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Printre numeroasele blocuri construite pe șoseaua Mihai Bravu din Capitală se află și cele 
Jelor glisante. Ele au fost construite într-un timp mult mai scurt decît alte blocuri

dln fotografia de mai sus, ridicate cu ajutorul cofra- 
asemănătoaro ridicate cu metode tradiționale.

Foto : Gh. Vințilă
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PRIN FOLOSIREA COFRAJELOR
UNIVERSALE SE REALIZEAZĂ:

• micșorarea consumului de 

materiale cu 40 la sută 

q reducerea costului cu circa

30 la sută și a timpului 

de proiectare a cofrajului 

cu 60 la sută

® Eficacitatea 

integrala a 

construcțiile 

glisante

prefabricărîl 

planșeelor 

cu cofraje

la

® Execuția lucrărilor „In lanț"

Metoda de execuție a construcți
ilor înalte cu ajutorul cofrajelor gli
sante se aplică tot mai mult pe șan
tierele de construcții. Experiența 
dobîndită cu 3 ani în urmă de con
structorii de la Mamaia a fost pre
luată și perfecționată de organiza
țiile de construcții din aproape 
toate regiunile țării. Constructorii 
bucureșteni, care au de executat un 
volum însemnat de lucrări, în mare 
parte clădiri înalte, au îmbrățișat 
cu deosebit interes această metodă 
de execuție și s-au preocupat per
manent de perfecționarea ei. S-a 
urmărit îndeosebi reducerea consu
mului de materiale, sporirea vitezei 
de execuție, creșterea productivității 
muncii și reducerea costului lucră
rilor.

Simpozionul desfășurat la Bucu
rești spre sfîrșitul anului trecut, cu 
tema : „Construcții de locuit, social- 
culturale și industriale executate cu 
ajutorul cofrajelor glisante“, care a 
reunit numeroși specialiști din pro
iectare și construcții, a constituit un 
valoros schimb de experiență. Dis
cuțiile purtate atît în cadrul simpo
zionului cît și la diferite consfătuiri, 
dar mai ales practica șantierelor, au 
scos în evidență învățăminte de care 
va trebui să țină seama proiectanții 
și constructorii pentru a spori și mai 
mult eficiența tehnico-economică a 
metodei cofrajelor glisante. Pînă în 
prezent a existat o preocupare per
manentă de asimilare a metodei co
frajelor glisante ; s-au făcut nume
roase încercări în scopul rezolvării 
în condiții economice optime a pro
blemelor pe care le ridică realiza
rea construcțiilor cu ajutorul cofra
jelor glisante.

Considerăm că experiența acumu
lată pînă acum de constructorii 
noștri este suficientă pentru ca ac
tivitatea viitoare de cercetare, 
proiectare și execuție să se îm
bunătățească. In ce privește co
fra jul glisant propriu-zis, este bine 
ca proiectanții și constructorii să 
meargă pe linia realizării unui co- 
fraj universal, ale cărui elemente 
componente să fie piese de inventar, 
cu aplicare la orice construcție și 
care să poată fi utilizate pînă la e- 
puizarea capacității lor de folosință. 
Soluția propusă și realizată experi
mental de întreprinderea de con- 
strucții-montaj nr. 1-București este 
deosebit de valoroasă, întrucît cu 
mijloace simple și puțin costisitoare 
se poate realiza un cofraj universal, 
ușor reglabil, cu un număr foarte 
mic de piese diferite. Folosirea lui 
duce la reducerea costului cu circa 
30 la sută, a consumurilor de mate
riale, în special de lemn, cu 40 la 
sută, precum și a timpului de pro
iectare a cofrajului cu 60 la sută. 
Direcția generală de construcții- 
montaj București, ca și celelalte or
ganizații de construcții din țară vor 
trebui să analizeze neîntîrziat pro
blema realizării cofrajelor glisante 
universale, în așa fel încît în viitorul 
apropiat să nu se mai confecțione
ze cofraje pentru fiecare tip de 
construcție în parte.

Prefabricarea integrală a planșe- 
elor la construcțiile executate cu a- 
jutorul cofrajelor glisante s-a dove
dit o cale importantă de scurtare a 
timpului de execuție și de creștere 
a productivității muncii. Construc-

torii din Onești, P. Neamț, Cluj, 
București, Bacău și Hunedoara au 
folosit planșee prefabricate la multe 
mii de apartamente, realizînd în
semnate economii de materiale și 
scurtînd durata de execuție.

Este bine ca locul unde se toarnă 
planșeele prefabricate (în bloc, lîngă 
bloc sau în ateliere de prefabricate), 
precum și mijloacele cu care se vor 
ridica, să fie stabilite de la proiec
tare, în funcție de condițiile con
crete ale amplasamentului fiecărei 
lucrări și ale dotației șantierului 
respectiv. Pentru stabilirea locului 
de prefabricare a planșeelor sînt 
necesare studii tehnico-economice 
aprofundate. Simplificarea execuției 
cere totodată din partea proiectan- 
ților eforturi sporite în domeniul 
prefabricării carcaselor de armătură 
pentru pereți și planșee, a balcoa
nelor, montării în timpul glisării a 
tuburilor pentru instalația electrică 
etc. Constructorii, la rîndul lor, sînt 
datori să realizeze o izolație termică 
a pereților exteriori conform preve
derilor din proiecte.

Folosirea cofrajelor glisante asi
gură continuitatea lucrărilor și în 
timpul iernii. Constructorii de la O- 
nești au executat în condiții bune 
construcții glisate, la temperaturi 
scăzute (pînă la —20’ C). Experiența 
lor, ca și a altor colective de șantie
re, merită să fie preluată, larg ex
tinsă și îmbunătățită, mai ales pe 
linia realizării elementelor care asi
gură protecția și încălzirea spațiilor 
de lucru din piese de inventar și 
care să poată fi folosite oricînd și la 
orice bloc glisat.

Extinderea metodelor industriale, 
avansate, de execuție a lucrărilor — 
panourile mari prefabricate, cofraje- 
le glisante — presupune perfecționa
rea continuă a organizării muncii, a 
întregului proces de execuție. Una 
din formele avansate de organizare a 
muncii, care a dat rezultate bune la 
realizarea construcțiilor cu ajutorul 
cofrajelor glisante, este organizarea 
execuției lucrărilor în „lanț“ sau în 
flux continuu. Pentru aceasta, în ca
drul fiecărei întreprinderi care fo
losește cofrajele glisante e nevoie 
să ia ființă loturi sau chiar șantiere 
specializate în execuția construcți
ilor după această metodă, iar în 
cadrul lor să se lucreze numai 
cu brigăzi specializate de munci
tori. Folosirea a două seturi de co
fraje pe fiecare șantier — lucru po
sibil și economic—se poate realiza în 
cazul cînd se introduc cofrajele gli
sante universale. Aceasta permite 
să se formeze brigăzi specializate de 
muncitori pentru montarea și de
montarea cofrajului glisant, execu
tarea prin glisare a pereților, pre- 
fabricarea și montarea planșeelor, 
finisaje, instalații etc., brigăzi care 
să execute permanent aceleași lu
crări.

în fiecare regiune unde se folo
sesc cofrajele glisante, proiectanții 
și constructorii au adus metodei îm
bunătățiri și perfecționări tehnice, 
care merită să fie studiate, preluate 
și extinse pe toate șantierele. Ar fi 
indicat ca proiectanții și constructo
rii să analizeze și să aplice în mai 
mare măsură experiența pozitivă, 
iar încercările proprii să se refere 
în special la probleme necercetate 
sau care n-au fost încă rezolvate 
satisfăcător pe alte șantiere. E ne
voie ca încercările să înceapă numai 
după ce în prealabil s-au întreprins 
studii tehnico-economice adîncite. 
Concluziile experiențelor efectuate 
la Onești de către I.N.C.E.R.C. pri
vind modul de comportare sub sar
cină a planșeelor prefabricate pot fi 
preluate și aplicate cu bune rezulta
te de către Institutul „Proiect"- 
București ; în acest fel se pot obține 
însemnate economii de oțel beton și 
de manoperă față de cît se reali
zează în prezent.

După părerea noastră, ar fi bine 
ca în viitor cercetările să se îndrep
te mai mult și spre găsirea unor so
luții corespunzătoare de finisaj, de 
izolare termică a pereților exteriori, 
spre determinarea celor mai bune 
rețete de betoane pentru construcții 
în cofraj glisant, pentru realizarea 
unor construcții de bună calitate.

Ing. ION NEACȘU 
laureat al Premiului de Stat, 
șef de sector tehnic C.S.C.A.S.

„FABRICA
Prin produsele pe care le reali

zează, întreprinderea „Frigocom“ 
contribuie la modernizarea rețelei 
comerciale. Anul trecut aici s-au 
realizat pentru prima oară baruri 
de răcit sticle, mașini de fabricat 
înghețată, răcitoare de apă pentru 
cofetării, camere frigorifere de- 
montabile, cu o capacitate de 7,10 și 
14 metri cubi etc. Producția lor va 
continua și în 1964. De curînd, în
treprinderea a livrat mai multe li
nii bar moderne pentru hotelurile 
„Ambasador“ și „Lido“ din Capitală, 
„Continental“ din Mamaia, la Clu
bul nautic din Constanța, la Eforie,

A

In afara
Teatrele din București prezintă 

numeroase spectacole în întreprinde
rile și instituțiile din Capitală, în sa
tele și comunele regiunii București, 
precum și 
din țară. De 
giuni și pînă 
Nottara" a

in numeroase localități 
la începutul actualei sta
in prezent teatrul „C. I. 
prezentat în afara se

diului peste 40 de spectacole, care au 
fost vizionate de mai bine de 16 000 
spectatori. în același timp, numeroși 
actori și regizori ai teatrelor din Ca
pitală sprijină formațiile de artiști ama
tori. Peste 60 de artiști din colectivul

Pentru executarea construcțiilor 
școlare, anul acesta se alocă cu 666 
milioane lei mai mult decît anul 
trecut ; o parte din această sumă 
este destinată învățămîntului supe
rior. în acest an, Institutul de cons
trucții, Institutul de petrol, gaze 
și geologie, Facultatea de stomato
logie, din București, Institutul agro-

Joi 13 februarie 1964, președintele 
Consiliului de Miniștri al Republicii 
Populare Romîne, Ion Gheorghe 
Maurer, a primit în audiență de pre
zentare pe ambasadorul extraordi-

Prelucrarea pinioanelor de la masa 
rotativă a instalațiilor de foraj ne
cesită o mare precizie. In fotografie: 
strungarii fruntași Ion Manoilă și 
Hadu Mitulescu, de la secția uzinaj 
a Uzinelor constructoare de utilaj 
petrolier „1 Mai" Ploiești, contro
lează cu ajutorul unui dispozitiv ca

litatea danturii pinioanelor

DE FRIG“
o linie de bar și o linie pentru pro
duse de cofetărie și toate utilajele 
frigorifice la modernul complex de 
alimentație publică „Cerbul carpa
tin“ din Brașov și altele. In acest an, 
„fabrica de frig“ va executa o serie 
de utilaje noi : mașina de fabricat și 
porționat înghețată, aparatul pentru 
răcirea și distribuirea sucurilor de 
fructe, mașină pentru măcinat ca
fea, un nou tip de vitrină cofetărie, 
dulapuri frigorifere cu o capacitate 
de 600, 900 și 1 200 litri, echipate cu 
agregate frigorifere de 500 kilocalo- 
rii șj altele.

teatrului
teatrului „Lucia Sturdza Bulandra" 
sînt instructori ai formațiilor de teatru 
și brigăzilor artistice de la mai bine de 
40 de întreprinderi și instituții bucu- 
reștene. Artiști ai teatrelor bucureștene 
își dau concursul, de asemenea, la ma
nifestări culturale organizate în între
prinderi și instituții, la cămine cultu
rale. Numai în ultimul timp, mai mulți 
actori de la Teatrul Muncitoresc 
C.F.R.-Giulești au contribuit la reușita 
a 40 de seri de poezie ■ organizate la 
cluburile Uzinelor „Grivița Roșie", 
P.T.T.R., la Căminul cultural din comu
na Mogoșoaia etc. (Agerpres)

nomic „Ion Ionescu de la Brad" din 
Iași își vor mări capacitatea. în Ca
pitală, în preajma grupurilor sociale 
studențești aflate în cartierul Regie 
și pe B-dul Mărăști, va începe con
strucția unor cămine moderne cu 
patru etaje, totalizînd 2 400 de 
locuri. Alte cămine se vor ridica la 
Cluj, Petroșeni și Galați.

(Agerpres)

nar șl plenipotențiar al R.P. Bulga
ria, Gheorghi Bogdanov.

La audiență a asistat ministrul 
afacerilor externe, Corneliu Mă- 
nescu.

E noapte de mult și orașul s-a cufundat în tăcerea străzilor. Doar 
ferestrele unor instituții stau de veghe zugrăvind pe trotuare o acuarelă 
gălbuie. Acum, în puterea nopții, gara are o viață a ei. Munca este mult 
mai intensă. Incepînd de la două noaptea pleacă din gara Buzău 9 trenuri 
locale de călători, într-un interval de numai patru ore. Unul spre Con
stanța, altul pe Valea Buzăului spre bazinul forestier de la Nehoiu, al 
treilea spre Ploiești, adunînd în drum 2 000 de muncitori pentru schim
bul de dimineață în industria orașului. Călătorii așteaptă într-o gară, la 
căldură. Și puțini știu cîți lucrează pentru ei, ce muncă ostenitoare fac 
ceferiștii din acel nod de cale ferată, ca și de pe întregul traseu.

pe

Optzeci de oameni 
pleacă „în turnus"

Pe linii lăturalnice, în triaj sau
teritoriul gării ceferiștii pregătesc 
vagoanele de drum.

Locomotivele vin la garnitură cu 
o oră înainte de plecare. Fochiștii 
ridică presiunea. Alimentează cup
toarele, aruncînd cărbuni cu lopata. 
Și dacă afară apa, abia scursă de 
pe vagoanele spălate, ! 
loc, în locomotivă este 
care-1 face pe om să 
kilometri de conducte 
trece aburul de-a lungul 
încălzindu-le. Cînd te urci în com
partiment, îți lepezi paltonul, te in
stalezi comod. Iar de pe fochist 
curge apa...

Partida de manevră a lui Nicolae 
Dobre compune trenuri, descompune 
altele, trimite vagoane la descărca
re. Se aud fluierături scurte și, prin 
ceața care a cuprins totul, un felinar 
se balansează undeva pe linie, sem- 
nalînd mecanicului de pe locomo
tivă. Munca într-un nod de cale fe
rată are regulile ei stricte, doar de 
ceferiști înțelese.

In fiecare noapte optzeci de oa
meni pleacă „în turnus". Șefi de ma
nevră, manevranțl, conductori de 
bilete și de bagaje... își iau mica lor 
valiză și felinarul, semnează de pre
zență și se duc...

Manevrantul de secție este frîna- 
rul de altădată, 
gon, la spate, și 
lele locomotivei, 
slăbind-o. Așa 
noaptea aceea de iarnă... Dar între 
stațiile Bobocul și Joița, Petre Gher
ghina, tot privind de-a lungul trenu
lui, sub biciuiala vîntului, văzu că 
dintr-un vagon ieșea fum. 
noaptea. Gherghina a tras 
și trenul s-a oprit. Dinspre 
vă venea mecanicul, din 
parte manevrantul. Cînd 
la locul cu pricina, și-au dat seama 
că vagonul care luase foc era plin 
cu butelii de aragaz. S-au dat ins-

îngheață pe 
o zăpușeală 
asude. Prin 
și instalații 

. vagoanelor,

Stă în ultimul va- 
desciirează semna- 
strîngînd frîna sau 
făcea și atunci, în

Era unu 
semnalul 
locomoti- 
cealaltă 

au ajuns

tinctiv înapoi. Era cea dintîi reacție. 
Dar pe urmă ? Da, ce se întîmplă „pe 
urmă", cînd spaima face loc raționa
mentului, gîndirii lucide ?

Manevrantul Gherghina s-a tîrît 
pe pămînt spre tren. A deslegat va
gonul. Mecanicul a făcut o manevră 
de desprindere. A fost anunțată 
gara care se vedea în apropiere și 
s-au luat măsuri grabnice pentru e- 
liberarea liniei de vagonul izolat.

O oră după aceea totul reintrase 
în normal și trenul de marfă își con
tinua drumul, cu Petre dherghina po 
scările ultimului vagon...'

Cîți kilometri parcurge 
un acar

Undeva la o margine, departe de 
gară — o cabină singuratică. înă
untrul ei lucrează revizorul de ace 
Mihai Nicolae. Un bărbat la 32 de 
ani, absorbit de preocupări. In apa
ratul de dispecer de pe masă se 
aude vocea impiegatului de mișcare 
din gară :

— Patru, primește dispoziția : ține 
linia 5 ocupată. Este garat un tren, 
1022.

Mihai răspunde :
— Patru, am înțeles. Țin 

ocupată.
Uneori, cînd se întîmplă 

tren să întîrzie, călătorul dă
de neliniște, măsoară peronul 
lung și-n lat. Ceea ce nu știe el 
este faptul că personalul gării se 
zbuciumă mai mult decît călătorul.

Acarii sînt și ei interesați, chiar 
foarte interesați. Veți vedea de ce. 
Cu cîtva timp înainte de sosirea u- 
nui tren, doi acari, unul dintr-o mar
gine a teritoriului gării și altul din 
cealaltă, de la cabinele cele 
îndepărtate, pornesc pe linie, 
ceață sau viscol, să verifice dacă 
e liberă de orice. Ajung în fața gă
rii, se așteaptă, intră în biroul de 
mișcare și semnează de verificare a 
liniei. Așa fac de ffecare dată. Și 
sînt zeci de trenuri pe zi. Cîți kilo
metri parcurge un acar ? Probabil 
că seara nu-și mai simte picioarele. 
Dar ei s-au obișnuit. Ziua și noap
tea, pe vreme bună sau rea, ei se 
duc pe linie să verifice semnalele. 
Și cînd un tren are o întîrziere, ei 
fac totul de la capăt, pentru sigu
ranța circulației.

linia 5

ca un 
semne 

în

mai 
prin

în toamnă, gara va fl moderniza
tă, cu telecomandă. Așa cum sînt 
multe noduri do cale ferată din țară. 
Dar pînă atunci acarul își face con
știincios vechea lui meserie.

Ce nu știe călătorul
Dincolo de Cilibia, lîngă stația 

Vadul Oii, în larga cîmpie a Buzău
lui, o macara s-a oprit pe linie. E 
momentul cel mai important din pla
nul de lucrări. Cîtva timp construc
torii ceferiști au pregătit înlocuirea 
unui mic pod de cale ierată. Au 
săpat sub linie, montînd șina pe un 
schelet metalic provizoriu, pentru a 
nu opri circulația trenurilor. Alături 
de terasament au turnat din beton 
un pod nou.,Apoi, într-o pauză inter
venită în circulația trenurilor, l-au 
tras sub linie cu macarale, cu scri
peți. Nu-i lucru ușor să urnești din 
loc 118 tone. Acum trebuiau însă să 
dea dovadă de maximum de opera
tivitate. Un tren avea să sosească 
dinspre Buzău peste o oră.

Lîngă terasament, în plină cîmpie, 
departe de sat, se văd cîteva va
goane pe roți și o baracă. Toată 
gospodăria acestui colectiv de con
structori de poduri. Dormitoare și 
bucătărie. Mănîncă hrană rece, dorm 
în vagoanele cu pereți subțiri... și ne 
aflăm în plină lună de iarnă. Nu-i 
nevoie să iaci un efort de imaginație 
pentru a înțelege cît de aspră este 
munca acestor constructori. Dar 
maistrul Constantin Pricop, muncitorii 
Gheorghe Drăgușin, Anghel Dobre, 
Vlad Cornel, ei șl încă vreo cîțiva 
din colectivul care lucrează lîngă 
Vadul Oii, sînt căliți de-acum Ia 
munca grea pe liniile de cale ferată. 
Se duc departe de casă, la sute de 
kilometri, construiesc poduri de be
ton și pleacă în altă parte, cu casa 
în spate, ca melcul.

...Peste o oră trece primul tren. 
Pînă atunci scheletul metalic provi
zoriu trebuie ridicat de pe terasa
ment și liniile montate peste podul 
nou. La o lucrare oarecare, cine știe, 
s-ar mai putea întîrzia. Aici nu. O 
clipă ai impresia că tot acest volum 
de lucrări nu va ii terminat nici 
pînă la venirea serii. Se pare că în
cordarea oamenilor este zadarnică. 
Iar cînd auzi și trenul fluierînd în 
gara vecină, la Cilibia, crezi că to
tul este pierdut. însă maistrul de lu
crări îi tot dă zor, îmbărbătînd oa
menii. Ce mai încolo și încoace — la 
trecerea trenului lucrul era terminat. 
Constructorii îmbrăcați în șube 
groase, pătrunși de ger, au salutat 
cu mîna, stînd între terasamentul căii 
ferate și cele cîteva vagoane-dormi- 
tor parcă uitate undeva, în larga 
cîmpie din marginea Bărăganului...

Multe nu știe, la drum, călătorul. 
Stă în vagon, e cald, citește un 
ziar. Dar pe linie ? Oare ce se pe
trece pe linie ?

ȘT. ZIDĂRIȚA

Peste o oră va trece primul tren. Constructorii se grăbesc sä termine plnâ atunci

3000 DE FLORI
SUB ZAPADA

— Vreji să vedeji 3 000 de flori sub 
zăpadă ? Vreji să-i cunoașteji pe cei 
mai entuziaști meteorologi ? Vreji să va- 
defi cum se naște un muzeu ?

Bineînjeles că voiam și am pornit la 
drum.

Belșug de zăpadă. Jumătate de metru 
de nea a căzut peste straturile din gră
dină. Panselufe, lalele, ba chiar și ar
buștii mai mărunji hibernează sub pla
puma pufoasă și albă. Și totuși am vă
zut cele 3 000 de flori din Virișmort, un 
sat pujin cunoscut, din Maramureș. Adre
sa exactă : Virișmort — școala de 8 ani.

Ciclamenele și-au desfăcut florile roz- 
albe alături de țepii unui cactus, lămîiul 
și smochinul evocă arome și tempera
turi sudice, alături de asparagusul siufos, 
3 000 de ghivece stau înghesuite pe mai 
multe polițe suprapuse — adevărat 
Turn Babei al botanicii — tnfr-o seră nu 
mai mare decît o cameră obișnuită de 
locuit.

Urcăm cîteva trepte și, de data aceas
ta sub cupola de ger a cerului, ne în
fundăm pînă la genunchi în zăpadă și 
vizităm, cît ne lasă frigul, grădina. Aici, 
alte surprize. Alături de fagul atît de 
obișnuit pe munjii Gufinului, se profilea
ză tulpina delicată a magnoliei, originară 
din Orientul îndepărtat ; alături de alunul 
de pe Valea Marei întîlnim un brad ca
nadian, un stejar din țările scandinave 
etc. Ca înfr-o veritabilă grădină botani
că, plăcuje de tablă indică denumirile 
științifice ale plantelor.

N-am înghefat de tot ; să ne oprim 
deci și la stația meteorologică. Cocoșul 
de tablă al giruetei ne privește semej 
de la înălțime în vreme ce consultăm 
„instrumentarul" stației : termometru, ba
rometru, hidromefru, două pluviomètre. 
Răsfoim apoi registrele de observații, 
descifrăm semnăturile observatorilor i

Cucu Ileana, Simionca Natalia, Pisoc 
ghela. Uneori, seara, un felinar saltă 
bit prin curtea școlii. „Meteorologul" de 
serviciu vine să noteze starea timpului la 
ora 20.

— Ce-a fost aici ? — întreb. Un mic 
conac boieresc — mi se răspunde — 
înconjurat de o grădină în care fostul 
stăpîn a adus cîteva plante rare. în vre
me ce în sat exista o școală de 4 ani 
cu o singură sală de clasă.

Ne scuturăm bine de zăpadă și intrăm 
în hot. O atmosferă plăcută ne învăluie. 
Reproduceri ale unor picturi celebre, far
furii de ceramică lucrate de elevi, co
voare, totul aranjat cu gust ca-n interio
rul cald al unei locuințe. Două vitrine 
îți atrag de la început atenția. „Artiștii 
plastici" ai școlii expun aici cîteva sute 
de obiecte în lemn, plastilină, pînză, 
carton, de la broderiile populare pînă la 
măștile carnavalului pionieresc.

An- 
gră-

Aceleași „mîlnl tn’demfnatlce' Io reîn- 
tîlneșfi și în laboratorul de agricultură și 
științele naturii. Legume conservate de 
copii, plante, semințe și roci adunate fot 
de ei, stau alături de îngrășăminte chimi
ce și amendamente, alături de piesele 
tractorului și de schema de funcționare a 
motorului în patru timpi. Cîțiva pași doar 
și facem un salt înapoi peste decenii și 
secole. Copiii vin să descopere aici, 
în muzeul școlii, trecutul și prezentul sa
tului lor. împreună cu profesorii au co
trobăit prin poduri și șuri, au adunat și 
selecționat obiecte, ca într-o lecție prac
tică de istorie. Un plug primitiv, o piuă 
de ulei, un îmblăciu cu care se „treiera" 
grîul, ceramică veche, ștergare și po
doabe ale portului popular, alături de fo
tografii și machete ale satului de azi, cu 
construcții și imagini noi.

...Cînd am părăsit această școală-ex- 
poziție suna clopoțelul de recreație. Me
teorologii, agricultorii, 
ticultorii din Virișmort
siunile pentru o aprigă bătaie cu zăpadă. 
Priviți-i I

SCRISORI CĂTRE „SCÎNTEIA"

Care estedeosebirea ?

muzeografii, hor
iși lăsaseră pa-

PAUL DIACONESCU

Magazinul de confecții pentru 
femei „București“ din bd. Ma- 
gheru se înscrie în mod remarca
bil printre unitățile comerciale 
moderne din Capitală. Arhitecto
nica interioară, mijloacele de ex
punere a mărfurilor — care arată 
limpede că aici au fost investite 
fonduri importante — răspund 
cerințelor unei deserviri de înalt 
nivel.

Ar fi fost totuși firesc, după 
părerea mea, ca într-un asemenea 
magazin, așezat pe una din ar
terele principale ale orașului, să 
poți cumpăra și mărfuri deosebi
te, produse de calitate superioară, 
lucrate în serii mici și chiar în 
exclusivitate. N-aș vrea să se în
țeleagă că am ceva de reproșat 
tuturor mărfurilor de aici. Dim
potrivă, costumele, rochiile și 
hainele din jersé, ca și alte obiec
te de îmbrăcăminte, articole de 
lenjerie, puse nu de mult în vîn- 
zare, sînt reușite, plac. Dar le gă
sești și în toate celelalte magazi
ne de specialitate. Care este a- 
tunci deosebirea ? Am întrebat, 
de curiozitate, cine se ocupă de 
aprovizionarea acestei unități. In 
fond, însă, răspunsul nu prezintă 
interes pentru cumpărător. Ceea 
ce interesează publicul este să-și 
poată procura din acest ma
gazin modelele cele mai noi, în 
sortimente variate, lucruri de o 
calitate deosebită și de o crcvală 
ireproșabilă. în acest fel, cred că 
magazinul ar răspunde mai bine 
cerințelor.

MARIA IORDACHESCU 
proiectant
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conducere si îndrumare competentă 
h ÙEZVOLTAREA ECONOMIEI Șl CULTURII

Cine străbate Banatul rămîne im
presionat de avîntul acestei regiuni, 
care cunoaște în zilele noastre o dez
voltare multilaterală, complexă. Aici 
s-a făurit o puternică bază siderur
gică a țării — Reșița și Oțelul Roșu
— se creează mașini și utilaje la un 
grad de tehnicitate ridicat — mo
toare de locomotive Diesel, strun
guri, vagoane de cale ferată, turbine, 
poduri rulante etc ; s-a dezvoltat 
mineritul, se valorifică importante 
resurse forestiere. Regiunea dispune 
de o agricultură rodnică, cu o largă 
dotare tehnică și cu posibilități din 
cele mai mari pentru a realiza un 
belșug de produse.

Și-au schimbat înfățișarea orașele, 
centrele muncitorești și satele bănă
țene. Au fost construite locuințe fru
moase, blocuri și cartiere luminoase, 
noi așezăminte de învățămînt și să
nătate. Timișoara, oraș cu o bogată 
tradiție culturală, a devenit unul din 
puternicele centre economice, știin
țifice și de învățămînt ale țării.

Tabloul amplu al dezvoltării re
giunii și-a găsit o vie ilustrare în 
lucrările conferinței organizației re
gionale de partid Banat, care au a- 
vut loc în zilele de 8—9 februarie 
a.c. Darea de seamă prezentată de 
tovarășul Petre Bla.jovioi, prim-se- 
cretar al comitetului regional de 
partid, și dezbaterile au prilejuit 
o analiză aprofundată a activității 
din ultimii doi ani a organizației re
gionale de partid, au relevat succe
sele obținute de oamenii muncii din 
regiune în realizarea prevederilor 
Directivelor Congresului al III-lea 
al P.M.R., contribuția însemnată pe 
oare ei o aduc la înflorirea econo
mică a țării.

în perioada 1960—1963, producția 
industrială a regiunii a crescut cu 
64,7 la sută, ponderea acesteia în 
economia națională reprezentînd la 
fontă, oțel și laminate între 28—31 
la sută, la generatori electrici 45 la 
sută, la țesături de bumbac și trico
taje între 25—28 la sută, la încălță
minte 17 la sută, iar la unt și zahăr
— 18 la sută. Planul producției 
globale industriale a fost îndeplinit 
și depășit în ultimii doi ani, obți- 
nîndu-se totodată 180 milioane lei 
economii suplimentare la prețul de 
cost. în anii 1962—-1963 au intrat în 
funcțiune importante capacități de 
producție, ca furnalul nr. 2 de 700 
mc, fabrica de aglomerare, instala
ția de granuläre a zgurii de la Re
șița, Fabrica de mobilă Arad, linia 
electrică de înaltă tensiune Orșova- 
Moldova-Nouă și alte obiective in
dustriale.

O mare atenție s-a acordat în 
dezbateri problemelor industriei si
derurgice. Ing. Ion Potoceanu, direc
torul general al Combinatului side
rurgic Reșița, a exprimat hotărîrea 
membrilor de partid de a se situa în 
fruntea luptei siderurgiștilor pentru 
sporirea producției de metal — sub
liniind preocuparea colectivului pen
tru folosirea la întreaga capacitate 
a furnalelor, cuptoarelor Martin și 
laminoarelor, pentru elaborarea a 
noi mărci de oțeluri, cu caracteris
tici superioare, cerute de industria 
constructoare de mașini, reducerea 
consumului de cocs sub norma pla
nificată, El a arătat că în luna ia
nuarie siderurgiștii reșițeni au dht 
1 000 tone fontă, 2 000 tone oțel și 
600 tone laminate finite peste plan.

Muncitorii, inginerii și tehnicienii 
din uzinele constructoare de mașini 
ale regiunii se mîndresc cu faptul că 
în ultimii doi ani au asimilat în pro
ducție noi mașini și utilaje de înaltă 
tehnicitate. Mai mulți delegați, prin
tre care ing. Ion Avram, directorul 
general al Uzinei constructoare de 
mașini Reșița, loan Baba, prim-se- 
cretar al Comitetului orășenesc de 
partid Arad, au arătat că colectivele 
din întreprinderile constructoare de 
mașini depun în continuare eforturi 
pentru asimilarea în fabricație a noi 
mașini și agregate de un înalt nivel 
tehnic și calitativ. Ei au subliniat 
necesitatea întăririi sectoarelor de 
concepție, perfecționării proceselor 
tehnologice și a organizării produc
ției, creșterii gradului de echipare 
cu scule și dispozitive, ridicării ca
lificării cadrelor.

Scoțînd în evidență realizările do- 
bîndite și în alte ramuri ale indus
triei regiunii, lucrările conferinței au 
analizat și unele neajunsuri, care au 
făcut ca în 1963 planul să nu fie 
realizat la fontă, la unele produse 
ale industriei constructoare de ma
șini, în economia forestieră și altele.

Darea de seamă și numeroși dele
gați la conferință au subliniat că 
sporirea productivității muncii tre
buie să se afle în centrul atenției 
organizațiilor de partid, a conduce
rilor administrative, ținînd seama că 
pentru 1964 se prevede o im
portantă creștere la acest indicator 
esențial al planului. Tov. Maria 
Bălăneanu, inginer-șef la „Teba“- 
Arad, Ilie Săcară, președintele Con
siliului regional al sindicatelor, și 
alții s-au referit în cuvîntul lor la 
marile posibilități care există în în
treprinderi pentru realizarea acestei 
parcini.

în conferință s-a insistat asupra 
legăturii dintre creșterea productivi
tății și extinderea normelor de mun
că cu motivare tehnică, criticîndu-se 
situația din întreprinderi ca Uzinele 
„Strungul“-Arad, „Tehnolemn“-Ti- 
mișoara, unde anul trecut normele 
au fost depășite în medie cu peste 
25 la sută, în timp ce sarcina de 
creștere a productivității nu a fost 
integral realizată.

Mulți delegați, printre care tov. 
Ilie Făsui, prim-secretar al Comite
tului orășenesc de partid Reșița,

Conferința organizației regionale de partid Banat
Vasile Trif, directorul Filaturii de 
mătase din Lugoj, s-au referit la ne
cesitatea ca organizațiile de partid să 
urmărească sistematic desfășurarea 
lucrărilor pe șantiere, pentru ca 
noile obiective industriale prevăzute 
în planul de investiții pe 1964 să fie 
date în funcțiune la termen, să 
asigure realizarea într-un timp cît 
mai scurt a parametrilor tehnico- 
economici proiectați. A fost cri
ticat Trustul regional de con
strucții pentru nerespectarea terme
nelor de dare în folosință a unor lo
cuințe și pentru calitatea necores
punzătoare a unor lucrări, îndeosebi 
de finisaj.

— Din experiența cîștigată pînă 
acum — a spus tovarășul Vasile Daju, 
președintele comitetului executiv al 
sfatului popular regional — am des
prins unele măsuri pe care trebuie 
să le luăm în ce privește întocmirea 
documentațiilor tehnice, urmărirea 
graficelor de execuție a lucrărilor pe 
șantiere, aprovizionarea corespunză
toare cu materiale, folosirea rațio
nală a utilajelor, pentru darea în 
folosință la termen a locuințelor, a 
obiectivelor social-culturale, a con
strucțiilor din agricultură.

între numeroasele probleme dis
cutate, o importanță deosebită s-a 
acordat îmbunătățirii continue a ca
lității produselor. Tov. Coriolan Pop, 
prim-secrețar al Comitetului orășe
nesc de partid Timișoara, Marțian 
Fiioiu, directorul uzinei „Strungul", 
și alții au subliniat eforturile care 
trebuie depuse pentru realizarea de 
mașini și utilaje moderne, precum 
și de produse electrotehnice, textile, 
de încălțăminte și alimentare în sor
timente variate și de bună calitate.

La conferință s-a raportat că în 
luna ianuarie planul producției 
industriale a fost depășit pe an
samblul regiunii cu 1,6 la sută, iar 
productivitatea muncii planificată 
— cu 0.3 la sută, arătîndu-se că oa
menii muncii din întreprinderi s-au 
angajat, în întrecerea în cinstea ce
lei de-a XX-a aniversări a eliberă
rii patriei, să depășească în acest 
an producția globală cu aproape 93 
milioane lei și să obțină economii 
suplimentare la prețul de cost în 
valoare de 35 milioane lei.

★

Conferința regională de partid a 
dezbătut pe larg problemele legate 
de dezvoltarea agriculturii. Deși 
condițiile climatice au fost mai pu
țin favorabile în perioada 1962-1963, 
producția medie la hectar a crescut 
cu 108 kg la grîu și 581 kg la po
rumb. O contribuție de seamă la 
sporirea producției agricole au adus 
gospodăriile agricole de stat, îndeo
sebi ca urmare a unei mai bune 
profilări și specializări a produc
ției. G.A.S. Variaș, Bulgăruș, Nădlac 
și altele au recoltat producții con
stante de peste 3 000 kg de grîu și 
peste 5 000 kg de porumb boabe la 
ha. Multe gospodării colective au 
obținut de asemenea bune rezultate, 
care ilustrează superioritatea agri
culturii socialiste.

— Față de anul 1960, în raionul 
nostru, producția medie la hectar a 
crescut cu 35 la sută la grîu, iar la 
porumb cu 45 la sută — a spus tov. 
Zoltan Nagy, președintele Consiliu
lui agricol raional Lugoj. Aceste re
zultate au fost posibile îndeosebi 
datorită lucrărilor de fertilizare a 
solului, folosirii de soiuri de sămîn- 
ță de înaltă productivitate, aplică
rii regulilor agrotehnice avansate. 
Avem însă rezerve mari de sporire 
a producției agricole.

De altfel, darea de seamă și mulți 
vorbitori, printre care tov. Cons
tantin Anderen, președintele consi
liului agricol regional, Aurel Mi- 
huț, prim-secretar al Comitetului 
raional de partid Sînnicolau Mare, 
Marin Capisizu, directorul Trustului 
Gostat Timișoara, au arătat că pro
ducția de cereale a regiunii nu este 
încă pe măsura condițiilor pedocli
matice, a puternicei baze tehnico- 
materiale de care dispune, a expe
rienței bogate a țăranilor și a spe
cialiștilor din agricultură. între uni
tăți și raioane cu condiții de sol și 
climă asemănătoare se mențin dife
rențe mari de producție. în ultimii 
doi ani, producția de grîu în gos
podăriile colective din raionul Ti
mișoara s-a ridicat la 1 702 kg în 
medie la ha, în timp ce gospodăriile 
colective din raionul Arad au obți
nut numai 1 540 kg.

în conferință s-a scos în evidență 
că organele de partid, consiliile a- 
gricole nu au dat peste tot atenția 
cuvenită extinderii culturilor iriga
te, cu toate că regiunea se bucură 
de condiții naturale favorabile — 
existența apei freatice la adîncime 
mică și numeroase cursuri de apă.

Conferința a evidențiat realizările 
în domeniul dezvoltării legumicul- 
turii, în special în jurul orașelor 
Timișoara și Arad ; s-a subliniat 
necesitatea unei mai bune eșalonări 
a producției pentru aprovizionarea 
continuă a pieței cu sortimente va
riate, pe o perioadă cît mai înde
lungată a anului.

Darea de seamă și mulți delegați, 
printre care Arcadie Giurgev, pre
ședintele G.A.C. Diniaș, Trifu Corio
lan, președintele G.A.C. Gătaia. s-au 
ocupat pe larg de problemele creș
terii animalelor. Un număr tot mai 
mare de gospodării colective au pro
dus peste 5 000 kg carne la suta de 
hectare. Gospodării colective ca cele 
din Nerău, Peciul Nou, Liebling, Sîn- 

petru-German ș.a. obțin din sectorul 
zootehnic peste 40 la sută din tota
lul veniturilor.

Referindu-se la problema lărgirii 
bazei furajere, ca problemă cheie a 
dezvoltării sectorului zootehnic, tov. 
Nicolae Magda, prim-secretar al Co
mitetului raional de partid Caran
sebeș, a arătat că în raion, unde sînt 
suprafețe întinse de pășuni și finețe, 
se pot asigura — printr-o bună în
treținere, prin supraînsămînțare șl 
îngrășare — furaje pentru un nu
măr dublu de animale, fără a se so
coti și nutrețurile cultivate.

Pentru a sprijini dezvoltarea pro
ducției vegetale și animale, confe
rința a cerut organelor și organiza
țiilor de partid, consiliilor agricole 
să desfășoare în continuare o intensă 
muncă politică și organizatorică în 
vederea consolidării economico-or- 
ganizatorice a gospodăriilor colec
tive, în special a celor cu rezultate 
mai slabe, ajutîndu-le efectiv să 
dezvolte ramurile pentru care au 
condiții prielnice.

★

Un loc important în lucrările con
ferinței l-au ocupat problemele ac
tivității culturale și științifice. Cen
trul universitar Timișoara cuprinde 
5 institute de învățămînt superior, 
cu 19 facultăți și 34 de secții, frec
ventate de aproape 10 000 de stu- 
denți, la cursurile de zi și serale, 
în 1962 a luat ființă Universitatea 
din Timișoara. în cadrul Bazei de 
cercetări a Academiei R. P. Romîne 
și în institutele de învățămînt supe
rior se desfășoară o bogată activita
te științifică.

— Munca de cercetare științifică 
s-a ridicat la un nivel mai înalt, atît 
prin tematica pe care o abordează, 
cît și prin sporirea eficacității ei 
practice — a spus tov. prof. univ. 
Ion Anton, prorector al institutului 
politehnic, membru corespondent al 
Academiei R.P. Romîne. Este tot mai 
fructuoasă colaborarea dintre cerce
tătorii științifici și întreprinderi. Da
toria noastră este să dezvoltăm ac
tivitatea de cercetare, să evităm 
dispersarea forțelor, să ne concen
trăm spre temele majore ale dezvol
tării științei în strînsă legătură cu 
cerințele economiei naționale, să ur
mărim îndeaproape aplicarea în 
practică a rezultatelor cercetărilor.

Tov. Ion Curea, rectorul ’Univer
sității, a relevat necesitatea unei 
exigențe sporite în instruirea studen
ților, în îmbogățirea cursurilor cu 
cele mai noi cuceriri ale științei, în 
lumina ideologiei marxist-leniniste. 
Studentul Gheorghe Dumitrescu, de 
la Institutul agronomie, a exprimat 
recunoștința studenților față de 
partid și guvern pentru condițiile de 
studiu și de viață create, angajîn- 
du-se în numele colegilor săi să 
muncească cu abnegație la locurile 
de muncă unde vor fi repartizați.

în cuvîntul său, tov. Gheorghe 
Leahu, directorul Teatrului romîn 
de stat din Timișoara, și Alex. 
Jebeleanu, secretarul Filialei Ti
mișoara a Uniunii scriitorilor, 
au scos în evidență realizările 
oamenilor de artă din regiune, ex- 
primînd hotărîrea lor de a ridica 
creația literară și artistică la un 
nivel tot mai înalt, ca formă și con
ținut.

★
în încheierea discuțiilor a luat 

cuvîntul tovarășul Chivu Stoica, 
membru al Biroului Politic și secre
tar al C.C. al P.M.R., care a trans
mis conferinței, membrilor de. partid 
și tuturor oamenilor muncii din re
giune un călduros salut din nartea 
Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn și personal a to
varășului Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Dînd o înaltă apreciere lucrărilor 
conferinței, care s-au desfășurat la 
un nivel ridicat și au înzestrat or
ganele de partid din regiune cu un 
prețios capital de propuneri și ob
servații constructive, vorbitorul a 
evidențiat forța organizației de 
partid din regiune, maturitatea ei. 
subliniind că succesele obținute de 
oamenii muncii bănățeni arată că 
organizațiile de partid, comitetul re
gional și biroul comitetului regional 
au muncit bine, se ocupă cu mai 
multă competentă de rezolvarea di
feritelor probleme ale dezvoltării e- 
conomiei și culturii. Aceste realizări 
constituie o bază puternică pentru 
îndeplinirea cu succes a planului pe 
1964, pentru atingerea unor niveluri 
superioare celor prevăzute inițial la 
principalii indicatori economici.

Vorbitorul s-a ocupat apoi de cî- 
teva probleme de principală însem
nătate care ar trebui să stea în a- 
tenția organizațiilor de partid.

în legătură cu organizarea mun
cii în fiecare fabrică și uzină. în 
așa fel îneît planul să fie îndeplinit 
ritmic și la toți indicatorii, în' toate 
întreprinderile, el a subliniat că 
uzinele metalurgice de la Reșița, 
Bocșa, Arad, Timișoara, sînt uzine 
mari, dotate cu tehnică modernă, cu 
specialiști de o înaltă pregătire, cu 
muncitori calificați, care și-au tre
cut din tată-n fiu tradiția de meta
lurgist. Partidul și guvernul cer co
lectivelor acestor uzine ca, împre
ună cu colectivele altor întreprin
deri din țară, să depună toate efor
turile pentru a rezolva importante 
probleme ale înzestrării economiei 
naționale cu mașini și utilaje grele, 
la nivelul tehnicii mondiale,

în mod deosebit vorbitorul a 
insistat asupra problemelor creșterii 
productivității muncii, problemă cu 
aspecte specifice în regiunea Banat, 
deficitară ca forță de muncă. Orga
nizațiile de partid vor obține succese 
în lupta pentru creșterea continuă a 
productivității muncii numai dacă 

vor urmări îndeaproape organizarea 
tot mai perfecționată a procesului 
de producție, folosirea procedeelor 
tehnologice modeme, pregătirea fa
bricației la un nivel cît mai înalt și 
asigurarea cu scule și dispozitive, în
cărcarea cît mai deplină a mașini
lor, ridicarea continuă a calificării 
muncitorilor, aprovizionarea ritmică 
cu materii prime și materiale.

De cea mai mare importanță în a- 
ceastă privință sînt promovarea 
perseverentă în producție a tehnicii 
noi, modernizarea utilajelor, extin
derea mecanizării — o dată cu in
troducerea pe scară largă a norme
lor cu motivare tehnică. Tehnica 
nouă, cea mai modernă — acesta este 
obiectivul spre care conducerea de 
partid, tovarășul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej personal, cer să fie orien
tate toate eforturile.

Referindu-se la problema calității 
produselor, tovarășul Chivu Stoica a 
subliniat că aceasta nu este o noțiu
ne statică, ci evoluează în directă 
dependență de dezvoltarea forțelor 
de producție, a științei și tehnicii — 
și, totodată, de ridicarea nivelului de 
trai, de creșterea exigențelor șl ce
rințelor populației, care dorește măr
furi mai bune și mai frumoase, în
grijite ca finisaj, cu o linie estetică, 
modernă. Produsele de slabă calitate 
înseamnă materii prime irosite, măr
furi nevandabile, înseamnă stocuri, 
pierderi pentru stat și pierderi pen
tru consumatori. Se impune și stră
duința pentru o prezentare cît mai 
atractivă, pentru un nivel mai 
înalt, mai cult de deservire — fie 
că este vorba de comerț, de alimen
tația publică, de cooperația mește
șugărească ori de industria locală.

Ocupîndu-se în continuare de pro
blemele agriculturii, vorbitorul a a- 
nalizat o serie de aspecte con
crete ale sporirii producției de grîu 
și porumb, aplicării îngrășămintelor, 
extinderii irigațiilor. Așa cum a re
comandat conducerea partidului, 
este nevoie să se creeze în fiecare 
gospodărie agricolă de stat și gospo
dărie colectivă cel puțin cîte un lot 
pe care să se experimenteze tehnica 
irigării, a folosirii amendamentelor 
și îngrășămintelor, pentru a se cu
noaște comportarea culturilor în 
funcție de sol și condiții climaterice 
și pentru a se acumula experiența 
necesară trecerii la extinderea su
prafețelor irigate.

Colectivizarea agriculturii permite 
să fie larg dezvoltată experiența ță
rănimii bănățene în creșterea anima
lelor. Trebuie însă sporite cantită
țile de furaje, să se permanentizeze 
colectiviștii și muncitorii care lucrea
ză în sectorul zootehnic, să se, 
îmbunătățească asistența zoove- 
terinară.

O rezervă de creștere a produc
ției animaliere și de sporire a veni
turilor țărănimii o constituie anima
lele proprietate personală a colecti
viștilor, precum și cele ale țăranilor 
din zonele necolectivizabile. Organi
zațiile de achiziții și contractări, 
cooperația de consum • trebuie să 
sprijine gospodăriile personale ale 
țăranilor colectiviști și individuali 
să cultive furaje valoroase, să le 
ajute cu semințe selecționate de le
gume și alte plante tehnice, cu cre
dite și să atragă spre fondul central 
cantități mai mari de produse din 
aceste gospodării.

Tovarășul Chivu Stoica s-a ocupat 
apoi de diferite aspecte ale dezvol
tării învățămîntului, științei și cultu
rii în Banat, relevînd că intelectua
litatea bănățeană urmează cu în
credere partidul, își aduce contribu
ția apreciată la înflorirea economică 
și îmbogățirea patrimoniului cul
tural.

în continuare, vorbitorul s-a 
oprit asupra problemelor' întăririi 
organizației regionale de partid, a 
rolului său conducător, a influenței 
în mase și a forței sale de mobili
zare, îmbunătățirii continue a acti
vității politice, organizatorice și a 
muncii ideologice a organizațiilor 
de partid. Apoi a relevat rodnica 
muncă educativă desfășurată de or
ganizația regională de partid în spi
ritul dragostei față de patria noas
tră socialistă, al întăririi continue a 
frăției de nezdruncinat dintre oame
nii muncii romîni și cei aparținînd 
minorităților naționale.

Avem un tineret minunat, plin de 
energie și pasionat, dornic să rea
lizeze fapte mărețe. Este de datoria 
noastră, a organizațiilor de partid, 
să ne ocupăm cu cea mai mare grijă 
de organizațiile U.T.M., să cultivăm 
în rîndurile tineretului dragostea 
pentru muncă și învățătură, morala 
noastră nouă, devotamentul față de 
patrie, hotărîrea de a da tot ce are 
mai bun cauzei propășirii țării.

Subliniind că viitorul comitet re
gional va conduce activitatea pentru 
încheierea ultimilor doi ani ai pla
nului șesenal, tovarășul Chivu 
Stoica a spus : Vă rog să-mi permi
teți să-mi exprim convingerea că or
ganizația din Banat a partidului, co
mitetul regional de partid pe care-1 
veți alege, vor fi la înălțimea aces
tor sarcini, vor munci cu toată ab
negația și devotamentul pentru în
făptuirea politicii partidului, pentru 
desăvîrșirea construcției socialiste.

★
Conferința a ales noul comitet re

gional și comisia de revizie ; în pri
ma ședință a comitetului regional a 
fost ales ca prim-secretar tov. Petre 
Blajovici, membru supleant al C.C. 
al P.M.R.

într-o atmosferă de însuflețire și 
puternic entuziasm, delegații la con
ferință au adresat Comitetului Cen
tral al P.M.R., tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej o telegramă prin care 
exprimă hotărîrea comuniștilor, a 
tuturor oamenilor muncii din regiu
nea Banat de a munci cu toată ener
gia pentru înfăptuirea grandiosului 
program elaborat de Congresul al 
III-lea al P.M.R. de desăvîrșire a 
construcției socialiste.

MIRCEA ANGELESCU 
ION CHIUJDEA

i H *

In hala de montaj a uzinelor „Strungul" din Arad TTE SCRIUConcert Theodor Rogalski
Un muzician complet — șef de 

orchestră, compozitor și pedagog — 
artist de cultură vastă, întotdeauna 
prompt în a promova noul, valoa
rea autentică, un animator al vieții 
muzicale romînești, acesta a fost 
Theodor Rogalski. încă din primii 
ani ai revoluției culturale, în anii 
de înfiripare a culturii socialiste, 
Rogalski a înțeles semnificația pro
gresistă a misiunii sale. Lui îi da
torăm interpretarea a numeroase 
prime audiții ale lucrărilor noi ro
mînești, a unor compoziții care au 
deschis orizontul publicului nostru 
spre valorile muzicii contempo
rane din alte țări ; îi datorăm in
genioase orchestrații ale unôr creații 
ale compozitorilor noștri sau ale 
clasicilor, precum și cîteva valoroa
se comppziții personale, moartea 
prematură neîngăduindu-i să le 
adauge altele, pè măsura talentului 
său. Și îmi pare o datorie a e- 
voca profilul moral al acestui om 
cald, generos, care a încurajat as
pirațiile tinerilor artiști, călăuzin- 
du-i cu înțelepciune matură, învă- 
țîndu-i să prețuiască tradiția și să 
descopere ei înșiși noul.

E binevenită, de aceea, inițiativa 
Filarmonicii de stat „George Enes- 
cu" și a dirijorului Mircea Basarab 
de a prezenta într-un concert o 
parte din moștenirea muzicală a lui 
Rogalski, de la a cărui încetare din 
viață s-au împlinit 10 ani.

Rogalski nu a avut timpul să-și 
valorifice din plin talentul și cu
noștințele sale de muzician crea
tor. Marele său talent de or
chestrator (fusese elevul lui Mau
rice Ravel și intenționa să scrie un 
tratat de orchestrație) s-a afirmat 
în lucrări de proporții relativ redu
se. Dar orchestra simfonică nu era. 
în concepția sa, decor. înveșmîntare 
exterioară, ci esență muzicală. Cu fie
care nouă audiție a celor „Trei dan
suri romînești“ — lucrare de mare 
succes în țară și peste hotare din re
pertoriul permanent al Filarmoni
cii „George Enescu“ — se impune a- 
ceastă trăsătură a stilului lui Ro
galski. In tematica de inspirație 
populară. în melodia desfășurîndu-se 
pe un ritm persistent a „Gaidei“, 
în bărbăția dansului ardelenesc sau

TEATRE®CIHEMA®IELEVHHJ^E
TEATRE : Teatrul de Operă șl Balet 

al R. P, Romîne : Rigoletto — (orele
19,30).  Teatrul de stat de Operetă : Să
rutul Cianitei — (orele 19,30). Teatrul 
Național „I- L. Caragiale“ (Sala Palatului 
R. P. Romîne) : O femeie cu bani — (o- 
rele 19,30) ; (Sala Comedia) : Regele Lear
— (orele 19) ; (Sala Studio) : Nora — (o- 
rele 19,30). Teatrul „C. I. Nottara“ (Sala 
din bd. Magheru) : Peer Gynt — (o- 
rele 19,30) ; (Sala Studio) : Unchiul Va- 
nea — (orele 20). Teatrul „Lucia 
Sturdza Butandra“ (Sala din bd. Schitu 
Măgureanu nr. 1) : Cum vă place — (o- 
rele 19,30) ; (Sala Studio, din str. Alex. 
Sahia nr 70 A) : Tache, Ianke și Cadîr
— (orele 19,30). Teatrul de Comedie : 
Casa Inimilor sfărîmate — (orele 19,30). 
Teatrul Muncitoresc C.F.R.-Giulești : 
Băiat bun, dar... cu lipsuri — (orele
19.30) . Teatrul pentru copii șl tineret 
(Sala din str. C. Miile) ; De Prctore 
Vincenzo — (orele 20) ; (Sala din 
str. Eremia Grigorescu, fost cinema „V. 
Alecsandrl“) : Misterul clsmei — (orele
9.30) . Teatrul evreiesc de stat ; Mutter 
Courage — (orele 20). Teatrul satiric 
muzical ,,C. Tănase“ (Sala Savoy) : Re
vista de altădată — (orele 20). Ansam
blul de cîntece șl dansuri al C.C S. : 
Cîntă țara mea — (orele 20). Teatrul 
„Țăndărică" (Sala Academiei) : Punguța 
cu doi bani — (orele 16). Circul de stat : 
Circul florilor de gheață — (orele 19,30)

CINEMATOGRAFE : Pași spre lună : 
Patria (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21). Lupeni 
29 (ambele serii) ; Lumina (de la ore
le 10 la orele 13 rulează în continuare ; 
16,15; 19.30) Rusalka — cinemascop : Re
publica (9,45; 11,45; 14; 16.30; 18,45; 21). 
Grivița (10; 12,15; 16; 18 15: 20.30). Fla
mura (10; 12,15; 16; 18,15; 20.30). Hoțul 
din San Marengo : Carpați (10; 12; 14; 
16), Capitol (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 
21), Giulești (10; 12; 14; 16: 18.15; 20.30). 
Bucegi (10, 12; 14: 16: 18; 20). Aurora 
(9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), Modern (9; 

zvîcpirea îndrăzneață spre înalt a 
horei muntenești, Rogalski a deslu
șit mai întîi sensul emoțional, ima
ginea plastică, fiorul poetic ; toc
mai acestea sînt puse în lumină de 
glasurile orchestrei simfonice.

„Fresca antică“ — excelentă mu
zică pentru coregrafie, deși autorul 
nu a avut în vedere decît o vagă 
fabulație pastorală, care constituie 
subtextul de atmosferă al compozi
ției — și cele „Trei piese pentru or
chestră“, destinate ilustrării unor 
jurnale cinematografice redînd i- 
magini ale construcției socialiste, sînt 
lucrări încă puțin cunoscute. Inter
pretarea îngrijită a orchestrei, sub 
bagheta lui Mircea Basarab, a avut 
transparența și discreția necesare a- 
cestei muzici, care se desfășoară, în 
genere, în tonuri de acuarelă delica
tă, atingînd, pe alocuri doar, intensi
tăți sonore (de pildă piesa nr. 1, Mo
derato — cu o gradație atît de bine 
realizată).

Partea a doua a programului a 
cuprins orchestrații ale unor1 opere 
clasice. Mai mult decît oriunde, în 
versiunea orchestrală a ciclului 
„Iubire și viață de femeie“ de Schu
mann se simte această culme a li
rismului romantic, consecvența cu 
care Rogalski avea în vedere valo
rificarea expresiei interioare, a su
flului dramatic al muzicii, prin tim- 
brurile diverse ale instrumentelor.

Arta Florescu, a cărei recentă 
distincție cu titlul de artistă a po
porului vine să confirme și să în
cununeze prestigiul pe care cântă
reața l-a dobîndit prin creații de ca
litate artistică deosebită, a tălmă
cit liedurile cu acea putere de con
turare prin cînt a sentimentelor o- 
menești proprie cu adevărat numai 
interpreților sensibili și dotați cu o 
desăvîrșită muzicalitate.

Concertul s-a încheiat cu un ciclu 
de valsuri pentru cor de Brahms, 
orchestrate de Rogalski (conducerea 
corului Filarmonicii — prof. D.D. 
Botez), și acestea încă necunoscute. 
A fost un reușit omagiu adus me
moriei unei mari personalități a 
vieții muzicale romînești.

ADA BRUMARU

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), Flo- 
reasca (16; 18,15; 20,30). Seara prietenilor 
filmului ; Carpați (orele 19). 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), Tomis (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; 18,30; 20,30), Co- 
troceni (15; 17; 19; 21). A 12-a noapte : 
Lira (15,30; 18; 20,30), Miorița (10; 12; 14; 
16; 18,15; 20,30). Nu-i loc pentru al trei
lea : Union (15,30; 18; 20,30). Program de 
filme pentru copii : Doina (orele 10). 
Magazin film : Doina (11,30; 14,30; 16,30; 
18,30; 20,30), Dacia (10; 11,45; 13,30; 15,30; 
17,15; 19; 21). Flacăra (14,30; 16.30; 18,30;
20,30).  Un ciclu de filme documentare : 
Timpuri Noi (de la orele 10 la orele 17 
rulează în continuare ; 19; 21). Tudor 
— cinemascop (ambele serii) ; înfrățirea 
între popoare (10; 16; 19,30), Volga (10,30; 
14: 19,30) Parașutiștil : Cultural (16; 18,15,
20,30).  Pisica de mare : Buzești (14,30; 
16,30; 18,30; 20,30). Elena din Troia — ci
nemascop ; Crîngașl (14; 16,15; 18,30; 
20,45). Ultimul tren din Gun Hill : Uni
rea (11; 16; 18; 20). Qlvitoq : Cosmos 
(16; 18; 20). A dispărut o navă : Munca 
(15; 17; 19; 21). Medicamentul care u- 
clcle (ambele serii) : Popular (16; 19,30). 
Jurnalul Annei Frank — cinemascop : 
Arta (15; 17,45; 20,15). Viitorul (14.30; 17,30;
20,30).  Cartouche — cinemascop : Colen- 
tina (14; 16; 18; 20). Podul : Luceafărul 
(16; 18,15; 20,30), Pacea (16; 18; 20) Iurta 
de aur : Progresul (15,30; 18; 20,15). Pom
pierul atomic : Ferentari (15; 17; 19; 21). 
Privește înapoi cu mînie : Adesgo (15: 
17; 19; 21), Valsul nemuritor : Vltan 
(15.30; 18; 20,30). Primul reportaj - ci
nemascop ; Moșilor (15.30; 18; 20,30).

TELEVIZIUNE : Orele 17,00 — Aspecte 
de la concursul Internațional de tenis

CORESPOWBEMȚ» VOLUTORI

S-a pierdut
un... vagon

întreprinderea raională de in
dustrie locală Caracal a prevăzut 
în planul de investiții pe acest 
an să-și procure două excava
toare, dintre care unul cu echipa
ment de draglină. A contractat 
aceste utilaje cu Uzinele „Pro
gresul“ din Brăila, care au li
vrat unul din excavatoare cu 
5 luni înainte de termenul pla
nificat. Delegatul nostru s-a pre
zentat la uzină la 2 februarie. 
Draglina a fost expediată cu va
gonul nr. 308229. Ne așteptam ca, 
în cel mult patru zile de la ple
carea din Brăila, draglina să in
tre în producție la balastiera 
Stoenești. Calculele noastre nu 
s-au adeverit. Vagonul „s-a pier
dut“ cine știe unde și noi tot dăm 
telefoane fără nici un rezultat...

NICOLAE FLEARÄ 
șef serviciu producție I.R.I.L.

Caracal
P. S. In ultimul moment, vagonul a 

fost găsit ! După unsprezece zile de 
peregrinări, el a sosit, joi 13 februarie, 
la destinație.

Au uitat
Sînt aproape șase ani de cînd, 

în cartierul Steagul Roșu din 
Brașov, au fost date în folosință 
blocurile cu numerele 20, 21, 22, 
23 și clădirea școlii. în urma con
structorilor au rămas drumuri de 
acces și trotuare neamenajate, 
pline de gropi. Am crezut că si- ( 
tuația nu va dura prea mult și 
sfatul popular orășenesc se va în- ' 
griji de pavarea drumurilor din
tre blocurile noastre. Dar nici 
pînă acum ele n-au fost amena
jate. Sfatul popular a uitat, se 
vede, să se achite de această în
datorire.

Un grup de locatari

de masă — Transmisiune de la Sala 
Sporturilor Floreasca. 18,30 — Universi
tatea tehnică la televiziune ; Probleme 
și răspunsuri de ing. Livlu Macovcanu. 
19,00 — Jurnalul televiziunii. 19,10 — 
Tineri gimnaști. 19,35 — Din viața ani
malelor (VI). 20.00 — Emisiunea „Săptă- 
mîna“. 21,00 _ Filmul documentar „Del
ta necunoscută". 21,10 — Muzică distrac
tivă. In încheiere : Buletin de știri șl 
buletin meteorologic.

CUM E VREMEA
Ieri în țară : Vremea s-a răcit în cea 

mal mare parte a țării. Cerul a fost va
riabil, mal mult noros. Au căzut pre
cipitații temporare sub formă de nin
soare în Ardeal, Oltenia și Moldova, iar 
în celelalte regiuni ninsorile au avut 
caracter izolat. în Dobrogea pe alocuri 
a plouat. Vîntul a suflat potrivit din 
sectorul vestic cu intensificări pînă la 
tare șl în rafale în jumătatea de nord 
a țării, unde Izolat a spulberat zăpada. 
Temperatura aerului la ora 14 înregistra 
valori cuprinse între plus 7 grade la 
Constanța șl Medgidia șl minus 7 grada 
la Suceava șl Zalău. In București : Vre
mea s-a răcit ușor, Iar cerul a fost va
riabil. mal mult noros. Vîntul a suflat 
potrivit din sectorul vestic. Temperatura 
maximă a atins plus 3 grade.

Timpul probabil pentru următoarei» 
trei zile : 15, 16 și 17 II 1964 : Vremea sa 
menține în general umedă, cu cer va
riabil, mal mult noros. Ninsori locale. 
Vînt potrivit din nord-vest. Tempera
tura în scădere ușoară la început, apoi 
în creștere. Minimele vor fl cuprinse în
tre minus 4 șl minus 14 grade, local mal 
coborîte la început, iar maximele întră 
plus 4 și minus 6 grade. In București t 
Vreme în general umedă, cu cer varia
bil. Temporar precipitații. Vînt potrivit 
din vest. Temperatura în scădere la în
ceput, apoi în creștere.
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2 200 000

Alături de volume străvechi și neobișnuit de 
mari, o carte liliputană aliată în colecția 

bibliotecii clujene

cărămizi refractare si- 
lico-aluminoase, semi- 
acide, antiacide, precum 
și mortare refractare. Se 
fabrică aproape 50 000 de 
repere refractare de for
me și mărimi diferite, cu 
greutatea variind între 
100 de grame — cît un 
baton de ciocolată — și 
600 kg — cît un panou de 
prefabricate de beton ! 
Produsele Fabricii „Re
fractar" sînt folosite la 
căptușirea regeneratoare
lor, cuptoarelor Martin, la 
oalele de turnat oțel și 
fontă, la cubilouri și ca
zane de aburi, în instala
țiile de acid sulfuric și 
clorhidriç, la căptușeala 
bolților de la focarele lo
comotivelor.

Pînă acum 3—4 ani, ar
derea produselor refrac
tare se făcea aici cu căr
bune brun superior, adus 
din Valea Jiului. După 
intrarea în funcțiune a

secției de gazeificare, a- 
cesta a fost înlocuit cu 
lignit inferior extras din 
regiune. Folosirea gazului 
de gazogen rezultat din 
lignit a permis și crește
rea indicelui de utilizare a 
cuptoarelor cu 35 la sută. 
Anul trecut a fost per
fecționat sistemul de ali
mentare cu lignit a gazo- 
genului, s-au făcut unele 
modificări la grătarele 
de ardere. In urma aces
tor lucrări, capacitatea 
secției a crescut de 3 ori, 
iar consumul specific de 
combustibil a scăzut cu 
22 la sută. Recent s-au 
realizat produse noi : că
rămizi refractare legate 
chimic, care nu necesită 
ardere, cărămizi refrac
tare ușoare pentru izola
rea agregatelor termice 
și altele.

H. GROSU

Mai rar dar totuși...

O VIZITA RODNICA
Declarația făcură de tovarășul S. Vukmanovici-ïempo 

la plecarea din București Lucrările Plenarei C.C. al P.C.U.S.

Biblioteca Universității 
din Cluj are în prezent 
un fond de peste 
2 200 000 cărți literare, 
științifice, tehnice de di
verse specialități.

In ce privește ritmul 
de înzestrare cu cărți 
este semnificativă urmă
toarea comparație : în 
1938 biblioteca dispunea 
doar de circa 500 000 de 
volume. Acestea fusese
ră acumulate în aproa
pe 70 de ani. De atunci 
și pînă în prezent nu
mărul cărților a crescut 
de mai bine de 4 ori. 
Numai anul trecut au 
intrat în patrimoniul bi
bliotecii 65 000 volume. 
Se poate spune că aceas
tă. instituție este cea mai 
solicitată din oraș. In 
1963 s-au înregistrat 963

de mii de cereri pentru 
consultarea a 1 380 000 
de cărți, reviste etc. din 
partea unui mare număr 
de studenți, oameni de 
cultură și artă, cercetă
tori.

Două săli sînt desti
nate colecțiilor speciale, 
care cuprind peste 80 000 
de cărți vechi, stampe, 
manuscrise etc. Cea mai 
veche carte datează de 
la 1 475. Aici se găsește 
și prima carte tipărită 
la Cluj în 1 550, singurul 
exemplar care se mai 
păstrează.

Biblioteca are relații 
cu peste 1100 de institu
ții similare din 73 de 
țări, cu care face schim
buri de tipărituri.

AL. MUREȘAN

Zile de iarnă. Gerul 
a aruncat poduri de 
gheață peste ape, dar 
pescarii amatori sînt 
în plin sezon de pescuit. 
Un ' pescuit mai puțin o- 
bișnuit : la copcă. Locul 
de întîlnire — lacul 
Siutghiol. Echipați cu 
șube, pîslari, mănuși și 
cu nelipsitul termos cu 
ceai cald, pescarii a- 
matori, după ce au făcut 
cu toporul o bortă în 
gheață cît să vîri pum
nul, înfruntă cu bărbă
ție frigul și uneori chiar 
riscurile unei așteptări 
zadarnice.

în acest sezon, pes
cuitul e simplu. Nu 
mai sînt probleme de 
nadă, momeală sau ale
gerea locului. Prin spăr
tura făcută în gheață, ei 
plimbă în sus și în jos, 
atîrnat de un fir de ny
lon, un peștișor din me
tal de care e prins cîrli- 
gul — brișcă. Uneori, ce-i 
drept cam rar, se lasă 
prinși ' și pești adevărați. 
Unul dintre pescari (cel 
pe care-l vedeți în foto
grafie) se lăuda că nu
mai cu o zi în urmă a 
prins trei știuci de cel 
puțin 2 kg fiecare, o ba-

bușcă și un șalău. L-am 
crezut. Dovada? In undi
ță îi atîrna un biban de 
50 de grame.

Așa sînt pescarii ama
tori : frați buni cu vînă- 
torii. Ei spun că cel mai 
mare pește rămîne întot
deauna cel scăpat din un
diță. Dar pasiunea e pa
siune. Și ea se manifestă 
deopotrivă la toți cei 
peste 1 500 de pescari a- 
matori din Constanța.

V. MIHAI

Trei gemeni

La poalele Apusenilor, 
tn localitatea Aleșd, a 
existat cîndva o vărărie. 
Ulterior a fost transfor
mată în cărămidărie. 
Totul se făcea manual, 
doar tracțiunea era ani
mală. In anii puterii

populare, vechea cărămi
dărie a fost reprofilată, 
reconstruită, modern uti
lată și, pe baza argilelor 
și calcarurilor din veci
nătate, a început .să-și 
desfășoare activitatea Fa
brica „Refractar"-Aleșd. 
întreprinderea produce

Colectivista Rahira 
Boca a născut trei ge
meni : Gheorghe, Gavril 
și Grigore, în greutate de 
1,700 kg, 2,200 și 2,350. 
Atît mama cît și copiii, 
care au început să cîștige 
în greutate, se prezintă 
bine. Mai puțin obișnuit 
poate decît nașterea ce
lor trei gemeni este fap
tul că doi din ei s-au năs
cut în altă localitate. în 
ziua nașterii viscolise atît 
de tare în raionul Gura 
Humorului, incit mama 
hotărîse să rămînă a-

casă, în satul Cajvana, și 
să nu se mai ducă la ma
ternitate. Au asistat-o o 
doctoriță și o moașă. A 
născut seara primul co
pil, dar n-a mai putut 
naște pe ceilalți doi. Via
ța îi era în pericol. A 
doua zi în zori Rahira 
a fost transportată — o 
parte din drum cu sania, o 
parte cu mașina Salvării, 
din cauza troienelor — 
la Suceava, unde i. s-au 
făcut intervențiile nece
sare.

N. ȚUICU

înainte de a părăsi R. P. Romînă, 
tovarășul Svetozar Vukmanovici- 
Tempo, președintele Consiliului Cen
tral al Uniunii Sindicatelor din 
R. S. F. Iugoslavia, conducătorul 
delegației sindicale iugoslave care 
ne-a vizitat țara, a făcut următoa
rea declarație :

La invitația Consiliului Central al 
Sindicatelor din R. P. Romînă, dele
gația noastră a vizitat timp de 10 
zile Romînia, întorcînd în felul a- 
cesta vizita pe care ne-au făcut-o în 
toamna trecută reprezentanții sindi
catelor din Romînia, în frunte cu 
tovarășul Martin Isac.

Făcînd bilanțul impresiilor pe care 
le-am cules în timpul vizitei noastre, 
aș dori, în primul rînd, să subliniez 
că ea s-a desfășurat într-o atmosfe
ră cordială caracterizată prin felul 
deschis în ceea ce privește expune
rea rezultatelor obținute, ca și a mo
dului de rezolvare a unor probleme. 
Aceasta este cea mai bună cale pen
tru colaborarea reciprocă a celor 
două mișcări sindicale ale noastre, 
deoarece toate țările care construiesc 
socialismul întîmpină anumite pro
bleme care trebuie discutate deschis 
și în care trebuie să se facă schimb 
de experiență. Se înțelege că orice 
copiere a unor sau altor rezolvări 
ale anumitor probleme nu numai că 
n-ar contribui la soluționarea lor cu 
succes, ci ar avea rezultate contrarii. 
De aceea, noi sîntem cointeresați să 
vedem cum sînt rezolvate proble
mele în fiecare țară. Sînt convins că 
succesul vizitei noastre în Romînia 
este, în această privință, evident.

Delegația noastră s-a interesat în 
mod special de succesele pe planul 
dezvoltării industriale a Romîniei. 
Aceasta cu atît mai mult cu cît ță
rile noastre au structură economică 
asemănătoare. Am moștenit de la 
regimurile capitaliste economii ne
dezvoltate și am fost nevoiți să 
parcurgem drumuri asemănătoare în 
industrializare. Pe lîngă aceasta, a- 
tît Romînia cît și Iugoslavia dispun 
de izvoare bogate de materii prime 
pentru dezvoltarea multor ramuri 
industriale. Acest fapt a făcut să 
crească și mai mult interesul nostru 
pentru a vedea cum s-a trecut la re
zolvarea problemelor industrializării 
în Romînia.

Vizitarea unei serii de fabrici — 
de confecții, din industria electro
tehnică, din construcția de ma
șini, siderurgie, industria de mo
toare și industria chimică — ne-a 
dat posibilitatea să ne formăm o 
imagine completă despre rezultatele 
obținute în Romînia. După părerea 
noastră, calea aleasă de Romînia 
în privința industrializării este 
foarte justă. în producție sînt în 
mod just oglindite condițiile și po
sibilitățile proprii, atît în ce privește 
materia primă, cît și ceilalți factori. 
Toate acestea au servit ca bază de 
dezvoltare în primul rînd a acelor 
ramuri care, prin produsele lor, pot 
concura pe piața mondială și care, 
în același timp, dau posibilitatea 
creșterii continue a nivelului de 
trai al oamenilor muncii din Romî
nia. Consider, de asemenea, că tre
buie să subliniem succesele impor
tante obținute în agricultură.

Pe baza celor văzute și discutate, 
am putut, de asemenea, constata ca 
în economia Romîniei nu există ele
mente de autarhie, ce reprezintă 
un pericol potențial pentru toate ță
rile care, la fel ca Romînia, Iugo
slavia și o serie de alte țări, se află

în dezvoltare. Dimpotrivă, în Romî
nia este vizibilă orientarea spre ast
fel de rezolvări tehnice care asigură 
cele mai contemporane și cele mai 
avansate procese tehnologice de pro
ducție bazate pe utilaje de cel mai 
modern tip. Cel mai esențial lucru 
îl constituie faptul că o asemenea 
tehnică se află în mîinile clasei 
muncitoare din Romînia, ceea ce 
face posibil să se obțină succese și 
mai mari în construirea socialismu
lui, iar prin aceasta și în 1 întărirea 
pe mai departe a forțelor socialiste 
din lume.

Delegația Uniunii Sindicatelor din 
Iugoslavia s-a interesat în mod deo
sebit de problema conducerii în în
treprinderi, de modul și formele de 
stimulare materială și morală a 
muncitorilor, respectiv a unor co
lective mai restrînse și mai largi, în 
fabricile din diferite ramuri econo
mice. în cursul vizitei noastre am 
putut constata că există astfel de in
strumente de stimulare, care întă
resc pretutindeni elanul evident al 
muncitorilor și contribuie la dezvol
tarea mai rapidă a bazei materiale 
a economiei din Romînia. Despre a- 
ceasta vorbesc nu numai datele sta
tistice, ci și tot ceea ce a avut posi
bilitatea să vadă delegația noastră cu 
ocazia vizitelor într-o serie de colec
tive de muncă în care producția și 
productivitatea muncii au un ritm 
înalt de creștere.

Este cu totul de înțeles că astfel 
de succese nu s-ar fi putut obține 
fără o activitate foarte vastă a or
ganizațiilor sindicale din întreprin
deri. Această activitate se desfășoară 
sub diferite forme, începînd cu în
cheierea contractelor colective între 
conducerea tehnico-administrativă a 
fabricii și muncitori, prin care sînt 
reglementate drepturile și obliga
țiile reciproce în privința creării 
condițiilor pentru ca planul între
prinderii să fie realizat și depășit, și 
pînă la o serie de acțiuni prin care 
se merge spre o cît mai completă 
mobilizare a forțelor subiective din 
fiecare secție pentru obținerea unor 
rezultate cît mai bune în activitatea 
economică. Noi am observat, toto
dată, că întrecerea socialistă con
tribuie mult la îndeplinirea, și depă
șirea planului. în această privință 
sindicatul are, de asemenea, un rol 
însemnat, și aceasta nu numai în 
organizarea întrecerii, ci și în spri
jinirea schimburilor de experiență 
între muncitori, secții și chiar 
colective întregi. Stimularea morală 
și materială a fruntașilor și eviden- 
țiaților în întrecerea socialistă con
tribuie și ea la extinderea acestei 
mișcări.

Un rol însemnat îl au sindicatele 
romîne în domeniul rezolvării unei 
serii de probleme sociale, în ce pri
vește protecția muncii, calificarea 
și pregătirea muncitorilor, ca și în 
crearea condițiilor pentru odihna 
oamenilor muncii.

în mod deosebit am fost impresio
nați de atenția pe care organizațiile 
sindicale o acordă activității cultu- 
ral-artistice de amatori. Am avut o- 
cazia să vedem rezultate foarte 
frumoase în acest domeniu, atît la 
cluburile fabricilor, cît și în unele 
orașe.

Convinși fiind că am dezvoltat pe 
mai departe baza colaborării dintre 
cele două organizații ale noastre, noi 
considerăm că vizita noastră a fost 
foarte rodnică și va da rezultate po
zitive.

MOSCOVA 13 (Agerpres). — La 
Moscova își continuă lucrările 
Plenara C.C. .al P.C.U.S. în cadrul 
plenarei au prezentat corapoarte 
miniștrii agriculturii și ai produc
ției și achizițiilor de produse agri
cole din republicile unionale. Apoi 
au început discuțiile pe marginea 
raportului prezentat de I. P. Volov-

cenko, ministrul agriculturii al 
U.R.S.S., și a corapoartelor. La 
plenară au luat cuvîntul președinți 
de colhozuri, directori de sovhozuri, 
secretari ai Comitetelor Centrale 
ale Partidelor Comuniste din repu
blicile unionale, academicieni etc.

Lucrările plenarei continuă.

Propunerea lui U Thant pentru crearea unui
„program de dezvoltare al Națiunilor Unite“
NEW YORK 13 (Agerpres).— Se

cretarul general al O.N.U., U Thant, 
a propus fuzionarea programului de 
asistență tehnică cu fondul special 
al Națiunilor Unite. Aceste două or
ganisme cheltuiesc 137 milioane do
lari anual pentru ajutorarea țărilor 
în curs de dezvoltare.

Propunerea lui U Thant va fi exa
minată de un comitet special care se 
va întruni săptămîna viitoare la se
diul Q.N.Ù. După aceea ea va fi 
prezentată spre aprobare Consiliului

economic și social al Adunării Ge
nerale.

Potrivit declarației lui U Thant, 
fuzionarea celor două organisme în 
cadrul unui „program de dezvoltare 
al Națiunilor Unite" ar coordona 
activitatea unui număr de 11 orga
nisme specializate, ar simplifica ad
ministrația și ar face ca ajutorul 
pentru țările în curs de dezvoltare 
să fie acordat în condiții de „maxi
mă eficacitate“.

Festivitățile din Birmania
RANGOON 13 (Agerpres). — Po

poarele Birmaniei au sărbătorit 
miercuri ziua Uniunii Birmane. Po
trivit tradiției, festivitățile au loc pe 
rînd în diferite regiuni naționale ale 
țării. Anul acesta reprezentanții a 
67 de naționalități s-au întîlnit în 
localitatea Mandalay.

în ajunul sărbătorii naționale în 
țară s-a desfășurat „ștafeta steagu
lui de stat“ care sirpbolizeazä unita
tea Uniunii Birmane și la care au 
participat aproximativ 80 000 de

persoane. S-au deschis expoziții ale 
întreprinderilor și societăților de 
stat.

La mitingul care a avut loc cu 
acest prilej la Rongoon a luat 
cuvîntul președintele Consiliului re
voluționar, generalul Ne Win. Priete
nia și unitatea minorităților națio
nale din Uniunea Birmană, a subli
niat el, constituie baza cea mai im
portantă a construcției țării, a pros
perității ei economice și sociale.

Popoarele din Angola și Mozambic 

vor continua lupta pentru independentă
Conferință de

LONDRA 13 (Agerpres).— La 
inițiativa parlamentarului laburist 
Mendelsohn a avut loc la Londra o 
conferință de presă la care au luat 
cuvîntul reprezentanți ai luptei de 
eliberare națională a popoarelor din 
Angola și Mozambic.

Luînd cuvîntul la conferință, 
Pasque) Mukumbi, conducător al 
Frontului de eliberare din Mozambic, 
a subliniat că țările membre ale 
N.A.T.O. livrează armament Portu
galiei, care duce un război colonial 
în Angola și Mozambic. Fără un a- 
jutor permanent din afară, a spus în

presă Ia Londra

continuare Mukumbi, Portugalia, 
care nu are o industrie militară dez
voltată, nu ar fi putut duce acest 
război împotriva popoarelor din co
loniile sale.

Doamna Mariade Jesus, reprezen
tanta mișcării de eliberare din An
gola, care a luat apoi cuvîntul, a 
subliniat că popoarele din coloniile 
portugheze din Africa nu vor depune 
armele pînă ce nu vor obține liber
tatea și independența. Ea a chemat 
poporul englez să sprijine lupta de 
eliberare națională din Angola și din 
celelalte colonii portugheze din 
Africa.

„Universiada aiöä“ In sala Floreasca a început

PRAGA (Agerpres). — „Univer
siada de iarnă“ se desfășoară în 
mijlocul unui interes general. Ieri, 
mii de spectatori au urmărit la 
Spindleruv MJyn desfășurarea pro
belor de 5 km, 15 km și slalom 
special (masculin). Proba feminină 
de 5 km a scos în evidență pregăti
rea superioară a sportivei sovietice 
Nina Demina, care a terminat în
vingătoare cu timpul de 21’23”29/100. 
Proba de 15 km a fost dominată de 
Igor Voronicikin (U.R.S.S.), care a 
realizat timpul de 51’04’’23/100, fiind 
urmat de Valeri Tarakanov — 
51’49”29/100 și Nikolai Arzilov — 
51’51”78/100.

Foarte atractivă a fost lupta spor
tivă în proba de slalom special 
(masculin). Victoria a revenit schio
rului german Fritz Wagnerberger 
cu timpul de 117”28/100 realizat în 
două manșe. Au urmat în clasament 
japonezul Yoshiharu Fukuhara — 
119”35/100 și Tali Monastîrev 
(U.R.S.S.) — l?0”59/100. N. Pandrea 
(R. P. Romînă) a ocupat locul 28 cu 
134”42/100.

în orașul Pardubice au început 
întrecerile de patinaj artistic (mas
culin). După disputarea figurilor 
impuse, în fruntea clasamentului se 
află cehoslovacul Karel Divin cu 
517,9 puncte. îl urmează japonezul 
Noburu Sato (494,6 puncte) și aus
triacul Podhajski (471,8 puncte). 
Competiția continuă.

I ga e ti e v a
O Conoursul internațional de patinaj vi

teză desfășurat la Oslo a fost oîștigat de 
campionul olimpic Ants Antson (U.R.S.S.) 
cu 176,âu puncte. In ultimele două probe 
s-au înregistrat rezultate foarte bune : so
vieticul Matușevici a terminat pe primul 
loc la 1 500 metri (în 2’08'’4/10), iar nor
vegianul Johanessen a ieșit învingător la 
5 000 m (7'40”4/10).

O Echipele olimpice de fotbal ale An
gliei și Greciei și-au disputat, pe stadionul 
Chelsea din Londra, primul lor meci din 
cadrul preliminariilor turneului olimpic. La 
capătul unui joc foarte disputat au învins 
fotbaliștii englezi cu 2—1 (2—0). Returul 
va avea loc la II martie la Atena, învin- 
gătoarea urmînd să întîlnească pînă la 30 
iunie selecționata olimpică a R.S. Ceho
slovace.

e Selecționata de rugbi XV a Noii 
Zeelande, aflată în turneu în Franța, a 
jucat la Lyon cu o reprezentativă regională 
pe care a învins-o cu 8—5 (0—0),

Concursul internațional
de tenis

Ieri după-amiază, în sala Floreasca din 
Capitală a început concursul international 
de tenis de masă, la care iau parte jucă
tori și jucătoare din 5 țări. In prima din 
cele două zile rezervate turneului pe 
echipe, s-au înregistrat în general rezul
tatele scontate, favorifii obfinînd succese 
care le permit să aspire în continuare la. 
primele locuri ale clasamentelor finale. 
Echipele R. P. Romîne — bărbaji (Negu- 
lescu, Giurgiucă) și femei (Maria Alexan
dru, Ella Constantinescu) — au cîștigat a- 
seară toate partidele, lată rezultatele :

Noutăți f o (balistice
Echipa de fotbal Progresul București va 

susjine în Republica Arabă Unită un tur
neu de 3 jocuri. S-a stabilit ca primul 
meci să aibă loc astăzi la Cairo în com
pania formației F.C. National, campioana 
R.A.U. Următorul joc se dispută la Alexan
dria, data și adversarul nefiind încă pre
cizate.

★

Juniorii romîni, aflaji în turneu peste ho
tare, au întîlnit la Mersin (Turcia), într-un 
meci amical, echipa reprezentativă a țării 
gazdă. Partida a fost cîștigată de fotba
liștii turci cu scorul de 2—1 (1—0).

r î n d u r i
a Peste 80 000 de spectatori au urmărit 

foi pe stadionul San Siro din Milano în- 
tîlnirea retur de fotbal dintre echipele 
A. C. Milan și Real Madrid din cadrul 
sferturilor de finală ale „Cupei campioni
lor europeni”. Fotbaliștii italieni au ter
minat învingători cu scorul de 2—0 (1—0). 
Cîștigînd însă primul joc ou 4—1, Real 
Madrid s-a califioat pentru semifinalele 
competiției.

O Reprezentativele de hochei pe gheață 
alo Norvegiei și Japoniei s-au întîlnit în
tr-un meci amical în orașul norvegian 
Saprsborg. Victoria a revenit gazdelor ou 
13—2 (2—2, 5—0, 6—0). Norvegienii și-au 
luat astfel revanșa pentru înfrîngerea su
ferită cu 4—3 în timpul jocurilor olimpice 
de la Innsbruck.

© In meci retur pentru sferturile de 
finală ale „Cupei orașelor tîrguri” la fot
bal, Juventus Torino și Saragossa (Spania) 
au făcut joc egal (0—0). învingătoare cu 
3—2 în primul meci, Saragossa se califică 
în semifinale.

de masă
Masculin : R. P. Romînă l-Bucureșfi 3—0 ; 
R. S. F. lugoslavia-R. P. Romînă II 3—1 ; 
R. P. Ungară-București 3—0 ; R. P. Ro
mînă l-R. S. Cehoslovacă 3—0 ; R. S. F. 
lugoslavia-R. P. Ungară 3—1.

Feminin : R. P. Romînă II (Folea, Mi- 
halca)-R. S. Cehoslovacă 3—1 ; ,R. P. Un- 
gară-R. P, Romînă tineret 3—0 ; R. P. Ro
mînă l-R. P. Romînă tineret 3—0 ; R. P. 
Ungară-R. P. Romînă II 3—0 ; R. P. Ro
mînă l-R. F. Germană 3—1. In acest din 
urmă meci, Maria Alexandru a dispus cu 
2—0 de Dauphin și cu 2—1 de Bu- 
choltz. La dublu, Ella Constantinescu- 
Maria Alexandru au învins cu 2—0 pe 
Dauphin-Bucholtz. Punçtul echipei ger
mane a fost realizat d? Bucholtz care a 
învins-o cu 2—1 pe Ella Constantinescu.

Astăzi întrecerile pe echipe continuă. 
Programul de dimineajă începe la ora 9, 
iar după amiază la ora 17.

Sîmbătă și duminică au loc meciurile 
individuale la cele cinci probe.

(Agerpres)

La ConsÊliiui Superior al Agriculturii 

încheierea lucrărilor ședinței lărgite a secției 
de creștere a animalelor

Joi au luat sfîrșit lucrările ședin
ței lărgite a secției de creștere a ani
malelor din cadrul Consiliului Supe
rior al Agriculturii. în continuarea 
discuțiilor au luat cuvîntul numeroși 
specialiști și lucrători din agricul
tură care au împărtășit expe
riența dobîndită în organizarea fer
melor de animale și a bazei fura
jere, a selecției și reproducției, în 
ridicarea calificării colectiviștilor 
care lucrează în sectorul zootehnic, 
au arătat unele deficiențe și au fă
cut propuneri pentru remedierea 
lor, cît și pentru extinderea celor 
mai eficiente măsuri menite să con
tribuie la sporirea producției de fu
raje, la mărirea numărului de ani
male și a producției acestora.

în încheierea lucrărilor ședinței, 
tovarășul Mihai Dalea, secretar al 
C.C. al P.M.R., președintele Consi
liului Superior al Agriculturii, a 
subliniat sarcinile ce revin consilii
lor agricole, conducerilor unităților

agricole socialiste și specialiștilor 
din agricultură pentru dezvoltarea 
bazei furajere, în scopul îndeplini
rii planului de creștere a efective
lor de animale și măririi producției 
de carne, lapte, lînă și ouă. Vorbitorul 
a arătat, de asemenea, necesitatea ex
tinderii experienței înaintate a unită
ților agricole socialiste fruntașe 
în creșterea animalelor, folosirii ju
dicioase a sprijinului acordat de stat 
și a condițiilor mult îmbunătățite 
față de anii trecuți pentru dezvolta
rea continuă a acestei importante 
ramuri de producție a agriculturii.

Participanții la ședință au adoptat 
planul de măsuri pentru realizarea 
sarcinilor în sectorul creșterii ani
malelor în anul 1964. Planul a fost 
elaborat pe baza rezultatelor cerce
tărilor științifice, a propunerilor fă
cute de participanții la ședință și a 
experienței unităților socialiste frun
tașe în creșterea animalelor.

(Agerpres)

0 îege în interesul 
economiei Argentinei
BUENOS AIRES 13 (Agerpres). — 

Președintele Argentinei, Arturo 
Illia, a semnat joi legea - cu privire 
la măsurile antiinflaționiste care 
stabilește „stare de urgență econo
mică“ pe timp de un an și acordă 
mari puteri guvernului de a inter
veni în afacerile firmelor particu
lare.

în virtutea prevederilor acestei 
legi, guvernul va putea ancheta 
profiturile excesive ale unor firme 
particulare, precum și alte aspecte 
ale tendințelor inflaționiste dato
rită cărora, costul vieții înregistrea
ză în permanență o curbă ascen
dentă,

Solidari cu detinutii 
portughezi

PARIS 13 (Agerpres). — Peste 50 
de cunoscuți cineaști francezi prin
tre care René Clair și Alain Resnais 
au semnat un document în care pro
testează împotriva menținerii arbi
trare in închisoare a unui grup de 
cineaști portughezi. Autoritățile sa- 
lazariste. subliniază autorii docu
mentului, au aruncat în închisoare 
pe Vasco Granja, M. Silva și Jose 
Fonseca despre a căror soartă nu se 
știe nimic.

în documentul adresat lui Sala
zar, cineaștii francezi cer punerea 
în libertate a confraților lor portu
ghezi deținuți în închisori.

GENEVA 13 (Agerpres). — La Ge
neva s-a deschis joi sesiunea Con
siliului administrativ al Organizației 
Internaționale a Muncii (O.I.M.). 
Participanții la sesiune vor examina 
bugetul O.I.M. pe anul 1965 și rapor
tul Comitetului special pentru Afri
ca de sud. După cum se știe, acest 
comitet a fost creat în iunie 1963 
cînd țările Asiei și Africii, membre 
ale O.I.M., au cerut excluderea de
legației Republicii Sud-Africane de 
la Conferința generală a Organiza
ției Internaționale a Muncii deoarece

sdmmhwh al 0.1. M,
guvernul acestei țări promovează o 
politică de apartheid.

în raportul Comitetului special 
pentru Africa se subliniază că auto
ritățile din R.S.A. nu au ținut sea
ma de avertismentul dat și că gu
vernul acestei țări promovează în 
continuare politica de discriminare 
rasială Comitetul propune Consiliu
lui administrativ ca pe ordinea de 
zi a sesiunii conferinței generale a 
O.I.M. să fie înscrisă „declarația cu 
privire la politica de apartheid din 
Africa de sud“.

Ieri în sala Floreasca. Primele meciuri ale turneului pe echipe.
Foto : Gh. Vințilă

DE PREIUTJNDEN
POD DIN ALUMINIU

Pe șoseaua care leagă magistralele 
Moscova—Volokolamsk și Moscova— 
Minsk a fost construit un pod din a- 
luminiu. Deschiderea sa, care atinge 
32 de metri, este una dintre cele 
mai mari din lume. Pe părțile latera
le ale podului sînt trotuare cu balus
trade ușoare din aluminiu. Cele patru 
grinzi montate în perechi suportă o 
mare greutate. Construcția cîntărește 
15,5 tone, în timp ce pentru grin
zile de oțel ar fi fost necesare 50 
de tone de metal. Podul este acope
rit cu plăci din beton de ceramzit, 
peste care s-a turnat asfalt.

UN NOU MASIV MUNTOS 
DESCOPERIT ÎN ANTARCTICA

Ministrul flotei maritime militare a 
S.U.A., Paul Nitze, a anunțat că a- 
viatori americani au descoperit un 
masiv muntos în Antarctica. Acest 
masiv se află într-o regiune care

nu este trecută pe hărți, din așa-nu- 
mita Țară a reginei Maud. Masivul, 
cu vîrfuri pînă la 2 000 de metri, este 
situat la 80—100 mile vest de masi
vul Shackleton.

ELEFANȚI ARȚĂGOȘI

Funcționarii unei mici gări si
tuată în marele parc național Kru
ger din Africa de sud, unde cele 
mai diferite animale trăiesc în li
bertate, trec prin momente de 
spaimă în perioadele cînd încep să 
crească plantele denumite „maroe- 
las“, care sînt consumate cu mare 
poftă de elefanți. Aceste plante îi 
îmbată pe elefanți și îi fac arță- 
goși. Recent, unul dintre elefanți 
s-a năpustit asupra unui muncitor 
care mergea pe bicicletă arun- 
cîndu-1 la cîțiva metri cu o lovi
tură de trompă. Un fermier a vă

zut un alt elefant pradă beției care 
devasta totul în jurul fermei sale.

BEC LILIPUTAN
întreprinderea electrotehnică din 

Wentorf (în apropiere de Hamburg) 
a produs un bec electric de proporții 
neobișnuite. El are diametrul de un 
milimetru și lungimea de 2,5 mili
metri Becul urmează să fie folosit în 
industria electronică și de aparataj 
medical.

GLONTELE A RICOȘAT

Fiind lovit la cap de glontele unui 
revolver, Theodor Johnson a fost 
transportat de urgență la spitalul din 
Jacksonville (Florida). Spre surprin
derea medicilor, pacientul nu a su
ferit decît o mare... spaimă. Misterul 
a fost lămurit pe loc. Cu doi ani în 
urmă Johnson, fiind lovit la cap în 
urma unui accident, a suportat o in
tervenție chirurgicală prin care i s-a 
pus o placă de oțel inoxidabil. Așa 
se explică de ce glontele a ricoșat.
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Aprobarea ordinei de zi provizorii La tratativele pentru dezarmare

ÏKSEESS

NEW YORK 13 (Agerpres).— Co
mitetul de pregătire a Conferinței 
O.N.U. pentru comerț și dezvoltare 
a aprobat la 12 februarie, în forma 
sa inițială, ordinea de zi provizorie 
a conferinței. înțelegerea asupra or- 
dinei de zi a fost realizată după ce 
Râul Prebish, secretarul general al 
conferinței, a dat asigurări că toate 
problemele suplimentare ridicate în 
cadrul acestei sesiuni a comitetului 
vor fi incluse în raportul său. Pe 
ordinea de zi provizorie a conferin
ței figurează nouă puncte principale, 
printre care : dezvoltarea comerțului 
internațional și importanța lui pen
tru dezvoltarea economică, măsuri 
pentru extinderea comerțului cu ță
rile în curs de dezvoltare, consecin
țele economice ale existenței grupă
rilor economice regionale, finanța
rea extinderii comerțului internațio
nal etc.

Luînd cuvîntul în ședința din 12 
februarie, A. Kaysuni, delegatul 
R.A.U., a declarat că ordinea de zi

Evoluția evenimentelor din Cipru
• Incldenîe violente Ia Limassol, e Președintele Makarios 

se opune noii variante a planului occidental
NICOSIA 13 (Agerpres). — Potri

vit relatărilor corespondenților de 
presă prezenți la Nicosia, situația 
din Cipru s-a agravat în ultimele 48 
de ore. La Limassol, al doilea oraș 
ca mărime din Cipru, au avut loc în 
cursul zilelor de miercuri și joi cioc
niri sîngeroase între ciprioții de ori
gine greacă și cei de origine turcă. 
Au fost omorîte 50 de persoane de 
ambele părți. Alte 100 au fost ră
nite.

Subsecretarul de stat al S.U.A., 
George Ball, a avut miercuri și joi 
mai multe întrevederi cu președin
tele Republicii Cipru, Makarios, în- 
tîlnindu-se, de asemenea, și cu vice
președintele Kuciuk. Agenția France 
Presse relatează că încercările lui 
Ball de a-1 determina pe Makarios 
să renunțe la opoziția față de noul 
plan anglo-american n-au fost încu
nunate de succes.

La Nicosia, în cercurile ciprioților 
greci, se apreciază că noul plan an
glo-american diferă în prea mică 
măsură de cel precedent și nu satis
face cererea principală a guvernului 
cipriot ca orice forță de poliție ce 
urmează să fie trimisă în Cipru să 
fie subordonată Consiliului de Secu
ritate al O.N.U.

La Londra, Duncan Sandys, mi
nistrul de stat pentru relațiile cu 
Commonwealthul și pentru colonii, 
răspunzînd la 13 februarie în Ca
mera Comunelor unei interpelări a 
laburistului Tom Driberg în legă
tură cu situația tratativelor privind 
trimiterea unei forțe internaționale 
de poliție în Cipru, a declarat că a- 
ceste tratative se află într-o „stare 
fluidă și dificilă“.

Referindu-se la surse autorizateCONFERINȚA Intr-o școală din Zanzibar. Regimul republican instaurat de curînd a 
luat măsuri pentru dezvoltarea învățămîntuluiDAR

Miercuri a început la Dar es Sa
laam conferința miniștrilor de ex
terne ai țărilor membre ale Organi
zației unității africane (O.U.A.). 
convocată la cererea președintelui 
Tanganicăi, Julius Nyerere, pentru 
a discuta situația din Africa răsări
teană.

După cum se știe, în ultima vre
me, în această regiune o serie 
de evenimente s-au succedat 
cu repeziciune. în Zanzibar a fost 
înlăturat vechiul regim monarhic 
și a fost proclamată Republica 
Populară Zanzibar și Pemba. Pe 
continent, în Tanganica, Uganda 
și Kenya, au avut loc tulburări în 
rîndul unor unități militare. în Ru
anda, din cauza unor ciocniri sîn- 
geroase între triburi, s-a creat o si
tuație încordată. La frontiera dintre 
Etiopia și Somalia au avut loc inci
dente armate, Somalia revendicînd o 
parte a teritoriului locuit de triburi 
de origine somaleză.

în numeroasele comentarii de pre
să apărute pe marginea evenimen
telor din Africa răsăriteană se pre
cizează că evenimentele la care ne 
referim au cauze și trăsături dis
tincte. Există însă și trăsături co
mune : toate aceste țări — cu 
excepția Etiopiei — sînt foste co
lonii și abia de curînd și-au dobîn- 
dit independenta de stat. Ele au 
moștenit 
coloniale

din timpul dominației 
______  o situație grea, prin
tre care și complexe probleme 
economice, politice, teritoriale.

în Zanzibar, de exemplu, pînă la 
actuala revoluție era la putere 
partidul naționalist, care se sprijinea 
pe un mănunchi de feudali. Deși la 
alegerile din vară, premergătoare 
proclamării autonomiei interne și 
apoi a independentei, acest partid 
nu obținuse majoritatea voturilor, 
el s-a menținut totuși la putere da
torită unor artificii electorale și 
sprijinului din afară. Actuala coali
ție guvernamentală, formată din 
partidele Afro-Shirazi și partidul 
Umma. cu toate că obținuse peste 50 
la sută din voturi, rămăsese în opo
ziție. Referitor la această situa
ție ziarul „Le Monde“ scrie : 
„Instaurînd în Zanzibar puterea 
unei comunități minoritare, s-a 
scontat, pe cît se pare, că ea se 
va putea menține timp îndelungat 
cu sprijinul vechiului colonialism“ 

Zanzibar a pus 
situații artificiale, 

din partea populației

Revoluția din 
capăt acestei 
Largul sprijin

.«Ăl

anuale ale 
creîndu-se, 
permanent

provizorie este suficient de largă 
pentru a permite discutarea tuturor 
problemelor ridicate. El a cerut con
ferinței să examineze propunerile 
formulate în comun de delegațiile 
Cehoslovaciei, Poloniei și U.R.S.S., 
precum și cele formulate de dele
gația R.P. Romîne și de delegația 
Braziliei. Delegatul R.A.U. a arătat 
că, pentru a se ajunge la un com
promis, în locul creării unei organi
zații internaționale de comerț pot fi 
convocate conferințe 
O.N.U. pentru comerț, 
totodată, un secretariat 
al acestor conferințe.

în aceeași ședință au mai luat cu
vîntul reprezentantul Uniunii So
vietice, G. P. Arkadiev, care a făcut 
o expunere explicativă a propunerii 
comune sovieto-ceho-polone în legă
tură cu crearea unei organizații co
merciale internaționale, și delegatul 
Indoneziei, Maramis, care a sprijinft 
această propunere.

din Ottawa, agenția France Presse 
anunță că guvernul canadian a ac
ceptat să participe la forța interna
țională ce urmează să fie trimisă în 
Cipru, cu condiția ca președintele 
Makarios să-și dea consimțămîntul. 
O poziție similară a fost adoptată și 
de guvernul belgian, după cum a 
anunțat joi ministrul de externe 

. Spaak în Camera Deputaților a Bel
giei.

a asigurat reușita insurecției și con
solidarea ei rapidă.

Cauzele tulburărilor care au avut 
loc în rîndul unor unități militare 
din Tanganica, Uganda și Kenya 
sînt neclare și destul de contradic
torii. în presa occidentală s-a re
marcat că aceste tulburări s-au 
produs mai ales în rîndul subuni
tăților care au fost create încă îna
inte de proclamarea independenței 
și care au în fruntea lor pe vechii 
comandanți. Cu ajutorul acestora au 
fost agitate spiritele. în ce scop ? 
Ziarul somalez „II Corriere della So
malia“ scrie referitor la tulburările 
din unitățile militare, care au avut 
loc în Tanganika, Uganda și Kenya,

COMENTARIUL ZILEI

că foștii comandanți ațîță și contri
buie la menținerea dezordinelor 
pentru a oferi un pretext de ames
tec militar în țările africane de cu
rînd eliberate, în scopul menținerii 
bazelor militare străine. Or, în urma 
dezordinelor, guvernele acestor țări 
au considerat necesar să ceară spri
jin militar din afară ; unități mili
tare engleze au fost debarcate neîn- 
tîrziat.

Paralel cu aceste măsuri de ordin 
militar, se recurge și la măsuri de 
alt ordin pentru a submina pozițiile 
apărătorilor independenței naționa
le. Astfel, în Kenya, partidul 
KADU. învins în confruntarea elec
torală care a avut loc în anul tre
cut, partid care are legături strînse 
cu cercurile dinafară, a început, în 
ultimul timp, să-și intensifice acti
vitatea. Prevenind primejdia ce o

O declarație a agenției TASS
MOSCOVA 13 (Agerpres). — A- 

genția TASS a transmis o declarație 
cu privire la evenimentele din Afri
ca răsăriteană care sînt dezbătute în 
prezent la conferința extraordinară 
a miniștrilor de externe și ai apără
rii a Organizației Unității Africane, 
în declarație se arată că prin adu
cerea de trupe engleze și stabilirea 
controlului asupra punctelor strate-

Dezbateri pe marginea unor măsuri 
internaționalăpentru

GENEVA 13 Trimisul special Ager
pres, C. Benga, transmite : Ședința 
de joi a Comitetului celor 18 state 
pentru dezarmare, prezidată de P. 
Lind, reprezentantul Suediei, a fost 
consacrată discutării problemelor 
privind măsuri colaterale de natură 
să contribuie la destinderea încor
dării internaționale.

Primul a luat cuvîntul Josue de 
Castro, reprezentantul Braziliei, care, 
în numele guvernului său, a prezen
tat spre examinare Comitetului un 
document de lucru (sub forma unui 
proiect de rezoluție al Comitetului 
celor 18) intitulat „Propunere în
dreptată spre realizarea unui acord 
privind modul de folosire a mijloa
celor eliberate în urma reducerii bu
getelor militare“. Propunerea cere 
tuturor guvernelor să efectueze re
duceri în bugetele lor militare și re
comandă ca resursele financiare ast
fel eliberate să fie folosite pentru 
dezvoltarea economică și socială a 
tuturor țărilor afectate în mod deo
sebit de sărăcie și mizerie.

Delegatul italian, F. Cavaletti, și-a 
consacrat cuvîntarea sprijinirii pro
iectului american de „înghețare“ a 
producției unor mijloace strategice 
de transportare a armei nucleare. 
După părerea lui F. Cavaletti, Co
mitetul celor 18 trebuie să se trans
forme într-o anumită organizație 
permanentă pentru dezarmare.

Reprezentantul american, William 
Foster, a declarat în cursul aceleiași 
ședințe, că în prezent Statele Unite 
„studiază activ consecințele econo
mice ale dezarmării" și ar fi bucuros 
dacă statele ar folosi fondurile eli
berate prin reducerea bugetelor mi

declara la 
că „agenții 
din Kenya

a-

de 
es

reprezintă o astfel de politică, pri
mul ministru al Kenyei 
sfîrșitul anului trecut 
imperialiști vor să facă 
un al doilea Congo“.

Ziarele au relevat și faptul că în
tre S.U.A. și Anglia au avut loc 
consultări „în scopul coordonării po
liticii în această regiune“.

Bineînțeles, statele africane mani
festă vigilență față de întreaga a- 
ceastă activitate, văzînd în ea o pri
mejdie atît pentru independența ță
rilor din Africa răsăriteană, cît și 
pentru Africa în ansamblu. Tocmai 
aceasta a determinat convocarea 
.conferinței Organizației unității 
fricane.

După cum relatează agențiile 
presă, la conferința de la Dar
Salaam se discută despre unele mă
suri privind constituirea unei forțe 
africane comune care să fie trimisă 
la cererea unui guvern în sprijinul 
lui. Dar această idee întîmpină rezis
tență. Ziarul guvernamental daho- 
meyan „La voix du peuple“ a scris : 
„Crearea unei armate destinate să 
înăbușe răscoalele interne ar duce 
la transformarea Organizației uni
tății africane într-un organ de in
tervenție în treburile interne ale 
statelor". La rîndul său, ministrul 
de externe al Republicii Congo (Bra- 
zaville) a declarat : „Noi, congolezii, 
sîntem cu atît mai puțin favorabili 
unej forțe de intervenție cu cît, dacă 
această forță ar fi existat în august, 
anul trecut, Fulbert Youlou (al cărui 
regim a fost răsturnat — n.r.) ar fi 
putut face apel la ea pentru a-și 
menține astfel dictatura".

Rămîne de văzut ce hotărîre va 
lua conferința de la Dar es Salaam.

A. BUMBAC

gice din Tanganica, Kenya și Ugan
da se urmărește menținerea pozi
țiilor colonialiștilor în tinerele state 
din Africa. Declarația subliniază că 
în lupta pentrli consolidarea inde
pendenței lor, popoarele din Tanga
nica, Kenya și Uganda se pot bizui 
pe sprijinul popoarelor frățești din 
alte state africane precum și al tu
turor forțelor iubitoare de pace. 

litare pentru dezvoltarea economică. 
In același timp, el și-a exprimat în
doiala că la Conferința de dezarma
re de la Geneva ar putea fi adoptate 
declarații în acest sens. în continua
re, delegatul american a expus încă 
o dată cunoscuta poziție a Statelor 
Unite în problema „reducerii pro
ducției de materiale fisionabile“ și a 
transferării de către Uniunea Sovie
tică și Statele Unite a unei cantități 
de uraniu 235 în scopuri pașnice.

Conducătorul delegației R. P. Bul
garia, Lukanov, s-a referit în cu- 
vîntarea sa la problema pericolului 
răspîndirii armei nucleare, spriji
nind inițiativa guvernului R. D. 
Germane care prevede ca cele două 
state germane să renunțe la aceste 
arme. Totodată, Lukanov a subli
niat că guvernul bulgar acordă o 
mare importanță ideii de a se declara 
regiunea Balcanilor drept zonă de- 
nuclearizată și este gata să înceapă 
tratative în această problemă cu 
conducătorii țărilor interesate.

Abate Agede, reprezentantul E- 
tiopiei. a subliniat necesitatea de a 
examina în cadrul Comitetului mă
suri parțiale ca reducerea bugetelor 
militare, preîntîmpinarea răspîndi
rii continue a armei nucleare, cre
area de 
măsuri 
treptată 
tegice.

în aceeași, ședință a luat, de ase
menea, cuvîntul Semion Țarapkin, 
reprezentantul Uniunii Sovietice, 
care a subliniat necesitatea reduce
rii bugetelor militare. Aceasta, a 
spus el, trebuie să fie prima dintre 
măsurile colaterale care să stea în 
atenția Comitetului. El a amintit că 
în acest sens Uniunea Sovietică a 
făcut deja propunerea ca 
militare să fie reduse cu 
sută, ceea ce ar permite 
unor economii în valoare 
miliarde dolari pe an.

Reprezentantul sovietic a vorbit 
apoi despre importanța politicii 
exemplelor pozitive reciproce inau
gurată de Uniunea Sovietică și Sta
tele Unite ale Americii, prin anun
țarea unor reduceri în bugetele lor 
militare pe anul acesta. Această po
litică, a spus el, își are, însă, limi
tele sale și de aceea este nevoie de 
ceva mai mult, de încheierea în a- 
cest sens a 
zătoare, în 
Moscova,

zone denuclearizate, ca și 
referitoare la reducerea 
a numărului armelor stra-

bugetele 
10—15 la 

realizarea 
de 12—18

unor acorduri corespun- 
genul Tratatului de la

oferit de șefulDineu
delegației R. P. Romîne

GENEVA 13 (Agerpres). — Șeful 
delegației R. P. Romîne la lucrările 
Comitetului celor 18 state pentru 
dezarmare de la Geneva, Vasile Du
mitrescu, a oferit un dineu în cinstea 
unor delegați la conferința pentru 
dezarmare. Au participat reprezen
tanții Birmaniei, James Barrington ; 
Indiei, R. K. Nehru ; Canadei, gene
ralul Burns ; Mexicului, Ernesto de 
Santiago ; Poloniei, Mieczyslaw 
Blusztajn ; Nigeriei, L. C. Obi.

Comunicatul comun Joîinson-ïïomc
WASHINGTON 13 (Agerpres). — 
Comunicatul comun semnat la ter

minarea tratativelor, care au luat 
sfîrșit joi, arată că „încheierea în 
anul 1963 a tratatului cu privire la 
interzicerea parțială a experiențelor 
nucleare a constituit un progres pe 
calea care duce la o soluționare paș
nică a problemelor ce despart Estul 
de Vest. Președintele și primul mi
nistru consideră că este necesar să 
continue să meargă mai departe, în 
scopul reducerii încordării“. în ace
lași timp însă s-a subliniat că 
gajamentele militare asumate 
cele două țări și de aliații lor 
N.A.T.O. vor fi menținute și
S.U.A. și Marea Britanie vor exami
na în cadrul N.A.T.O. problemele a- 
părării mutuale, inclusiv problema 
efectivelor și propunerea privitoare

an- 
de 

din 
că

BONN 13 (Agerpres). — în cadrul 
vizitelor oficiale prevăzute de tra
tatul franco-vest-german, cancelarul 
vest-german, Ludwig Erhard, sosește 
azi la Paris într-o vizită de două 
zile. Erhard va fi însoțit de o dele
gație din care fac parte miniștrii a- 
facerilor externe, apărării și econo
miei.

Potrivit agenției D.P.A., discuțiile 
ce urmează să aibă loc cu prilejul 
actualei vizite se vor referi la re
lațiile Est-Vest, la stadiul actual al 
problemei germane, la perspectivele 
Pieței comune — în mod deosebit 
la problemele agrare — la proiec
tata unificare politică a Europei 
occidentale și la relațiile din diferite 
domenii dintre cele două state.

controlul de stat în economie
ALGER 13 (Agerpres). — Luînd 

cuvîrltul în cadrul unei conferințe 
de presă, ministrul economiei al Al
geriei, B. Boumaza, a anunțat lua
rea de către guvern a unor noi mă
suri de control asupra industriei. El 
a anunțat, de asemenea, crearea 
unei agenții centralizate pentru im
port în cadrul căreia guvernul de
ține majoritatea acțiunilor. Agenția, 
la care participă și comercianți din 
sectorul particular, urmează să con
troleze cantitatea și ț sortimentele 
produselor importate. Hotărîrea gu
vernului privind crearea agenției 
centralizate pentru importuri face 
obiectul unui decret ce urmează să 
fie sancționat în curînd de pre
ședintele Ben Bella.

B. Boumaza a apreciat că a sosit 
timpul să se instituie un control în 
vederea planificării economiei. Tot
odată, a declarat el, guvernul va 
elabora unele măsuri privind insti
tuirea unui strict control centralizat 
asupra sectorului privat al indus
triei.

Ostilitățile la frontiera dintre 
Somalia și Etiopia continuă

Mesajele unor șefi de state și guverne in sprijinul rezolvării conflictului
ADDIS ABEBA 13 (Agerpres). — 

Agențiile de presă anunță că la fron
tiera dintre Somalia și Etiopia, în
deosebi în regiunea de est și de sud, 
au continuat ciocnirile militare. 
Schimburi de focuri violente au avut 
loc îndeosebi în localitățile Debro- 
gorialle și Ferfer. Ministerul Apă
rării al Etiopiei a publicat un comu
nicat potrivit căruia în cursul lupte
lor, care au avut loc de vinerea 
trecută pînă în prezent, în rîndul 
trupelor etiopiene au fost înregis
trați 30 de morți și 50 de răniți, iar 
de partea somaleză 400 morți și 750 
de răniți. în prezent sînt semnalate 
noi deplasări de trupe de o parte și 
de alta a frontierei.

împăratul Haile Selassie al Etio
piei a adresat secretarului general 
U Thant un nou mesaj în care a- 
nunță că ciocnirile de la frontiera 
somalo-etiopiană nu au încetat, de- 
clinîndu-și răspunderea pentru în
călcarea acordului cu privire la în
cetarea focului.

într-o scrisoare de răspuns adre
sată președintelui Ibrahim Abbud al 
Sudanului, președintele Somaliei a 
afirmat că este gata să accepte so
luționarea pașnică a conflictului cu 
Etiopia’ prin mediere, fie din partea 
Organizației unității africane, fie din 
partea oricărui alt stat african.

Ambasadorul Uniunii Sovietice în 
Etiopia, A. V. Budakov, a înmînat 
împăratului Haile Selassie I un me
saj din partea lui N. S. Hrușciov, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., conținînd îndemnul de 
a se pune capăt acțiunilor militare 
de la frontiera dintre Somalia și E- 
tiopia. Totodată, în mesaj se ex
primă speranța că diferendul dintre 
aceste două țări poate fi rezolvat pe 
cale pașnică.

Primind acest mesaj, împăratul 
Etiopiei a declarat că litigiul de 
frontieră dintre Somalia și Etiopia 
provoacă prejudicii serioase po
poarelor din aceste țări.

Un mesaj cu conținut asemănător 
a fost adresat de N. S. Hrușciov și 

la crearea unei forțe nucleare multi
laterale.

După cum se arată în comunicat, 
cei doi oameni de stat au declarat că 
în cursul tratativelor „a fost acor
dată o atenție deosebită problemelor 
Asiei de sud-est“. Primul ministru 
englez a arătat că sprijină politica 
Statelor Unite în Vietnamul de sud 
în timp ce, așa cum reiese din comu
nicat, președintele S.U.A. și-a expri
mat sprijinul pentru interesele bri
tanice în legătură cu Federația Ma- 
layeză.

Referindu-se la problemele econo
mice, șefii guvernelor S.U.A. și'Marii 
Britanii au arătat că „sînt de acord 
că sarcina constă nu numai în sta
bilirea și menținerea păcii, ci și în 
creșterea comerțului internațional și 
promovarea dezvoltării economice a 
tuturor“. Totodată, ei au afirmat 
că vor acționa pozitiv pentru a duce 
la încheierea cu succes a apropiate
lor tratative comerciale și tarifare 
din cadrul „rundei Kennedy“.

în ce privește situația din regiu
nea Mării Caraibilor, comunicatul 
expune separat pozițiile celor două 
țări. Agențiile occidentale de presă 
consideră că prezentarea separată 
a pozițiilor în această problemă 
demonstrează lipsa unui punct de 
vedere comun în ce privește co
merțul cu Cuba. „în comunicat — 
spune U.P.I. — ei au tratat cu pru
dență dezacordul lor față de 
comerțul cu Cuba și cu țările socia
liste“.

Totodată, după cum relatează a- 
genția Associated Press, comunica
tul nu a făcut nici o mențiune la 
situația din Cipru. Agenția explică 
acest fapt prin aceea că conducă
torii celor două guverne sînt 
în așteptarea unor rapoarte 
complete ale reprezentanților 
diplomatici în Cipru, problema 
greu de abordat din cauza fluidită
ții situației.

încă 
mai 
lor 

fiind

După încheierea 
la încetarea focului

BAGDAD 13 (Agerpres).— După 
cum anunță agenția France Presse, 
la Bagdad a fost organizată o con
ferință de presă pentru afiariștii lo
cali și străini. în cadrul ei a luat 
cuvîntul Abdel Karim Farhan, mi
nistrul informațiilor al Irakului.

Referindu-se la recentul acord cu 
privire la încetarea focului în nor
dul Irakului, el a declarat că „a- 
cesta nu însemnează numai o simplă 
încetare a focului, dar și un punct 
de plecare în dezvoltarea regiunii de 
nord a țării“.

Răspunzînd la întrebarea unui zia
rist, Farhan a dezmințit știrea po
trivit căreia Barzani, comandantul 
detașamentelor kurde, ar fi hotărît 

.să părăsească Irakul, subliniind că 
de acum înainte Barzani „se va 
bucura de toate drepturile de cetă
țean irakian“.

El a făcut apoi cunoscut că ar
mata irakiană aflată în regiunile

»Conflictul maritim' “ într-o nouă fază
PARIS 13 (Agerpres). — Referin

du-se la conferința țărilor occiden
tale membre ale Organizației pen
tru colaborarea economică și dezvol
tare (O.E.C.D.), ale cărei lucrări au 
început miercuri la Paris, sub pre
ședinția lui J. C. Langley (Canada), 
în legătură cu conflictul maritim 
dintre S.U.A. șl principalele țări 
maritime vest-europene, agenția 

președintelui Somaliei, Abdullah Os
man.

Pe de altă parte, președintele 
Nasser a adresat și el împăratului 
Etiopiei și președintelui Somaliei 
mesaje în care subliniază necesitatea 
discutării și rezolvării conflictului de 
către Organizația unității africane. 
Orice vărsare de sînge african, scrie 
președintele Nasser, nu constituie 
numai o pierdere de vieți omenești 
ci și o lovitură dată solidarității, 
unității și onoarei africanilor.

Președintele Burghiba a adresat 
împăratului Etiopiei o scrisoare în 
care recomandă examinarea relații
lor somalezo-etiopiene la apropiata 
conferință a miniștrilor de externe 
ai țărilor africane, membre ale Or
ganizației unității africane de la 
Lagos.

Răspunzînd cererii guvernelor So
maliei și Etiopiei de a se convoca o 
sesiune ministerială a Organizației 
unității africane în legătură cu con
flictul de frontieră somalezo-etio- 
pian, dr. Nkrumah, președintele 
Ghanei, a adresat guvernelor men
ționate un mesaj în care le cheamă 
ca „în numele umanismului să în
treprindă măsuri urgente pentru a 
asigura încetarea conflictului și pen
tru a începe tratative pașnice“.

SCURTE
NEW YORK. După cum anunță 

agenția France Presse, la 13 fe
bruarie o rachetă de tipul „Atlas“ 
care se găsea într-un depozit sub
teran situat la cîțiva km de locali
tatea Roswell (New Mexico) din 
S.U.A. a făcut explozie provocînd 
un uriaș incendiu. Nu s-au sem
nalat pînă în prezent victime ome
nești. După cum a precizat coman
damentul forțelor aeriene americane, 
racheta nu era echipată cu focos 
nuclear.

TOKIO. Potrivit declarației mi
nistrului 'comerțului exterior și in
dustriei din Japonia, în primele 
nouă luni ale anului 1963 Japonia 
a exportat în Cuba mărfuri în va
loare de 2,2 milioane dolari, iar 
importul din această țară s-a cifrat 
Ia 7,4 milioane dolari.

DJAKARTA. Agenția Antara a- 
nunță că 13 întreprinderi ale căror 
capitaluri aparțin în întregime sau 
parțial unor cetățeni străini au 
fost plasate sub autoritatea și su
pravegherea departamentului indo
nezian al industriei de stat.

PARIS. Agenția France Presse a- 
nunță că la baza de lansare Hamma- 
guir din apropiere de localitatea Co- 
lomb-Bechar (Algeria) a fost lansată 
la 13 februarie o rachetă franceză de 
tipul „Dragon“. Aceasta este cea de-a 
patra lansare cu acest fel de rachetă.

VENEZUELA : Forțe de represiune pe străzile Caracasului

acordului privitor 
in nordul Irakului

nordice ale Irakului va fi readucă 
treptat în cazărmi. Ministrul infotK^ 
mațiilor a vorbit apoi despre planu 
rile de dezvoltare a provinciilor) 
nordice ale țării : vor fi construite 
drumuri, spitale, școli și vor fi re
construite satele distruse în timpul 
operațiunilor militare.

Farhan a anunțat că în curînd vor 
fi desființate „tribunalul revoluțio
nar și legislația excepțională“.

•k

BAGDAD 13 (Agerpres).— După 
cum transmite agenția Men, proiec
tul noii constituții provizorii a Ira
kului va fi dat publicității în urmă
toarele zile. Constituția urmează să 
garanteze drepturile naționale ale 
populației kurde, ca parte integran
tă a poporului irakian. Elaborarea 
proiectului noii constituții a fost în
credințată unei comisii create în a- 
cest scop cu două luni în urmă.

Reuter subliniază că „puterile ma
ritime vest-europene și Japonia s-au 
prezentat la această conferință în
tr-un front unit împotriva cererilor 
S.U.A.“.

După cum se cunoaște, Comisia fe
derală maritimă a S.U.A. a formu
lat față de societățile de transpor
turi maritime străine cererea de a 
i se furniza informații în legătură 
cu activitatea lor comercială în mo
mentul cînd vasele lor sosesc în 
porturile americane. Se știe că șo- 
cietățile de transporturi maritime 
vest-europene au protestat împo
triva acestei cereri a S.U.A., consi- 
derind-o un amestec fățiș în aface
rile lor, menit să aducă prejudicii 
transportului maritim internațional. 
La protestul țărilor occidentale a 
aderat ulterior și Japonia. Informa
țiile pe care le pretinde Comisia fe
derală maritimă a S.U.A. societăți
lor străine sînt strict confidențiale, 
ele vizînd profiturile realizate de 
societăți, spațiul disponibil al vase
lor și mărfurile transportate.

„celor șapte“
GENEVA 13 (Agerpres). — Ieri au 

început la Geneva lucrările Consi
liului ministerial al țărilor membre 
ale Asociației europene a liberului 
schimb (E.F.T.A.). După cum anun
ță agenția Reuter, la această întîlni- 
re a „celor șapte“ vor fi analizate 
perspectivele reducerii tarifelor va
male și se va încerca să se ajungă la 
un acord în privința conflictelor re
feritoare la produsele care trebuie să 
fie excluse de pe lista globală pen
tru reducerea tarifelor între cele 
șapte țări.

Pe de altă parte, Reuter sublinia
ză că miniștri celor șapte state vor 
lua în dezbatere o serie de probleme 
privind apropiata conferință a O.N.U. 
pentru comerț și dezvoltare care va 
începe la 23 martie, probleme le
gate de tarifele vamale în cadrul 
G.A.T.T. („runda Kennedy“).

ȘTIRB
CIUDAD DE PANAMA. Comi

sia Organizației Statelor Americane 
care a sosit la Ciudad de Panama 
pentru a întreprinde un nou efort 
în vederea reglementării conflictu
lui dintre S.U.A. și Republica Pa
nama și-a început activitatea. A- 
genția U.P.I. menționează că 
Statele Unite și Republica Panama 
au informat Comisia că vor da as
cultare apelului Consiliului O.S.A. 
de a se abține de la orice acte de 
violență care ar putea constitui o 
nouă sursă de tulburări.

RIO DE JANEIRO. Carnavalul 
de la Rio este în doliu. Cu puțin 
timp înaintea renumitei manifestări 
a „Școlilor din Samba", a fost a- 
nunțată moartea celebrului compo
zitor, Ary Barroso.

CAIRO. In conformitate cu o ho- 
tărîre adoptată de Conferința arabă 
la nivel înalt de la Cairo, a fost 
creat un organism permanent al țări
lor arabe menit să supravegheze exe
cutarea hotărîrilor adoptate de con
ferință.

BAGDAD. In urma tratativelor 
dintre guvernele Irakului și Kuweitu
lui, la Bagdad a fost semnat un a- 
cord potrivit căruia Kuweitului i se 
acordă dreptul de a folosi apa pota
bilă a fluviului irakian Satt-El-Arab.
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