casele și formează numeroase curți interioare și care poartă cu litere mari inscripția :30 de ani în urmă, muncitorii s-au apărat cu arma în mină pe baricade, împotriva armatei fasciste.Consiliul de Miniștri al Austriei a hotărît să comemoreze oficial, la 12 februarie, cea de-a 30-a aniversare a acestor lupte. Conform programului elaborat, între orele 11,55 și 12. timp de 5 minute, a fost întreruptă orice activitate. în acest timp, președintele republicii, dr. Adolf Schärf, a rostit o cuvîntare radiodifuzată.Partidul comunist austriac a organizat o adunare comemorativă la Staedthalle, unde a vorbit președintele Partidului comunist austriac, Johann Koplenig, despre evenimentele de la 12 februarie 1934 și jertfele eroicei clase muncitoare.

■ ■

Reuniți pentru a 6-a oară în marea sală de consiliu a Palatului Națiunilor, participanții la lucrările Comitetului celor 18 state pentru dezarmare^ după ce au procedat în primele două săptămîni la o discuție generală, au angajat negocierea propriu-zisă. Cu prilejul discuției generale a fost din nou exprimată poziția de principiu față de obiectivul tratativelor, s-au emis idei în legătură cu felul în care să se desfășoare dezbaterea în etapa următoare a negocierilor. Concomitent au loc numeroase întrevederi bilaterale și multilaterale privind activitatea Comitetului de dezarmare.O trăsătură caracteristică a prezentei „runde“ a lucrărilor comitetului o constituie atmosfera generală mai constructivă, care reflectă e- xistența pe plan internațional a unui climat mai prielnic negocierilor ca îndestinderii s-au obținut unele rezultate practice, concrete • tratatul de interzicere a experiențelor nucleare în trei medii și rezoluția Adunării Generale a O.N.U. cu privire la interzicerea plasării pe orbită a o- biectelor purtătoare de arme nucleare și alte arme de distrugere în masă. Ultima sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, recunoscînd și apreciind rolul Comitetului celor 18 în obținerea rezultatelor mai sus menționate, i-a cerut să acționeze „cu energie și hotărîre“ în direcția realizării dezarmării generale și totale. sub un control internațional eficace — „garanția cea mai sigură a păcii mondiale și securității statelor“. Sesiunea a remis Comitetului cinci rezoluții — asupra dezarmării generale experiențelor

Anul acesta comitetul s-a reunit organ efectiv de condițiile în care negocieri pè calea

și totale, interzicerii nucleare, spațiului

După încetarea focului 
în nordul IrakuluiBAGDAD 12 dul cu privire în nordul Irakului, care a fost dat publicității marți, a fost realizat ca urmare a tratativelor directe care s-au deschis la sfîrșitul lunii ianuarie în localitatea Raniah între reprezentanți ai populației kurde și delegați ai guvernului irakian. A- ceste tratative au fost precedate de contacte indirecte care au fost stabilite în noiembrie 1963, cînd a fost înlăturat regimul baasist.A atras atenția observatorilor cu- vîntarea rostită la postul de radio Bagdad, după anunțarea încetării focului, de guvernatorul provinciei Su- leimaniya, care a condus delegația guvernului irakian la tratativele cu kurzii. El a atribuit regimului lui Kassem și regimului baasist răspunderea pentru dezlănțuirea războiului împotriva poporului kurd și a afirmat că acesta trebuie „să uite trecutul și să deschidă o pagină nouă în relațiile dintre kurzi și arabi“.Comentînd acordul anunțat de radio Bagdad, agenția France Presse

scrie că el „nu reprezintă pentru moment decît o încetare a focului, în același timp, continuă agenția, a- cesta pare a fi primul pas spre noi tratative între cele două părți“.Acordul intervenit între guvernul irakian și kurzi a fost primit cu satisfacție în țările arabe. Președintăle R.A.U., Nasser, și președintele Tunisiei, Burghiba, au adresat telegrame de felicitare președintelui Aref. Monumentul independenței din Dar Es Salaam (Tanganica)Deschiderea conferinței de la Dar Es Salaam

Declarațiile făcute la Ottawa 
de premierul britanic

interesul față de aceste este demonstrat de dis- diferiților delegați la se- 18-a a Adunării generale a documentul de delegațiile U.R.S.S.,

cosmic, convocării unei conferințe în vederea semnării unei convenții pentru interzicerea folosirii armelor nucleare și asupra denuclearizării Americii Latine. Deși aceste rezoluții au un caracter de recomandare, ele constituie un mandat limpede care reflectă consensul și cerințele statelor. Față de trecut există încă un element în plus, a cărui însemnătate cu greu ar putea fi subapreciată, anume obligația asumată de cei trei participanți inițiali și de toți semnatarii Tratatului de la Moscova care proclamă drept principal țel a] lor „realizarea cît mai grabnică a
Comentariul zilei

unui acord cu privire la dezarmarea generală și totală sub un strict con- - trol international. în conformitate cu scopurile O.N.U., care ar putea pune capăt cursei înarmărilor“...începută sub aceste auspicii, discuția generală a consemnat faptul că în prezent există perspective îmbunătățite pentru desfășurarea negocierilor și toți participanții la discuții și-au afirmat intenția de a folosi aceste condiții mai favorabile pentru progresul lucrărilor conferinței.In ce privește țările socialiste, ele s-au prezentat și de data aceasta la Geneva, animate de dorința de a acționa pentru ca tratativele să dea roade, ele fiind hotărîte să-și aducă, în acest scop, aportul prin propunerile lor concrete, prin luarea în considerare a oricăror inițiative capabile să slujească realmente scopului dezarmării. „Sarcinile care 
stau în fața noastră sînt multiple și 

. complexe, declara reprezentantul 
R. P. Romîne, dar ele trebuie să fie 
subordonate realizării obiectivului 
suprem — asigurarea unei păci

OTTAWA 12 (Agerpres). — Marți au luat sfîrșit la Ottawa tratativele desfășurate timp de două zile între primul ministru al Canadei. Lester Pearson, și primul ministru al Marii Britanii. Alec Douglas-Home. într-o conferință de presă ținută înainte de a părăsi capitala Canadei, Home a declarat că a discutat cu premierul canadian numeroase probleme printre care: situația din Cipru, propunerea privind crearea u- nei forțe nucleare multilaterale a N.A.T.O., relațiile Est-Vest, probleme N.A.T.O., comerțul internațional, relațiile comerciale anglo-cana- diene etc. -Referindu-se la situația din Cipru, primul ministru englez a arătat că după părerea sa „trebuie trimisă o forță internațională în Cipru pentru a împiedica o nouă izbucnire a războiului civil“ și a declarat că nu știe încă ce formă va lua această forță.In ce privește crearea unei forțe nucleare multilaterale a N.A.T.O. propuse de S.U.A., premierul englez a declarat că Anglia nu și-a schimbat punctul de vedere și că „dorește să se asigure că acestea sînt justificate din punct de vedere militar".în cadrul conferinței de presă Home a acordat atenție problemelor comerțului internațional, declarînd că Anglia se pronunță în favoarea dezvoltării relațiilor economice cu țările socialiste. El a afirmat că este gata să explice președintelui Johnson. în cursul întrevederilor pe care le va avea cu el la Washington, motivul pentru care Marea Britanie nu poate satisface cererea S.U.A. de a boicota comerțul cu Cuba. „Sîntem împotriva sancțiunilor economice și respingem acest principiu în toate împrejurările“.Primul ministru englez a spus că în convorbirile pe care le va avea cu președintele S.U.A. se va acorda

atenție problemei relațiilor Est-Vest și unor eventuale noi acțiuni în problema Germaniei și a Berlinului occidental. Subliniind că în ultimii doi ani relațiile Est-Vest s-au îmbunătățit. el a arătat că este important pentru Occident să. încerce să continue pe această cale. întrucît altfel riscă să piardă teren. Home a adăugat că va discuta cu Johnson și posibilitățile noi acorduri limitate în tratatului cu privire laexperiențelor nucleare în trei medii. Starea de spirit generată de încheierea Tratatului de la Moscova, a spus el, trebuie să fie menținută, e- ventual prin realizarea unui acord pentru împiedicarea unui atac prin surprindere.

NICOSIA 12 (Agerpres). — George Ball, subsecretarul de stat al S.U.A., a înmînat miercuri la Nicosia, președintelui Makarios, noul plan anglo- american revizuit. Ball a fost însoțit de ambasadorul S.U.A. la Nicosia, Wilkins, și de trimisul special al Angliei, Richard, înalt demnitar în Ministerul pentru relațiile cu Common- wealth-ul. După întrevederea care — potrivit agenției France Presse — a durat două ore. nici partea americană, nici cea cipriotă nu au făcut nici o declarație.Citind surse autorizate britanice, agenția France Presse arată că în noul plan anglo-american nu se mai face mențiunea stipulîndu-se că țională, care ar în Cipru, va fi ale unor țăriacord să participe la ea. Pe lîngă țări membre ale N.A.T.O., guvernul englez nu se opune ca din ■ rîndurile acestei forțe să facă parte și trupe ale Irlandei și Suediei. O propunere în acest sens a și fost făcută Suediei, dar nu s-a primit încă un răspuns. Noul plan nu ține seama, după cum se vede, de cererea președinte-

la forța N.A.T.O., noua forță interna- urma să fie trimisă formată din unități care se declară de
președintele realizării de completarea interzicerea

lui Makarios ca forța de poliție să fie compusă din trupe ale țărilor Commonwealth-ului. De asemenea, n-a fost luată în seamă cererea guvernului cipriot ca forța de poliție să fie subordonată Consiliului de Securitate al O.N.U.Planul revizuit anglo-american cuprinde unele precizări privind sarcinile forței de poliție, cît și directivele politice care urmează să-i fie trasate de Comitetul inter-guvernamental de la Londra, din care se acceptă să facă parte și reprezentanți ai guvernului cipriot. Planul prevede ca durata rămînerii forțelor militare internaționale în Cipru să fie de trei luni, perioadă în care Grecia și Turcia vor renunța la intervenția directă în Cipru.Un purtător de cuvînt al guvernului Ciprului a declarat. : „Noi continuăm să insistăm ca noile propuneri ale Angliei și S.U.A. să cuprindă a- sigurarea că orice forță internațională, care ar urma să fie trimisă în Cipru, să fie mandatara unei rezoluții a Consiliului de Securitate și să se menționeze că scopul principal al acestei forțe internaționale este de a apăra integritatea teritorială a Ciprului“.

cererea legătură au avut în afara

DAR ES SALAAM 12 (Agerpres). Miercuri, în capitala Republicii ■Tanganica, a început conferința extraordinară a miniștrilor de externe și ai apărării din 29 țări africane membre ale Organizației unității a- fricane.După cum s-a mai anunțat, confe-,. rința a fost convocată la președintelui Nyerere, în cu recentele evenimente ce loc in Africa răsăriteană.acestor probleme, conferința va lua, probabil, în discuție și conflictul de frontieră dintre Somalia și Etio- pia; Pînă în prezent, nu s-a ajuns încă la un acord asupra dezbaterii acestei probleme, pentru înscrierea ei pe ordinea de zi fiind necesară o majoritate de două treimi din voturi.Cuvîntul de deschidere a fost rostit de președintele Tanganicăi, Julius Nyerere. El a adresat un apel participanților la conferință, cerîn- du-le ajutorul „în menținerea ordi- nei și legalității in Tanganica, pînă la reorganizarea armatei naționale în vederea îndeplinirii sarcinilor ce i-au fost dictate de consecințele grave ale recentei răscoale armate".După ședința publică, conferința își va continua lucrările în ședințe secrete.
convorbirilor 

anglo-americaneWASHINGTON 12 (Agerpres). — Miercuri au început la Washington convorbirile dintre președintele S.U.A., Lyndon Johnson, și primul ministru britanic, Alec Douglas- Home, sosit în aceeași zi din Canada împreună cu ministrul său de externe, R. A. Butler.Agenția americană Associated Press ca și agenția britanică Reuter precizează că pe primul plan al a- gendei neoficiale stabilită pentru convorbirile de la Washington se află problema comerțului cu țările socialiste și aceea a Ciprului.Sintetizînd starea relațiilor dintre S.U.A. și Anglia, în cadrul cărora se desfășoară actualele rul „Times“ notează tat.ea crizelor a scos ferențe în modul de borda anumite probleme, cît și în obiectivele urmărite".

WASHINGTON 12 (Agerpres). — Președintele S.U.A., Johnson, a rostit un discurs adresat poporului american cu ocazia împlinirii a 155 de ani de la nașterea lui Abraham’ Lincoln. ETa chemat la îndeplinirea' sarcinii propuse de Lincoln de. a fi abolită o dată pentru totdeauna orice discriminare rasială în Statele Unite. Președintele S.U.A. a amintit, totodată, necesitatea adoptării unui program de asistentă medicală pe care intenționează să-l prezinte în fața Congresului.

„Sarcina propusă de Lincoln, sarcina noastră — a spus președintele — va rămîne nerealizată atîta timp cît vor exista americani bolnavi, lipsiți de îngrijire medicală sau americani în vîrsță .neajutorați, atîta timp cît vor exista americani, indiferent de rasă sau de culoare, lipsiți de posibilitatea de a-și exercita pe deplin drepturile, atîta timp cît vor exista americani privați de demnitatea umană".
La Atena

convorbiri, zia- că „multiplici- în evidență di- a aprecia și a-
Mitingul electoral al E. D,ATENA 12 (Agerpres). Această ultimă săptămînă a campaniei electorale din Grecia a început marți seara printr-un miting al E.D.A., la care au participat zeci de mii de persoane. Mitingul a fost deschis de Mano-

să se Marea care ar în pro-
desprins în- în pre- măsuri colaterale natură să favorizeze să întărească încre-

se- în laSovietică la ultimaAdunării Generale cu păstrarea pînă ultimei etape de către

fost apreciată chiar din prezentării, ca o acțiune apropie punctele de ve- grăbească ritmul lucră-

trainice, drept sacru ce se cuvine în 
egală măsură tuturor statelor, tu
turor popoarelor.

Este de la sine înțeles că pacea 
nu poate fi clădită pe cursa înarmă
rilor, pe continuarea războiului 
rece, ea trebuie să se bazeze pe li
chidarea armamentelor, pe promo
varea încrederii între popoare, în
tre state“.Lucrul principal l-ar constitui desigur deblocarea conferinței în problema elaborării Tratatului de dezarmare generală și totală: La actualele tratative prezintă o mare însemnătate propunerea anunțată de Uniunea siune a legătură sfîrșitulU.R.S.S și S.U.A.. pe teritorii proprii, a unei cantități strict limitate de rachete intercontinentale, antirachete și antiaeriene (așa-numita „umbrelă atomică“). Această propunere ține seama de părerile exprimate în cursul tratativelor anterioare de puterile occidentale. Pe bună dreptate. ea a momentul menită să dere și sărilor comitetului. La Geneva, însemnătatea propunerii a fost subliniată de reprezentanții Indiei, Birmaniei, Nigeriei, Angliei. Italiei și Canadei.Pînă în prezent, puterile occidentale n-au indicat în mod clar felul în care concep să-și aducă contribuția la accelerarea lucrărilor de redactare a Tratatului. Atrage atenția că în unele luări de poziție oficiale ale unor puteri occidentale, o dată cu exprimarea în principiu a ideii posibilităților de progres la tratative, se manifestă serioase rezerve în privința realizării măsurilor de dezarmare. Astfel de luări de poziție sînt însoțite — în articole apărute în presa occidentală — de diferite

„argumente“ privind justificarea unei „pauze“ în perioada premergătoare alegerilor ce urmează desfășoare anul acesta în Britanie și în Statele Unite, implica neluarea de măsuribleme fundamentale susceptibile de a fi înscrise în acorduri și supuse ratificării.Din cuvîntările rostite de majoritatea delegațiilor s-asemnătatea care se acordă zent acelor care sînt de destinderea,derea între state, să. netezească drumul spre dezarmarea generală. După cum arăta ziarul francez „Le Monde“, adoptarea unor măsuri colaterale „ar facilita cel puțin noi a- propieri ale- punctelor de vedere și probabil, de asemenea, încheierea de acorduri susceptibile de a spori securitatea în Europa“.-Față de sesiunile anterioare, evantaiul unor astfel de măsuri este mai mare, unele propuneri fiind aduse în fața comitetului pentru prima oară. Astfel, propuneri în domeniul măsurilor colaterale au fost conținute în memorandumul guvernului U.R.S.S. privitor la „măsurile îndreptate spre slăbirea cursei înarmărilor și destinderea încordării ționale“ și în mesajul conferinței de președintele Unite, Lyndon Johnson. îneste esențial să se găsească dul în care să fie armonizate în cursul examinării acele propuneri care intr-adevăr ar putea da rezultate imediate pentru îmbunătățirea climatului internațional și care converg spre țelul realizării dezarmării generale și totale. Pe această linie s-ar înscrie încetarea experiențelor nucleare subterane, măsurile în vederea nerăspîndirii armelor nucleare, măsuri eficace pentru înlăturarea pericolului atacului prin surprindere, retragerea trupelor străine de pe teritoriile altor țări, încheierea unui pact de neagresiune între or-

interna- adresat Statelor prezent, mo-

ganlzația Tratatului de la Varșovia și Pactul Atlanticului de nord, măsuri în vederea creării de zone de- nuclearizate, precum și orice alte măsuri îndreptate spre consolidarea păcii.în cursul de vederi se preocupărilor bilităților de nucleare. Ideea ca atare se găsește atît în propunerile sovietice, cît și în cele americane. După cum transmitea agenția France Presse, reprezentantul britanic P. Thomas, apreciind propunerea conținută în documentul sovietic, declara : „Trebuie să fie interzis orice mijloc secret și ocolit care ar permite răspîndirea (armelor nucleare). După părerea noastră, singurul mijloc de a ajunge în mod real la a- ceasta este încheierea unui tratat efectiv cu privire la nerăspîndirea (armelor nucleare)“. Poziția țărilor socialiste la această problemă este limpede : să nu existe nici o supapă care să permită pe vreo cale să se răspîndească în continuare armele nucleare. în mod îndreptățit se ridică problema eficacității reale a u- nei înțelegeri care ar lăsa posibilități indirecte de acces la arma nucleară Germaniei occidentale, așa cum s-ar întîmpla în mod concret prin constituirea „forței nucleare multilaterale N.A.T.O.“.Schimbul de vederi asupra propunerilor aflate în fața comitetului are încă un caracter preliminar. Este însă evident că pentru îmbună tățirea situației internaționale și implicit pentru activitatea comitetului te fi subestimată necesitatea a nu se întreprinde nici un fel de acțiuni care să influențeze negativ relațiile dintre state. De aceea, eforturile care sînt întreprinse la masa conferinței, declarațiile făcute trebuie însoțite de acțiuni care să fie în concordantă cu cerința insistentă a opiniei publice internaționale ca anul 1964 să marcheze progrese hotărîtoare în menținerea și consolidarea păcii.

schimbului preliminar vădește o creștere a pentru blocarea posi- răspîndire a armelor

lis Glezos, membru în conducerea E.D.A.Ilias Iliu, membru al Comitetului executiv al E.D.A., a vorbit pe larg despre situația politică actuală din Grecia.Vorbitorul s-a referit la măsurile propuse de E.D.A. pentru satisfacerea revendicărilor- populare. EI a cerut egalitate între partide, legalizarea partidului comunist, amnistie generală pentru deținuții politici etc. în domeniul politicii externe, Iliu a subliniat necesitatea pentru Grecia a unei politici de neutralitate activă, s-a pronunțat în favoarea unei zone fără rachete și fără baze în Balcani și în Mediterana răsăriteană, pentru dezvoltarea liberă a relațiilor comerciale.

și EtiopiaADDIS ABEBA 12 (Agerpres). — Deși atît Somalia cît și Etiopia și-au manifestat dorința de a înceta focul la granița dintre ele, s-a anunțat că marți după-amiază au avut, loc noi ciocniri în regiunea de frontieră.Cu toate acestea, accentul se deplasează tot mai mult pe activitatea diplomatică care se desfășoară cu intensitate în capitalele celor două țări și la Dar Es Salaam, unde s-a deschis Conferința miniștrilor de externe africani. La Addis Abeba, împăratul Haile Selassie a avut convorbiri cu mai mulți reprezentanți diplomatici acreditați în Etiopia pe care i-a informat asupra situației de la frontiera somalezo-etiopiană. In același timp, președintele Republicii Somalia, Abdullah Osman, a adresat secretarului general al O.N.U., șefilor de state africane și Organizației unității africane mesaje în care își exprimă îngrijorarea în legătură cu situația de la frontieră. El propune trimiterea unei comisii de observatori neutri la frontiera somalezo-etiopiană pentru a determina răspunderile și a supraveghea aplicarea încetării focului.Șefii unor state africane au adresat conducătorilor celor două țări mesaje în care se subliniază necesitatea reglementării pașnice a conflictului. In mesajul adresat șefilor celor două state, președintele Nkru- mah declară că „litigiile de frontieră constituie o amenințare pentru Africa“.

de la Geneva nu poa- de

A. TEODORU

SCURTE

protectoratul englez Basutoland 
adoptat marți în unanimitate 
portul Comisiei constituționale.

MASERU. Agenția France Presse 
anunță că Consiliul legislativ din 

a 
ra-

Raportul recomandă să se acorde a- 
cestui teritoriu independența în ter
men de un an de la organizarea a- 
legerilor generale.

WASHINGTON. într-o conferin
ță de presă ținută marți la Wa
shington, dr. James Webb, directo
rul Administrației naționale pentru 
aeronautică și cercetarea spațiului 
cosmic (N.A.S.A.), a declarat că an
cheta preliminară asupra cauzelor 
nefuncționării celor șase camere de 
televiziune instalate pe bordul navei 
cosmice „Ranger-6“ a stabilit că 
defecțiunea s-a datorat unui scurt 
circuit general care a avariat apa
ratura ce avea drept scop să trans
mită pe Pămînt aproximativ 3 000 
de fotografii ale Lunii.

ȘTIRI
PARIS. Ministerul 

terne al Franței, a 
la 12 februarie, numirea lui Claude 
Chayet, în funcția de însărcinat cu 
afaceri ad-interim al Franței în 
Republica Populară Chineză.

Afacerilor Ex- 
anunțat oficial

ALGER, L. Djelloul, conducăto
rul grupului care a organizat la în
ceputul lunii ianuarie demonstrația 
antiguvernamentală de la Oran, a 
fost condamnat la moarte. Tribuna
lul din Oran a mai condamnat alte 
14 persoane la pedeapsa cu închi
soarea pe termene între 5 și 20 ani. I

MIAMI. După cum transmite à- 
genția Associated Press, gărzile de 
coastă americane au sechestrat, în 
largul coastelor Floridei, o șalupă 
cu motor pe bordul căreia se găseau 
16 contrarevoluționari cubani, înar
mați. Potrivit agenției, contrarevolu
ționarii se pregăteau în vederea li
nei acțiuni de sabotaj pe teritoriul 
Cubei. Ei au lost deferiți agenților 
de vamă din Key West care i-au su
pus unui interogatoriu.

PNOM PENH. A fost dat publi
cității comunicatul comun cu pri
vire la tratativele care s-au desfă
șurat în Cambodgia între primul 
ministru malavez, Abdul Rahman, 
și președintele Filipinelor, Macapa
gal. Comunicatul precizează că 
primul ministru malavez s-a anga
jat să discute, îndată ce va fi po
sibil, revendicările formulate de Fi- 
lipine asupra teritoriului Borneo de 
nord, acceptînd în principiu o ac
țiune la Curtea internațională de 
justiție de la Haga.
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