
Anu! XXXIII Nr« 6169 | Duminică 16 februarie 1964 | 4 PAGINI - 20 BANI

Guvintarea tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej 
la conferința organizației de partid a orașului București

Ieri, 15 februarie, s-au încheiat lucrările conferinței organizației partid a orașului București. în continuarea discuțiilor au vorbitPrimit cu puternice aplauze, a luat cuvîntul în încheiere tovară-denumeroși delegați și invitați.șui Gheorghe Gheorghiu-Dej.Tovarășul Gheorghe Gheorghiu- Dej a transmis, în numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, un călduros salut conferinței organizației de partid a orașului București, delegaților și invi- taților la conferință și, prin ei, tuturor comuniștilor, tuturor oamenilor muncii din Capitală. (Vii aplauze).Lucrările conferinței, a arătat vorbitorul, s-au desfășurat într-o atmosferă partinică, au analizat cu seriozitate, maturitate politică și spirit de răspundere activitatea depusă de organele și organizațiile de partid în cei doi ani care au trecut de la conferința precedentă, oglindind competența cu care ele se ocupă de problemele complexe ale conducerii Vieții economice și social-culturale.Succesele obținute în această perioadă de oamenii muncii din București, evidențiate în lucrările conferinței, se încadrează în bilanțul activității rodnice desfășurate de întregul nostru popor.Recent, comunicatul Direcției Centrale de Statistică a adus la cunoștința opiniei publice tabloul însuflețitor al rezultatelor obținute în îndeplinirea planului de stat. A- cest tablou ilustrează avîntul întregii economii naționale, vigoarea și echilibrul ei, linia continuă de dezvoltare ascendentă.Așa cum arată comunicatul, planul producției industriale a fost îndeplinit în anul 1963 în proporție de 101,7 la sută, caracteristica generală a dezvoltării industriei noastre fiind ritmul ei susținut de creștere. în perioada 1960—1963, producția industrială a sporit într-un ritm mediu anual de 15 la sută, față de 13 la sută cît era prevăzut pentru întreaga - perioadă 1960—1965. Aceasta a făcut posibil ca în 1963, producția industriei noastre să fie, pe ansamblu, cu 74 la sută mai mare decît în 1959. Producția metalurgiei feroase și a construcțiilor de mașini a luat un avans de un an, realizînd încă din 1963 nivelul prevăzut în șesenal pentru 1964, în industria lemnului s-a ajuns la nivelul prevăzut în Directivele Congresului al III-lea al partidului pentru anul 1965.în primii patru ani ai șesenalului ritmul mediu anual al creșterii investițiilor a fost de 21 la sută, față de circa 16 la sută cît era prevăzut, în acești ani au intrat în funcțiune aproape 80 de întreprinderi, 170 de secții noi; numeroase fabrici și uzine au fost reutilate, dezvoltate, modernizate. Concentrarea mijloacelor materiale și financiare spre principalele obiective, îmbunătățirea organizării șantierelor si extinderea metodelor industriale de construcții au dus la scurtarea termenelor de dare în funcțiune a noilor capacități de producție, la ridicarea calității lucrărilor și creșterea eficienței economice a investițiilor.Ca urmare a politicii partidului și guvernului de dotare a economiei naționale cu tehnica nouă, de modernizare continuă a proceselor de producție, se realizează o valorificare tot mai complexă a bogățiilor naturale ale țării, în interesul satisfacerii diferitelor cerințe ale economiei și nevoilor de consum ale populației.Din primii ani ai construcției socialiste, partidul și guvernul au a- cordat o atenție deosebită industriei chimice, menită să valorifice la un nivel ridicat resursele naturale ale țării, să asigure agriculturii îngrășăminte naturale, antidăunători și alte produse cerute de aplicarea a- grotehnicii moderne, să realizeze noi materii prime și materiale de mare importanță pentru necesitățile industriei, pentru lărgirea sortimentelor de bunuri de consum.Congresul al III-lea al partidului 
a atribuit dezvoltării industriei chimice un loc de prim ordin în cadrul planului de 6 ani, stabilind o creștere a producției de 3,3 ori — superioară creșterii generale de 2,1 pe ansamblul industriei — și alocîn- du-i 20 la, sută din totalul investițiilor industriale. Drept urmare a eforturilor depuse, nivelul producției chimice a fost în 1963 de 18 ori mai mare decît cel din 1948, ponderea industriei chimice în ansamblul industriei crescînd de la 4,9 la sută în 1948 la 10 la sută în 1963.In afara obiectivelor intrate în funcțiune și a capacităților în curs de construcție pentru producția de îngrășăminte și de antidăunători, se prevede construirea unor noi unități industriale, de mare capacitate, a- vîndu-se în vedere la amplasarea lor condițiile favorabile de transport și alimentare cu apă pe care le oferă Dunărea. Aceasta va permite, pe lingă aprovizionarea cu îngrășăminte în condiții optime a agriculturii din zonele Bărăgan și Lunca Dunării, și folosirea unor mijloace de comunica

ție convenabile pentru exporturile de îngrășăminte chimice de mare volum.Pentru completarea gamei de fire și fibre sintetice și artificiale, obținute în prezent la Săvinești și Brăila, se prevede construirea unor uzine de mare capacitate, precum și crearea unei mari unități integrate de țesături variate și de calitate superioară.

Totodată, se prevede dezvoltarea în continuare a celorlalte ramuri ale industriei chimice — de cauciuc sintetic, mase plastice, medicamente, coloranți, lacuri și vopsele, celuloză și hîrtie.Experiența acumulată, succesele de seamă obținute în construirea și darea în funcțiune a noilor obiective, dezvoltarea celor mai noi ramuri ale industriei chimice pe baza celor mai perfecționate tehnologii, au creat premizele unui avînt continuu, în ritm susținut, al acestei ramuri esențiale pentru o economie modernă.în ce privește agricultura, partidul nostru s-a orientat în mod statornic, de mulți ani, spre dezvoltarea intensivă și multilaterală a producției agricole. în Raportul pe care l-am prezentat la Plenara Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn din 3—5 martie 1949 arătam că în acest domeniu obiectivul principal al partidului este trecerea de la agricultura extensivă la cea intensivă, prin folosirea tractoarelor și mașinilor agricole cele mai perfecționate, a îngrășămintelor naturale și chimice, introducerea metodelor cultivării pământului după datele cele mai avansate ale științei agrotehnice. Corespunzător acestei orientări a crescut an de an dotarea tehnică a agriculturii noastre socialiste, care dispune în prezent de circa 65 000 de tractoare, 62 000 de semănători mecanice, peste 32 000 de combine pentru păioase, precum și alte mașini agricole. A fost promovată tot mai larg agrotehnica modernă, s-a dezvoltat an de an producția de îngrășăminte ; cantitatea de îngrășăminte chimice folosită anul trecut în agricultură a fost cu 84 la sută mai mare decît în 1962.Partidul nostru a urmărit cu consecvență folosirea rațională a pă- mîntului și lărgirea continuă a suprafețelor arabile — prin lucrări, de hidroameliorații, desecări, îndiguiri. Numai anul trecut au fost redate a- griculturii în lunca inundabilă a Dunării 97 000 hectare. Prin măsurile luate pentru îmbunătățirea fondului funciar, partidul și-a propus sporirea suprafeței arabile a țării la 10 000 000 hectare. Experiența a dovedit că a- cesta este un obiectiv pe deplin realizabil; în prezent, agricultura noastră dispune de o suprafață a- rabilă de 9 865 000 hectare — ceea ce arată că ne apropiem de îndeplinirea sarcinii propuse.In mod perseverent partidul a urmărit întărirea Gostat-urilor. Astăzi, gospodăriile agricole de stat dețin peste 1 500 000 hectare supra

față arabilă, ceea ce reprezintă peste 15 la sută din suprafața arabilă a țării și vor ajunge, nu peste mult timp, la 2 000 000 hectare. A- tenția permanentă acordată gospodăriilor de stat — care devin tot mai mult un model de organizare a producției agricole — procesul de profilare și specializare a acestor unități au avut drept urmare sporirea însemnată a producției agricole marfă, creșterea continuă a rolului G.A.S.-urilor în formarea fondului de stat — ponderea lor re- prezentînd, în 1963, la grîu și secară aproape 31 la sută, la porumb — circa 30 la sută, la carne — 30 la sută, la lapte de vacă — peste 47 

la sută, la lînă fină și semifină — aproape 30 la sută.în același timp, partidul s-a preocupat de asigurarea unei structuri raționale a producției agricole, potrivit cerințelor dezvoltării continue a economiei naționale și nevoilor de consum ale populației. în centrul eforturilor din domeniul agriculturii a fost pusă, ca problemă cheie, hotărîtoare, sporirea continuă a producției de grîu și porumb. S-au a- sigurat astfel pîinea populației, necesitățile de furaje pentru șeptelul în continuă dezvoltare, constituirea de rezerve.Justețea măsurilor luate de partid și de stat în agricultură este ilustrată de faptul că în 1963, deși condițiile climaterice au fost nefavorabile în multe regiuni ale țării, s-a obținut o producție de cereale de 10,4 milioane tone, cu 700 000 tone mai mult decît în anul precedent ; a crescut efectivul de animale la bovine, ovine și porcine matcă, îndeosebi în gospodăriile agricole de stat și în gospodăriile colective. Sînt create condiții pentru a stimula creșterea în viitor a șeptelului atît în gospodăriile agricole de stat și gospodăriile colective, cît și în gospodăriile personale ale colectiviștilor și în celelalte gospodării țărănești.în perioada care formează obiectul analizei acestei conferințe s-a ridicat nivelul de trai al oamenilor muncii ; salariul real a sporit anul trecut cu 4,6 la sută, iar numărul salariaților cu 190 000 ; volumul desfacerilor de mărfuri a ajuns în 1963 la 57,5 miliarde lei, fiind cu 62 la sută mai jnare decît în 1959. în toate regiunile țării au fost construite și date în folosință noi blocuri de locuințe — numărul a- partamentelor realizate în ultimii 4 ani din fondurile statului ajungînd la aproape 162 000, la care se adaugă cele 383 000 de locuințe construite în mediul rural ca urmare a posibilităților sporite de care dispune țărănimea colectivistă. A continuat să se lărgească baza materială a învă- țămîntului. culturii și ocrotirii sănătății.în anul celei de-a XX-a aniversări a eliberării, Romînia socialistă se înfățișează ca o țară în continuu progres, cu o economie complexă și o cultură înfloritoare, puse pe de-a întregul în slujba creșterii bunăstării celor ce muncesc. (Aplauze 
puternice, prelungite).Relevînd ca în darea de seamă și în cuvîntările delegaților s-a a- rătat cu îndreptățită satisfacție con
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tribuția importantă adusă de muncitorii, tehnicienii și inginerii din o- rașul București la rezultatele obținute în înfăptuirea planului șesenal, tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej a spus :Roadele muncii însuflețite desfășurate de colectivele întreprinderilor din Capitală își găsesc expresia în realizarea de către acestea, în cursul anului trecut, a unei producții industriale de aproape 10 ori mai mare decît volumul din 1938. Producția întreprinderilor bucureștene a crescut în ultimii 4 ani într-un ritm mediu anual de 15,7 la sută, superior ritmului mediu pe țară ; sporurile cele mai importante s-au obținut în ramurile industriei grele — în chimie, metalurgia neferoasă, construcții de mașini.în primii 4 ani ai șesenalului statul a alocat pentru orașul București investiții în valoare de circa 19 miliarde lei — fonduri aproape egale cu cele alocate în 10 ani prece- denți. Industria bucureșteană dispune de asemenea unități moderne puse recent în funcțiune cum sînt Fabrica de mașini-unelte și agregate, destinată să aducă o contribuție importantă la înzestrarea cu utilaje de înalt randament a întreprinderilor constructoare de mașini, Uzina de anvelope „Danubiana“, cu un înalt grad de automatizare, fabricile de piese de radio și tranzistori, de medicamente, de radiatoare și băi, de obiecte sanitare din porțelan, de armături neferoase și echipament metalic etc.Capitala s-a îmbogățit în ultimii ani cu noi cartiere de locuințe și o- biective social-culturale : școli, cinematografe, unități sanitare. S-a lărgit rețeaua comercială prin care s-a desfăcut în primii 4 ani ai șesenalului un volum de mărfuri de 1,4 ori mai mare decît în cei 4 ani anteriori.Comitetul Central al Partidului ■Muncitoresc R'oniîn, Consiliul de Sfat și Consiliul de Miniștri adresează calde felicitări colectivelor care și-au dat aportul la aceste realizări și le urează noi succese în eforturile lor pentru înflorirea Capitalei țării noastre. (Aplauze puternice).Ca și în anii anteriori, problemele planului de stat pe 1964, care au format obiectul analizei Plenarei C.C. al partidului din decembrie 1963 și a Sesiunii Marii Adunări Naționale, au fost larg dezbătute de colectivele de oameni ai muncii din întreprinderile industriale, unitățile agricole, șantierele de construcție.Cu prilejul acestor dezbateri s-a confirmat că sarcinile de plan sînt bine fundamentate, corespunzînd posibilităților reale ale economiei noastre naționale și că există condițiile necesare pentru îndeplinirea lor cu succes. Merită a fi relevat că numai sporul de producție ce se va obține în acest an, față de 1963, se va ridica la o valoare de circa 14 miliarde lei, fiind aproximativ egal cu întreaga producție industrială a Romîniei din 1948.în continuare, tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej s-a ocupat de cîteva probleme care ar trebui să stea în centrul atenției organizației de partid a orașului București, ca și a altor organizații de partid din țară.în cursul acestui an, sarcini deosebit de importante revin industriei construcțiilor de mașini, care își realizează peste un sfert din producție în întreprinderi din București. A- ceasta urmează să asimileze și să introducă în fabricație noi tipuri de mașini-unelte, utilaje tehnologice pentru industria chimică și alimentară și alte instalații complexe la nivel tehnic ridicat. Colectivele întreprinderilor constructoare de mașini din Capitală, ca și din restul tării, dispun de toate condițiile și au acumulat o bună experiență pentru a răspunde acestor cerințe. în perioada 1960—1963 fabricile bucureștene aparținînd Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini au executat 927 de prototipuri și au pus în fabricație 508 produse noi.în intervențiile lor, unii delegați au subliniat necesitatea intensificării eforturilor pentru asimilarea în producție a tipurilor moderne de mașini și utilaje și au făcut propuneri interesante în această privință. Sînt justificate observațiile făcute aici de tovarășul Bustan, directorul Uzinelor „Vulcan“, în ce privește e- vitarea paralelismelor în activitatea de proiectare.Problema realizării, de mașini și utilaje cu caracteristici tehnice superioare trebuie însă privită mai larg. Așa cum a dovedit experiența, calea cea mai scurtă și cea mai eficientă de dotare a industriei noastre cu tehnica nouă este asimilarea de mașini și utilaje pe baza documentațiilor tehnice și a licențelor de producție pentru cele mai perfecționate tipuri existente pe plan mondial. Este lipsită de sens tendința „originalității cu orice preț“, pe care o manifestă unele
(Continuare în pag. Il-a)

La Uzina chimică „9 Mai“ București

A intrat în iuncțiunc 
o nouă scețic

De curînd, la Uzina chimică „9 
Mai' din Capitală a intrat în func
țiune o secție nouă pentru fabrica
rea stabilizatorilor, necesari prelu
crării maselor plastice. Secția este 
dotată cu utilaje moderne de mare 
productivitate, care permit ca pro
cesul de producție să se desfășoare 
mecanizat. Proiectată și construită 
în țară de un colectiv de ingineri 
și tehnicieni din uzină, în colabo
rare cu specialiști din Ministerul 
Industriei Petrolului și Chimiei, noua 
secție are o capacitate anuală de 
1 000 tone de stabilizatori.

(Agerpres)

Discuție despre calitatea 
mașimior agricoleîn cursul zilei de sîmbătă a avut loc la Uzinele „Semănătoarea“ din Capitală o consfătuire pe tema calității mașinilor agricole fabricate în această întreprindere.Au luat parte ingineri din gospodăriile agricole de stat și colective, S.M.T., specialiști din stațiunile experimentale, Consiliul Superior al Agriculturii, Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini și din unele uzine constructoare de mașini agricole din țară. După cum a reieșit din referatele prezentate, pentru perfecționarea mașinilor și mărirea duratei lor de exploatare au fost folosite cu eficiență sporită procedee moderne de turnare, sudură, călire și forjare. Aceste metode, ca și utilizarea în mai mare măsură a maselor plastice, au dus la reducerea greutății utilajelor. La principalul produs fabricat aici — combina de recoltat cereale — greutatea a fost redusă în ultimii ani cu peste 400 kg de metal. Prin perfecționările a- duse recent, productivitatea combinei va crește cu circa 50 la sută. în discuții, vorbitorii au .apreciat calitatea produselor fabricate de a- ceastă importantă uzină și au făcut unele propuneri pentru noi perfecționări. (Agerpres)Rețele electrice noi

în Capitală, I.D.E.B. a efectuat noi lu
crări pentru îmbunătățirea nivelului ten
siunii rețelei de alimentare. S-au reali
zat noi posturi de transformare, s-au 
mărit căile de curent în rețeaua de 
joasă tensiune existentă — bifazări, tri- 
fazări — s-au realizat rețele noi. Cu 
aceste lucrări, care însumează aproxima
tiv 30 kilometri de rețele noi și 24 kilo
metri de rețele reamenajate, s-a îmbu
nătățit tensiunea în cartierele : Chifila, 
Dămăroaia, Băneasa, Tei, Colentina, Ce
tatea Voluntărească, Obor, Fundeni, Do- 
broiești, șoseaua Industriilor, Dudești, Ol
tenița, Măgurele, Militari.

„Luna cărții la sate“
IAȘI (coresp. „Scînteii“).— Zilele 

acestea, în comunele și satele regiu
nii Iași au loc numeroase manifes
tări culturale cu prilejul „Lunii 
cărții la sate“. La căminul cultural, 
cititorii din Tg. Frumos, raionul 
Pașcani, s-au întîlnit cu un grup de 
scriitori care le-au citit din lucrări
le lor. La Mircești, biblioteca comu
nală, în colaborare cu organizația 
U.T.M., a inițiat o vizită a tinerilor 
la Casa memorială „Vasile Alecsan- 
dri“, i-a antrenat să citească nume
roase cărți literare. In comuna 
Strunga, raionul Pașcani, cetățenii 
și-au îmbogățit bibliotecile per
sonale.

în drum spre U. R. S. S., delegația de partid 

și guvernamentală a R.P. Bulgaria a trecut prin Capitalăîn drum spre Uniunea Sovietică, unde va face o vizită oficială prietenească la invitația C.C. al P.C.U.S. și a guvernului sovietic, delegația de partid și guvernamentală a R. P. Bulgaria s-a oprit sîmbătă seara în București.Membrii delegației,. în frunte cu tovarășul Todor Jivkov, prim-secre- tar al C. C. al Partidului Comunist Bulgar, președintele Consiliului de Miniștri al R.P. Bulgaria, au fost în- tîmpinați în Gara Băneasa de tovarășii Ion Gheorghe Maurer, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., președintele Consiliului de Miniștri,

Pe magistralele de oțel ale țârii Foto : Gh. Vințilă

ZIUA CEFERIȘTILOR
întregul nostru popor sărbătorește astăzi Ziua ceferiștilor — detașament de frunte al clasei muncitoare, luptători entuziaști pentru înflorirea economică a țării. Oamenii muncii înconjoară cu dragoste și căldură pe ceferiști, dau o înaltă prețuire muncii acelora care, acum 31 de ani, în februarie 1933, au înscris o pagină de glorie nepieritoare în istoria partidului nostru și a întregii mișcări muncitorești din Romînia.Organizate și conduse de Partidul Comunist Romîn, luptele ceferiștilor și petroliștilor din februarie 1933 au constituit una din cele mai grandioase bătălii de clasă duse de proletariatul din țara noastră. în acele vremuri grele, muncitorii s-au ridicat la luptă dîrză pentru libertate, împotriva exploatării și asupririi, pentru interesele vitale ale poporului, cerîndu-și dreptul la muncă și la o viață mai bună.Prin amploarea și caracterul lor combativ, revoluționar, prin forța și nivelul organizării, prin învățămintele bogate și efectele lor în viața socială, marile lupte din februarie 1933 au ridicat pe o treaptă mai înaltă tradițiile înaintate ale proletariatului, au constituit o cotitură în dezvoltarea partidului și a întregii mișcări muncitorești din țara noastră. Totodată, glorioasele lupte muncitorești din februarie 1933 au prilejuit o viguroasă afirmare pe arena internațională a proletariatului romîn.Cauza dreaptă pentru care s-au jertfit eroii luptelor din februarie 1933 a triumfat în țara noastră. Continuînd cu cinste, în condițiile construcției socialiste, glorioasele tradiții revoluționare ale clasei muncitoare, ceferiștii își împletesc astăzi eforturile lor însuflețite cu cele ale întregului popor, luptînd sub conducerea partidului pentru îndeplinirea cu succes a mărețului program de desăvîrșire a construcției socialismului în țara noastră, trasat de Congresul al III-lea al P.M.R.Munca de ceferist este frumoasă și plină de răspundere. Ziua și noaptea, sub arșița soarelui sau în- fruntînd viscolul, ceferiștii sînt aceia care asigură neîntrerupt transportarea, pe magistralele de oțel ce străbat țara de la un capăt la altul, a roadelor muncii poporului, contribuind la buna aprovizionare a fabricilor și șantierelor, a orașelor și satelor.Atenția acordată de statul nostru transporturilor feroviare este ilustrată de importantele fonduri de investiții alocate în anii puterii populare pentru dezvoltarea și modernizarea acestui sector, corespunzător necesităților economiei naționale în plin avînt. Au fost construite noi linii și stații de cale ferată, iar multe din cele existente au fost modernizate ; a sporit an de an parcul de locomotive și vagoane de marfă și călători. Numai în anul 1963, calea ferată a fost înzestrată cu 58 de locomotive Diesel-electrice (transportul cu asemenea tracțiune reprezentînd aproape o cincime din volumul total al traficului de mărfuri) și cu peste 4300 vagoane de marfă de mare capacitate, în e- chivalent pe două osii. In numeroase stații de cale ferată s-au executat lucrări de sistematizare și centralizare electrodinamică, lungimea liniilor cu bloc automat atin- gînd la sfîrșitul anului trecut aproape 400 km.Astăzi, de ziua lor, ceferiștii, muncind pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor sporite ce le revin în cadrul planurilor economice, raportează cu mîndrie despre noi realizări în întrecerea socialistă, în anul 1963, volumul mărfurilor transportate pe calea ferată a crescut față de 1962 cu 8,3 la sută, de-
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pășindu-se nivelul prevăzut pentrU ultimul an al șesenalului. S-au îm-1 bunătățit și indicatorii de utilizară a materialului rulant, rulajul vagonului de marfă reducîndu-se anul trecut cu două zile față de 1950. Ca urmare a creșterii înzestrării tehnice, mecanizării încărcărilor și descărcărilor, mai bunei organizări a muncii și simplificării exploatării materialului rulant, productivitatea muncii în transporturile feroviare a crescut cu 5,3 la sută față de anul 1962. Prețul de cost al transporturilor pe calea ferată a fost redus îa 1963 cu 0,6 la sută față de plan.Ceferiștii, la fel ca și ceilalți oameni ai muncii din țara noastră1, trăiesc astăzi o viață nouă, bucu- rîndu-se de roadele muncii lor, de rezultatele dezvoltării continue a economiei naționale. Numai în perioada 1960—1963, peste 3 000 de feroviari s-au mutat cu familiile lor în case noi. Pentru vechime îndelungată în producție și ca recompense pentru muncă ireproșabilă, s-au plătit anul trecut ceferiștilor premii în valoare de 100 milioane de lei. Ei au astăzi la dispoziție cluburi și săli de spectacole, cămine, cantine și alte așezăminte culturale. Căile ferate dispun de o largă rețea medico-sanitară, cu spitale, policlinici și circumscripții medicale. în fiecare an, mii de ceferiști și membri ai familiilor lor sînt trimiși la odihnă și tratament în stațiunile balneo-climaterice. O expresie a înaltei prețuiri acordate de statul nostru muncii pline de răspundere a ceferiștilor sînt miile de medalii și ordine ale R. P. Romîne înmînate acestora în ultimii ani.Entuziaști, plini de dragoste și devotament pentru construcția socialistă, ceferiștii se străduiesc să fie mereu la înălțimea sarcinilor pe care partidul le pune în fața lor, sînt hotărîți să muncească cu însuflețire pentru înfăptuirea prevederilor planului de 6 ani, pentru a-și aduce o contribuție sporită la dezvoltarea și înflorirea economică a țării.Planul de stat pe 1964 prevede sarcini importante pentru sectorul transporturilor pe calea ferată. Spre a se asigura creșterea capacităților de transport, la îndemîna ceferiștilor vor fi puse noi locomotive Diesel-electrice, vagoane de mare capacitate, instalații de centralizare electrodinamică și alte mijloace moderne. Totodată, este nevoie să fie utilizată cît mai eficient capacitatea de transport existentă, principala rezervă în acest domeniu fiind reducerea rulajului vagoanelor de marfă — indice sintetic al calității activității căilor ferate. îndeplinirea acestui indicator cere ceferiștilor să micșoreze în continuare timpul de staționare a vagoanelor la încărcare-descărcare, să sporească viteza comercială, să extindă marșrutizarea și acțiunea de remorcare a trenurilor cu tonaj sporit pentru a transporta un volum mai mare de mărfuri cu același parc de locomotive și vagoane.Mijloacele cu care este dotată calea ferată și bogata experiență a ceferiștilor permit să se obțină o regularitate exemplară a circulației trenurilor de călători și marfă. în acest scop, este necesar să se acorde o atenție deosebită îmbunătățirii proceselor tehnologice la compunerea și descompunerea trenurilor, la revizia tehnică a vagoanelor și locomotivelor, eliminării prelungirilor timpului de mers și a opririlor nejustificate. Respectarea riguroasă a graficelor de circulație, buna întreținere a întregului material rulant, efectuarea de reparații de bună calitate și la un preț de cost mai redus în ateliere, folosirea cît mai gospodărească a combustibilului și lubrifianților, ridicarea continuă a calificării — sînt îndatoriri de cinste ale fiecărui ceferist.Sărbătorirea Zilei ceferiștilor are loc, în acest an, în condițiile cînd poporul nostru se pregătește să în- tîmpine cu însemnate realizări cea de-a XX-a aniversare a eliberării patriei. Ca și numeroasele colective din industrie și agricultură, ceferiștii din multe unități și-au luat însuflețite angajamente în întrecerea socialistă. Aceste angajamente exprimă hotărîrea muncitorilor și tehnicienilor de la calea ferată de a îndeplini în mod exemplar planul de transport, sarcinile de mare răspundere pe care avîntul continuu al economiei noastre naționale le pune în fața lor.De ziua voastră, dragi ceferiști, întregul popor vă felicită din toată inima și vă urează noi și însemnate succese în activitatea entuziastă pe care o duceți, alături de toți oamenii muncii, pentru desăvîrșirea construcției socialiste în scumpa noastră patrie.
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(Urmare din pag. I-a)colective de proiectant! și tehnologi. Vom cîștiga însutit și vom merge mult mai repede în reutilarea întreprinderilor dacă vom evita irosirea de timp, energie și bani pentru a inventa lucruri care sînt de acum inventate, pentru a căuta soluționarea unor probleme care sînt deja rezolvate.îndatorirea principală a constructorilor de mașini este să-și îndrepte eforturile spre o bună însușire a documentațiilor tehnice și licențelor, spre realizarea de produse corespunzătoare acestora, la nivelul modelelor de referință, spre îmbunătățirea în permanență a caracteristicilor lor tehnico-funcționale. Eforturile depuse în această direcție de colectivele de specialiști merită și vor merita aprecierea și mulțumirile noastre.Este deosebit de important ca la însușirea noilor produse să se a- corde cea mai mare atenție fundamentării eficienței economice a fiecărui tip de produs în parte, asigurării unei calități desăvîrșite a mașinilor ce se vor executa, îndeosebi prin verificarea multilaterală, completă, în faza de omologare, a prototipurilor înainte de trecerea la producția curentă.Paralel, trebuie continuată modernizarea produselor aflate deja în fabricație. Rezultatele obținute de întreprinderile constructoare de mașini din Capitală și din țară, în ce privește modernizarea utilajelor e- xistente, subliniază necesitatea intensificării acestei acțiuni.Sîntem încredințați că organizațiile de partid, comuniștii din întreprinderile constructoare de mașini, cadrele noastre tehnico-inginerești se vor afla mereu în primele rîn- duri ale luptei pentru producerea de mașini și utilaje cu performanțe ridicate, voi' depune în continuare eforturi pentru modernizarea celor existente.Un loc important în producția industrială a Capitalei îl ocupă întreprinderile electrotehnice, care realizează mai mult de jumătate din producția pe țară a a- cestei ramuri. Atît prin ponderea, cît și prin specificul produselor sale, industria electrotehnică a Capitalei poate și trebuie să-și aducă o contribuție tot mai mare la realizarea importantelor obiective stabilite de partid și guvern în domeniul modernizării și automatizării producției — direcții principale ale progresului tehnic contemporan. Muncitorii și inginerii, .cadrele de specialiști din grupul de uzine pentru aparataj electric și instalații de automatizare din Eucurești sînt chemați să-și îndrepte și mai hotărît eforturile spre însușirea și punerea în fabricație a produselor necesare extinderii continue a automatizării în industria noastră.în conferință s-au făcut de către delegați propuneri valoroase în legătură cu pregătirea de cadre calificate la nivelul cerințelor crescîn- de ale industriei noastre. într-a- devăr, ridicarea nivelului tehnic al producției, înzestrarea întreprinderilor cu noi mașini și utilaje, aplicarea unor procedee tehnologice noi sînt indisolubil legate de creșterea calificării muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor, pentru ca fiecare dintre ei să poată mînui cu pricepere instalațiile complexe care le sînt încredințate. Este deosebit de important să existe o grijă permanentă pentru pregătirea cadrelor necesare noilor o- biective industriale, pentru ridicarea necontenită a calificării profesionale a colectivelor din toate întreprinderile. Merită a fi reținută observația făcută de tovarășul Dumitru Nec- șoiu, prim-secretar al Comitetului raional de partid „23 August“, cu privire la necesitatea pregătirii unui număr mai mare de muncitori calificați pentru ramurile care cunosc o dezvoltare mai intensă.In strînsă legătură cu introducerea tehnicii noi și ridicarea calificării, atît darea de seamă cît și cuvîntările unor delegați au scos în evidență un lucru bun, care merită a fi subliniat: preocuparea sporită pentru creșterea productivității muncii. In ultimii 4 ani, aproape 2/3 din sporul producției industriale realizat de colectivele întreprinderilor din Capitală a fost obținut pe seama ridicării productivității muncii, care a înregistrat un ritm de creștere de 8,5 la sută, mai înalt decît cel realizat pe întreaga economie. După cum este cunoscut, și în anul acesta peste trei sferturi din sporul producției industriale urmează să se realizeze pe seama creșterii productivității muncii — cu 9,2 la sută față de 1963. *Introducerea largă în producție a tehnicii noi și a celor mai avansate tehnologii și metode de muncă, folosirea cu indici superiori a mașinilor și utilajelor, îmbunătățirea organizării producției și ritmicității ei, folosirea cît mai completă a timpului de lucru printr-o bună aprovizionare tehnico-materială a locurilor de muncă, întărirea disciplinei socialiste — iată calea creșterii continue a productivității muncii.în București își desfășoară activitatea un mare număr de întreprinderi producătoare de mărfuri destinate consumului larg. Anul trecut, datorită modernizării utilajului e- xistent, perfecționărilor tehnologice, utilizării cu indici superiori a capacităților de producție, ponderea industriei textile bucureștene în totalul producției pe ramură a ajuns la 33 la sută, a industriei confecțiilor la 30 la sută, a industriei de pielărie, blănărie și încălțăminte la 28,1 la sută.Intrarea în funcțiune a unor noi obiective. în prezent în construcție — fabrica de stofe de mobilă, secțiile noi de la filatura de lînă pieptănată, de la întreprinderea de încălțăminte „Progresul“ și altele — vor crea condiții pentru noi sporuri de producție, pentru lărgirea sortimentelor puse la dispoziția populației.

Pe măsura ridicării nivelului de trai, cresc an de an și exigențele oamenilor muncii, ceea ce impune ca obiectiv principal pentru colectivele din industria ușoară îmbunătățirea calității și aspectului produselor. întreprinderile bucureștene trebuie să dea în această privință exemplu pe țară, să realizeze mărfuri de larg consum care prin calitatea și aspectul lor să se ridice la nivelul celor mai reușite tipuri din străinătate.Desigur, în această privință mai avem mult de făcut, însă colectivele din această ramură dispun nu numai de tot mai multe utilaje perfecționate, documentație tehnică, modele din cele mai reușite, ci și de oameni cu o înaltă calificare, ade- vărați artiști în meseria lor. Există toate condițiile ca prin eforturi perseverente, prin pasiune și inițiativă, întreprinderile industriei ușoare să realizeze numai produse frumoase, atrăgătoare, cu o linie estetică, elegantă, modernă, pe placul cumpărătorilor.Planul de stat pe 1964 prevede reducerea prețului de cost și a cheltuielilor de circulație, astfel încît să se obțină economii de 3,4 miliarde lei, cu 500 milioane mai mult decît în anul trecut ; economiile planificate pentru unitățile industriale ale Capitalei se ridică la 310 milioane lei. Importanța luptei pentru economii este demonstrată de realizările colectivelor din întreprinderile orașului București, care, valorifi- cînd cu spirit gospodăresc resursele de materii prime și materiale, mic- șorînd cheltuielile de producție, au obținut în primii 4 ani ai șesenalu- lui economii peste sarcina planificată de circa 2 miliarde lei — echivalente costului unui mare combinat chimic de tipul celui de la Craiova.în ce privește investițiile, fondurile alocate de stat în acest an sînt cu 4,3 miliarde lei mai mari față de anul trecut. Pentru orașul București se prevede alocarea unui volum de investiții de 2 ori mai mare decît în 1959 — aproape 15 la sută din volumul total al investițiilor pe țară. Capitala se va îmbogăți cu noi capacități de producție, mai ales în sectorul energetic, al industriei chimice, construcțiilor de mașini, industriei electrotehnice, industriei lemnului, industriei bunurilor de consum.Problema centrală a planului de investiții o constituie accelerarea e- xecuției și punerii în funcțiune în primul rînd a lucrărilor începute, în acest scop este necesar ca în practica întreprinderilor de con- strucții-montaj să fie larg promovate metodele industriale de execuție, să se îmbunătățească organizarea muncii, să se asigure respectarea întocmai a graficelor de execuție, o perfectă continuitate și ritmicitate a aprovizionării cu documentație tehnică, cu utilaje și materiale, conlucrarea strînsă, sistematică, între proiectant, constructor și beneficiar.Anul acesta, în întreaga țară se vor construi, din fondurile de stat, circa 54 000 apartamente, din care' 15 000 în Capitală. Pentru proiec- tanți și constructori să constituie un titlu de cinste îndeplinirea în cele mai bune condiții a acestui important volum de construcții. Este necesar să se ia din timp măsurile corespunzătoare pentru ca noile locuințe să fie date în folosința populației în mod ritmic, în tot cursul anului, și, totpdată, să se realizeze un grad superior de confort, o calitate mai bună a execuției și finisajului. Comitetul de Stat pentru Construcții, Arhitectură și Sistematizare are sarcina de a îndruma și sprijini organizațiile de proiectare să lărgească gama de tipuri de apartamente, corespunzător necesităților variate ale populației, în prezent și în perspectivă.în continuare, tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, arătînd că arhi- tectul-șef al Capitalei, tov. Horia Maieu, a ridicat în cuvîntul rostit în cadrul dezbaterilor cîteva probleme importante, a spus : Acum doi ani, vorbind în fața activului de partid de la Iași, am avut prilejul să subliniez necesitatea unei mai mari varietăți arhitectonice a construcțiilor de locuințe și așezăminte social-cul- turale, luarea în considerare a specificului fiecărei localități.Arhitecții noștri au obținut rezultate frumoase, care nu o dată au fost relevate de conducerea noastră de partid și de stat și care se bucură de apreciere și în străinătate. Trebuie însă învinsă o anumită tendință spre șablon și monotonie. Numeroși arhi- tecți au avut prilejul să viziteze țări străine, să studieze experiența înaintată în domeniul construcțiilor și arhitecturii. Această experiență trebuie pe deplin valorificată și continuu îmbogățită.Totodată, arhitectura noastră trebuie să poarte o amprentă proprie și, în această privință, frumoasele tradiții ale arhitecturii romînești pot constitui o sursă bogată de inspirație. Desigur, în nici un caz nu trebuie admis ca năzuința justă de a se imprima o mai mare varietate an- samblelor noastre arhitectonice să ducă la cheltuieli inutile, la exagerări de ornamentare, la soluții improprii cerințelor funcționale sau nepotrivite pentru materialele de construcții moderne ce se utilizează pe o scară tot mai largă.Comitetul executiv al Sfatului popular al Capitalei trebuie să urmărească cu cea mai mare grijă înfăptuirea programului de construcții, stabilirea judicioasă a amplasamentelor, asigurarea proiectelor și documentației tehnice necesare, realizarea la timp a tuturor lucrărilor de alimentare cu apă, amenajarea spațiilor comerciale, drumurilor de acces.Un larg cîmp de manifestare a spiritului gospodăresc îl constituie pentru organizațiile de partid și obștești, pentru deputății sfaturilor populare, pentru inițiativa cetățenească întreținerea fondului de locuințe, executarea lucrărilor de reparații, înfrumusețarea cartierelor.O dată cu dezvoltarea construcției de locuințe, anul acesta se vor executa în Capitală importante lucrări 

de gospodărie comunală. Se prevede sporirea capacităților de apă potabilă, precum și realizarea unor conducte principale și de distribuție în zonele marilor ansambluri de locuințe.Sarcini de mare răspundere revin comerțului socialist. în acest an va continua lărgirea și dotarea rețelei comerciale din Capitală, care va desface un volum de mărfuri de aproape 11 miliarde lei, cu aproape 9 la sută mai mult decît în 1963.Comerțul socialist poate și trebuie să aducă o contribuție importantă la realizarea de către industrie a noi sortimente de calitate superioară, cerute de populație. El trebuie să intervină activ pentru promovarea în producție a unor mărfuri calitativ superioare, să facă larg cunoscută însușirea noilor produse, să influențeze în tot mai mare măsură formarea gustului și cerințele consumatorilor.Totodată, trebuie depuse eforturi în vederea asigurării unei deserviri corespunzătoare, pline de atenfié față de cumpărător, înlăturării lipsurilor care se mai manifestă în a- ceastă privință.Se impune, de asemenea, intensificarea acțiunii de profilare și specializare a magazinelor, promovarea unor forme tot mai perfecționate de organizare a unităților comerciale — de natură să economisească timpul cumpărătorului, să-i dea posibilitatea alegerii de produse din sortimente mai largi.Așa cum s-a arătat și în lucrările conferinței, oamenii muncii din Capitală au obținut și în prima lună a anului în curs succese însemnate în producție. Planul pe luna ianuarie la producția globală a fost îndeplinit în proporție de 102,8 la sută. Cum se spune, am pășit „cu dreptul“ în noul an.Realizarea prevederilor planului pe anul în curs are o deosebită importanță nu numai pentru încheierea cu succes a șesenalului, ci și pentru pregătirea programului de dezvoltare în perspectivă a economiei naționale.Sîntem convinși că, împreună cu întregul nostru popor, oamenii muncii din Capitala patriei noastre vor munci cu energie și pasiune, își vor mobiliza toate forțele, experiența acumulată și capacitatea lor creatoare pentru a asigura îndeplinirea planului de stat, a importantelor angajamente luate, în cinstea ceîei de-a XX-a aniversări a eliberării patriei noastre, (aplauze puternice).Tovarășul Gheorghe Gheorghiu- Dej s-a ocupat apoi de activitatea organelor și organizațiilor de partid. El a subliniat că succesele poporului nostru în construcția vieții noi, socialiste, sînt rezultatul vastei munci politico-organizatorice desfășurate de organizațiile de partid, îmbunătățirii continue a metodelor lor de conducere, creșterii maturității și experienței politice a membrilor de partid. A sporit competența organelor și organizațiilor de partid în rezolvarea sarcinilor complexe, economice și social- culturale ce le revin, capacitatea lor de a organiza și mobiliza masele la înfăptuirea hotărîrilor partidului și guvernului.în ultimii ani, partidul nostru a obținut noi realizări în creșterea sa numerică și calitativă. Partidul numără în prezent 1 240 000 de membri și candidați de partid, cu 405 000 mai mult decît la data Congresului al III-lea. Pozitiv este faptul că marea majoritate a comuniștilor își desfășoară activitatea în întreprinderile industriale, pe șantierele de construcții și în unitățile socialiste din agricultură, în sectoarele hotărîtoare ale producției bunurilor materiale.Cu multă căldură, scriitorul George Călinescu, la sesiunea extraordinară a Marii Adunări Naționale din aprilie 1962, a dat expresie sentimentelor intelectualității față de partidul nostru. „Nu alături de partid trebuie să fim — spunea el — ci în mijlocul și în rîndurile lui“. Intr-adevăr, cei mai de frunte oameni de știință, de cultură și artă sînt astăzi în rîndurile noastre, iar cei care nu sînt membri de partid se află alături de noi, muncesc cu devotament pentru construirea economiei și culturii socialiste, pentru prosperitatea patriei. (aplauze prelungite).
Avem un partid puternic, unit prin coeziunea de nezdruncinat a rîndu- rilor sale, strîns legat de milioanele de oameni ai muncii de la orașe și sate, care înfăptuiesc cu dragoste și încredere politica partidului, consi- derînd-o pe drept cuvînt propria lor politică.O contribuție de seamă la întărirea partidului au adus-o organizațiile de partid din Capitală, care numără în prezent 137 000 de membri și candidați de partid, aproape 10 la sută din totalul populației Capitalei.Continuînd primirea în partid a celor mai înaintați oameni ai muncii, organele și organizațiile de partid trebuie să pună un accent deosebit pe munca de educare a membrilor și candidaților de partid, de ridicare continuă a conștiinței lor comuniste, de călire a lor în spiritul principialității partinice.Așa cum a reieșit și din dezbaterile acestei conferințe, prin întreaga sa activitate politică și organizatorică, organizația de partid a Capitalei — una din cele mai mari și mai importante organizații ale Partidului Muncitoresc Romîn — își îndeplinește cu cinste sarcinile ce-i revin, dovedind maturitate politică în conducerea tuturor sectoarelor de activitate. Comitetul orășenesc și comitetele raionale de partid au obținut bune rezultate în perfecționarea stilului și metodelor de muncă, întărirea spiritului colectiv, a disciplinei de partid și răspunderii personale pentru înfăptuirea hotărîrilor partidului și guvernului, ca și a propriilor lor hotărîri. Membrii de partid sînt pretutindeni în primele 

rînduri ale luptei pentru îndeplinirea și depășirea planului de stat, pentru înflorirea economiei și culturii socialiste.Merită subliniat ca un lucru pozitiv faptul că organele de partid din Capitală au acordat atenție lărgirii continue pe baze obștești a muncii de partid, prin atragerea specialiștilor în efectuarea controlului de partid în întreprinderi, prin antrenarea unui larg activ de partid și a unui însemnat număr de instructori nesalariați în munca de îndrumare și control a activității organizațiilor de partid. Consolidînd și dez- voltînd experiența pozitivă dobîndită în această direcție, noul organ de partid trebuie să asigure ca membrii comitetului orășenesc și ai comitetelor raionale să participe efectiv la analizarea diferitelor laturi ale muncii de partid, la elaborarea măsurilor și îndeosebi la organizarea și controlul aplicării hotărîrilor.Comitetul orășenesc și comitetele raionale de partid din București vor trebui să se ocupe mult mai îndeaproape de creșterea continuă a competenței și capacității de conducere a organizațiilor de partid din întreprinderi și șantiere de construcții, îndrumîndu-le să îmbine preocuparea pentru sarcinile economice concrete, imediate, cu orientarea sistematică spre rezolvarea obiectivelor de perspectivă.Ținînd seama de faptul că în Capitală, în afara unităților economice, își desfășoară activitatea numeroase instituții de învățămînt, cultural- științifice, artistice, administrative, comitetul orășenesc și comitetele raionale trebuie să desfășoare o muncă diferențiată de îndrumare a organizațiilor de partid, de instruire a membrilor birourilor și comitetelor de partid, potrivit caracterului și cerințelor specifice ale fiecărei organizații de partid. Astfel, îndrumarea și controlul vor fi mai concrete, mai eficiente.în selecționarea, creșterea și promovarea cadrelor este necesar ca și pe viitor atenția principală să fie acordată cunoașterii profunde a calităților politice, profesionale și morale, a rezultatelor obținute în muncă. Cunoașterea aptitudinilor și talentelor fiecărui om, repartizarea cadrelor la locul potrivit pentru a da maximum de randament reprezintă una din cerințele de bază ale activității de partid.Cea mai bună școală de pregătire, călire și verificare a oamenilor este activitatea practică pentru înfăptuirea politicii partidului. A munci pentru formarea și ridicarea de noi cadre înseamnă a ne ocupa cu perseverență de educarea lor partinică, a exercita un control sistematic asupra activității lor, a le ajuta și îndruma zi de zi, cu răbdare, cu principialitate comunistă. Este necesar să se asigure o mai mare stabilitate a cadrelor în funcții, dîn- du-le astfel posibilitatea de a cunoaște cît mai bine domeniul de activitate și problemele de care se ocupă, de a-și însuși o experiență cît mai bogată, întărind simțul răspunderii lor personale pentru rezolvarea sarcinilor încredințate.Organele și organizațiile de partid și-au îmbunătățit, în ultimii ani, munca în domeniul conducerii politice și îndrumării organizațiilor de masă. Comuniștii din sindicate trebuie să se preocupe mai îndeaproape de organizarea și desfășurarea întrecerii socialiste, mobilizînd oamenii muncii la lupta pentru îndeplinirea planului de stat, de atragerea tot mai activă a muncitorilor la conducerea producției, să ridice la un nivel mereu mai înalt activitatea cultural-educativă a sindicatelor, să fie în miezul problemelor concrete ale muncii și vieții maselor muncitoare din întreprinderi și instituții.O deosebită atenție trebuie să acorde organele și organizațiile de partid muncii politico-educative în rîndurile tineretului nostru, îndrumării permanente a organizațiilor de U.T.M., de pionieri, a asociațiilor studențești, pentru a asigura desfășurarea de către acestea a unei activități bogate în conținut, vii, atrăgătoare, corespunzătoare necesităților construcției socialiste, cerințelor specifice vîrstei și preocupărilor tineretului.Partidul nostru desfășoară o vastă și multilaterală activitate ideologică, dat fiind însemnătatea crescîndă pe care o capătă în procesul construcției socialiste cunoașterea profundă de către membrii de partid a teoriei marxist-leniniste și a aplicării ei creatoare de către partid, dezvoltarea conștiinței socialiste a oamenilor muncii, răspîndirea largă a culturii și științei în mase.Propaganda de partid și-a lărgit mult sfera ei de cuprindere și de influențare. 93 la sută din numărul total al membrilor și candidaților de partid, cît și un număr însemnat de alți oameni ai muncii fără partid, studiază în școli, cursuri și cercuri ale învățămîntului de partid operele clasicilor marxism-leninismului, ho- tărîrile congreselor și ale plenarelor Comitetului Central și alte documente ale Partidului Muncitoresc Romîn, însușindu-și bazele științifice ale politicii partidului.Dezbaterile conferinței au scos în evidență bogata experiență acumulată de organizația de partid a Capitalei în unul din cele mai importante domenii ale propagandei de partid — înarmarea cadrelor de partid și de stat cu cunoașterea temeinică a politicii economice a partidului, a economiei politice, a problemelor de economie concretă industrială și agrară. Merită relevată inițiativa Comitetului orășenesc București de a organiza cursuri speciale pentru directorii întreprinderilor industriale și pentru alte cadre cu munci de răspundere în diferite sectoare ale vieții economice.Faptul că toate cadrele de partid 

și cea mai mare parte a membrilor de partid au trecut în ultimii ani prin învățămîntul de partid de diferite grade, creșterea continuă a ponderii membrilor și îndeosebi a cadrelor de partid cu studii medii și superioare de cultură generală și de specialitate, se reflectă în priceperea comuniștilor de a conduce întreaga activitate economică, de stat, social- culturală a țării, în spiritul lor partinic și capacitatea de a se orienta just în problemele complexe ale construcției noastre socialiste și ale vieții politice internaționale.Este îmbucurător că imensa majoritate a propagandiștilor este formată din activiști de partid și de stat, cadre de conducere din economie și specialiști din diferite domenii de activitate, cadre didactice și alți intelectuali membri de partid.Este necesar ca și pe viitor în centrul activității desfășurate pe a- cest tărîm de organele și organizațiile de partid să stea sporirea continuă a eficacității propagandei și legarea ei de necesitățile concrète ale construcției socialiste, ridicarea nivelului politic, ideologic, cultural și profesional al membrilor de partid și, cu deosebire, al lucrătorilor din aparatul de partid și de stat.Propaganda noastră trebuie să a- sigure ca membrii de partid să studieze și să-și însușească nesecatul tezaur al teoriei marxist-leniniste, călăuza sigură în analizarea problemelor mereu mai complexe pe care le ridică realitatea contemporană în permanentă transformare ; să cunoască temeinic poziția partidului nostru în problemele privind viața internațională, comunitatea țărilor socialiste și mișcarea comunistă mondială, creșterea forțelor socialismului și a frontului larg al celor ce luptă pentru menținerea și consolidarea păcii în lume, pentru progres social.în ce privește munca politică de masă, în centrul ei trebuie să se afle lupta pentru realizarea sarcinilor planului de stat pe anul 1964, pentru îndeplinirea cu succes a angajamentelor luate de oamenii muncii în cadrul întrecerii socialiste în cinstea celei de-a XX-a aniversări a eliberării patriei. Orientarea spre cele mai arzătoare și actuale probleme ale producției, contribuția activă la răspîndirea experienței înaintate, la înlăturarea deficiențelor, acestea sînt trăsăturile care trebuie să caracterizeze și de acum înainte munca noastră politică de masă pentru ca ea să-și înfăptuiască din plin rolul ei mobilizator și educativ.Preocupîndu-se necontenit de îmbunătățirea și îmbogățirea conținutului de idei al propagandei, de e- ducarea maselor în spiritul patriotismului și internaționalismului socialist, de dezvoltarea atitudinii noi față de muncă, față de familie și de îndatoririle sociale, partidul are în vedere că în procesul desăvîrșirii construcției socialiste cresc din ce în ce mai mult influența educativă a opiniei publice, -însemnătatea și eficacitatea formelor obștești de înrîurire, ca, de pildă, combaterea de către colectivul de muncă a manifestărilor retrograde și încălcărilor normelor vieții sociale.Un loc din ce în ce mai important în activitatea noastră îl ocupă presa de partid, al cărei rol și eficacitate în propagarea ideologiei și politicii partidului, în orientarea politică a oamenilor muncii au crescut an de an. îndeplinindu-și menirea de a răspîndi în masele cele mai largi cuvîntul partidului, presa de partid trebuie să atragă mai activ masele la rezolvarea treburilor obștești, să intervină cu combativitate, la un înalt nivel publicistic, în problemele privind dezvoltarea conștiinței și moralei socialiste, lupta între vechi și nou, să mobilizeze masele la realizarea sarcinilor planului de stat, afirmîndu-se ca tribună a celui mai larg schimb de păreri și de experiență în aplicarea politicii partidului.în domeniul învățămîntului public menționăm, ca succese remarcabile ale politicii culturale a partidului, generalizarea învățămîntului de 8 ani, ca și creșterea impetuoasă a numărului și nivelului școlilor profesionale și tehnice, care au dat, între anii 1959—1963 circa 210 000 absolvenți cu temeinice cunoștințe profesionale și de cultură generală.O dată cu o serie de măsuri importante luate de conducerea de partid și de stat pentru perfecționarea profilului învățămîntului superior s-a ' asigürat mărirea simțitoare a numărului studenților, în vederea asigurării necesităților crescînde de specialiști ale economiei și ale diferitelor sectoare de activitate științifică și culturală. Este grăitor în această privință că numărul studenților din anul I în învățămîntul superior este astăzi de 2,2 ori mai mare decît în 1959/1960, sarcina prevăzută de Directive pentru 1965 fiind depășită încă în acest an.Partidul și statul nostru asigură condiții din ce în ce mai bune de viață și învățătură tineretului studios. S-au ridicat noi construcții școlare, universitare, complexe de cămine, cantine studențești, în București și în celelalte centre universitare — Cluj, Iași, Timișoara, Brașov, Tg. Mureș și altele.Ne produce o mare bucurie faptul că pretutindeni, în întreprinderi, pe șantiere, în laboratoare, pe ogoarele gospodăriilor de stat și colective, în așezăminte de artă și cultură, tinerii absolvenți ai învățămîntului nostru superior lucrează cu pasiune și pricepere, îndeplinindu-și cu cinste sarcinile și îndreptățind încrederea ce li se acordă.Munca olină de abnegație și devotament a cadrelor didactice, dragostea și seriozitatea cu care își îndeplinesc nobila lor misiune, merită o înaltă apreciere din partea partidului și guvernului, a tuturor oamenilor muncii. Avem certitudinea că membrii corpului profesoral își vor consacra și de acum înainte toată 

capacitatea, talentul și puterea de muncă pentru a ridica necontenit eficacitatea și prestigiul științific al învățămîntului de toate gradele. 
(aplauze).Va trebui să depunem noi eforturi pentru îmbunătățirea mai departe a profilului institutelor noastre de învățămînt superior și îmbogățirea continuă a conținutului predării, ți- nînd seama de furtunoasa dezvoltare a economiei noastre naționale, de faptul că în lume se desfășoară în prezent o revoluție tehnică-științi- fică cu vaste repercusiuni în cele mai variate domenii.Organele și organizațiile de partid din București, ca și din întreaga țară, se preocupă în prezent mult mai îndeaproape de munca depusă în școli și facultăți. Se cere din partea lor o cunoaștere concretă a situației din fiecare unitate de învățămînt, grijă pentru orientarea activității multilaterale din școli și facultăți spre scopul principal al procesului de învățămînt — însușirea temeinică de către elevi și studenți a cunoștințelor de cultură generală și de specialitate științifică, legătura strînsă a învățămîntului cu cerințele practicii construcției socialiste.Organizația de partid a orașului București a obținut rezultate pozitive în domeniul muncii politico- ideologice în rîndurile intelectualilor. Am ascultat cu satisfacție în a- ceastă conferință cuvîntul unor valoroși oameni de știință și cultură, care au arătat ce influență bogată în roade au exercitat asupra creației lor îndrumarea și sprijinul partidului, studierea concepției marxist-leniniste și a politicii partidului.Ritmul susținut de dezvoltare a industriei, agriculturii, economiei naționale în ansamblu, cerințele introducerii celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii contemporane solicită o contribuție din ce în ce mai mare și mai activă a cercetării științifice la rezolvarea problemelor de bază ale economiei.Tov. acad. Gheorghe Mihoc, rectorul Universității din București, ca și tov. acad. Ștefan Milcu, referin- du-se în cuvîntul lor la condițiile deosebit de favorabile create de regimul democrat-popular cercetării științifice, la progresele însemnate realizate de oamenii noștri de știință în toate domeniile de cercetare, au subliniat, cu drept cuvînt, necesitatea coordonării activității științifice și a unei mai judicioase reprofilări a institutelor.Neîntreruptă și stăruitoare trebuie să fie preocuparea oamenilor de știință din București și din întreaga țară pentru îmbunătățirea structurii și profilului institutelor noastre de cercetări, pentru înlăturarea cu toat.ă hotărîrea a paralelismelor, a cazurilor de pulverizare și irosire a eforturilor în direcții de minoră însemnătate, pentru sporirea eficacității cercetării științifice, pentru cunoașterea și valorificarea a tot ce este nou și înaintat în știința și tehnica mondială, pentru a- sigurarea unei judicioase îmbinări a activității de cercetare fundamentală cu cercetarea aplicativă.Un exemplu în ce privește valorificarea rezultatelor obținute de cercetarea științifică pe scară mondială îl dau oamenii de știință din agricultură. Dacă în agricultură cercetătorii și-ar fi pierdut timp și eforturi pentru a descoperi ei înșiși ceea ce au descoperit alții mai înainte. nu am fi avut astăzi nici porumbul hibrid cu care vom însă- mînța la primăvară peste 4 milioane hectare, nici noile soiuri prețioase de grîu și de diferite alte plante. Acest exemplu este demn de urmat și de cercetătorii din alte domenii ale științei. îndeosebi cele legate nemijlocit de producție, adoptîndu-se ferm principiul de a nu se începe totul de la „A“. ci de a se porni de la ceea ce este deja cucerit de gîndi- rea științifică și de practica contemporană, îmbogățindu-le prin proprii cercetări și aplicîndu-le la cerințele dezvoltării noastre economice.Creația artistică în domeniul literaturii, artelor plastice, muzicii, cinematografiei, este urmărită astăzi cu deosebit interes de un public tot mai numeros de cititori și spectatori, cu o exigență artistică și ideologică din ce în ce mai mare.Cuvîntul plin de căldură al poetului Demostene Botez, pe care l-am ascultat cu toții aici, mi-a prilejuit unele reflecții pe care vreau să vi le împărtășesc, fiind încredințat că el nu-mi va lua aceasta în nume de rău. Am rîs cu toții cu poftă la spirituala figură de stil a tov. Botez privind „exportul“ de opere literare romînești. Este îmbucurător că tot mai multe creații ale literaturii și artei romînești devin cunoscute și se bucură de prețuire dincolo de hotarele tării noastre. Prestigiul cîștigat de Romînia socialistă determină un interes sporit pentru cultura poporului romîn. pentru creația oamenilor noștri de litere, a artiștilor și sa- vanților noștri.Din grădina de flori a literaturii noastre, maestrul Botez a ales cîteva nume dintre cele ce sînt acum cunoscute și în străinătate. După cum este și firesc, îndeosebi operele maeștrilor literaturii, ale scriitorilor cu îndelungată activitate creatoare trec hotarele țării. Dar. o dată eu ei, și lucrul acesta mi se pare demn de subliniat tot mai mare este și numărul scriitorilor tineri, născuți — ca să zic. așa — de societatea noastră. de epoca noastră, și ale căror romane, piese, nuvele, poezii, devin cunoscute cititorilor din străinătate.Maestrul Botez va fi de acord cu mine că oricît de tineri s-ar simți scriitorii noștri consacrați la vîrsta pe care au împlinit-o, ei au misiunea de a pregăti schimbul de mîine al literaturii, de a forma pe cei ce vor continua și îmbogăți truda lor.In anii puterii populare, maeștrilor cuvîntului, celor aparținînd generației căreia numele lui Sadoveanu și Arghezi i-au dat o deosebită strălucire, cît și generației care a intrat în 

viața literară în perioada dintre celd două războaie, li s-au adăugat numeroși tineri scriitori talentați — și este bine că mulți dintre ei abordează curajos temele complexe ale contemporaneității, învățînd măiestrie de la înaintași.Bucurîndu-ne de tot ce a dat mai valoros literatura noastră, trebuie să subliniem cu stăruință că n-ar fi real și n-ar servi cauzei dezvoltării literaturii dacă am vedea doar succesele ei, dacă ne-am imagina că ea a dat tot ce poate și ce trebuie să dea. Multe din temele înălțătoare, însuflețitoare ale vremii noastre, ale muncii creatoare pline de pasiune a poporului nostru își așteaptă cîntă- reții. Noi ne exprimăm convingerea că scriitorii și oamenii de artă de toate vîrstele se vor arăta la nivelul exigențelor poporului și îi vor dărui noi opere de înaltă ținută artistică, în care să se reflecte viața contemporană, opera grandioasă de construcție a socialismului, faptele pline de măreție ale omului nou, făuritor al unei noi orînduiri sociale. 
(vii aplauze).Stimulînd creația literară, noi nu ne închidem în găoacea noastră. Judecind de pe pozițiile noastre ideologice, de pe pozițiile marxism-leninismului, operele literaturii străine și ideile pe care le poartă acestea, noi facem și va trebui să facem și pe viitor tot ce este necesar pentru ca operele valoroase ale altor literaturi să fie tot mai larg cunoscute cititorului nostru, (aplauze). Tipărind în tiraje ce însumează milioane de exemplare opere clasice și contemporane ale literaturii din alte țări, noi punem la îndemîna maselor de cititori, ale căror gusturi și orizont cultural sînt în continuă dezvoltare, comorile culturii universale.Fiind un gen al creației artistice, literatura este totodată un domeniu al ideologiei și încă unul dintre cele mai însemnate, datorită marii puteri de înrîurire pe care o posedă. Literatura noastră este chemată să aibă un rol și mai activ în formarea conștiinței socialiste, în lichidarea influențelor ideologiei, moralei, deprinderilor moștenite de la vechea societate.Ocupîndu-se în continuare de sarcinile ce revin școlii, oamenilor de cultură, literaturii, cinematografiei, presei, editurilor, pentru răspîndirea științei și culturii în popor, pentru însușirea concepției materialist-dia- lectice, tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej a subliniat că numai printr-o muncă stăruitoare, perseverentă, plină de tact se pot dezrădăcina superstițiile, vechiul mod de a privi lumea și viața, se pot obține noi și noi succese în formarea conștiinței socialiste a celor mai largi mase ale poporului.S-a vorbit aici despre năzuința o- mului de cultură al zilelor noastre de a fi părtaș activ al construcției socialismului. Să aruncăm o privire în jurul nostru. De-a lungul și de-a latul țării se înalță adevărate păduri de schele, se ridică adevărate cetăți moderne ale metalurgiei, chimiei, energeticii. întreaga țară este un imens și măreț șantier. Este în- tr-adevăr o cinste și o bucurie pentru fiecare om de cultură de a se ști participant al operei creatoare înfăptuite cu atîta abnegație de muncitori, de țărani, de întregul popor muncitor al minunatei noastre patrii !în încheierea cuvîntării, tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej a arătat că succesele repurtate de poporul romîn în construcția socialistă, prosperitatea economică și social-cultu- rală a țării noastre constituie o contribuție la întărirea sistemului mondial socialist, la afirmarea superiorității socialismului asupra capitalismului. în același timp, ele sînt o contribuție la întărirea forțelor care militează pentru slăbirea încordării în relațiile internaționale, pentru promovarea politicii de coexistență pașnică între statele cu o- rînduiri sociale diferite.Este bine cunoscută politica externă a partidului și statului nostru, îndreptată spre realizarea celei mai înalte năzuinți actuale a popoarelor — salvgardarea păcii în lume.Republica Populară Romînă militează activ pentru soluționarea pe cale pașnică a problemelor internaționale litigioase, pentru colaborarea politică, economică și culturală cu toate statele, în numele menținerii și consolidării păcii.Partidul și guvernul nostru vor promova și de acum înainte, cu consecvență, politica de întărire a unității și frăției marii familii a țărilor socialiste, a coeziunii mișcării comuniste și muncitorești internaționale sub steagul marxism-leninismului, văzînd în aceasta chezășia victoriei în lupta pentru cauza socialismului și păcii, (aplauze pu

ternice).încordîndu-și puterile în munca de zi cu zi pentru înfăptuirea măreței opere de desăvîrșire a construcției socialiste, poporul romîn privește viitorul său și viitorul întregii omeniri cu încredere, cu optimism.în lupta pentru înfăptuirea obiectivelor stabilite de Congresul al III- lea. partidul nostru a acumulat o bogată experiență, s-a călit și și-a întărit și mai mult unitatea sa de monolit ; s-au strîns și mai puternic legăturile indisolubile ale partidului cu masele muncitoare.Sîntem încredințați că eroica noastră clasă muncitoare, țărănimea colectivistă, intelectualitatea. întregul nostru popor, vor cinsti marea sărbătoare națională — a XX-a a- niversare a eliberării Romîniei — prin noi și însemnate succese în rodnica lor activitate, că oamenii muncii din Capitală nu-și vor precupeți nici de acum înainte eforturile lor creatoare pentru aplicarea politicii partidului, pentru înflorirea patriei noastre pe drumul luminos al socialismului ! (aplauze pu
ternice, îndelung repetate, urale).
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Muncitori, ingineri și tehnicieni, constructori de pe șantierele noi- lorj- obiective industriale și de lo- cuh\ ,e, oameni de știință și cultură •—ie ’egați ai comuniștilor din între- prividèrile și instituțiile din Capitală •— s-au întrunit, în zilele de 14 și 15 februarie 1964, în conferința organizației orășenești de partid.Lucrările conferinței au făcut bilanțul activității comuniștilor din a- ceastă puternică organizație, al bogatelor realizări obținute sub conducerea ei de oamenii muncii din Capitală în înfăptuirea Directivelor celui de-al III-lea Congres al partidului. Darea de seamă, prezentată de tovarășul 
Florian Dănălache, prim-secretar al comitetului orășenesc de partid, ca și cuvîntul participanților la conferință au oglindit puternica și continua dezvoltare pe care a cunoscut-o în ultimii ani Capitala patriei noastre. Pe harta sa au apărut noi și importante obiective industriale. Cele 11 întreprinderi intrate în funcțiune în primii patru ani ai șe- senalului și 41 de secții de producție întregesc noul peisaj industrial al orașului. Numeroase alte întreprinderi au fost dezvoltate și reutilate.Construcțiile de locuințe și social- ;'culturale fac din capitala țării un < ^_gș tot mai frumos, modern, demn ide epoca socialismului. în perioada 1960—1963 au fost date în folosință circa 50 000 de apartamente, de peste trei ori mai multe decît în cei patru ani anteriori. Edificator pentru amploarea luată de construcțiile de locuințe este faptul că în ultimii ani s-a mutat, în apartamente noi, luminoase și confortabile, o populație echivalentă cu cea a orașelor Ploiești sau Timișoara. Au crescut fondurile alocate pentru dezvoltarea învățămîntului și culturii, ocrotirea sănătății. în anii 1960—1963 au fost construite magazine moderne, dispensare și policlinici, școli cu 800 de săli de clasă, cămine studențești cu circa 7 000 de locuri, cinematografe și alte obiective social-cultu- rale. Volumul mărfurilor desfăcute prin cbmerțul de stat a crescut cu 52 la sută față de anul 1959.Datorită activității însuflețite a oamenilor muncii, planul producției globale pe anii 1962—1963 a fost realizat în proporție de 102,4 la sută. Anul trecut, nivelul producției industriale a depășit cu 79 la sută pe cel din 1959, întreprinderile din orașul București realizînd 26,3 la sută din totalul producției indus- + r'ei construcțiilor de mașini, 34,41a șțită din producția industriei chimice, 33 la sută din cea textilă, aproape 20 la sută din producția industriei alimentare.O amplă activitate politică și organizatorică au desfășurat organele și organizațiile de partid pentru mobilizarea oamenilor muncii la folosirea cît mai deplină a capacităților de producție, extinderea metodelor ,și procedeelor tehnologice a- vansaté, îmbunătățirea organizării producției. Ca urmare, 75 la sută din sporul producției industriale realizate în perioada la care se referă darea de seamă a fost obținut pe seama creșterii productivității muncii. S-a arătat, totodată, că în unele întreprinderi, planul de producție nu se îndeplinește în mod ritmic, nu se acordă suficientă atenție mecanizării unor lucrări, ceea ce influențează negativ asupra productivității muncii. Prin hotărîrea a- doptată conferința a cerut organizațiilor de partid să îndrume conducerile întreprinderilor să acorde ■ toată atenția ridicării nivelului tehnic al producției, reducerii prețului de cost, extinderii mecanizării și automatizării, folosirii mai raționale a capacităților de producție. In același t. np, ele sînt chemate să urmă- réasca îndeaproape realizarea integrală și la termen a sarcinilor prevăzute în planul de cooperare.în fabricile și uzinele țării, pe ?" itierele de construcții sînt întîl- ni\e tot mai multe mașini și instalații moderne, de înaltă tehnicitate, care poartă marca uzinelor bucu- reștene : utilaj petrolier și chimic, . cazane de abur, motoare și apara- taj electric, mașini agricole, linii tehnologice pentru fabrici de ciment etc. Ele sînt tot mai apreciate, pentru performantele lor înalte, și peste hotare. Pe bună dreptate, în lucrările conferinței un loc important l-au ocupat problemele legate de activi totea desfășurată în uzinele constau oare de mașini. Mai mulți dele, âți, printre care ing. Gheorghe 

Ihre.., director general al Uzinelor „23 August“, Alexandru Băilescu, inginer-șef al Uzinelor „Semănătoarea“, Ion Rențea, directorul Uzinelor I.O.R., și alți delegați, s-au ocupat de sarcinile ce revin colectivelor în care lucrează, în ce privește asimilarea și fabricarea noilor tipuri de mașini și utilaje la nivelul celor mai bune realizări pe plan mondial. Bizuindu-se pe experiența acumulată, ei au subliniat că sar- ! cinile din planul tehnic pe anul 1964 sînt pe deplin realizabile. Vorbitorii au insistat asupra necesității întăririi serviciilor de concepție, folosirii mai judicioase a cadrelor inginerești cu bogată experiență care să asigure însușirea fabricației noilor tipuri de mașini și agregate.în cuvîntul său. tov. ing. Rovin 
Bustan, directorul Uzinelor. „Vulcan“, a arătat că pentru ridicarea nivelului tehnic al produselor o deosebită însemnătate au pregătirea idin timp a fabricației și realizarea produselor la parametrii prevăzuți în proiecte. Uzina noastră — a spus șl — execută, între altele, instalații 

termoenergetice pentru cazane de mare capacitate. Din cauză că proiectarea unor elemente ale acestor instalații se face la institutele mai multor departamente, asimilarea fabricației este îngreunată. Consider că ar fi utilă concentrarea forțelor în elaborarea acestor proiecte.în lucrările conferinței s-a arătat importanța pe care o are pentru realizarea de produse la nivelul cerințelor tehnicii moderne continua ridicare a pregătirii de specialitate a cadrelor de muncitori, ingineri și tehnicieni, pentru a fi capabili să stăpînească mașinile și instalațiile, tehnologia înaintată. Vorbind despre rezultatele obținute în această privință, tov. Eugen Ganea, inginer- șef la Fabrica de anvelope „Danubiana“, Eleonora Cojocaru, secretara comitetului de partid de la Fabrica de tricotaje București, Ion Vișan, maistru la întreprinderea „Electro- aparataj“, au scos în evidență preocuparea stăruitoare a organizațiilor de partid și a conducerilor de întreprinderi pentru continua ridicare a calificării și specializării muncitorilor și tehnicienilor. La întreprinderile respective, un mare număr de muncitori, tehnicieni și ingineri au absolvit diferite cursuri și școli, perfecționîndu-și pregătirea profesională. Tov. Dumitru Necșoiu, prim-secretar al Comitetului raional de partid „23 August“, a arătat, în cuvîntul său, că noile obiective industriale înzestrate cu mașini și utilaje moderne cer temeinice cunoștințe profesionale ; de asemenea, în numeroase uzine au fost asimilate în fabricație de serie noi produse. Aceasta necesită pregătirea din timp a cadrelor, înaintea repartizării lor în producție.în conferință au fost dezbătute pe larg problemele privind activitatea șantierelor de construcții. Cu totul firesc, deoarece în București vor fi construite anul acesta încă 15 mii de apartamente, noi clădiri de interes social-cultural, se vor extinde lucrările edilitare. Referindu-se la aceste probleme, tov. Ion Cosma, președintele Sfatului popular al Capitalei, a arătat că arhitecții, pro- iectanții și constructorii din București au acumulat o bogată experiență. Pentru realizarea acestui important volum de construcții — a spus vorbitorul — eforturile trebuie îndreptate spre scurtarea duratei și respectarea graficelor de execuție, îmbunătățirea continuă a calității finisajelor, introducerea pe scară largă a metodelor industriale. Conferința a cerut ca noul comitet orășenesc să ia măsuri organizatorice care să asigure decalajul necesar între proiectare, avizare și începerea lucrărilor pe șantiere. Tov. Ho- 
ria Maieu, arhitect-șef al Capitalei, s-a referit la succesele dobîndite de arhitectura și urbanistica din țara noastră, materializate prin construcțiile care schimbă înfățișarea orașelor patriei. Partidul a pus în fața arhitecților sarcina de cinste ca, o dată cu înfăptuirea vastului program de construcții, să-și îndrepte atenția mai hotărît spre asigurarea unei varietăți arhitectonice care să țină seama de experiența înaintată în domeniul construcțiilor, de specificul și tradiția regiunilor țării. „Nu trebuie să uităm că noi construim pentru oamenii muncii care doresc ca noile locuințe să fie trainice, frumoase, executate cu gust“.An de an, întreprinderile din Capitală realizează un sortiment tot mai larg de bunuri de consum. Darea de seamă și mai mulți participant la discuții, printre care tov. 
Georgeta Ifrim, secretara comitetului de partid de la întreprinderea textilă „Dacia“, Ștefan Simion, directorul Fabricii de pielărie și încălțăminte „Flacăra roșie“, Constantin 
Cucu, secretarul comitetului de partid de la întreprinderea de panificație „Steagul roșu“, s-au referit la măsprile care trebuie luate în' continuare pentru îmbunătățirea calității produselor. în conferință s-a subliniat necesitatea ca organizațiile de partid, conducerile unităților comerciale să urmărească îmbunătățirea deservirii și a profilului magazinelor. Lucrătorilor din comerț le revine sarcina de a studia cu atenție cererea de consum, de a influența industria în producerea acelor sortimente cerute de populație. Ei trebuie să-și sporească e- xigența față de calitatea mărfurilor, să nu admită pătrunderea în rețeua comercială a unor produse care nu corespund cerințelor cumpărătorilor.

★Lucrările conferinței au oglindit preocuparea stăruitoare a organizației de partid a Capitalei pentru întărirea rîndurilor ei, pentru creșterea capacității de a organiza și mobiliza masele în vederea înfăptuirii politicii partidului.Ca urmare a activității desfășurate pentru aplicarea în viață a Ho- tărîrii plenarei C.C. al P.M.R. din aprilie 1962, organizațiile de partid din Capitală au primit peste 12 000 candidați și membri de partid dintre cei mai buni, mai înaintați muncitori, ingineri și tehnicieni, profesori și studenți, oameni de știință, artă și cultură, țărani colectiviști. A- ceasta a permis o mai bună repartizare a forțelor organizațiilor de partid din întreprinderi, ca și din instituțiile social-culturale, de știință, artă și învățămînt, creșterea și mai mult a influenței acestora. Conferința a cerut organizațiilor de partid să acorde și pe viitor cea mai mare atenție calităților moral politice și profesionale ale celor ce solicită pri

mirea în partid, să intensifice munca de educare partinică a membrilor și candidaților de partid, îndeosebi a celor cu un stagiu mai mic de 5 ani, ținînd seama că a- ceștia reprezintă un număr mare — peste 40 000 — în efectivul organizației de partid a Capitalei.în conferință au fost evidențiate rezultatele obținute de organizațiile de partid din Capitală în munca de alegere și creștere a cadrelor, rezultate exprimate în formarea și promovarea în funcții de răspundere, din toate sectoarele vieții de partid, de stat, economice, culturale și obștești a unui mare număr de cadre valoroase. Tovarășii Gheorghe Du
mitru, prim-secretar al Comitetului raional 30 Decembrie, Petre Țăruș, prim-secretar al Comitetului raional 16 Februarie, au relevat grija comitetului orășenesc, a comitetelor raionale pentru ridicarea continuă a nivelului de pregătire ideologică și de specialitate al cadrelor. Este semnificativ în acest sens faptul că peste 75 la sută din tovarășii aleși în comitetele raionale la recentele conferințe de partid au absolvit școli și cursuri de partid, iar aproape 50 la sută au absolvit școli medii și superioare de stat.Conferința a arătat necesitatea de a se pune, în continuare, un accent deosebit pe cunoașterea cadrelor, astfel ca în funcții de răspundere să fie promovați pretutindeni oameni capabili, bine pregătiți, animați de entuziasm și hotărîre în lupta pentru realizarea sarcinilor trasate de partid, exemplu de comportare comunistă în muncă, în familie și în societate.Tov. Lina Ciobanu, prim secretar al Comitetului raional 1 Mai, Nicolae 
Gîrbă, prim secretar al Comitetului raional Nicolae Bălcescu, și alți vorbitori s-au ocupat în cuvîntul lor de probleme ale îmbunătățirii stilului de muncă al organizațiilor de partid, relevînd necesitatea analizării aprofundate. în adunările de partid, a principalelor probleme ale activității economice, muncii de partid, a îndrumării concrete la fața locului a organizațiilor de bază din întreprinderi. instituții în rezolvarea diferitelor sarcini, a asigurării unei mai mari continuități în muncă a instructorilor.Organizația de partid a Capitalei desfășoară o activitate bogată și multilaterală de educare marxist-leni- nistă a membrilor de partid și a maselor largi ale oamenilor muncii, de înarmare a lor cu cunoașterea aprofundată a liniei și hotărîrilor partidului. în învățămîntul de partid studiază peste 200 000 de. oameni. Adăugind la aceștia pe cei 150 000 de tineri care studiază în învățămîntul politic U.T.M. și zecile de mii ale celor care audiază ciclurile de conferințe. rezultă că mai mult de jumătate din populația activă a Capitalei este cuprinsă în sistemul propagandei de partid.Conferința a relevat progresele realizate pe linia organizării și dezvoltării învățămîntului economic în forme variate și cuprinzătoare, cum sînt cursurile pentru directorii marilor uzine și cadrele de conducere din comerț, cercurile de economie politică și economie concretă din întreprinderi, conferințe, simpozioane, sesiuni științifice etc. „Numai în Uzinele Grivița roșie — arăta tov. 
Iosif Nicolae, secretar al comitetului de partid din uzină — cercurile de economie concretă numără peste 1 000 de cursanți, iar cursurile de doi ani ale școlii economice sînt urmate de 200 de cadre din uzină. Studiul organizat al problemelor economice a ajutat într-o mare măsură la ridicarea nivelului de cunoștințe al muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor, a determinat participarea lor mai activă și mai eficientă la rezolvarea problemelor complexe ale producției.Mai mulți vorbitori au accentuat asupra îndatoririi organizațiilor de partid de a folosi mai intens mijloacele multiple ale propagandei de partid, ale muncii politice și culturale de masă, în vederea mobilizării oamenilor muncii la realizarea principalelor sarcini ale locului de muncă, a dezvoltării conștiinței lor socialiste. Eficiente s-au dovedit discuțiile operative organizate de comuniști cu grupuri restrînse de muncitori, în care s-a demonstrat, pe bază de calcule și comparații sugestive, ce însemnătate au folosirea din plin a timpului de lucru, respectarea proceselor tehnologice, realizarea unor produse de calitate. Experiența unor organizații de partid ca cele de la Uzinele Vulcan, Dîmbovița, Electronica a dovedit ce rol important are în educarea comunistă a maselor folosirea unor asemenea forme obștești de influențare, ca discutarea în cadrul grupelor sindicale sau brigăzilor de producție a cazurilor de neglijență în muncă, a manifestărilor înapoiate. Generalizarea unor asemenea acțiuni va trebui să stea în atenția organelor și organizațiilor de partid.în mod firesc darea de seamă și dezbaterile au acordat o atenție deosebită muncii educative în rîndu- rile tineretului, îndeosebi ale tineretului studios. în instituțiile de învățămînt superior din Capitală învață astăzi peste 53 000 de studenți, de peste două ori mai mult decît erau în întreaga țară în 1938. Numărul elevilor din școlile medii a crescut de la reforma învățămîntului și pînă în prezent de peste 10 ori.Tovarășii Traian Dudaș, secretar al Comitetului orășenesc de partid, 
Costică Chițimia, prim-secretar

al Comitetului orășenesc U.T.M., 
Lucia Doina Tirea, profesoară, director adjunct la Școala medie nr. 12, Virgil Petrișor, student, au vorbit despre bogata activitate politi- co-educativă desfășurată în școli și facultăți de organizațiile de partid, organizațiile U.T.M. și asociațiile studențești, despre contribuția a- cestei activități la ridicarea nivelului general al procesului instructiv, la succesele obținute de elevi și studenți- în învățătura.Ținînd seama de complexitatea sarcinilor cărora vor trebui să le facă față tinerele cadre, organizațiile de partid din școli și facultăți — au subliniat vorbitorii — au datoria să se preocupe de continua îmbogățire a conținutului predării, de ridicarea nivelului însușirii de către elevi și studenți a cunoștințelor predate, în strînsă legătură cu cerințele practicii, de educarea lor în spiritul atitudinii înaintate față de muncă și față de profesiunea a- leasă, al patriotismului fierbinte și devotamentului față de cauza socialismului.Acad. Gheorghe Mihoc, rectorul Universității din București, a arătat că anul acesta se împlinesc 100 de ani de la înființarea acestei universități. Ca dată, aniversarea coincide cu sărbătorirea a 20 de ani de la eliberarea patriei. Istoria arată nepărtinitor — a spus el — că în acești 20 de ani universitatea a progresat mai mult decît în 80 de ani de regim burghezo-moșieresc. Vorbitorul a subliniat înalta răspundere a cadrelor universitare pentru formarea tinerilor specialiști, datoria lor de a-și perfecționa neîncetat pregătirea spre a fi în pas cu știința contemporană, necesitatea dezvoltării activității științifice în universitate, ca și în toate instituțiile de învățămînt superior.Conferința a relevat rezultatele pozitive obținute de organizația de partid a Capitalei în munca în rîn- durile intelectualilor. Faptul că numeroși intelectuali de frunte, oameni de știință, scriitori, artiști ai poporului și artiști emeriți, profesori etc. au cerut să fie primiți în partid constituie o vie expresie a înaltului prestigiu de care se bucură partidul. O mare dezvoltare cunoaște studiul ideologic al intelectualilor. în instituțiile de învățămînt superior și institutele de cercetări, în uniunile de creație, se studiază tezele fundamentale ale economiei politice, socialismului științific și filozofiei marxist- leniniste, au loc dezbateri de înalt nivel, în cadrul seminariilor teoretice, consacrate interpretării în lumina concepției materialismului dialectic a diferitelor probleme ale dezvoltării științei contemporane și creației artistice.Subliniind cît de rodnice s-au dovedit ideile marxism-leninismului pentru creația științifică, acad. Ște

fan Milcu a spus :„Partidul ne-a asigurat nu numai baza materială necesară dezvoltării științei, dar a creat în același timp condițiile ideologice și morale necesare procesului de creație. Datorită creșterii nivelului ideologic și politic al cercetătorilor, a crescut contribuția lor la realizarea planului științific al Academiei“.„Am orbecăit în tinerețea mea în tot felul de sisteme filozofice — a spus scriitorul Demostene Botez — dar numai datorită învățăturii partidului cunoaștem acum ce este lumea, știm care este adevărul. Clarificarea aceasta a vieții constituie pentru generația mea cea mai mare cucerire. Aceasta este platforma de lansare a creației scriitorilor noștri“.Vorbitorul a relevat prețuirea pe care o acordă partidul oamenilor de litere, succesele obținute în domeniul creației literare și artistice, care se bucură de apreciere și peste hotare.Conferința a cerut organizațiilor de partid din uniunile de creație, din instituțiile de artă și cultură să-și intensifice activitatea ideologică, să orienteze creația literară și artistică spre o cît mai strînsă legătură cu viața poporului, să militeze pentru continua ei dezvoltare și perfecționare, îneît aceasta să răspundă în tot mai mare măsură înaltelor exigențe artistice și ideologice ale partidului și poporului.Lucrările conferinței au scos în evidență îmbunătățirea muncii de partid în institutele de cercetări științifice, aportul ei la rezultatele valoroase obținute în munca de cercetare, pusă în slujba dezvoltării economiei și culturii socialiste. S-a arătat totodată că pentru sporirea eficacității muncii de cercetare, organele și organizațiile de partid trebuie să sprijine mai susținut conducerile institutelor în vederea reprofilării institutelor, mai bunei coordonări a activității științifice, spre a se evita irosirea forțelor, însușirii celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii pe plan mondial, în încheierea discuțiilor a luat cuvîntul tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. (Textul cuvîntării se publică în ziarul de astăzi).

.★Conferința a adoptat o hotărîre care prevede măsuri pentru ridicarea la un nivel mai înalt a muncii de partid, de stat și economice.Au fost apoi alese noul comitet orășenesc de partid și comisia de revizie. în prima sa plenară, comitetul orășenesc de partid a reales în funcția de prim-secretar pe tovarășul Florian Dănălache, mepibru al C.C. al P.M.R.Delegații la conferință au adresat o telegramă Comitetului Central al P.M.R., în care exprimă hotărîrea comuniștilor și a tuturor oamenilor muncii din Capitală de a lupta neobosit pentru aplicarea în viață a mărețelor sarcini trasate de Congresul al III-lea al' partidului.

Pe căile ferate din țara noastră a început să circule 
luna aceasta a 117-a locomotivă Diesel-electrică fa
bricată la „Electroputere"-Craiova. Iată-1 în fotogra
fie pe unul dintre mecanicii dieseliști, îon Gorun, de 

la Depoul C.F.R. Brașov.

în cadrul Complexului C.F.R. Pașcani a intrat în func
țiune instalația de telecomandă și teiecontrol — prima 
de acest gen din țară. în. fotografie : impiegatul de 
mișcare Mihai Zețu în fața tabloului de telecomandă

Puțini sînt aceia care știu cîți kilometri străbat zilnic 
revizorii de linie, verificînd starea căii, veghind la si
guranța circulației. Unul dintre aceștia este și revizorul 

de linie Ion Mara din cadrul Districtului 8 Chitila.

INFORMAȚII

m munca și viata ceferiștilor
© Comparativ cu 1959, volumul mărfurilor transportate 

pe calea ferată a sporit anul trecut cu 44,3 Ia sută, de- 
pășindu-se nivelul prevăzut pentru anul 1965 de Directivele 
Congresului al III-lea al P.M.R.

© Folosirea locomotivelor Diesel-electrice a dus la îmbu
nătățirea indicilor transporturilor feroviare : viteza comer
cială a trenurilor de marfă a sporit cu 50 la sută în compa
rație cu garniturile tractate de locomotivele cu aburi, tona
jul lor mediu a crescut cu 35 la sută, iar cheltuielile de re- 
lAorcare au scăzut cu 63,9 la sută.

• De la începutul anului și pînă la 10 februarie colecti
vele unităților Direcției regionale C.F.R. Timișoara au efec
tuat un volum de transporturi cu peste 25 Ia sută mai mare 
decît în perioada corespunzătoare a anului trecut.

O în Depourile C.F.R. Brașov, Sibiu, Sighișoara, Tg. Mu
reș, prin folosirea rațională a forței locomotivei și marșruti- 
zarea unui număr mai mare de trenuri, s-a economisit în 
prima' lună a acestui an o cantitate de combustibil conven
tional cu care se pot transporta în plus 265 perechi de 
trenuri pe distanta Brașov—Sibiu.

® Mecanicii și fochiștii de Ia depourile de locomotive a- 
parținînd Regionalei C.F.R. Iași au remorcat de la începu

tul anului peste 600 de trenuri cu tonaj sporit. Economiile 
de combustibil realizate pe această cale se ridică la 900 tone.

© în primii patru ani ai șesenalului, 35 000 de mecanici 
de locomotive, electromecanici și alți muncitori feroviari 
și-au însușit noi meserii și și-au ridicat calificarea prin șco
lile profesionale și prin cursurile de scurtă durată. Printre 
aceștia se află peste 1 000 de mecanici pentru locomotivele 
Diesel-electrice. Pentru instruirea lor, numai în anul 1963 
s-au cheltuit peste 45 milioane lei.

• Sumele plătite feroviarilor în cursul anului trecut, pen
tru vechime îndelungată în producție și ca recompense pen
tru muncă ireproșabilă, totalizează 100 milioane lei.

« în perioada 1960—1963, peste 3 000 de feroviari s-au 
mutat cu familiile lor în case noi, din care 1 200 anul trecut.

0 O rețea dezvoltată de unități pentru ocrotirea sănătății 
și controlul medical stă Ia dispoziția ceferiștilor și a fami
liilor lor. Ea cuprinde 18 spitale, 23 policlinici, 164 dispen
sare și circumscripții medicale de linie, 3 sanatorii de 
noapte, 7 laboratoare și un tren sanitar. Pentru continua 
îmbunătățire a dotării unităților medicale, în 1963 s-au chel
tuit 1 680 000 lei.

® Teatrul Național „I. L. Caragiale“ a organizat sîmbătă în sala Studio un recital de poezii și cîntece lati- no-americane. Poetul Eugen Jebe- leanu, membru corespondent al Academiei R.P. Romîne, a vorbit despre poezia Americii Latine.La recital și-a dat concursul artista Myriam Acevedo de la Teatrul Național din Havana, care a interpretat un program de cîntece ale popoarelor din America Latină. Actori ai Teatrului Național „I. L. Caragiale“ au recitat din lucrările poeților Nicolas Guillen, Miguel Angel Asturias, César Vallejo, Rafael Alberti, Gabriela Mistral, Pablo Neruda, Andres Eloy Bianco. Au participat reprezentanți ai Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, ai Ministerului Afacerilor Externe, oameni de cultură și artă, un numeros public, precum și studenți cubanezi care învață în țara noastră.Au fost de față Manuel Yepe Menendez, ambasadorul Republicii

Cînd colectivul depou
lui nostru și-a stabilit 
angajamentele în între
cerea socialistă în cinstea 
celei de-a XX-a aniver
sări a eliberării patriei, a 
avut în vedere depășirea 
planului la volumul măr
furilor transportate, la 
parcursul mediu zilnic al 
locomotivelor, sporirea 
productivității muncii și 
reducerea consumului de 
combustibil în plus față 
de prevederile planului. 
Îndeplinirea, punct cu 
punct, a angajamentelor 
se află acum în perma
nență în atenția mecani
cilor, fochiștilor, a între
gului nostru colectiv.

Cuvîntul ' dat devine 
faptă ! Dovadă sînt re
zultatele obținute în în
trecere în luna ianuarie. 
S-au remorcat 80 de tre
nuri cu tonaj sporit, 
transportîndu-se în plus 
peste 8 000 tone de mar
fă. Cu combustibilul e- 
conomisit în această pe
rioadă se pot remorca 
361 perechi de trenuri 
pe distanța București— 
Ploiești. Sarcina de creș
tere a productivității 
muncii a fost îndeplinită. 
Economiile suplimentare

Era în 1961. Vestea că 
Depoul C.F.R.-Craiova va 
fi dotat cu locomotive 
Diesel-electrice de pro
ducție romînească a fost 
primită cu bucurie. Cu- 
rînd, 36 de mecanici au 
părăsit locomotivele cu 
aburi și au luat loc în 
bănci. Aceștia erau viito
rii mecanici dieseliști. 
După 8 luni s-au întors 
cu toții la depou. A sosit 
și prima locomotivă Die
sel-electrică, apoi parcul 
a crescut mereu. Și o- 
dată cu aceasta a crescut 
și familia dieseliștilor.

Azi, la depoul nostru 
lucrează 112 mecanici 
dieseliști și tot atîția a- 
jutori de mecanici. Au 
urmat cursuri de specia
lizare și numeroși mun
citori și maiștri din ate
liere. Acțiunea de pregă
tire a cadrelor pentru 
conducerea și întreținerea 
acestor locomotive se des
fășoară în continuare. E 
și firesc. Tracțiunea die
sel-electrică se extinde 
de la o lună la alta. In 
1963, ponderea tracțiunii 
cu locomotive Diesel- 
electrice a depășit 30 la 
sută din volumul total al 
transportului, iar anul a- 
cesta va crește la 71,2 la 
sută.

Transportul de măr
furi și călători cu loco
motive Diesel-electrice se 
face mai repede și cu 
cheltuieli mai mici. Un

Cuba la București, și membri ai ambasadei.® Lectoratul central din cadrul Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă a organizat sîmbătă după-a- miază, în sala Dalles din Capitală, simpozionul „Michelangelo Buonarroti — sculptor, pictor și arhitect al Renașterii“, cu prilejul împlinirii a 400 ani de la moartea sa. Au vorbit criticii de artă Petru Comarnescu și Eugen Schileru, după care au urmat proiecții din opera marelui artist.(Agerpres)® Filarmonica de stat „George E- nescu“ anunță că, în urma modificărilor survenite, concertul „Brahms“, care era programat astăzi, a fost a- mînat. Azi, în sala mare a Palatului R. P. Romîne, la orele 20, orchestra simfonică a Filarmonicii, dirijată de Mircea Basarab, artist emerit, va prezenta un concert simfonic avînd în program Recviemul de Verdi.

Cuvîntul de onoare
realizate la prețul de cost 
se ridică la 51 000 de lei.

în sprijinul realizării 
sarcinilor de plan și an
gajamentelor, conducerea 
depoului a aplicat o serie 
de măsuri înscrise în pla
nul M.T.O. Amintim, între 
altele, măsurile pentru 
îmbunătățirea stării teh
nice și termotehnice a 
locomotivelor, pentru re
ducerea timpului de în
cărcare-descărcare a va
goanelor, pentru extinde
rea micii mecanizări.

Muncitorii, tehnicienii 
și inginerii depoului nos
tru socotesc angajamen
tele în întrecere drept un 
cuvînt de onoare. Merită 
evidențiați în mod deose
bit, pentru rezultatele ob
ținute în producție, me
canicii Vasile Radu și Ion 
Virgilică, montatorul Ma
rin Pantilimon și munci
torii din echipa de repa
rații condusă de Mihai 
Soare.

ION T. RADU 
președintele comitetu
lui sindicatului de la 

Depoul București- 
Triaj

Familia dieseliștilor
exemplu e semnificativ^ 
Dacă un tren de 1400 
tone remorcat cu o loco
motivă cu aburi parcurge 
distanța Craiova—Bucu
rești în circa 10 ore, un 
tren cu un tonaj sporit, 
de 1 800 tone, remorcat 
cu o locomotivă Diesel- 
electrică, parcurge a- 
ceeași distanță în numai 
5 ore și jumătate. Econo
miștii de la depoul nos
tru au calculat că o loco
motivă Diesel-electrică 
realizează într-o zi de 
exploatare, față de loco
motiva cu aburi, o econo
mie de circa 4 000 de lei.

Munca celor care lu
crează pe locomotivele 
Diesel-electrice e azi cu 
totul alta. A dispărut 
praful de cărbune, do
goarea focului. Printr-o 
simplă învîrtire de ma
netă, cei 2100 de cai pu
tere se pun în mișcare, 
trăgînd după ei convoiul 
lung de vagoane. Mecani
cii și ajutorii de mecanici 
dieseliști, toți muncitorii 
și tehnicienii noștri sînt 
hotărîți să dezvolte rea
lizările de pînă acum, să 
obțină noi succese în e- 
fectuarea de transporturi 
rapide, sigure și cît mai 
ieftine.

CONSTANTIN LE- 
FERMAN, mecanic 
dieselist; PETRE PRI
PAS, maistru, Depoul 

C.F.R. Craiova

Concursul Internațional de tenis 

de masă

Echipele R. P. Romine 
învingătoare

Aseară, în sala sporturilor de la 
Floreasca, au fost desemnate echi
pele învingătoare în concursul in
ternațional de tenis de masă. La 
masculin, echipa R. P. Romîne a în
vins în finală cu 3—2 echipa Iugo
slaviei. Rezultate tehnice : Giur- 
giucă-Vecko 2—1 ; Markovici-Negu- 
lescu 2—1 ; Markovici, Vecko-Ne- 
gulescu, Giurgiucă 2—0 ; Giurgiu- 
că-Markovici 2—1 ; Negulescu- 
Vecko 2—0. In finala probei femi
nine, reprezentativa țării noastre a 
întrecut cu 3—1 formația R. P. Un
gare. Iată rezultatele înregistrate în 
acest meci : Foeldi-Constantinescu 
2—0 ; Alexandru-Lukacs 2—0 ; Ale
xandru, Constantinescu-Foeldi, Lu- 
kacs 2—1 ; Alexandru-Foeldi 2—0. 
Astăzi, de la ora 9, au loc probele 
individuale. După-amiază, cu înce
pere de la ora 17, se desfășoară cele 
5 finale individuale,

'(Agerpreÿ



I

15 (Agerpres). — necesitatea convo-
Central al P.C.U.S.a ascultat informarea Co- pregătire a proiectului deErs urma agravăm satuației In insulă

NICOSIA 15 (Agerpres). — Potrivit relatărilor agențiilor de presă, după schimburile de focuri care au avut loc vineri la Limassol, Ktima, Polis și Paphos și care s-au soldat eu moartea a 21 de persoane, sîmbătă au avut loc noi incidente la Paphos soldate, de asemenea, cu morți și răniți. Corespondenții agențiilor occidentale semnalează concentrări de trupe în porturile turcești din preajma Ciprului.
Ca urmare a înrăutățirii situației, 

un purtător de cuvînt al guvernului 
cipriot a făcut cunoscut că Spyros 
Kyprianou, ministrul afacerilor ex
terne al Ciprului, va pleca la New 
York pentru a adresa un apel Con
siliului de Securitate. în legătură cu 
această vizită, reprezentantul 
manent al Ciprului 
Rossides, l-a vizitat 
general al O.N.U., U

■ĂrDin Atena, corespondentul Agenției France Presse anunță că S.U.A. au avizat guvernele Greciei și Turciei că, în cazul cînd una din părți va lua o inițiativă militară în legătură cu Cipru, flota a Vl-a militară americană din Marea Medite- rană va interveni. France Presse arată că această măsură a S.U.A. urmărește să pareze eșecul suferit pe cale diplomatică în Cipru și să evite ciocniri directe între doi membri ai N.A.T.O. — Grecia și Turcia.

per
la O.N.U., Z. 
pe secretarul 

Thant.

LONDRA 15 (Agerpres). — Subsecretarul de stat al S.U.A., George Ball, a sosit sîmbătă după-amiază la Londra, venind de la Atena. în timpul scurtei sale șederi în capitala Greciei, el a avut o serie de întrevederi cu reprezentanții guvernului grec în legătură cu respingerea de către președintele Makarios a planului anglo-american de trimitere în Cipru a unor forțe internaționale de poliție. La puțin timp după sosirea sa la Londra, subsecretarul de stat al S.U.A. a fost primit de ministrul afacerilor externe al Marii Britanii, R. Butler, precum și de Duncan Sandys, ministru de stat pentru relațiile cu Common- wealth-ul și pentru colonii. Nu a fost dat publicității nici un comunicat.
La închiderea ediției :

efective africane și con- frontieră dintre Somalia In urma dezbaterilor, a hotărît ca Tanganica

lui de frontieră dintre cele două țări. Comisia urmează să prezinte la viitoarea conferință ordinară a miniștrilor de externe ai țărilor membre ale O.U.A., care va avea loc la Lagos la 24 februarie, un raport în această problemă.în încheiere, conferința a adoptat și o rezoluție similară mă Somalia și Kenya teze pe cale pașnică de frontieră dintre ele.
în care chea- să reglemen- diferendumul
și Somaliei

Anglia a cerut convocarea 
Consiliului de SecuritateAgenția France Presse relatează că la 15 februarie reprezentantul permanent al Marii Britanii la O.N.U., Patrick Dean, a cerut convocarea Consiliului de Securitate pentru a lua în discuție situația din Cipru.La Atena un purtător de cuvînt al Ministerului Afacerilor Externe a declarat că guvernul grec a sugerat secretarului general al O.N.U., U Thant, să-și ofere bunele oficii în rezolvarea problemei Ciprului.

DAR ES SALAAM 15 (Agerpres). Conferința extraordinară a miniștrilor de externe și ai apărării ai țărilor membre ale organizației unității africane de la Dar es Salaam și-a încheiat lucrările.Participanții la conferință au dezbătut timp de trei zile problema înlocuirii trupelor britanice din Tanganica cu flictul de și Etiopia, conferințasă stabilească din ce țări africane dorește să fie recrutate cele trei batalioane de infanterie și o unitate de aviație, care să înlocuiască trupele britanice pentru a menține ordinea și securitatea în această țară pînă la constituirea forțelor sale naționale. Trupele africane urmează să rămînă în Tanganica pentru o perioadă provizorie de șase luni.Referitor la conflictul de frontieră dintre Somalia și Etiopia, conferința a adoptat o rezoluție în care cheamă cele două țări să înceteze imediat focul de la frontieră și să pună capăt provocărilor și divergențelor dintre ele. Conferința a desemnat un comitet compus din reprezentanți a 13 țări pentru a examina în amănunt toate aspectele conflictu

Guvernele Etiopiei 
au ordonat încetarea luptelorADDIS ABEBA 15 (Agerpres). — Potrivit rezoluției adoptate la conferința extraordinară a miniștrilor afacerilor externe și ai apărării ai țărilor membre ale Organizației Unității Africane, guvernele Etiopiei și Republicii Somaliei au ordonat încetarea luptelor de la frontiera dintre cele două țări.

* yPNOM PENH Referindu-se la carii unei conferințe internaționale pentru garantarea neutralității Cam- bodgiei și la pericolul pe care îl constituie, pentru securitatea acestei țări, repetatele acte de agresiune sud-vietnameze, prințul Norodom Sianuk, șeful statului cambodgian, a declarat, în cadrul unei conferințe de presă care a avut loc sîmbătă la Pnom Penh, că, dacă această conferință nu va fi convocată pînă la sfîrșitul lunii mai, el va întreprinde o vizită în R. D. Vietnam și R. P. Chineză pentru a duce tratative în vederea încheierii unui pact de a- părare cu cele două țări. Totodată, a arătat prințul Sianuk, dacă Statele Unite vor continua să se opună convocării conferinței pînă la data arătată mai sus, Cambodgia va rupe relațiile diplomatice cu S.U.A. și cu toate celelalte state care se situează pe aceeași poziție cu S.U.A.

și-a încheiat lucrărileMOSCOVA 15 (Agerpres). TASS transmite : La 15 februarie 1964, în Palatul Congreselor din Kremlin și-a continuat lucrările Plenara Comitetului ~ 'Plenara misiei de hotărîre.Plenaratat în unanimitate

privire la folosirea metodelor intensive în agricultură pe baza 'întrebuințării pe scară largă a îngrășămintelor, dezvoltării irigației, ne- canizării complexe și introcț cerii realizărilor științei și experienței înaintate pentru sporirea rapidă a producției agricole“.Plenara C.C. al P.C.U.S. și-a încheiat lucrările.C.C. al P.C.U.S. a adop- hotărîrea

si Partidului celor ce muncesc din VietnamLa al

de üiiuHe-Eriiard

INCIDENTELE
DIN CONGOUL MIJLOCIU

PARIS 15 (Agerpres). — Sîmbătă s-au încheiat la Paris întrevederile franco-vest-germane la care au participat președintele de Gaulle și cancelarul Erhard, precum și miniștrii afacerilor externe, economiei, apărării, informațiilor și alte oficialități din cele două țări.După cum se subliniază în cercurile competente de la Paris, între președintele de Gaulle și cancelarul Erhard au existat păreri diferite în legătură cu o serie de probleme internaționale. De Gaulle și-a expus părerile cu privire la evoluția situației din Asia de sud-est, regiune pe care, a declarat purtătorul de cuvînt al delegației vest-germane, .,țările noastre o văd cu ochi diferiți“.

întrebat în legătură cu problema realizării ropene el precizare.Erhard viitoarea germană va avea loc la participarea generalului de Gaulle.
așa-zisei unități vest-eu- a refuzat să facă vreoa arătat în încheiere că întrevedere franco-vest- Bonn cu

LEOPOLDVILLE 15 (Agerpres).— Ziarul „Courrier d’Afrique“, care apare la Leopoldville, relatează că în localități situate în Congo mijlociu au avut loc recent grave incidente, în urma cărora mai multe persoane au fost ucise. Ziarul arată că 200 de polițiști din provincia învecinată, Lacul Leopold, au lansat un atac asupra localității Bolobo, punînd în derută jandarmii locali și ucigînd numeroși locuitori care au încercat să se apere cu arcuri și săgeți.

Răspunsul președintelui Nasser 
la mesajul luiMOSCOVA 15 (Agerpres). — In răspunsul președintelui Nasser la mesajul adresat la 31 decembrie 1963 de către N. S. Hrușciov, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., șefilor de state și de guverne, se spune că „Republica Arabă Unită aprobă și salută în mod sincer“ propunerea cuprinsă în mesaj de a se elimina folosirea forței în reglementarea conflictelor teritoriale și de frontieră și „este gata să depună toate eforturile pentru transformarea acestei propuneri în- tr-un principiu absolut al relațiilor

Cong’resmeiii americani 
despre convorbirile 

Johnson-Home

— Luînd conferințe vest-german, că a-întrevederi au permis clarifi- unor puncte de vedere asupra întregi probleme privind cele țări, precum și confruntarea concepții opuse. El a afirmat că relațiile franco-vest-ger- nu au fost afectate de „pro-

*PARIS 15 (Agerpres). cuvîntul în cadrul unei de presă, cancelarulLudwig Erhard, a declarat ceste carea unor două unor însă maneblemele cărora nu a fost posibil să li se dea un răspuns“.Printre acestea, el a citat relațiile Est-Vest și politica Franței în Asia și Asia de sud-est.
Presa internațională»

despre evenimentele zilei
Comentînd rezultatele tratativelor 

de Gaulle-Erhard, ziarul „FIGARO" 
scrie :

Delegația vest-germană a par
ticipat la convorbiri cu teama ca 
relațiile R.F.G. cu Franța „să nu 
compromită bunele relații dintre gu
vernul federal și Statele Unite". „Au
rore" atrage atenția că între con
cepția lui de Gaulle asupra rela
țiilor politice dintre țările occiden
tale și concepția privind unitatea 
atlantică a lui Erhard există serioa
se contradicții. „Erhard, scrie „AU
RORE", se teme de fisura caro se 
accentuează între Paris și Washing
ton. Această fisură creează greutăți 
crescînde diplomației vest-germane, 
căreia îi este foarte greu să menți
nă echilibrul între cei 
ai săi".

doi prieteni

★
Consiliul ministerial 

membre ale Asociației 
liberului schimb (A.E.L.S.) și-a în
cheiat lucrările la Geneva.

Agenția Reuter comentează că cei 
șapte au ajuns la înțelegerea de „a 
se apăra reciproc" în cadrul viitoa
relor tratative tarifare din cadrul 
G.A.T.T., astfel îneît țările care au 
tarife vamale mai scăzute să se 
bucure de o protecție specială. In 
legătură cu celelalte probleme dis
cutate, agenția France Presse este 
de părere că „cei șapte nu sînt 
uniți decît asupra principiilor foarte 
generale".

al țârilor 
europene a

★
comentator Walter 

analizează situația din 
de sud intr-un articol

Cunoscutul 
Lippmann 
Vietnamul 
din „NEW YORK HERALD TRIBUNE".

„Există motive stringente — scrie 
autorul — pentru care trebuie să 
devenim mai receptivi la ideea po
sibilităților unei soluții politice în 
Asia de sud-est... Războiul civil din 
Vietnamul de sud merge prost pen
tru noi — mai prost decît s-a per
mis opiniei publice americane să 
știe. Lippmann consideră că trebuie 
negociată „o soluție politică înainte 
ca situația să se înrăutățească, așa 
cum se înrăutățește actualmente, 
mergînd pînă la o înfrîngere mili
tară".

’ - V7'.'”

Supraviețuitori de pe distrugătorul australian „Voyager 
scufundat în urma unei ciocniri cu portavionul „Melbourne”

WASHINGTON 15 (Agerpres). — Departamentul de Stat a anunțat că, cu începere de la 15 februarie, conform unui amendament la legea ajutorului pentru străinătate, Statele Unite vor suspenda ajutorul acordat țărilor care nu vor lua măsuri pentru a împiedica vasele arbo- rînd pavilionul lor să transporte mărfuri din și spre Cuba.
★WASHINGTON. „Primul ministru britanic Alec Douglas-Home a fost acuzat vineri de cîțiva senatori pentru faptul că în cadrul convorbirilor purtate cu președintele Lyndon Johnson a pus profitul mai presus de considerentele de politică externă“ — relatează agenția Associated Press.Senatorul democrat John Sparkman, statul Alabama, a calificat declarația premierului britanic privitoare la continuarea comerțului cu Cuba drept „foarte dezamăgitoare“. „Sperasem că puterile occidentale, mai ales Statele Unite și Marea Bri- tanie, vor putea elabora un program comun în această chestiune și nu să meargă pe căi separate“, a spus Sparkman.

lui. S. Hrușciovdintre state“. Președintele subliniază că „nici un fel de contradicții politice sau sociale nu pot fi folosite ca pretext pentru încălcarea frontierelor existente ale oricărui stat“. Asumarea de către state a obligației de a nu folosi forța pentru modificarea frontierelor ar constitui, după cum subliniază președintele Nasser, „un pas extrem de important care poate contribui la însănătoșirea atmosferei internaționale și face ca eforturile depuse pentru slăbirea încordării să fie încununate de noi succese“.Evocînd conflictul dintre țările arabe și Izrael, în mesajul de răspuns al președintelui R.A.U. se spune că „lumea arabă are de suferit de pe urma complotului pe care imperialismul l-a urzit în Palestina“.Subliniind că dorește realizarea unui acord cu privire la dezarmarea generală și totală, în încheierea mesajului său de răspuns, președintele R.A.U. apreciază inițiativa șefului guvernului sovietic ca „o contribuție efectivă la cauza asigurării securității omenirii și propășirii ei“.

MOSCOVA 15 (Agerpres). — invitația Comitetului Central P.C.U.S., o delegație a Partidului celor de muncesc din Vietnam a vizitat Moscova între 31 ianuarie și 10 februarie 1964. După încheierea vizitei a fost dat publicității un comunicat în care se spune, printre altele că, cu acest prilej, s-a făcut un schimb de păreri sincer, folositor, între delegația Partidului celor de muncesc din Vietnam și o delegație a P.C.U.S. Au fost discutate problemele internaționale actuale, problemele privind mișcarea comunistă și muncitorească internațională și consolidarea continuă și dezvoltarea prieteniei și colaborării frățești dintre popoarele și partidele celor două țări.P.C.U.S. și Partidul celor ce muncesc din Vietnam au declarat că-și bazează politica pe principiile declarațiilor de la Moscova din 1957 și 1960.Cele două partide au declarat că au luptat și vor lupta împreună împotriva imperialismului și reacțiu- nii, pentru victoria cauzei democrației, independenței naționale, păcii și socialismului. Ele vor continua să meargă înainte pe calea unității lagărului socialist și a mișcării comuniste internaționale, pe baza principiilor marxism-leninismului și internaționalismului proletar si vor continua să educe popoarele țărilor lor în spiritul prieteniei și solidarității frățești, în spiritul internaționalismului proletar.Partidul celor ce muncesc din Vietnam și Partidul Comunist al U- niunii Sovietice consideră ca o datorie a lor să depună toate eforturile pentru consolidarea coeziunii și unității între cele două partide, vor continua să acorde principala atenție intereselor și țelurilor comune care apropie cele două partide frățești în lupta împotriva imperialismului și vor continua să apere unitatea tuturor forțelor antiimperia- liste, considerînd-o ca cea mai importantă chezășie pentru succesul

luptei pentru victoria deplină a socialismului.Delegația P.C.U.S. a declarat că va susține cu hotărîre lupta dreaptă a poporului vietnamez împotriva acțiunilor agresive ale imperialiștilor americani în Vietnamul d" . jùd și și-a exprimat convingerea fermă în victoria definitivă a cauzei uni-, ficării Vietnamului.Delegația Partidului celor ce muncesc din Vietnam a declarat că sprijină marele popor sovietic în construirea comunismului.Cele două delegații au constatat cu satisfacție că schimbul de părew" dintre ele a dat rezultate bune pen- tru înțelegerea reciprocă și colaborarea tovărășească între cele două partide.
Inițiativa R. D. G. 

și reacția la BonnBERLINUL OCCIDENTAL 15 (A- gerpres). — Senatul Berlinului occidental și guvernul R. F. Germane au dat publicității o declarație comună, prin care resping propunerile guvernului R.D. Germane de a semna un protocol cu Senatul din Berlinul occidental, privind acordarea de vize pentru cetățenii vest- berlinezi care vor să-și viziteze rudele din capitala R. D. Germane.Luînd cuvîntul la o conferință de presă, A. Abusch, locțiitor al președintelui Consiliului de Miniștri al R.D.G., a declarat că R.D.G. propune să se dea posibilitate locuitorilor vest-berlinezi să-și viziteze rudele în capitala R.D.G. nu numai în zilele de sărbătoare, ci și cu prilejul unor evenimente de seamă în familie. Din partea noastră nu au fost formulate nici un fel de condiții politice. Guvernul R. D. G. este gata să continue tratativele care, în condițiile bunăvoinței ambelor părți și a judecății sănătoase, pot duce la r> țelegere reciprocă. 7 '

CORESPONDENTĂ DIN ATENA

ASTĂZI, ALEGERI IN GRECIAA

s R T E ȘTIRI
STOCKHOLM. în clădirea Parla

mentului suedez s-a deschis sesiunea 
Consiliului nordic la care participă 
prim-miniștrii Suediei, Norvegiei, 
Danemarcei, Islandei și Finlandei. 
Pe ordinea de zi figurează colabo
rarea economică, comercială și cul
turală a țărilor din nordul Europei. 
Agenda sesiunii cuprinde și dezba
terea propunerii formulate de un 
grup de delegați privind denuclea- 
rizarea Europei de nord.

BAGDAD. Guvernatorul 
general al Irakului a emis 
de punere în libertate a 144 
ținuți arestați pentru participare la 
operațiunile din nordul Irakului și 
a unui grup de 64 de deținuți kurzi. 
(MEN).

militar 
ordine 
de de-

congresului este : „Rezistența ca fun
dament al Constituției și al democra
ției“.

ZANZIBAR. John Okello, condu
cătorul recentei lovituri de stat din 
Zanzibar, a adresat un apel tuturor 
participanților la această lovitură să 
participe la consolidarea cuceririlor 
revoluției și să sprijine autoritățile 
și guvernul în acțiunile lor menite 
să mențină ordinea și pacea în țară.

ție de stat care va controla toate 
transporturile maritime și navale, 
precum și construcția, achiziționare r 
și repararea navelor.

Astăzi, au loc în Grecia alegeri 
parlamentare, la mai puțin de 4 luni 
de la alegerile din 3 noiembrie 1963.

Pe listele electorale sînt înscriși 
peste 5 600 000 alegători. Urmează a 
fi aleși, pentru o perioadă de 4 ani, 
300 de deputați.

După alegeri, guvernul „de tran
ziție“ Paraskevopulos, care a promis 
că va organiza „alegeri ireproșabi
le“, va demisiona pentru a permite 
formarea celui de-al 37-lea guvern 
de la eliberarea țării (1944).

Potrivit prevederilor constituției, 
alegerile parlamentare se desfășoară 
în mod normal o dată la 4 ani, dar a- 
ceasta regulă nu a fost respectată 
nici de data aceasta și nici în ale
gerile din 1961 datorită anumitor im
plicații ale situației politice. După 
cum se știe, ultimele alegeri n-au 
dat nici unui partid o majoritate 
absolută în parlament. Repartiția 
voturilor și a mandatelor a fost ur
mătoarea : Uniunea de centru 42,04 
la sută din voturi (139 mandate), 
Uniunea Național Radicală — E.R.E. 
39,37 la sută (130), Uniunea Demo
cratică de Stingă — E.D.A. 14,34 la 
sută (28), Partidul denumit Progre
sist 3,73 la sută (2). Un mandat a 
fost atribuit unui deputat indepen
dent.

Aceste rezultate au marcat o con
siderabilă schimbare în repartiția 
forțelor politice din Grecia. Pentru 
prima dată, după zece ani de guver
nare, partidul de dreapta E.R.E. a 
fost înlăturat de la putere, iar locul 
său, ca partid cu cel mai mare nu
măr de voturi și mandate în parla
ment, a fost luat de Uniunea de Cen
tru. Liderul Uniunii de Centru, G. 
Papandreu, a și format în baza a- 
cestor rezultate guvernul, care nu a 
rămas însă la putere decît 52 de zile. 
La cîteva ore după ce a obținut vo
tul de încredere, guvernul Papan
dreu și-a prezentat demisia și a re
comandat convocarea unor noi ale
geri, cele de astăzi.

In cursul campaniei electorale, in
clusiv în cadrul marelui miting or
ganizat vineri seara în piața 
Klafthmonos din Atena, Papandreu 
a susținut că partidul său a luat a- 
ceastă hotărîre pentru a putea duce 
„o politică proprie, neipotecată nici 
stîngii, nici dreptei“. El a amintit că

atît 
aju-

Uniunea de Centru a refuzat 
sprijinul partidului E.D.A. (cu 
torul căruia obținuse votul de încre
dere în parlament), cît și perspecti
va unei alianțe politice cu E.R.E. 
(perspectivă ce-i fusese oferită de 
forțele de dreapta). Papandreu a a- 
mintit că, în scurta perioadă în care 
s-a aflat la putere, Uniunea de Cen
tru a început să aplice unele din 
promisiunile făcute alegătorilor, 
printre care anunțarea sporirii alo
cațiilor bugetare în domeniul în
vățământului, anumite înlesniri a- 
cordate țăranilor în privința resti
tuirii împrumuturilor contractate la 
Banca Agricolă, sporirea unor ca
tegorii de salarii etc. El a promis că 
Uniunea de Centru, dacă va cuceri 
majoritatea absolută pe care o soli
cită acum alegătorilor, va duce mai 
departe aceste măsuri, aplicînd în 
plus și o reducere a impozitelor. 
Totodată însă în problemele externe, 
liderul Centrului s-a menținut pe 
linia politicii coaliției atlantice și 
a participării la Piața comună, iar 
în chestiunea reducerii cheltuielilor 
militare ale țării, pe care Uniunea 
de Centru a subliniat-o anterior, a 
afirmat că aceasta este o problemă 
„care trebuie rezolvată împreună cu 
aliații".

în actualele alegeri, partidul 
E.D.A., după cum s-a arătat la mi
tingul de marți seară al acestui par
tid, susține Uniunea de Centru pen
tru punctele programului său pe 
care le consideră utile pentru o evo
luție democratică a țării. E.D.A. cri
tică însă Centrul pentru caracterul 
parțial și insuficient al măsurilor 
prevăzute în program, pentru refu
zul de a participa la o acțiune uni
tă a tuturor forțelor democratice, 
precum și pentru atitudinea sa pe 
plan extern. Pentru a contribui în 
mod cît mai eficient la îngustarea 
pozițiilor E.R.E. în parlament, E.D.A. 
nu a prezentat candidați proprii în 
24 de circumscripții electorale (din 
totalul de 55). în acest fel va fi în
lesnită cîștigarea mandatelor respec
tive de către candidații Centrului.

Referindu-se la această tactică, 
Kanelopulos, actualul lider al E.R.E., 
a căutat, potrivit vechii tactici a a- 
cestui partid, să sperie păturile de 
dreapta ale opiniei publice cu „pri-

mejdia comunismului“. El a reluat, 
la mitingul de joi seara, acuzația 
că Uniunea de Centru ar colabora 
cu E.D.A., acuzație pe care E.R.E. 
o formulează de la începutul cam
paniei electorale. La același miting 
a luat cuvîntul Markezinis, liderul 
partidului progresist, care în aceste 
alegeri, spre deosebire de preceden
tele, se prezintă pe liste comune cu 
E.R.E.

Una din problemele cele mai acu
te care a coincis cu campania elec
torală a fost izbucnirea crizei ciprio
te. Uniunea de Centru și E.D.A. au 
criticat partidul E.R.E., arătînd că 
acordurile de la Londra și Zurich 
asupra Ciprului, semnate de guver
nul E.R.E., au generat actuala criză. 
Recent, Papandreu a declarat că dacă 
cele două comunități din Cipru nu 
se pot înțelege pentru revizuirea a- 
cordurilor existente, atunci singura 
cale pentru o soluționare pașnică a 
problemei cipriote este de a se re
curge la O.N.U., adăugind că pre
zența unei forțe internaționale este 
acceptabilă numai cu consimțămîn- 
tul președintelui Makarios.

In ajunul alegerilor, „Ta Nea" și 
celelalte ziare de centru și-au ex
primat convingerea că alegerile vor 
încununa victoria din 3 noiembrie 
a Uniunii de Centru. „Elephteria“ a 
relevat amploarea mitingului final 
al Uniunii de Centru. „Avghi“ arată 
că „mitingul a fost caracterizat în- 
tr-adevăr de pasiunea mulțimii pen
tru democrație", dar a apreciat că 
„discursul lui Papandreu nu a co
respuns acestei pasiuni, întrucît li
derul Centrului a evitat să ia o ati
tudine clară față de problemele cele 
mai arzătoare". Referindu-se la 
sarcinile guvernului care va fi for
mat după alegeri, „To Vima" scrie 
că ele sînt : reconstrucția economiei 
și dezvoltarea ei și elaborarea unei 
politici externe sănătoase. Sîmbătă 
a fost dat publicității un apel al 
Comitetului Executiv al E.D.A. în 
care se arată că obiectivele majore 
ale luptei electorale sînt : înfrînge- 
rea E.R.E., un partid puternic E.D.A. 
și o victorie substanțială și decisivă 
a forțelor care se pronunță pentru 
democrație și pace.

WASHINGTON. Administrația 
națională pentru problemele aero
nauticii și spațiului — N.A.S.A. — 
a anunțat că a amînat pe termen 
nedefinit lansarea următoarei nave 
cosmice „Ranger“ menită să ia fo
tografii de pe Lună.

ROMA. Vineri s-a deschis aici cel 
de-al VI-lea congres al Aso
ciației naționale a partizanilor ita
lieni (A.N.P.I.). La lucrări participă 
și delegații străine din numeroase 
țări. Delegația romînă este formată 
din Stelian Nițulescu, președintele 
Asociației juriștilor din R. P. Romînă, 
și Nicolae Petrovici, redactor șef al 
revistei „Analele de Istorie a Parti
dului Muncitoresc Romîn“. Tema

AL. GHEORGHIU

TEATRE : Teatrul de Operă 
al R. P. Romîne : Tricornul, 
ciul, Șeherezada — (orele 11), Nunta Iul 
Figaro — (orele 19,30). Teatrul de stat 
de operetă : Rosemarie — (orele 10,30), 
Lysistrata — (orele 19,30). Teatrul Na
țional „I. L. Caragiale" (Sala Comedia) : 
Maria Stuart — (orele 10), Siciliana — 
(orele 15), O scrisoare pierdută — (ore
le 19,30) ; (Sala Studio) : O femeie cu 
bani — (orele 10), Mașina de scris — (o- 
rele 15), Avarul — (orele 19,30). Teatrul 
„C I. Nottara" (Sala din bd. Magheru) : 
Frații Karamazov — (orele 10), Vlaicu 
Vodă — (orele 15,30). Carieră pe Broad
way — (orele 19,30) ; (Sala Studio) : 
Casa cu două intrări — (orele 10,30), 
Băieții veseli — (orele 16), Bucătăreasa 
— (orele 20). Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra* (Sala din bd. Schitu Măgureanu 
nr. 1) : Orestia — (orele 10), Război și 
pace — (orele 15), Sfînta Ioana — (orele
19.30) ; (Sala Studio, din str. Alex. Sahla 
nr. 76 A) : Jocul de-a vacanța — (orele 
10 și orele 15), Noaptea e un sfetnic 
bun — (orele 19,30). Teatrul de Comedie : 
Șeful sectorului suflete — (orele 10,30 și 
orele 19,30), Casa inimilor sfărîmate — 
(orele 15,30). Teatrul Muncitoresc C.F.R.- 
Glulești : Gaițele — (orele 15), Măria Sa 
Bărbatul — (orele 19,30). Teatrul pentru 
copil și tineret (Sala din str. C. Miile) : 
Ocolu] pămîntului în 80 de zile — (ore
le 11), Cine a ucis ? —(orele 16), O felie 
de lună — (orele 20) ; (Sala din str. E- 
remia Grigorescu, fost cinema „V. Alec- 
sandri") : Descoperiți-1 pe „N" — (orele
9.30) , Nota doi Ia aritmetică — (orele 15). 
Teatrul evreiesc de stat : Mutter Cou
rage — (orele 11), Firul de aur — (orele 
20). Teatrul satiric muzical ,,C. Tănase" 
(Sala Savoy) : Revista de altădată — (o- 
rele 11 șl orele 20). Ansamblul de cîntece

șl Balet 
Priculi-

LENINGRAD. în acest oraș a 
luat ființă prima facultate prin te
leviziune din lume. Studioul orășe
nesc de televiziune a creat pentru 
22 000 de studenți ce urmează 
cursurile fără frecvență ale Institu
tului politehnic din Leningrad, fără 
a întrerupe munca în producție, un 
canal special pentru transmiterea 
lecțiilor.

PRAGA. Răspunzînd invitației
ministrului afacerilor externe al
R. S. Cehoslovace, V. David, la 
Praga a sosit într-o vizită de 5 zile 
ministrul afacerilor externe al Uru- 
guayului, Alejandro Zorilla de San 
Martin. La 15 februarie 
semnarea documentului 
dezvoltarea relațiilor 
între R. S. Cehoslovacă 
pe următorii ani.

a avut loc 
privitor la 
comerciale 

și Uruguay

RANGOON. Președintele Consi
liului revoluționar din Birmania a 
semnat legea privind crearea Cor
porației flotei comerciale, organiza-

șl dansuri al C.C.S. : Zboară, cîntec drag 
— (orele 20)

CINEMATOGRAFE : 
Patria (9; 11; 13, 15; 
29 (ambele 
10 la orele 
16,15; 19,30). 
bele serii) : Capitol (10; 13,15; 16.45; 20). Rusalka - ... —
11,45; 14; 
12,15; 16; 18,15 
16; 18,15; 20,30). Hoțul din San Marengo : 
Giulești (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), Bu- 
cegi (10; 12; 14; 16; 18; 20), Aurora (9,45; 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), Modern (9: 11; 
13,15; 15,30; 17,45; 20). Inculpatul ------
București (9,30; 11,15; 15; 17; " 
celsior (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), 
rovlar (10; 12;.................
reasca (16; 12__  —_______  ____
lului : Carpați (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). 
Festival ----- - -- - - -
Viață 
15,30; 
17,30; 
20,30). 
12,30;
(15; 17; 19; 21). À 12-a noapte : 
(10; 12: 14; 16; 18,15; 20,30), "
18; 20,30). -

Pași spre Lună : 
17; 19; 21). Lupenl 

serii) : Lumina (de la orele 
13 rulează în continuare ;

Era noapte la Roma (am-

- cinemascop : Republica (9,45; 
16,30; 18,45; 21), Grivlța (10; 
" 20,30), Flamura (10; 12,15;

„1 mo* : 
19; 21) Ex- 
------ Fe- 

. 14; 16; 18,15; 20,30), Flo- 
18,15; 20,30). Cascada diavo-

(9,45; 12'; 14,15; 16,30; 18,’457’21)’. 
sportivă : Victoria (10,15; 12,45; 

18; 20,30), Tomls (9; 11,45; 14,30; 
20,30), Melodia (10; 12,15; 15,30: 18; 
Ucigașul și fata : Central (10,30; 

14,30; 16.30; 18.30; 20,30), Cotroceni 
Miorița 

...........................Lira (15.30;
Nu-i loc pentru al treilea : 

Union (11,30; 15,30; 18; 20,30). Program de 
' (orele 10). 

Magazin film ; Doina (11,30; 14.30; 16,30; ------ _ .. 13 30; 15 30;
14,30; 16,30;

filme pentru copii : Doina

18,30; 20,30), Dacia (10;
17,15; 19; 21), Flacăra , ___  ____  ____
18,30; 20.30). Un ciclu de filme documen
tare : Timpuri Noi (de la orele 10 la o- 
rele 17 rulează în continuare ; 19; 21).
Tudor — cinemascop (ambele serii) : în
frățirea între popoare --- — --   
Volga (10,30; " “
Cultural (10,30; 12,30; 16; 18,15; 20,30). Pi
sica de mare : ............ “ ‘ ‘ “
16,30; 18,30; 20,30). Elena din Troia — ci
nemascop : Crîngași (11,45; 14; 16,15;

(11,30: 16; 19,30),
14; 19,30) Parașutiștii :

Buzeștl (11,30; 14,30

PARIS. S-a încheiat conferința 
celor 19 puteri maritime vest-euro- 
pene, la care a aderat și Jgponia, 
întrunită în legătură cu conflictul 
maritim dintre ele și S.U.A. După 
discuții „foarte încordate“ de trei 
zile, participanții nu au ajuns la un 
acord. în comunicat se arată că 
„discutarea problemei va continua". 
(REUTER)

ROMA. La 15 februarie au în
ceput festivități cu prilejul împlini
rii a 400 de ani de la nașterea lui 
Galileo Galilei. La adunarea festivă 
de la Pisa a participat președintele 
republicii, Segni.

SAIGON. Autoritățile militare a- 
mericane au relatat că în cadrul 
acțiunilor partizanilor, în ultima 
săptămînă pierderile trupelor gu
vernamentale s-au ridicat la 700’• >e 
oameni. (ASSOCIATED PRESS).

DALLAS. Judecătorul Joe Brown 
a cerut 
asasinul 
rorului 
înceapă 
prevăzut, selecționarea juriului care 
urmează să-l judece pe Ruby. Avo- 
cații lui Ruby nu și-au ascuns in
tenția de a tărăgăna cît mai mult 
procedura alegerii juraților.

avocaților lui Jack Ruby, 
lui Lee Oswald, și procu- 
general, Henry Wade, sä 

la 17 februarie, cum fusese

I

hui ;
:mos 
i (12; 
ucide

18,30; 20,45). Ultimul tren din Glffl 
Unirea (11; 16; 18; 20). Qivitoq : , 
(16; 18; 20). A dispărut o navă: Mi’’ 
15; 17; 19; 21). Medicamentul care 
(ambele serii) : Popular (10,30; 16-

TELEVIZIUNE : Orele 8,50 — Gimnas
tica de înviorare la domiciliu. 9,00 — 
Emisiune pentru copii și tineretul șco
lar. 10,30 — Rețeta gospodinei. 11,00 — 
Emisiune pentru sate. în jurul orei 17,00 
— Aspecte de la concursul internațional 
de tenis de masă — Transmisiune de 
la Sala Sporturilor Floreasca 19,00 — 
Jurnalul televiziunii. 19.10 — Montaj 
literar „Omagiu Griviței luptătoare*. 
19,30 — Ansamblul de cîntece și dansuri 
„Perinița“ al Sfatului popular al Capi
talei prezintă în Studio o parte a pro
gramului său din turneu. 20,10 — Filmul 
„Primăvara“. 21,40 — Muzică ușoară in
strumentală în interpretarea orchestrei 
„Electrecord".

CUM VA FI VREMEA
Timpul probabil pentru următoarele 

trei zile : Vremea devine umedă, cu cerul 
mai mult noros. Vor cădea ninsori locale, 
începînd din sud-vestul țării, vînt po
trivit din sectorul estic, cu intensificări 
pînă la tare în Banat și Cîmpia Dunării. 
Temperatura în creștere ușoară la înce
put, apoi în scădere. Minimele vor fi cu
prinse între minus 4 și minus 14 grade, 

• - ■ -2 și minus 8
București : Vremea devine u- 
cer variabil, mai mult noros. 
ninsoare. Vînt potrivit, cu in- 
pînă la tare din est. Tempe- 
creștere ușoară.

iar maximele între plus
■ grade. In 

medă, cu 
Temporar 
tensiflcărl 
ratura în
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