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MAȘINI Șl UTILAJE
FOLOSffl Cö INDICI UPERIORI

û INIȚIATIVĂ

Ș’ ROABELE EXTINDERII El

. ițiativa cu privire la ridicarea 
inc .cilor de folosire a instalațiilor 
de prelucrare în scopul valorificării 
superioare a țițeiului a fost extinsă 
în toate rafinăriile de petrol din 
țară. La rafinăria Teleajen, ca ur
mare a prelungirii funcționării in
stalațiilor, printr-o bună întreținere 

<ii printr-o folosire judicioasă a ca
pacității de producție, randamen
tul la fabricarea unor aditivi a 
crescut în acest an cu 30—35 la 
sută. Pe această cale s-au putut li
vra în plus însemnate cantități de 
produse petroliere, îndeosebi uleiuri 
minerale superioare. Productivitatea 
muncii a crescut cu 2,46 la sută, iar 
pierderile de produse au fost cu 
mult sub procentul admis. La rafi
năria Ploiești, ridicarea indicilor de 
utilizare a instalațiilor de distilație 
primară cu 2,16 la sută a permis să 
se realizeze de la începutul anului, 
peste sarcinile de plan, o producție 
în valoare de 1 883 000 lei.

FIECARE INSTALAȚIE

CU RANDAMENT SPORIT

FĂGĂRAȘ (coresp „Scînteii"). —• 
Chimiștii de la combinatul din Fă
găraș reușesc să obțină cantități 
sporite de îngrășăminte și alte pro
duse chimice pe calea ridicării con
tinue a randamentului instalațiilor 
existente. Prin instalarea la începu
tul anului a unui compresor de mare 
capacitate și prin introducerea unor 
elemente de automatizare în fabri
cația amoniacului, producția a cres
cut în luna ianuarie cu circa 7 la 

^sută față de ultima lună a anului 
trecut. O serie de măsuri au fost 
luate și pentru folosirea mai rațio
nală a instalațiilor de la fabrica de 
azotat de amoniu. Producția de în
grășăminte granulate a crescut prin 
folosirea la maximum a capacități
lor existente și a schimbării tehno
logiei cu sistemul de răcire în pat 
fluidizat cu 20 tone zilnic. Calitatea 
îngrășămintelor s-a îmbunătățit prin 
adăugirea unui procent de uree, care 
împiedică aglomerarea. La produsul 
nitrocalcar, s-a perfecționat apara
tul de evaporare, obținîndu-se în 
prezent, pe aceleași instalații, o can
titate mai mare cu 20 la sută decît 
în luna trecută.

cu o mai Înaltă

PRODUCTIVITATE A MUNCII

CONSTANȚA (coresp. „Scînteii“). 
La fabrica de ciment din Med
gidia au fost stabilite numeroase 
măsuri privind creșterea indicilor 
de utilizare a agregatelor. O parte 
din aceste măsuri au și fost apli
cate. La secția carieră a fost mă
rită secțiunea de trecere a cal
carului din buncher la conca- 
soare ; ansamblul de transport al 
calcarului de la concasoare la mo
rile brute a fost modificat ; prin 
montarea unor noi pompe la cup
torul nr. 7 se asigură o mai bună 
alimentare a acestuia cu combus
tibil, crescînd capacitatea lui cu a- 
proape 1 OOo tone klinker pe lună ; 

, brin modificarea acționării eleva
toarelor de la morile de ciment 
productivitatea muncii crește cu 
peste 20 la sută. Prin aplica

5000 de observații asupra sateliților LUCRĂRILE HIDROTEHNIC
Stația de obser

vare a sateliților 
de la Observatorul 
Astronomic din 
București al Aca
demiei R. P. Ro
mâne a luat ființă 
odată cu lansarea 
primului satelit al 
Pămîntului. De a- 
tunci au fost efec
tuate aproape 5000 
de observații. Sta
ția întreține legă
turi și efectuează 
schimburi de co
municări telegra
fice asupra trece
rii și parametrilor 
sateliților cu ob
servatoare astro
nomice din diferi
te țări. în momen
tul de față se e- 
fectuează observa
ții asupra sateliți
lor sovietici din 
seria „Cosmos" și 
a sateliților americani
Explorer 9 și 19. în primăvara aces- geodezică vastă, folosind observațiile
tui an, stația de observare din Ca- fotografice asupra unor sateliți.

rea măsurilor indicele intensiv 
de folosire a utilajelor și agregate
lor a crescut de la începutul anului 
cu 5 la sută față de anul trecut, rea- 
lizîndu-se pe aceeași perioadă peste 
plan 10 000 tone ciment și 2 370 tone 
klinker.

MODERNIZĂRI

Șl ADAPTĂRI

DE NOI DISPOZITIVE

PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii“). — 
In vederea sporirii indicilor inten
sivi de utilizare a mașinilor-unelte, 
la Uzinele constructoare de utilaj 
petrolier „1 Mai“-Ploiești se acordă 
o mare atenție modernizării utilaje
lor. Recent au fost puse în func
țiune 5 dispozitive semiautoma
te pentru danturarea conurilor de

Cînd colectivul uzinelor „Republica" și-a stabilit angajamentele în 
întrecerea socialistă în cinstea celei de-a XX-a aniversări a eliberării 
patriei, a avut în vedere, între alte obiective, să depășească planul prin 
folosirea mai bună a capacității agregatelor. In prima lună și jumătate 
din acest an, numai la laminorul de 6 țoii s-au produs peste plan, prin 
creșterea indicelui de utilizare, 850 tone țevi. In fotografie : După lami
nare, țevile linite sînt sortate și depozitate înainte de expedierea lor.

Foto : R. Coslin

TEHNOLOGIE PERFECȚIONATĂ

CĂLAN (coresp. „Scînteii“). — 
Sporirea indicilor de utilizare a 
furnalelor și reducerea consumului 
de cocs pe tona de fontă constituie 
preocupări de seamă ale furnaliști- 
lor de la Călan. Pentru realizarea 
lor s-a trecut la aplicarea unor mă
suri privind perfecționarea tehnolo
giei de elaborare a fontei, reducerea 
volumului reparațiilor, a opririlor 

Echo l și II, pitală va participa la o operație

sape. Aceste dispozitive, adaptate 
frezelor de danturat, au făcut să se 
reducă timpul de prelucrare al unei 
piese cu circa 13 minute ; producti
vitatea muncii crește astfel cu 11 la 
sută și se realizează anual o econo
mie în valoare de 120 000 lei. A fost 
modernizată, de asemenea, o mașină 
de frezat pentru a da posibilitatea 
prelucrării nutelor eliptice. Pînă 
la sfîrșitul acestui an vor fi 
modernizate alte aproape 80 mașini- 
unelte diferite. In prezent, la secția 
uzinaj se modifloă un strung univer
sal în vederea prelucrării matrițe
lor de cauciuc, iar la turnătoria de 
fontă se lucrează la perfecționarea 
constructivă a uscătorului de forme, 
în perioada următoare se vor ex
tinde dispozitivele de strîngere 
pneumatică pe mașini și se vor pro
iecta o serie de mașini agregate, 
care să execute mai multe operații, 
cu o productivitate sporită.

accidentale și a mersului redus, prin 
întreținerea corectă a agregatelor de 
bază. în vederea reducerii consumu
lui de cocs, specialiștii de la Călan 
au stabilit alcătuirea unor încărcă
turi cu zguri acide sau slab bazice, 
ridicarea temperaturii aerului suflat 
Ia 800—830 grade etc. Măsurile lua
te ‘de furnaliști au dus la ri
dicarea în acest an ă indicilor de 
utilizare a furnalelor cu peste 100 kg 
fontă la fiecare m3 de volum util, 
precum și la reducerea consumului 
de cocs cu 8,6 kg pe tona de fontă.

Firiza izvorăște de la poalele Ro
tunzilor, vîrf din munții Gutinu- 
lui, își poartă undele repezi prin 
locuri pe unde piciorul omului pă
trunde greu, prin codri deși de 
brad și se varsă lingă Baia Mare, în 
rîul Săsar. Locuitorii de pe Valea Fi- 
rizei, din tată-n fiu, au fost munci
tori la pădure. Mai tot timpul anului, 
bărbații fiind plecați, în sate rămî- 
neau numai femeile și copiii. Singu
rele mărturii ale tehnicii care au 
pătruns odinioară pe aci erau trenu- 
lețul care căra buștenii la vale și 
firizele, adică fierăstraiele gaterelor 
pentru tăiat cheresteaua, minate de 
apa iute a Firizei.

De cîtăva vreme, pe valea Firizei 
e o forfotă neobișnuită. S-a deschis 
un șantier de lucrări hidrotehnice. 
Cînd lucrările vor fi terminate, Fi
riza va asigura apă uzinelor și fa
bricilor din zona industrială a Băii 
Mari și un debit sporit de apă pota
bilă pentru oraș. In plus, se vor pu
tea iriga peste 1 000 ha de terenuri 
agricole din împrejurimi. Pentru 
captarea apei, pe Valea Firizei, la 
punctul Strîmtori. se înalță un baraj 
înalt de 52 metri. Proiectanții au a- 
doptat o soluție originală : barajul 
este construit cu contraforți — „ciu
perci", fiind suplu și rezistent;

In ultimii ani, la Craiova au fost date în folosință numeroase locuințe noi. Pentru anul acesta s-a prevăzut construcția altor 1 972 de 
apartamente. Majoritatea sînt amplasate pe Calea București și în noul cartier al orașului — Brazda Iui Novac. Deși timpul este, friguros, 
constructorii lucrează intens. Primele blocuri din acest an, însumînd aproape 150 de apartamente, au fost date do curînd „la cheie". Alte a- 

partamente urmează să fie predate locatarilor pînă la sfîrșitul acestei luni.

Însemnări despre Îmbrăcăminte și creație

wsoswl ți otw
‘— De ce purtațl cravată?
— Ca să-mi țină cald la gît.
Dacă cineva ne-ar da un astfel 

de răspuns, l-am privi cu mirare. 
Oare unde se află cititorul căruia 
mal este nevoie să-l explicăm, în 
mod didacticist, că din motive de 
frumusețe se poartă cravata, mal 
curînd dealt pentru încălzirea gîtu- 
lui?

Dacă însă vom spune că frumosul 
este însușirea principală ce se cere 
multor articole de îmbrăcăminte, se 
vor găsi destul care să obiecteze : 
dar calitatea ? dar durabilitatea ? 
dar măsura în care păstrează căldu
ra ? dar șifonabilitatea ? etc.

Cei care opun frumosului, celelalte 
caracteristici ale unei haine nu țin 
seama de unghiul de vedere al omu
lui care o cumpără. E un fapt pe 
care pot să-I certifice sute și sute 
de mii de soți : nevasta, cînd achi
ziționează o nouă rochie, nu o face 
atît din nevoia de a nu muri de 
frig... Din punct de vedere strict fi
ziologic, o haină uzată ne poate 
sluji la fel de bine ca și una nouă.

De altminteri, nu e greu de ob
servat că opoziția dintre frumos și 
celelalte caracteristici este artificia
lă. Cumpărătorului îi place o anu
mită calitate de țesătură, faptul că 
ea nu se șifonează etc., și pentru că 
aceste caracteristici sînt legate de 
criteriul estetic. Frumosul ni se pare 
frumos și pentru că întrunește în el 
anumite calități de utilitate, de potri- 

■*vire  a foamei- unui obiect- c.ă ‘•scoțful 
în care „îl folosește omul; Desigur, 
intră în compoziția, frumosului și un 
procent de capriciu și tribut plătit 
modei — nimeni nu poate spune, de 
pildă, că vechile corsete erau prea 
sănătoase și prea utile — dar evo
luția îmbrăcăminții merge spre sim
plitate și caracter practic, iar fru
mosul este cel mai adesea suma, 
rezultanta generală a unui șir de 
însușiri estetice șl utile ale unei 
haine.

Cine este arbitrul!
S-ar părea că forțăm uși deschise. 

Toată lumea este de acord că e fru
mos ca hainele să fie frumoase.

De îndată ce ieșim însă din do
meniul considerațiilor generale și 
trecem la practică, o să găsim, ală
turi de multe articole frumoase 
și destule urîte. Cine este, pe fron
tul textilelor, coordonatorul luptei 
pentru frumos ?

La această întrebare ți se răspun
de adesea prin invocarea artiștilor 
plastici. Cine, dacă nu artiștii for
melor și culorilor ? Firește, artiștii 
plastici pot fl șl sînt consultați cu 
folos de către oamenii industriei și 
comerțului, dar activitatea la care 
ne referim e bogată, fabricile sînt 
multe și răspîndite în țară, iar ar
tiștii, mai puțini, avînd șl alte în
deletniciri, să nu uităm că sînt și ei 
specializați. E fapt că cei mai 
mulți artiști plastici nu se con
sideră cu adevărat competenți decît 
în cîteva ramuri învecinate specia
lității lor și renunță bucuros la com

DE PE VALEA F
s-a obținut astfel o economie 
de beton de 25 la sută față 
de varianta după care digul 
ar fi fost masiv. în spatele bara
jului se va crea un lac de acu
mulare cu un volum de circa 18 mi
lioane de metri cubi de apă și o lun
gime de peste 3 500 m. în aval se 

• Doua baraje și doua lacuri de acumulare • Apă pentru 
întreprinderile industriale și pentru irigații 3 Energie 

electrică ieftină 0 O nouă zonă de interes turistic

înalță un al doilea baraj, mal mic, 
care va crea un alt lac de acumulare, 
în scopul menținerii unui debit con
stant de apă în tunelul de aducțiune 
Tunelul va transporta apa în oraș 
de-a lungul a 5 600 m, o bună parte 
din el fiind amenajat subteran, 
printr-o galerie. Ajunsă la Baia 
Mare, apa va poposi mai întîi în- 
tr-un mare rezervor betonat și apoi 

petență în materie de proiectare și 
fabricare a hainelor.

Aici, în această privință, ținînd 
seama de gradul de tot mai mare 
specializare și complexitate a in
dustriei noastre, învățămîntul supe
rior ar trebui să-și pună problema 
pregătirii unor specialiști de înaltă 
calificare. La textile nu au suficien
tă greutate probleme cuțn ar fl 
croiala, pregătirea de ingineri spe
cializați în croit, apoi în general 
problemele de creație ; în institutele 
de artă plastică, printre viitorii spe
cialiști ai artei aplicate ar trebui 
să-și găsească o pondere mai mare 
aplicațiile la îmbrăcăminte.

Dar oare obținerea unui număr 
suplimentar de specialiști cu diplo
mă rezolvă totul ? Știm că, de fapt, 
problemele îmbrăcăminții nu pot fi 
decise de cîțiva creatori, că ele se 
rezolvă printr-un șir lung de victo
rii și înfrîngeri, de lucruri care 
„prind" sau „nu prind" în îmbrăcă
mintea din diferite țări și care apoi 
își croiesc drum pe scară interna
țională. La prezentarea unui model 
de plajă, care avea o țesătură im
portată, am auzit o creatoare de 
modele cum îi spunea alteia :

— Ai văzut ? Verde cu albastru 1 
Iar eu, cînd am vrut să combin cu
lorile astea, am căpătat răspunsul 
că există o regulă precisă : verde 
nu merge cu albastru 1

In aceste probleme gingașe nu se 
pot adopta nici reguli „de aramă", 

“-invariabile"-»-. altfel îmbrăcămintea 
nu s-ar mai schimba deloc de-a 
lungul veacurilor — dar nu se poate 
nici să abandonezi criteriile bunu
lui gust, simțul frumosului, așa cum 
s-a format el. Dar al cui simț al fru
mosule» ? .

In cursul documentării pentru ar
ticolul de față, la o fabrică, privind 
niște sacouri bărbătești, am spus, 
mai mult pentru mine :

•— N-aș purta o astfel de haină.
Se vede că mai făcuseră și alții 

această reflecție ; directorul a sărit 
ca ars :

— Foarte bine că n-al purta-o 1 
Nici n-o fabric pentru dumneata 1 Și 
nici pentru mine. Mai toți care veniți 
aici, în vizită sau la contractări, vă 
referiți la cutare sau cutare haină, 
dar noi trebuie să satisfacem gus
turile a zeci de mii de oameni dife
riți 1 Haina asta ușurică și puțin cam 
prea vie este făcută pentru un tînăr 
de 17-18 ani : de ce eu, care sînt 
un om mai în vîrstă și nu prea sub
țirel, să impun gusturile mele unui 
băiat sportiv î

înverșunarea lui mi s-a părut le
gitimă. Consultarea cumpărătorilor, 
studierea gusturilor lor, studierea 
modei din diferite țări, compararea 
dintre realizările creatorilor noștri șj 
cele ale creatorilor din alte țări, 
toate acestea trebuie să ajute indus
tria noastră ușoară — și putem a- 
dăuga și comerțul — în combaterea 
unui rău care se numește subiecti
vismul. Impunerea unui gust subiec- 

prin „nodul de presiune", va fi diri
jată spre conductele care alimentea
ză obiectivele industriale din bazi
nul băimărean, rețeaua de apă pota
bilă a orașului.

Ca să nu se piardă forța „vie" a 
apei, în sistemul hidrotehnic de pe 
Firiza se construiesc și două hidro

centrale electrice : una în corpul ba
rajului de la Strîmtori, cu o putere 
instalată de 4 000 kW, care va pro
duce peste 10 milioane de kilowați- 
ore anual, iar cea de-a doua, de pu
tere mai mică — la ieșirea apei din 
tunelul de aducțiune. Energia elec
trică produsă aici va fi furnizată sis
temului energetic național în orele 
de „vîrf".

tiv unîa, al meu, 
al directorului u- 
nel fabrici de con
fecții sau al di
rectorului general 
care îl coordo-

nează duce la lipsă de varietate, 
la cenușiu, la repetarea ace
luiași tip de îmbrăcăminte. De
sigur, nimeni nu poate capi
tula în fața unei îmbrăcăminți ex
centrice — există destui tineri care 
atrag pe merit zîmbete ironice și de- 
zaprobative cînd intră într-un local 
public — dar atunci cînd ziarele 
publică fotografia unul profesor săr
bătorit pentru că a împlinit 80 de 
ani, nu trebuie să înțelegem că a- 
ceastă fotografie trasează „linia" în 
privința model, că haina bătrînului 
dascăl — de vreme ce este un om 
de merit — se potrivește foarte bine 
și pentru tînărul care merge să pa
tineze. E un lucru de la sine înțeles, 
poate spune cititorul. Este totuși un 
fapt că rutinierii care ar vrea să 
nu-și bată capul cu noi „adaptări" 
și să fabrice mereu aceeași haină, 
au aliatul cel mal prețios în men
talitatea subiectivistă de care vor
beam.

Consultantul 
cel mai competent

— „La noi în regiune nu se poar
tă I' Se invocă uneori nu știu ce 
„specific" al unei regiuni pentru 
a justifica faptul că oamenii de a- 
coio trebuie să se îmbrace e- 
xact după croiala de acum zece ani. 
S-ar zice, ascultîndu-i pe asemenea 
„exponenți" ai gustului populației, 
că trăsăturile speciiice ale omului 
înaintat se manifestă nu în atitudi
nea lui în muncă, în faptele lui, în 
felul cum arată familia lui și cum 
învață copiii lui, că tot sufletul lui 
înaintat stă numai în bombeul de la 
pantofi. Am calculat că în ultimii 3-4 
ani numai fabrica de confecții din 
București a cheltuit suplimentar circa 
cinci mii de metri stofă, în fiecare 
an, din cauză că bazele comerciale, 
lgnorînd faptul că paltoanele se 
poartă acum mai scurte, comandau 
numai modelele și taliile lungi.

Moda nu e numai frumusețe sau 
numai capriciu; mai precis spus, fru
mosul e și reflectarea unei utilități. 
Bucata de palton care trece mult de 
genunchi nu aduce nici un dram 
de căldură în plus, nu împiedică 
frigul să asalteze gamba, în schimb 
face ca paltonul să te apese mal 
greu la umăr și uneori să stinghe
rească mersul. Cum de nu s-a obser
vat' asta înainte? Habar n-am, dar 
e fapt că ani de zile reprezentanții 
bazelor comerciale au susținut că 
clienții lor, ca „oameni serioși", s-ar 
rușina să apară în văzul lumii cu 
un palton fără trenă. Firește, dacă 
reclama comercială și-ar fi făcut 
datoria mai din plin, informînd ca
tegoriile de cumpărători cărora1» li 
se adresează o haină sau alta, in
tervenind implicit pentru corectarea 
unor trăsături învechite, acestea ar 
fi fost mai lesne înlăturate.

SERGIU FARCAȘAN

(Continuare în pag. III-a)

Obiectivele arătate mai sus sînt; 
doar o parte dintr-un sistem complex, 
de amenajări hidrotehnice ale rîuluii 
Firiza și afluenților săi. Lucrările vori 
continua în anii viitori, asigurîndu- ; 
se un debit de apă mai mare indus
triei maramureșene în plină dezvol
tare. Toate proiectele au fost alcă
tuite la Institutul pentru planuri de 
amenajări și construcții hidrotehni
ce, iar construcția este realizată de 
întreprinderea de construcții hidro
energetice din cadrul Ministerului 
Minelor și Energiei Electrice ; turbi
nele. generatoarele și celelalte utila
je ale hidrocentralelor electrice sînt, 
de asemenea, produse de industria 
noastră.

Crearea celor două lacuri de acu
mulare și frumusețea peisajului de 
pe Valea Firizei justifică și amena
jarea unui centru turistic. în acest 
scop, s-au construit drumuri moder
ne și se vor face amenajările nece
sare pentru ■ o zonă turistică și de 
odihnă — vile, cabane ; apele lacu
rilor vor fi populate cu diferite spe
cii de pești de munte, spre bucuria 
pescarilor amatori. Nu peste mult 
timp oamenii muncii din orașele în
vecinate — Baia Mare, Baia Spriè, 
Sighet — vor străbate noi trasee tu
ristice, pe Valea Firizei în sus, unde 
altădătă rîul punea în mișcare doar 
„firizele", iar mîine va produce mi
lioane de kilowați.

1. PLEAVA -

In Editura Politică 
a apăruti

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ
Cuvîntare rostită la 

Conferința organizației 
de partid 

a orașului București
15 februarie 1964

Viitoare unități 
medicale

Pe Șoseaua Vergului din Capi
tală a început construirea unei 
noi policlinici care va deservi 
întreprinderile industriale din ra
ionul 23 August și pe locuitorii 
din zona învecinată. Policlinica 
va putea acorda aproximativ 
500 000 de consultații pe an. Sub
solul, parterul și cele două etaje 
ale clădirii însumează o suprafa
ță de circa 4 000 mp. Totodată, 
la parterul unor blocuri noi de 
pe Șos. Mihai Bravu se lucrează 
la finisarea a două dispensare, 
avînd o capacitate egală cu 4 
circumscripții medicale. Tot aci 
se află în stadiu avansat de con
strucție un centru de asistență 
stomatologică cu 5 unități de 

.lucru» pentru, circa 40 000 de ce
tățeni. Pentru locuitorii noului 
ansamblu de blocuri Sergent 
Nițu Vasile se va da în funcțiu
ne un nou dispensar. Pe Calea 
Dudești, raionul Tudor Vladimi- 
rescu, va începe peste puțin timp 
construcția celei mai mari poli
clinici din București, iar pe stra
da Mihail Eminescu se va înălța 
clădirea Stației Centrale de Sal
vare dip Capitală. (Agerpres)

Noua promoție 

la practică

IAȘI (coresp. „Scînteii').— La 
Institutul agronomic „Ion Iones- 
cu de la Brad" din Iași a avut loc 
ieri întîlnirea celor 150 de absol
venți ai Facultății de agronomie 
și horticultura cu profesorii lor, 
înainte de a pleca în producție 
pentru practica de diplomă. Cei 
mai mulțl absolvenți au fost re
partizați să muncească în gospo
dăriile agricole colective, gospo
dăriile agricole de stat și stațiu
nile experimentale din regiunile 
Iași, Suceava, Bacău și Galați. In 
cursul aceleiași zile tinerii spe
cialiști au plecat în regiunile res
pective. în cele șase luni cît va 
dura practica, noii ingineri agro
nomi vor valorifica cunoștințele 
dobîndite la cursuri și vor culege 
materialele documentare necesa
re lucrării de diplomă pe care o 
vor susține în toamnă în cadrul 
examenului de stat.

La Biblioteca 
Centrala de Stat
Pentru popularizarea lucrărilor 

aflate in fondurile sale, Bibliote
ca Centrală de Stat organizează 
vitrine și expoziții de cărți și pu
blicații pe diferite teme. In acesr 
te zile este deschisă la sediul Bi
bliotecii expoziția „Mișcarea mun
citorească din Romînia", în 
care sînt prezentate cărți, re
viste, fotografii, facsimile oglin
dind, îndeosebi, eroicele lupte ale 
ceferiștilor și petroliștilor din ia- 
nuarie-februarie 1933. Altă expo
ziție, consacrată împlinirii a 116 
ani de la apariția Manifestului 
Partidului Comunist, prezintă mai 
multe ediții ale acestei cărți ti
părite de-a lungul anilor în dife
rite limbi, opere ale lui Lenin 
conținând comentarii asupra aces
tei lucrări și o ediție mai veche 
a Manifestului apărută în țara 
noastră. Este deschisă, totodată, 
expoziția „Michelangelo“, care 
reunește cărți și albume înfăți- 
șînd creația marelui artist și stu
dii privitoare la opera sa.
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Versant amenajat în terase și plantat cu vie în regiunea Argeș

rnsemm șt ce rezolva organizarea

In scopul folosirii raționale a pă- 
mîntului în agricultură, în ultimii 
ani au fost executate Importante 
lucrări de organizare a teritoriului. 
Pentru a informa pe cititori în ce 
constă această acțiune și ce rezul
tate s-au obținut în aplicarea ei, 
un redactor al ziarului nostru s-a 
adresat tov. ing. Nicolae Popescu, 
adjunct al secției fond funciar și 
organizarea teritoriului din Consi
liul Superior al Agriculturii, care 
ne-a relatat următoarele :

Organizarea teritoriului cuprinde 
lucrări complexe, cu caracter teh
nic, organizatoric și economic, prin 
care se urmărește folosirea rațio
nală a pământului fiecărei gospodă
rii colective. Este știut că la încheie
rea colectivizării agriculturii, mul
te din unitățile agricole socialiste 
au avut terenurile situate în mai 
multe trupuri, distanțate unele de 
altele. Asemenea situații creau 
greutăți în conducerea și des
fășurarea proceselor de producție. 
De aceea s-a trecut la întocmirea și 
aplicarea proiectelor de organizare 
intergospodărească (organizare între 
gospodării). Lucrarea constă în sta
bilirea suprafețelor de teren pe de
ținători ; gruparea (comasarea) tu
turor terenurilor unei unități în a- 
propierea centrului de producție ; 
rectificarea și schimbarea rațională 
a hotarelor gospodăriilor agricole 
încît să permită o bună organiza
re a terenului ; corectarea și ream- 
plasarea unor drumuri comunale 
care să asigure legături cît mai di
recte și economice între sate etc.

UTILIZAREA RAȚIONALĂ* 
A PÀMÎNTIMÏ

Lucrările de organizare intergos
podărească au început din anul 
1957, executîndu-se pînă în 1963 
în 100 de raioane. în 1963, prin 
aplicarea proiectelor în 40 raioane 
s-a redus cu peste 1130 numărul de 
trupuri în gospodăriile de stat, adică 
Cu 58 la sută, iar în gospodăriile co
lective — cu 1550 trupuri, adică cu 
54 la sută. Datorită grupării terenu
rilor în jurul centrelor de producție 
se reduc și cheltuielile cu transpor
tul producției agricole și al altor

Fabrica de produse chimice orga
nice de sinteză „SIN" din București 
realizează o bogată gamă de sorti
mente necesare în industria textilă, a 
pielăriei și celei de prelucrare a 
lemnului, iată un aspect din labo
ratorul întreprinderii : se execută 
rectificarea acizilor obținuți prin 
oxidarea parafinelor lichide la o in

stalație de distilare. 

materiale (semințe, îngrășăminte etc) 
realizîndu-se în aceste unități o e- 
conomie anuală de 18 600 000 lei.

în 1964, oficiile regionale de pro
iectare și de organizare a teritoriu
lui (O.R.P.O.T.) vor executa proiecte 
de organizare intergospodărească la 
încă 32 raioane, urmînd ca în anul 
1965 acțiunea să se termine în în
treaga țară.

Organizarea teritoriului gospodă
riilor agricole socialiste ajută la 
conducerea și efectuarea pe baze 
științifice a procesului de producție. 
Aceste lucrări rezolvă probleme 
actuale și de perspectivă ale folosirii 
raționale a pămîntului și dezvoltării 
producției agricole ca bunăoară : 
identificarea de noi surse pentru 
creșterea suprafeței arabile și agri
cole; stabilirea celor mai raționale 
categorii de folosință; amplasarea 
rațională și delimitarea centrelor de 
producție ; asigurarea unei rețele de 
drumuri de exploatare care să de
servească în bune condiții transpor
tul ; repartizarea terenului agricol 
pe brigăzi etc.

mașinile pot fi mas biné
FOLOSITE

Pentru a se asigura o bună des
fășurare a procesului de producție, 
terenul arabil se organizează în 
parcele cu forme și dimensiuni care 
su permită executarea mecanizată, 
cu maximum de randament, a lu
crărilor agricole. Pe terenurile ara
bile situate în pantă se prevăd mă
suri de prevenire și combatere a 
eroziunii solului : orientarea lu
crărilor agricole paralel cu curbele 
de nivel, cultivarea de plante care 
protejează solul împotriva eroziunii 
etc. Astfel de lucrări s-au întocmit 
în țara noastră începînd din anii 
1953—1954. în prezent, ele sînt ter
minate la un mare număr de gos
podării de stat și colective din re
giunile Dobrogea, București, Banat, 
Galați, Oltenia și altele.

Prin aplicarea în practică a pro
iectelor de organizare a teritoriului, 
numeroase gospodării au obținut 
rezultate bune. La G.A.C. Mîrșani, 
regiunea Oltenia (situată pe terenu
rile nisipoase din stînga Jiului) s-a 
redus suprafața drumurilor de ex

Ne scriu corespondenții voluntari

Gospodăria colectivă „30 De
cembrie“ din satul Borolea, raio
nul Săveni, a obținut rezultate 
bune în creșterea animalelor. , A- 
nul trecut, colectiviștii de aici au 
realizat 2 400 litri lapte pe cap de 
vacă furajată, față de 2 000 litri 
planificați. Pentru extinderea 
experienței dobîndite de această 
gospodărie, consiliul agricol raio
nal a organizat un schimb de 
experiență la care au participat 
brigadieri zootehnici, îngrijitori de 
animale și alți colectiviști din gos
podăriile colective Hănești, Mihă- 
lășeni, Dîngeni, Pădureni, Dobîr- 
ceni, Iacobeni. Participanții au as-

E o g § o m ă ?
Anul trecut, Serviciul medical bal

near Olănești și Întreprinderea de 
construcții au procurat, prin Oficiul 
regional de aprovizionare și desfacere 
Argeș, cîteva sute de metri pătrați de 
geamuri trase de 3 mm grosime pen
tru vile și cabinetele medicale. La 
desfacerea lăzilor am constatat că 
circa 40 la sută din geamuri nu pot 
fi folosite. De ce P La ambalare nu s-a 
pus hîrtie între fiecare foaie de geam; 
multe din ele s-au lipit și solidifi
cat. Altele, cu pete sau crăpate, erau 
tot de neutilizat. Am sesizat imediat 
unitatea furnizoare și chiar fabricile 
producătoare din Tîrnăveni și Scăeni, 
dar fără nici un rezultat. Noi am ră
mas păgubiți cu peste 100 mp gea
muri, care stau și azi. grămadă în 
curtea atelierului de tîmplărie. 

ploatare cu 60 ha, care au devenit 
suprafață arabilă ; s-a întocmit do
cumentația pentru plantarea cu vie 
a unei suprafețe de 600 ha ni
sipuri care nu erau folosite ca teren 
productiv. Tot pe nisipuri s-a prevă
zut plantarea a 167 ha cu pomi.

PENTRU NOILE PLANTAȚII DE VIS
SI POMI FRUCTIFERI

în ultimii ani, pentru a sprijini 
acțiunea de înființare a unor plan
tații mari de vii și pomi fructiferi, 
au fost întocmite numeroase lucrări 
de organizare a terenurilor. Acest 
gen de proiecte au stat la baza plan
tațiilor masive înființate în regiunile 
Argeș, Galați, Dobrogea, Oltenia. 
Ploiești. Iași, Brașov și altele. Nu
mai în 1963 au fost făcute pro
iecte pentru o suprafață de circa 
60 000 ha.

în vederea îmbunătățirii pășuni
lor erodate s-au întocmit proiecte 
de organizare a teritoriului și ame
najare antierozională pe suprafețe 
întinse. In anul 1963 s-au realizat a- 
semenea documentații pentru circa 
60 000 ha pășuni erodate. Aplicînd 
prevederile din proiecte, unitățile a- 
gricole socialiste au obținut rezul
tate bune în creșterea produc
ției de iarbă. Pe pășunea din co
muna Trușești, regiunea Suceava, 
producția de masă verde a sporit de 
3 ori.

Se prevede în 1964 întocmirea 
unui important volum de lucrări în 
ce privește organizarea teritoriului. 
Se vor face proiecte de organizare a 
teritoriului și dezvoltare a producției 
pe terenurile din Lunca Dunării. Pro
iectele de organizare a teritoriului șl 
de amenajări antierozionale care se 
întocmesc în acest an cuprind o su
prafață de peste 50 000 ha pentru 
plantații de vii și pomi și peste 27 000 
ha pentru pășuni.

Aplicarea în practică a lucrărilor 
de organizare a teritoriului va aduce 
o contribuție valoroasă la folosirea 
tot mai completă și rațională a pă
mîntului, la creșterea producției a- 
gricole vegetale și animale, la con
solidarea șl dezvoltarea unităților 
agricole socialiste.

vecini
cultat expuneri despre- metodele 
folosite pentru asigurarea bazei 
furajere, despre felul cum s-a or
ganizat prepararea furajelor, mun
ca de îngrijire și hrănire a anima
lelor. Apoi au vizitat grajdurile, 
unde au constatat că fînul de lu- 
cernă se macină la moară cu cio
canele și se administrează în a- 
mestec cu tărîțe, siloz sau uruieli. 
Oaspeții s-au interesat și de modul 
în care au asigurat colectiviștii a- 
dăposturile necesare pentru ani
male.

GH. ZAIȚ 
instructor al Sfatului popular 

raional Iași

Conducerile fabricilor producătoare, 
informate de noi asupra neajunsurilor 
pe care ni le-au provocat, ne-au dat o 
soluție : ce nu se poate folosi să fie 
dat la D.C.A. Ne întrebăm : să 
luăm recomandarea drept o glumă ? 
Neglijența lor ne-a pricinuit pagube, 
iar gluma este cel puțin nelalocul ei. 
Sau poate să considerăm că prin a- 
cest sfat conducerile fabricilor recu
nosc că o parte din producția lor e 
„predestinată“ D.C.A.-urilor P Ar fi 
destul de trist. întreprinderile din O- 
lănești n-au plătit geamurile pen
tru a le duce ca deșeuri la D.C.A.

C. HANDOREANU 
directorul întreprinderii 

de gospodărie orășenească 
Olănești

O CARTE ACTUALĂ DESPRE
Începuturile marxismulu

O teză clasică a marxismului con
stată, pe bună dreptate, că teoria 
care cuprinde masele devine o forță 
materială. Teoria marxistă, cuprin- 
zînd în zilele noastre mase tot mai 
largi, sporește forța materială a a- 
cestora în lupta revoluționară. Ca 
atare, printr-o ironie a soartei, de 
adevărul marxist amintit mai sus 
sînt nevoiți să țină seamă azi și 
anticomuniștii, care pe diferite căi 
luptă împotriva teoriei marxiste. 
Unul din mijloacele folosite de ei 
este încercarea de a separa opera 
de tinerețe a lui Marx de cea ma
tură, iirmărindu-se fărîmițarea crea
ției unice marxiste și semnalarea 
unor pretinse contradicții în mar
xism. De aici, actualitatea cărții 
Karl Marx — Geneza marxismului 
de I. Cernea, recent apărută în E- 
ditura științifică, care se alătură 
studiilor, articolelor și lucrărilor 
mai ample ale unor filozofi marxiști 
din diferite țări, consacrate operelor 
lui Marx și Engels din deceniul al 
cincilea al secolului trecut.

După cum se știe, în linii mari, 
marxismul s-a format în anii 1842— 
1845, iar în deceniile următoare 
Marx, întorcîndu-se la ideile elabo
rate atunci, le-a aprofundat, le-a 
dezvoltat, le-a întregit, le-a îmbogă
țit și aceasta nu o dată, ci reluîndu-le 
și ridicîndu-le mereu pe un plan su
perior. Cartea pune în lumină a- 
devăratul sens pe care-1 are opera 
cea mai de tinerețe a lui Marx. Ea 
demonstrează în mod convingător 
unitatea dintre gîndirea și acțiunea 
tînărului Marx și aceea a gînditoru- 
lui și luptătorului de mai tîrziu, ceea 
ce constituie unul din principalele 
argumente împotriva defăimătorilor 
„marxologi“ — dacă nu marxofagi 
— ai marxismului.

Acest sens politic este cultivat de 
autor pe temeiul unui minuțios și 
cuprinzător studiu științific, teoretic, 
al procesului de formare și maturi
zare a unor idei marxiste fundamen
tale.

Se știe că în anul 1842 și, în parte, 
în anul 1843, Marx se situa încă pe 
poziția unui democratism genera), 
altul decît acela al proletariatului, 
nelegînd încă ideile sale laice, anti
feudale, de materialism. în lucrare se 
arată că deja în această fază foarte 
timpurie se întrevăd, în scrierile tî
nărului de 24 de ani, elementele ce

în vitrinele librăriilor

în Editura Agro-silvică a apărut 
lucrarea 100 întrebări și răspunsuri 
privind cultura cerealelor, de prof. 
V. Velican, membru corespondent al 
Academiei R. P. Romîne, ing. At. 
Ciorlăuș, ing. A. Saluntai. Cartea 
prezintă într-o formă larg accesibilă 
cunoștințe utile despre cultura griu
lui, secarei, orzului, ovăzului, porum
bului șl sorgului.

★

o Filozofia lui Dimitrie Cantemir
— de Dan Bădărău (Editura Acade
miei R. P. Romîne).

e Gîndirea economică din Grecia 
antică — de Mircea Oprișan (Edi
tura Academiei R. P. Romîne).

e Natura, omul, știința și religia
— de Uroș Tomin (Editura științi
fică).

® Limfogranuiomatoza malignă — 
sub redacția acad. N. Gh. Lupu (Edi
tura Academiei R. P. Romîne).

TEATRE ® CINEMA • TELEVIZIUNE
TEATRE : Teatrul de Operă șl Balet 

al R. P. Romîne : Carmen — (orele 19,30). 
Teatrul de stat de operetă : Mam-zelle 
Nitouche — (orele 19,30). Teatru! Națio
nal „I. L. Caragiale" (Sala Comedia) : 
Maria Stuart — (orele 19) ; (Sala Stu
dio) : Avarul — (orele 19,30). Teatrul 
„C. I. Nottara“ (Sala din bd. Magheru) : 
Peer Gynt — (orele 19,30) ; (Sala Stu
dio) : Casa cu două intrări — (orele 20). 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (Sala 
din bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : O- 
restia — (orele 19,30) , (Sala Studio, din 
str. Alex. Sahia nr. 70 A) : Jocul de-a 
vacanța — (orele 19,30). Teatrul de Co
medie : Șeful sectorului suflete — (orele 
19,30). Teatrul Muncitoresc C.F.R.-Giu- 
lești : Paharuj cu apă — (orele 19,30). 
Teatrul pentru copii și tineret (la Sala 
din str. C. Miile) : Noaptea e un sfetnic 
bun — (spectacol prezentat de colectivul 
Teatrului de stat din Piatra Neamț) — 
(orele 20) ; (Sala din str. Eremia Grigo- 
rescu, fost cinema „V. Alecsandri“) : 
Nu prea albă ca zăpada — (orele 16 pre
mieră). Teatrul evreiesc de stat : Opera 
de trei parale — (orele 20). Teatrul sa
tiric muzica! „C. Tănase” (Sala Savoy) : 
Revista de altădată — (orele 20). Ansam
blul de cîntece și dansuri al C.C.S. : 
Cîntă țara mea — (orele 20). Teatrul 
„Țăndărică“ (Sala Academiei) : Cartea 
cu Apolodor — (orele 16) ; (la Casa de 
cultură a tineretului din raionul N. 
Bălcescu) : Elefănțelul curios — (orele 
15). Circul de stat : Circul florilor de 
gheață — (orele 19,30). 

pregătesc pe viitorul gînditor prole
tar și materialist. împotriva unor 
false afirmații, se constată că Marx 
n-a fost niciodată hegelian „orto
dox“, sau un oarecare liberal bur
ghez. în flagrant contrast cu susți
nerile lui H. de Man, ni se relevă 
faptul că Marx face primii pași, deși 
încă dibuitori, în direcția ontologiei 
materialiste încă în anul 1842 și că 
vara anului 1843 îi aduce principa
lele clarificări de domeniul materia
lismului istoric.

în sprijinul argumentării sale, au
torul examinează toate lucrările lui 
Marx din vremea respectivă, înce
pînd cu anul 1842.

îndelung se oprește autorul asupra 
scrierii lui Marx „Contribuții la cri
tica filozofiei hegeliene a dreptului“, 
din vara anului 1843, cu care „în
cepe propriu-zis formarea marxis
mului“. în adevăr aici încep să 
prindă contur idei științifice de 
bază în marxism și anume : carac
terul obiectiv a ceea ce Marx avea să 
numească mai tîrziu relații de pro
ducție, primordialitatea relațiilor 
sociale-materiale, cel puțin în raport 
cu politicul, necesitatea lichidării 
proprietății private asupra mijloace
lor de producție, ca premiză a „uma
nizării“ omului. Deocamdată însă 
noțiunile de relații de producție și 
de rol general-determinant al aces
tora „nu sînt încă deplin cristali
zate“.

La răspîntia dintre anii 1843 și 
1844, Marx scrie „Introducerea“ la 
critica filozofiei hegeliene a dreptu
lui, lucrare în care, se observă con
turarea concepției materialiste a 
istoriei și a teoriei comunismului 
științific Este meritul cărții re
cenzate de a evidenția acest lucru 
arătînd cum se precizează aici teza 
care consideră relațiile de produc
ție ca temelie materială a vieții 
sociale, tezele despre lupta de clasă 
și forma ei cea mai înaltă, revoluția 
socială, ca forțe motrice ale dezvol
tării sociale, cea referitoare la rolul 
istoric al proletariatului și altele.

Analizînd Manuscrisele economi- 
co-politice, autorul cărții pune în 
lumină, între altele, o sem
nificație care denunță falsita
tea susținerilor acelora care, în ge
nul lui Yves Calvez și P. Bigo, izo
lează latura etică a marxismului de 
cea economică, desconsiderînd-o pe 
ultima. Cu limpezime se scoate în 
relief modul în care se îmbină eco

Lucrarea Prezențe romînești în 
lume, de V. Nămolaru, a apărut de 
curînd în Editura politică. Scrisă sub 
formă de reportaj, cartea înfățișează 
realizările țării noastre în diverse 
domenii — economic, științific, artis
tic etc., precum și aprecierile unor 
personalități de peste hotare, care 
au fost oaspeții țării noastre sau au 
avut posibilitatea să cunoască suc
cesele R. P. Romîne cu prilejul dife
ritelor manifestări internaționale.

★

o Scheme comentate ale receptoa
relor de televiziune — de ing. Lu
cia Bubulac, ing. Eugen Coban, ing. 
Nicolae Luncescu, ing. Mihai Siliș- 
teanu (Editura tehnică).

o Țara Oașului — studiu de geo
grafie fizică și economică — de Ion 
Velcea (Editura Academiei R. P. 
Romîne).

© Răscoala lui Spartacus — de 
prof. univ. D. Tudor (Editura știin
țifică).

CINEMATOGRAFE : Șeherazada _
film pentru ecran panoramic : Patria 
(8,30; 11; 13,30; 16,15; 19; 21,30). Locotenent 
Cristina : Republica (9,30; 11,15; 13,15;
15,15; 17; 19; 21). Excelsior (10; 12,15; 14.30, 
16,30; 18,45; 21), Grivița (10; 12; 14; 16; 
1815; 20,30). Cascada diavolului : Carpați 
(10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), Victoria (10; 
12; 14,15; 16,30; 18,45: 21), Bucegi (10; 12; 
14; 16; 18.15; 20,30), Aurora (10; 12; 14; 
16; 18 15; 20,30), Floreasca (16: 18.15; 20,30. 
Pași spre lună : București (9.30; 11.15; 
13; 14,45; 17; 19; 21), Tomis (10; 11 45; 
13,30; 16; 18; 20). Melodia (10: 12; 14.30; 
16,30; 18,30; 20.30) Noi doi, bărbații : Ca
pitol (10; 12: 14; 16.15: 18.30; 20.30), Înfră
țirea între popoare (13,30; 15.30; 17.45; 
20). Omul cu ricșa — cinemascop : Fes
tival (9; 11,15; 13,45; 16,15; 18 45: 21.15). 
Feroviar (10; 12,30; 15; 17,45; 20,30). Cu 
toții acasă : Central (10,30; 13; 15,30; 18; 
20.30). Hoțul din San Marengo ; Lumina 
(de ia orele 10 la orele 14 rulează în 
continuare ; 16; 18,15; 20,30). Arta (16: 
18,15; 20,30). Legea e lege : Union (15; 
17; 19; 21). Program de filme pentru co
pii : Doina (orele 10). Pisica de mare : 
Doina (11,30; 14,30; 16,30; 18.30; 20.30).
Cînd comedia era rege ; Lemnul de re
zonanță ; Electronicus : Timpuri No1 
(de la orele 10 la orele 17 rulează în con
tinuare ; 19; 21). Era noapte la Roma 
(ambele serii) ; Giuleștl (10,15; 13; 16; 
19), Flanfura (10; 13; 16,15; 10.30). Scrisoa
re de Ia o necunoscută : Cultural (15; 17; 
19; 21). Tudor — cinemascop (ambele se
rii) : Dacia (9,30; 13; 16,30; 20), Popular 

nomicul cu filozoficul încă în aceas
tă operă timpurie a marxismului, 
modul în care Marx ajunge la prin
cipalele sale sinteze sociologice, por
nind cu precădere de la analize eco
nomice. Urmărind expunerea, ne 
dăm seama de felul în care Marx, 
observînd rolul primordial al mun
cii în domeniul economic, înțelege 
deplin rolul primordial al relațiilor 
materiale în ansamblul relațiilor so
ciale. Dar rolul primordial al mun
cii a putut fi observat de ideologul 
aflat de partea proletariatului doar 
atunci cînd industria a luat o anu
mită dezvoltare.

Semnalam mai înainte semnificația 
militantă a acestor pagini de infir
mare a antimarxiștilor. Obiectăm 
însă împotriva faptului că autorul 
nici aici, nici în alte părți nu relevă 
în mod concret această semnificație 
a concluziilor sale, pe măsură ce 
sînt formulate, ci se mulțumește să 
releve în ansamblul lor denaturările 
antimarxiste în Cuvîntul înainte al 
cărții. Dacă ar fi revenit asupra lor 
pe parcurs, spre a pune față-n față 
faptele analizate, concluziile sale 
juste cu tezele false, infirmate, ar fi 
sporit forța combativă a lucrării în 
lupta împotriva denaturărilor mar
xismului. ar fi ajutat cititorului să-și 
dea mai bine seama de obiectivul 
politic relevat mai sus.

Lucrarea se încheie cu o analiză 
a Tezelor asupra lui Feuerbach, 
considerate de I. Cernea ca „mo
ment de hotar“ care încheie etapa 
de „auto clarificare“ ideologică a lui 
Marx. Apreciem aceste pagini finale 
pentru modul în care sîntem conduși 
de autor, cu ajutorul acelor sumare. 
„Teze“, aproape aforistice, ale lui 
Marx, către profunzimile gîndi- 
rii acestuia, pentru claritatea a- 
dusă în înțelegerea unei exprimări 
extrem de concentrate, pentru va
loarea lor instructivă, ca unele din 
cele mai reușite ale cărții. Despre 
capitolul consacrat „Manuscriselor 
econornico-filozofice" s-ar putea spu
ne aproape același lucru.

Autorul ajută pe cititorul cărții să 
înțeleagă modul concret în care mar
xismul, cuprinzînd în sine cele mal 
de seamă cuceriri științifice anteri
oare, a reprezentat totodată o revo
luție în gîndire, un salt calitativ în 
raport cu acumularea cantitativă an
terioară. în privința raportului 
între ideile marxiste și gîndirea 
progresistă anterioară, cartea evi

Căutînd din cele mai vechi tim
puri să cunoască fenomenele lumii 
materiale, să explice diversitatea și 
complexitatea lor pe baza unor ele
mente și legi comune tuturor a- 
cestora, omul a reușit să pătrundă 
cu mintea din ce în ce mai adînc 
în tainele materiei. Cartea profeso
rului N. Budreiko, „Cunoașterea tai
nelor materiei", publicată recent în 
traducere din limba rusă de Editu
ra politică, înfățișează realizările re
marcabile ale științei în cuhoașterea 
structurii materiei, lupta continuă 
dusă de ea împotriva curentelor 
idealiste. Scrisă într-un stil viu, ac
cesibil, lucrarea se adresează 
cercurilor largi de cititori care se 
interesează de problemele filozofice 
ale științelor moderne aie naturii.

Expunînd tezele fundamentale 
ale dialecticii materialiste și i- 
lustrîndu-le cu exemple furnizate de 
dezvoltarea reprezentării științifice 
despre lumea materială, autorul îl 
apropie pe cititor de probleme filo
zofice importante ale științelor na
turii în general, ale fizicii în spe
cial. Urmărind evoluția concepției 
atomiste despre materie, lucrarea în
fățișează în primele capitole princi
palele etape și momente ale acestei 
dezvoltări, de la reprezentările nai
ve ale atomiștilor antici pînă la a- 
pariția unei teorii științifice atomo- 
moleculare, bazată pe teza invaria
bilității și indivizibilității atomilor.

în capitolele „Pătrunderea în a- 
dîncul atomului și revoluția din știin
țele naturii” și „Filozofia științifică 
despre materie, mișcare, spațiu și 
timp" sînt prezentate marile des
coperiri din fizică de la sfîrșitul se
colului al XIX-lea și începutul se
colului al XX-lea, precum și rolul 
esențial al concepțiilor avansate 
despre structura materiei și pro
prietățile ei, formele ei de existență 
— spațiul și timpul. Descoperirea 
structurii complexe a atomului, a

(10,30; 16; 19.30). A 12-a noapte ; Buzești 
(15; 17; 19; 21). Cavalerul Pardaillan
— cinemascop : Crîngași (15; 17; 19; 21). 
Elena din Troia — cinemascop : Unirea 
(11; 16; 18; 20). Atențiune, părinți ! : Fla
căra (14,30; 16.30; 18,30; 20.30) Parașutlștli : 
Vitan (15; 17; 19; 20.45) Rusalka - ci
nemascop : Miorița (10; 12.30; 15; 17.45;
20.30) , Modern (10; 12,30; 15; 10; 20 30). 
Qivitoq ; Munca (15; 17: 19; 21). Strict 
secret — cinemascop : Moșilor (15; 17; 
19,15; 21.15). Viață sportivă : Cosmos 
(15,30; 18; 20,30), Lira (15.30: 18; 20,30). 
împărăția oglinzilor strîmbe : Viitorul 
(16; 18.15: 20.30) Tu ești minunată : Co- 
lentina (16; 18,15; 20.30). Nu-i Ioc pentru 
al treilea : Volga (10; 12; 14; 16; 18,15;
20.30) . Pompierul atomic : Luceafărul (16:
10,15; 20.30). Ucigașul și fata : Progresul 
15.30: 18; 20.15). ’ Privește înapoi cu
mînie : Drumul Sării (16; 18,15; 20,30). 
Valsul nemuritor ; Ferentari (16, 18.15:
20.30) . A dispărut o navă : Cotroceni 
(15; 17: 19; 21) Medicamentul care ucide 
(ambele serii) : Pacea (10; 19,15).

TELEVIZIUNE • Orele 17,30 - Trans
misie de la Moscova — Recital core
grafic susținut de balerina Maia Pliseț- 
kala. In pauze — Universitatea tehnică 
la televiziune : Hale industriale metali
ce de prof. Ing. Andrei Caracostea. de 
la Institutul de construcții București : 
Jurnalul televiziunii ; Șah. In jurul orei 
20.00 — Emisiune de știință : Selecția 
naturală (III), de prof. N. Botnarluc ; 
Literatură științifică. 20,20 _ Revista 
spectacolelor. 21,10 — Cîntece șl Jocuri

populare romînești în interpretarea An
samblului folcloric .Nicolae Bălcescu“ 
din Craiova. în încheiere ; Buletin de 
știri și buletin meteorologic.

CUM E VREMEA
Ieri în tară : Vremea a fost în general 

frumoasă, cu cerul mai mult senin, ex- 
ceptînd estul tării, unde a fost temporar 
noros și unde cu totul izolat a nins. Vîn- 
tul a suflat slab pînă la potrivit din sec
torul nordic. Temperatura aerului la 
orele 14 era cuprinsă între plus 2 grade 
la Lugoj și Banloc și minus 13 grade la 
Joseni. In București : Vreme schimbătoa
re, cu cerul mal mult noros. Vînt în ge
nera! slab Temperatura maximă a fost 
de plus un grad

Timpul probabil pentru zilele de 26. 27 
șl 28 februarie. In țară ; Vremea continuă 
să se încălzească Cerul va fi variabil, 
mal mult noros. Vor cădea precipitații 
locale mal ales în vestul târli. Vînt po
trivit. predominînd din sectorul sudic. 
Temperatura în creștere. Minimele 
vor fi cuprinse între plus 2 și 
minus 8 grade, mal coborîte în nor
dul țării iar maximele — între minus 
2 și plus 8 grade Ceată locală. In Bucu
rești : Vremea în curs de încălzire ușoa
ră. Cerul variabil, mal mult noros. Tem
porar precipitații. Vînt potrivit din 
sectorul sud-estic. Temperatura în creș
tere.

dențiază că Marx însuși avea ve
dere ideile filozofice elabor. j în 
Germania, ideile economice de ori
gine engleză și ideile politice for
mate în Franța. Cel care cercetează 
raportul reciproc dintre izvoarele s? 
părțile constitutive ale marxismul.^ 
ar putea reține din cele de mai sus 
concluzia că, în concepția tînărului 
Marx, teoria socialismului științific 
îndeplinea în ansamblul concepției 
sale tocmai rolul de știință politică.

în sprijinul cititorului cărții mal 
vin : prezentarea sistematică a idei
lor, acele încheieri dense și lim
pezi, de la capătul unor capitole (de 
ce nu al tuturor ?), evidențierea eta
pelor (delimitate însă uneori în chip 
prea strict) prin care a trecut pro
cesul formării marxismului, proce
deul de a transforma concluzia fie
cărui capitol într-o introducere la 
capitolul următor, claritatea stilului 
și sobrietatea limbajului.

Totodată, însă, o obiecție : nu se 
vede pentru ce e luat ca punct de 
plecare anul 1842. Analiza unor lu
crări anterioare anului 1842 (ar fi 
întărit și mai mult argumentarea 
întreprinsă. E vorba de scrisoarea 
lui Marx către tatăl său din anul 
1837 și de teza sa de doctorat. Cre
dem că într-o carte consacrată ge
nezei marxismului ar fi fost potrivit 
să se vorbească și despre operele de 
tinerețe ale lui Engels.

In concluzie : semnificațiile cărții 
subliniate mai sus relevă o dublă 
(actualitate a ei: ca instrument al 
luptei ideologice împotriva antico
munismului, ca aport științific în 
domeniul cercetărilor teoretice mar
xiste din țara noastră.

Prof. univ. ION BANU

conexiunii dintre materie, spațiu și 
timp, dezvoltarea cunoașterii forme
lor de manifestare a materiei — 
toate acestea, arată autorul, au 
zdruncinat din temelie concepția 
metafizică, sensul lor filozofic pu- 
tînd fi explicat just numai în lumi
na filozofiei materialist-dialectice. 
Revoluția produsă în științele naturii 
în această perioadă, forma deose
bită pe care a luat-o lupta dintre 
materialism și idealism au fost rele
vate în lucrările filozofice ale lui 
V. I.' Lenin, care au definit esența 
crizei fizicii din acea vreme și au 
indicat calea ieșirii din impas. Pă
trunderea mai adîncă în tainele 
structurii materiei, descoperirea na
turii duble, corpuscular-ondulatorii, 
a particulelor, consolidarea teoriei 
cîmpurilor cuantice, descoperirea a 
noi particule „elementare" au a- 
dus date care demonstrează tot mai 
argumentat unitatea materială a lu
mii. inepuizabilitatea ei. Autorul con
sacră un capitol luptei filozofice îû 
jurul descoperirilor fizicii moderne, 
combătînd principalele teze idealis
te și demonstrînd, totodată, convin
gător justețea teoriei marxiste.

Scoțînd în evidență în întreaga 
lucrare rolul practicii, ca suprem cri
teriu al veridicității cunoștințelor 
noastre, al corespondenței dintre ta
bloul științific al naturii și natura 
însăși, autorul relevă important - 
deosebită a progreselor fizicii moț- 
derne pentru producție, pentru 
progresul societății Ideea inepu- 
izabilității posibilităților de cu
noaștere și de cucerire a naturii de 
către om străbate lucrarea, în înche
ierea căreia autorul reamintește cu
vintele pe deplin actuale ale lui 
Lenin : „Mintea omenească a des
coperit în natură multe lucruri mi
nunate și va descoperi și mai multe, 
mărindu-și astfel puterea asupra 
naturii”.

C. VREJOIU 
lector Ia Universitatea din București
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Spectacolul s-a terminat, publicul 
însă nu se grăbește să părăsească 
sala. Aplaudă în picioare, rechemând 
în repetate rînduri pe interpreți. 
Succesul acesta este rodul muncii 
stăruitoare a numeroși slujitori ai 
teatrului. Alături de actori,' de re
gizor, de pictorul scenograf, la rea
lizarea lui participă mulți meșteri 
iscusiți. Să pătrundem, deci, în culi
se, în ateliere, pentru a-i vedea la 
lucru.

Jmbâftrîmnd“ 
în 20 de minule

Un ultim retuș și Clara Zachanas- 
sian este gata să se întâlnească cu 
locuitorii micului oraș Güllen. Dar 
cîți dintre spectatorii piesei lui F. 
Dürrenmatt „Vizita bătrînei doam
ne“ știu că, pentru ca Elvira Go- 
deanu să împrumute chipul bătrînei 
miliardare, a fost necesar și efortul 
creator al maistrului de machiaj 
Jean Romaniță, al cărui nume figu
rează de mulți ani pe afișele Tea
trului Național „I. L. Caragiale“.

Machiorul este unul din principa
lii colaboratori ai actorului. Desi
gur, un machiaj, oricît de bun, poate 
fi pus în valoare numai prin jocul 
actorului. Dar o „mască“ reușită 
creează dispoziția sufletească necesa
ră intrării în rol. Munca machioru
lui cere gândire, sensibilitate, inspi
rație. Machiajul trebuie să sugereze 
epoca, locul acțiunii, să definească 
trăsături de caracter, starea sufle
tească a personajelor. Deosebit de 
complicată este munca machiorului 
atunci cînd actorul joacă rolul unui 
personaj pe o mare întindere de 
timp. Eroii îmbătrînesc de la un act 
la altul sau chiar între un tablou și 
altul (De pildă în „Matei Millo“). 
Trebuie să stăpînești bine arta gri- 
mei pentru a schimba în numai 20 
de minute, cu cite 20 de ani, vârsta 
a patru personaje.

Schimbare de decor

alții își ridică necontenit măiestria 
profesională, își îmbogățesc cunoș
tințele, participă activ la viața ob
ștească a teatrului.

La orga de lumini
— Orga ! Dă, te rog, Arlechin 2 

dreapta.
— Nu, oprește ! Mal bine Pasare

la 2...
Proiectoarele își trimit razele pe 

scenă. Lumina devine ba mai pu
ternică, ba mai slabă. încercările 
continuă. Așa se stabilește intensita
tea, culoarea. Se pare că nu-i lesne.

Contactul cu piesa căreia trebuie 
să i se asigure luminile începe prin 
studierea atentă a textului. Apoi, în 
strînsă colaborare cu regizorul și 
scenograful, maistrul de lumini caută 
unghiul cel mai potrivit pentru a 
reliefa elementele semnificative, care 
să sugereze momentul și locul acțiu
nii, să-i ajute pe actori să caracte
rizeze nuanțat personajele întruchi
pate subliniind, după cum e cazul, 
atmosfera apăsătoare, deprimantă, 
sau, dimpotrivă, fondul optimist pe 
care se desfășoară o scenă sau alta.

Activitatea pe care o desfășoară 
de 26 de ani maistrul de lumini Titi 
Constantinescu, de la Teatrul pentru 
copii și tineret, colaborarea cu va
loroși regizori și scenografi din di
ferite teatre din țară, contactul cu 
oameni de teatru de peste hotare 
i-au îmbogățit experiența, au dus la 
creșterea măiestriei sale artistice. In 
cadrul Decadei dramaturgiei origi
nale din anul 1961 i s-a acordat o 
diplomă pentru realizarea luminilor 
la piesa „Marele fluviu își adună a- 
pele“ de D. Tărchilă.

Să vizităm și atelierul de tîmplă- 
rie al Teatrului „C. I. Nottara“. Aci 
se confecționează decorurile. Teodor 
Doicu, șeful atelierului de tîmplărie, 
Tudor Dună, Coman Pantazi, Petre 
Șitov și ceilalți lucrători sînt meș
teri pricepuți. Ei se străduiesc să

realizeze decoruri din materiale mai 
puțin costisitoare, folosesc rezerve 
interne, preocupîndu-se tn același 
timp să nu sufere aspectul lor ar
tistic. Un schimb de experiență cu 
atelierele altor teatre din Capitală 
și provincie ar fi, după părerea lor, 
cît se poate de binevenit.

Toaletele Măriei Stuart
Atelierul de croitorie al Teatrului 

Național „I. L. Caragiale", condus 
de Ionel Popa, se bucură de faima 
unei execuții impecabile. Nu de 
mult i s-au adresat cu încredere... 
contele de Leicester, contele de 
Shrewsbury, baronul de Burleigh 
care urmau să se înfățișeze publicu
lui nostru în „Maria Stuart“.

Creatorii spectacolelor se strădu
iesc să conceapă astfel costumele in
cit ele să definească personalitatea 
celui care le va purta, să dezvăluie 
trăsături de caracter. îmbrăcămin
tea trebuie să fie frumoasă și tot
odată yșoară, comodă, să nu stin
gherească jocul interpreților. Dese
ori sugestiile croitorilor, izvorîte 
dintr-o practică bogată, sînt de un 
real folos scenografului. E greu de 
spus cite costume au executat meș
terii în îndelungata lor activitate. 
Nimeni nu are un stagiu 'mai mic 
de 10 ani. Cel mai vechi este Ionel 
Popa. Sînt aproape 40 de ani de 
cînd a început să lucreze la Teatrul 
Național și 20 de cînd conduce ne
obosit atelierul.

...Pe scenă, în culise, în ateliere 
numeroși oameni muncesc cu pasiu
ne. Pe toți ii apropie o mare dra
goste de teatru pe care-l slujesc cu 
devotament și abnegație. Și aplauze
le care răsună seară de seară sînt a- 
dresate deopotrivă tuturor — și ac
torilor și acelor făuritori nevăzuți 
care contribuie din culise la reușita 
de ansamblu a spectacolului.

R. ARDELEANU

Ä ffl-a ședință a Comisiei permanente CÂER. 
pentru agricultură

între 18 șl 20 februarie 1064 a 
avut loc la Sofia cea de-a XVI-a șe
dință a Comisiei permanente C.A.E.R. 
pentru agricultură.

La ședință au luat parte delega
țiile R. P. Bulgaria, R. S. Ceho
slovace, R. D. Germane, R. P. Mon
gole, R. P. Polone, R. P. Romîne, 
R. P. Ungare și U.R.S.S. In calitate 
de observatori au participat la șe
dință reprezentanți ai R. D. Vietnam, 
R. P. D. Coreene și Republicii Cuba.

Comisia a analizat situația agri
culturii în țările membre ale 
C.A.E.R. și măsurile luate de ele 
pentru îndeplinirea recomandărilor 
celei de-a XVIII-a sesiuni a Con
siliului în legătură cu sporirea în 
anii următori a producției de ce
reale alimentare și alte produse a-

gricole și a elaborat de comun acord 
propuneri în legătură cu această 
problemă.

De asemenea, Comisia a analizat 
problema acordării de ajutor R. P. 
Mongole în extinderea producției a- 
gricole și întărirea instituțiilor de 
cercetări științifice agricole, a dis
cutat referatul privind activitatea 
desfășurată de Comisie în 1963 și 
alte probleme.

In legătură cu problemele men
ționate, Comisia a adoptat recoman
dări care să contribuie la lărgirea 
în viitor și întărirea colaborării e- 
conomice a țărilor membre ale 
C.A.E.R. în domeniul agriculturii.

Ședința Comisiei a decurs în spirit 
de prietenie și colaborare frățească.

INFORMAȚII
CONSFĂTUIRE CU PREȘEDINȚII ȘI SECRETARII 
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Vizita lai Tudor Arghezi în Franța

La sala din B-dul Schitu Măgu- 
reanu ă Teatrului „Lucia Sturdza 
Bulandra" i-âm găsit pe mașiniști 
montând decorul pentru reprezenta
ția ce urma să aibă loc ; ei par
ticipă activ la întreg procesul 
de pregătire și prezentare a spec
tacolelor. Deosebit de intensă este 
munca în timpul repetițiilor cu 
decor. La „Orestia" ele au durat a- 
proape 2 luni de zile, de dimineața 
pînă seara. Buna organizare, împăr
țirea minuțioasă a sarcinilor asigu
ră maximă ritmicitate schimbărilor 
de decor de la un tablou la altul (1 
minut), de la un act la altul (8 mi
nute). In „Război și pace“ mașiniștii, 
costumați, înlocuiesc decorul la ve
dere, adaptând mișcarea ritmului in
terior al spectacolului. Astfel deco
rurile „joacă“ și ele. Vlad Iacob și 
Simion Godeanu, șefi mașiniști, Gri- 
gore Cristea, Alexandru Ion, Gheor
ghe Drăghici, Gheorghe Tache, Ni
colae Ștefănescu, Ion Bornăcel și E bună lumina ?

(Urmare din pag. I-a)

Soluția cea mai bună la care se 
poate ajunge este consultarea ac
tivă a cumpărătorilor, consultarea, 
alături de specialiști, a unor oameni 
cu gust, de diferite alte meserii. 
Săptămîna trecută, de pildă, Fabri
ca de confecții București, la o pre
zentare a noilor modele, a invitat 
și o seamă de actrițe, oameni de 
artă etc. Este știut că principalul 
imbold în justa evoluție a creației 
vestimentare, a gustului diferitelor 
categorii de cumpărători, în consul
tarea creației reușite de peste hota
re, îi revine comerțului.

Dacă în magazine nu s-au găsit 
uneori tipurile cele mai noi de con
fecții, vina n-a stat în faptul că 
meșterii de la sectoarele de creație 
„nu aflaseră" despre ele : dovadă 
e că meșterii de la cooperative exe
cutau— la cererea clienților — ase
menea modele. Organele din pro
ducție și mai ales organele comer
ciale sînt datoare să consulte mal 
activ cumpărătorii, preferințele lor, 
ultimele realizări vestimentare și să 
impună adoptarea noilor modele.

Trebuie spus că atît specialiștii din 
industrie cît șl cei din comerț nu 
simpatizează de loc cu subiectivis
mul ; numai că, uneori, recunosc e- 
xistența lui la... ceilalți.

E destul să iei cu tine cîțiva oa
meni de vîrste, sexe și meserii di
ferite, să te plimbi prin incinta unde 
se află modelele pentru 1S64 ale fa
bricii de confecții — și vei vedea că 
unele articole mai noi, mai inedite, 
care i-ar fi ispitit, n-au fost coman
date de bazele comerciale de loc 
sau în cantități foarte mici. Am vă
zut „bluze" bărbătești de vară, de 
fapt haine fără căptușeală, făcute 
dintr-o stofă foarte ușoară și la un 
preț accesibil. Am rugat apoi re
prezentanții unei baze comerciale 
să-mi spună confidențial șl sincer 
de ce nu le-au comandat.

— Sînt de vară, mi-au spus ei. La 
noi e regiune de munte.

— Nu-i chiar așa. Am fost vara 
trecută la voi și am transpirat din 
belșug. Oamenii umblau în cămașă.

— Tocmai. Așa se obișnuiește la 
noi. In cămașă 1 Sacourile astea nu 
ar prinde.

Iată un pardesiu de damă din ter
gal : modelul 1205, care li se poate 
părea multora mai original și mai 
frumos, n-a fost comandat de loc, 
pe cînd 1204, asemănător, dar mai 
puțin reușit, a luat o comandă de 
2750. Chiar dacă nu-i gazetar, un 
om venit din afară poate foarte greu 
să afle „tainele" care îi fac

pe unii reprezentanți ai bazelor să 
comande la unison același lucru, li
nul face o comandă numai pentru 
că are încredere în judecata „riva
lului" din altă regiune, cu care este 
în întrecere : dacă Ploieștiul a luat, 
să nu rămînă Craiova fără, dacă Ia
șii n-au luat înseamnă că nici pen
tru Suceava nu e bine. Cel mai neaș
teptat „criteriu" este acela al unor 
baze care știu că, în caz că vor 
face comenzi de serie mică, vor pri
mi, în loc de marfa comandată, note 
prin care furnizorii le notifică faptul 
că nu pot livra la timp modelul co
mandat și le propun, în schimb, o 
altă marfă. De la expoziția unde se 
fac contractările pînă la primirea u- 
nei mărfi este o cale lungă : u- 
nii reprezentanți de baze comerciale 
sînt gata resemnați și se orientează 
spre lucruri bătătorite, unde au si
guranță.

— Dacă voi comanda articole 
prea noi, își spun alții, voi avea 
greutăți cu desfacerea celor vechi 
pe care n-am apucat să le vînd.

Nici un reprezentant de bază co
mercială nu a făcut vreo astfel de 
declarație în fața „forului tutelar". 
Totuși, cum se explică micul cîntec 
al unor oameni din comerț : „la noi 
în regiune nu se poartă ?" De unde 
știi că nu se poartă, dacă e un ar
ticol nou ? Cum putea să se poarte 
înainte ? Nici țesăturile plastice, nici 
televizoarele, nici sateliții nu se 
„purtau" pînă n-au apărut. Avem te
meiuri să ne temem că nici reclama 
comercială nu poate merge bine în 
aceste condiții : dacă organele co
merciale au greșit cu ceva, dacă au 
apreciat că un anumit gen de marfă 
nu va „prinde", ele nu vor avea in
teresul să-i facă reclamă, să creeze 
o cerere a consumatorilor, care i-ar 
arăta fără acoperire.

Trebuie spus că lipsa unui calcul 
realist face ca problema unor arti
cole de îmbrăcăminte să se rezume 
artificial la întrebarea : se găsește 
sau nu se găsește 7 Să dăm un 
exemplu. Anul acesta, pregătirea tu
turor articolelor de îmbrăcăminte 
pentru litoral și ștrand a căzut în 
sarcina creatorilor de la fabrica bu- 
cureșteană de confecții. La expozi
țiile și micile parăzi interne care au 
început să se desfășoare, în cataloa
gele fabricii și în comenzile făcute 
se pot vedea multe lucruri. Ne-am 
amintit însă că, în vara trecută, la 
magazinele de sport se desfășurau 
de două ori pe săptămînă mici bă
tălii, cînd se aduceau șorturile băr
bătești. „Nu se găseau". Iată o mar
fă extrem de simplă : doc. Croiala 
nu e prea complicată. Culorile erau 
numai două : șorturi albastre și ca

fenii. De ce oare, ce „cauze obiecti
ve" se pot invoca la un articol atît 
de simplu, nepretențios, strict nece
sar pentru numeroși oameni nu nu
mai pentru odihna la mare, dar și 
pentru cea la munte, și nu numai 
la odihnă sau sport ?

La fel, în privința îmbrăcăminții de 
litoral pentru femei, oricîte toalete 
savante am expune, baza rămîne tot 
costumul de baie și nu atît modelul 
(deși are rol și acesta ; există însă 
cîteva modele de bază) cît calitatea 
țesăturii, desenul, elasticitatea. Or, 
pe motiv că femeile țin să aibă un 
costum sau două pe care să le poa
tă schimba după un an, se produc 
costume din țesături de calitate in
ferioară, care nu satisfac diferitele 
categorii de cumpărătoare.

Pentru a fi drepți, trebuie să re
cunoaștem că la baza frumosului în 
îmbrăcăminte stă calitatea țesăturii. 
O tabacheră de aur poate avea o 
formă foarte simplă ; cînd o faci 
însă din tinichea aurită, te simți o- 
bligat s-o încarci cu cîteva zorzoa
ne. Există meșteri rafinați care hotă
răsc subiectul unei sculpturi minia
turale — dacă să înfățișeze un cerb 
sau o floare— după calitatea bu
cății de fildeș pe care o au la dis
poziție.

— La o stofă din asta, ne-a spus 
unul dintre maeștrii creației de îm
brăcăminte bărbătească, mă simt 
înaripat. Astalaltă însă, uitați-vă și 
dumneavoastră...

Cei care fac țesătura și desenul 
stofelor pot indica, la rîndul lor, alți 
furnizori din restul industriei ușoare, 
ba poate și chimia, de care depinde 
valorificarea superioară a unor țe
sături, dar — deși critica și exigen
ța reciprocă este un lucru indispen
sabil — arătarea cu degetul mereu 
în altă parte nu duce niciodată la 
mobilizarea resurselor proprii.

E fapt că cerințele cumpărătorilor 
devin mai înalte. Ele se cer studia
te cu atenție și satisfăcute : pe toa
te verigile, de la producția industria
lă a materiei prime pînă la vînzător 
și consumator se cere o participare 
activă a tuturor forțelor creatoare, 
sugestii, critici, muncă asiduă, stu
dierea celei mai înaintate experien
țe de peste hotare și o exigență 
foarte neșovăitoare, foarte clar o- 
rientată, pe toate treptele de trecere 
între beneficiar și furnizor. In centrul 
acestei activități, exprimînd cerințele 
cumpărătorilor, adesea prevăzîn- 
du-le, se cere să fie comerțul. Stu
diul cererii, studiul experienței care 
a dat bune rezultate, exigența stric
tă și reclama bine orientată sînt cî
teva din cerințele indispensabile 
pentru a întrona mai deplin frumo
sul în drepturile sale.

Luni, în sala de marmură a Casei 
Scînteii, a avut loc o consfătuire cu 
președinții și secretarii comitetelor 
de cultură și artă raionale și orășe
nești din întreaga țară.

In referatul prezentat de tovară
șul Ion Moraru, vicepreședinte al 
Comitetului de Stat pentru Cultură 
și Artă, s-au analizat activitatea 
desfășurată pînă acum de comite-

FESTIVITATEA DECERNĂRII

La Sfatul popular al regiunii Bra
șov a avut loc luni festivitatea de
cernării unor ordine și medalii acor
date unor lucrători din Trustul de 
alimentație publică „Carpați“ pen
tru merite deosebite în activitatea 
de alimentație publică și hotelieră

IN MARTIE

Turnee si solisti* w

Luna viitoare, în București și în 
alte localități din țară vor avea loc 
mai multe spectacole prezentate de 
soliști și formații artistice de peste 
hotare.

Teatrul Shakespeare din Anglia, 
care întreprinde un lung turneu 
prin Europa cu ocazia sărbătoririi a 
400 de ani de la nașterea marelui 
dramaturg al cărui nume îl poar
tă, va poposi și în țara noastră. Pe 
scena Teatrului de Operă și Balet 
din Capitală, acest colectiv artistic, 
înființat în anul 1 879, va susține 
patru spectacole cu piesele : „Co
media erorilor“ și „Regele Lear".

în această perioadă ne vor vizita 
mai mulți artiști sovietici cu- 
noscuți. Basul Ivan Petrov — artist 
al poporului din U.R.S.S., va apare 
în „Boris Godunov“ pe scenele ope
relor din București, Cluj și Timi
șoara ; violonistul Semion Snitkov- 
ski, unul din laureații primului 
Concurs internațional „George Enes- 
cu", va fi solist într-un concert al 
orchestrei simfonice a Filarmonicii 
la București (și va mai concerta

tele de cultură și artă raionale și 
orășenești, metodele și stilul lor de 
muncă, principalele sarcini ce stau 
în prezent în fața acestora. Refera
tul a fost urmat de discuții la care 
au participat numeroși vorbitori. In 
încheierea consfătuirii a luat cuvîn- 
tul tovarășa Constanța Crăciun, pre
ședintele Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă. (Agerpres)

UNOR ORDINE ȘI MEDALII

din orașul Brașov și stațiunea Po
iana Brașov. Ordinul Muncii clasa
II- a a fost decernat tov. Șerban An- 
dreescu, iar Ordinul Muncii clasa a
III- a unui număr de 25 de lucrători ; 
18 lucrători ai Trustului au fost dis
tinși cu Medalia Muncii. (Agerpres)

efe peste hotare
spectacole la Sibiu) ; tenorul Ar
tur Aidinian va da un recital în 
Capitală.

Și-au mai anunțat sosirea dirijo
rul australian Charles Mackerras, 
care va fi oaspetele colectivelor Fi
larmonicilor din București și Cluj ; 
pianista italiană Marcela Pasquali, 
care va fi solista unui concert al 
orchestrei simfonice a Radiotelevi- 
ziunii și va da concerte la Timișoa
ra, Oradea, Satu Mare ; soprana po
loneză Delfina Ambrozidk, care va 
interpreta arii din opere la Cluj și 
Tg. Mureș ; violoncelistul Josef 
Chuchro din R. S. Cehoslovacă va 
putea fi ascultat la București și 
Arad.

Pçntru iubitorii de muzică ușoară 
se anunță : formația poloneză 
de jazz „Albatros“, care va a- 
vea ca solistă pe cîntăreața Re
gina Belska și formația austriacă de 
muzică ușoară condusă de Willy 
Fantei. De asemenea, va fi prezentă 
din nou în țara noastră și formația 
„Los Paraguayos“.
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„Cupa campionilor europeni" la handbal

.Rapid“
Că meciul de aseară dintre echipele de 

handbal Rapid București și Spartacus Bu
dapesta n-a fost o formalitate pentru ra- 
pidiste, cum s-ar putea bănui în urma 
citirii scorului final, o dovedește faptul 
că aproape jumătate de meci, jocul a fost 
egal. Ceea ce a hotărît soarta 
ciului a fost buna pregătire 
și tehnico-tactică a 
care, în finalul fiecărei reprize, 
impus cu autoritate 
scriind goluri la capătul unor combinații 
reușite sau în urma unor contraatacuri 
inspirate. Primul punct l-a marcat rapidista 
Aurelia Szöke; a egalat Balogh, pentru ca 
apoi Bojan să aducă din nou avantaj echi
pei sale prin transformarea unei lovituri 
libere de la 7 m. Bojan și Balogh înscriu 
din nou, astfel că după 6 minute de joc 
rapidistele conduc cu 3—2. Pînă aproape 
de sfîrșitul reprizei, singurele care mar
chează sînt bucureștencele, minutul 15 
găsind pe tabela de marcaj scorul de 
5—2. E drept că Jona reduce scorul la 
5—3, dar finișul aparține echipei noastre 
care, deși ratează două lovituri de la 7 m 
(prin Boțan și Floroianu) finalizează alte 
trei ocazii (prin M. Constantinescu, He- 
deșiu și Oțelea). La pauză așadar, 8—3 
pentru Rapid.

Meciul nu este jucat. Campioana Un
gariei ripostează mai decisă la atacurile 
echipei noastre. Mingea se plimbă mult 
în atac pînă cînd, în sfîrșit, jucătoarele 
se hotărăsc sau au posibilitatea să șuteze. 
Fapt e că timp de zece minute de la re
luarea partidei, nu se înscriseseră decît 
trei puncte : Spartacus — unul prin Jona, 
iar Rapid — două prin Boțan. Jocul de
vine mai pasionant, iar spectaculozitatea 
lui crește în ultima parte a meciului. Ra
pidistele reușesc cîteva contraatacuri, ca 
și o serie de faze ofensive în urma că
rora înscriu trei puncte frumoase. Autoa
rele lor, în ordine : Naco, Floroianu, He- 
deșiu. Cel de-al cincilea gol — și ultimul 
— al echipei Spartacus îl marchează Ba
logh, cea care înscrisese șl primul gol 
pentru echipa sa. Aceasta, punînd la con-
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Prezența la Paris a lui Tudor Ar- 
ghezi a stârnit un mare interes în 
cercurile literare ale capitalei fran
ceze. După cum se știe, Casa de edi
tură Pierre Seghers a publicat de 
curînd o culegere din versurile poe
tului romîn, în traducerea lui Jean 
Luc Marcel.

Cu ocazia vizitei în Franța a acad. 
Tudor Arghezi, ambasadorul R. P. 
Romîne în Franța, dr. Victor Dimi- 
triu, a oferit luni seara un cocteil 
în saloanele ambasadei. Au partici
pat Jean Roche, rectorul Universită
ții din Paris, Leb el, director general 
cu problemele presei din Ministerul 
Afacerilor Externe, Jaujad, direc
tor general în Ministerul pentru 
problemele culturale, reprezentând 
pe ministrul Malraux, Francois 
Charles-Roux, director general ad
junct al afacerilor culturale și teh
nice din Ministerul Afacerilor Ex
terne. Au fost de față, de asemenea, 
numeroși poeți și scriitori, corespon
denți ai presei. Cocteilul s-a desfă
șurat într-o atmosferă cordială.

Dl. Francois Charles Roux ne-a 
declarat: „Ne bucurăm mult că un 
poet ca Tudor Arghezi, a cărui faimă 
literară o cunoaștem cu toții, se află 
în mijlocul nostru, al francezilor. 
Sperăm că vizita sa va contribui la 
strângerea legăturilor de prietenie a 
două popoare care sînt tradițional 
legate printr-o origine comună și fo

losesc o limbă atît de apropiată. 
Sperăm de asemenea că poetul se va 
simți bine între confrații săi, între 
oamenii de litere din Franța, care 
țineau de mult să-l cunoască mai 
îndeaproape".

în legătură cu vizita maestrului 
Tudor Arghezi, Louis Aragon, care 
se afla printre invitații ambasadei, 
ne-a spus: „Era firesc ca Parisul, 
care se consideră una din capitalele 
literaturii și artei, să-l invite pe Tu
dor Arghezi. Astăzi îl avem în mij
locul nostru și eu, întîlnindu-l din 
nou, mă bucur că am revăzut un 
poet, unul dintre cei mari“.

Dl. Georges Bortolli, șeful redac
ției literare la Televiziunea franceză, 
ne-a spus: „Mi-a făcut o mare plă
cere să discut cu Arghezi, deoarece 
de la primele fraze simți că ai în 
față o personalitate, și nu numai li
terară. Ceea ce scrie Arghezi este 
frumos și profund dar și ceea ce 
spune — deși el declară că n-are 
darul vorbirii — este semnul înțe
lepciunii și talentului, al cunoașterii 
vieții, a unui suflet ales. Prin a- 
cestea se manifestă marii poeți".

în zilele următoare, Tudor Ar
ghezi va fi primit la Societatea oa
menilor de litere, va vizita Sorbona 
și va avea întâlniri cu personalități 
din lumea literelor pariziene.

TUDOR VORNICU

Plenara Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar

BUDAPESTA 24 (Agerpres). — In
tre 20 și 22 februarie a avut loc la 
Budapesta o plenară lărgită a Co
mitetului Central al Partidului Mun
citoresc Socialist Ungar. Plenara a 
dezbătut următoarele probleme în
scrise pe ordinea de zi : 1) proble
mele politice actuale ; 2) situația ac
tuală și sarcinile de viitor în dome
niul industriei construcțiilor ; 3) si
tuația actuală și sarcinile pe viitor 
în domeniul dezvoltării agriculturii; 
4) probleme de cadre și organizato
rice.

în cadrul unei largi discuții, la 
care a participat Jânos Kâdâr, prim- 
secretar al C.C. al P.M.S.U., Comi
tetul Central a dezbătut problemele 
de pe ordinea de zi și a adoptat ho- 
tărîrile corespunzătoare.

In rezoluția cu privire la activi
tatea în sectorul industriei construc
țiilor se face o trecere în revistă a 
realizărilor obținute în perioada

1960—1963. După cum transmite 
MTI, rezoluția stabilește sarcini de 
intensificare a construcției de noi 
locuințe, școli și construcții în do
meniul industriei, agriculturii, trans
portului și comerțului ca și de șose
le moderne.

în rezoluția cu privire la situația 
actuală și dezvoltarea pe viitor a 
agriculturii se arată, printre altele, 
că în ultimii doi ani producția agri
colă a sporit cu 6,7 la sută, iar vo
lumul produselor achiziționate de 
stat cu aproximativ 13 la suta. în 
acest fel aprovizionarea populației 
cu produse alimentare a fost îmbu
nătățită.

Rezoluția subliniază necesitatea 
sporirii recoltei la hectar a griului 
și a creșterii producției de îngră
șăminte chimice și stabilește mă
suri pentru întărirea activității po
litice, economice și organizatorice în 
cooperativele agricole de producție 
și sarcinile organelor de partid.

Plenara C. C. a! P. C. din Finlanda
HELSINKI 24 (Agerpres). — La 

Helsinki a avut loc Plenara Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist din Finlanda.

Președintele partidului, A. Aalto
nen, în raportul prezentat la plena
ră, s-a referit la problemele unită
ții de acțiune a oamenilor muncii, 
pe baza colaborării dintre comuniști 
și social-democrați. Această colabo
rare, a spus raportorul, este posi

bilă în problemele card afectează 
interesele și drepturile vitale ale 
muncitorilor. Raportorul a subliniat 
o serie de probleme concrete, în 
care social-democrații și comuniștii 
formulează aceleași revendicări și în 
care nimic nu împiedică aceste par
tide să acționeze în comun în scopul 
înfăptuirii revendicărilor lor.

Pe marginea problemelor discuta
te plenara a adoptat o rezoluție.

&W8 gglgi
O

„Spartacus“: 13-5
tribuție toată priceperea ei, țutează prin 
întoarcere surprinzînd-o pe Irina Hector.

Arbitrul cehoslovac Moudry a condus 
cu competență un meci dinamic, de bun 
nivel tehnic, aplaudat deseori de publi
cul prezent" în sala Floreasca.

Cîștigînd cu 13—5 primul joc, rapidis
tele pot privi desigur cu optimism cali
ficarea lor în finala „Cupei campionilo' 
europeni". La Budapesta, în partida retur, 
(probabil la 15 martie) ele au posibilita
tea să acționeze mai calm, cu mai multă 
dezinvoltură, punînd în valoare bogata 
experiență pe care o posedă. Aceasta nu 
înseamnă cîtuși de puțin că handbalistele 
bucureștene nu vor trebui să privească cu 
toată seriozitatea cel de-al doilea meci 
cu Spartacus, să se pregătească temeinic 
în continuare căutînd să-și perfecționeze 
acțiunile ofensive. Aseară, echipa noastră 
a avut momente de scădere în ritmul 
de joc, iar în atac n-au găsit totdeauna 
cele mai potrivite poziții de a șuta cu 
eficacitate.

me- 
fizică 

bucureștenelor, 
și-au 

inițiativa, în-

Sălile de sport și căminele cultu
rale din raioanele regiunii București 
au cunoscut, duminică, o animație 
deosebită. Sute de tineri și-au dat 
întâlnire la concursurile finale ale 
Spartachiadei de iarnă. întrecerile 
au prilejuit dispute pasionante, fiind 
urmărite de numeroși spectatori. Un 
frumos program sportiv s-a desfășu
rat la casa de cultură din Răcari, 
unde au participat peste 200 de 
sportivi din 8 comune. Pregătindu-se 
cu atenție, tinerii concurenți au 
reușit să obțină o serie de rezultate 
bune. Menționăm îndeosebi pe re
prezentanții asociațiilor sportive din 
comunele Buftea, Săftica, Snagov și 
Brezoaiele, care au cucerit, de altfel, 
majoritatea titlurilor de campioni

• Turneul zonal de șah de la Moscova 
a continuat cu desfășurarea partidelor din 
rundele a IV-a și a V-a. S-au înregistrat 
următoarele rezultate : Stein—Spasski re
miză ; Suetin—Korcinoi remiză ; Stein— 
Bronștein remiză ; Spasski—Suetin 1—0 ; 
Holmov—Gheller remiză. în clasament 
conduce Holmov cu 3 puncte.

Minutul 37. Rapidistele conduc cu 11—4

sportiv a fostpe raion. Programul 
deschis de ansamblurile de gimnas
tică. Au evoluat, pe rînd, 6 echipe 
feminine și 8 formații masculine. 
Primul loc, la fete, a fost ocupat de 
echipa Știința-Buftea, iar la băieți 
victoria a revenit gimnaștilor din 
Răcari. O comportare frumoasă au 
avut și echipele de copii (fete și bă
ieți) ale colectiviștilor din comuna 
Brezoaiele. în continuare au avut loc 
concursuri atractive de trântă, halte
re, tenis de masă, șah,, cros, tir. Ase
menea concursuri sportive au mai 
avut loc și la Urziceni, Slobozia, 
Călărași, Giurgiu, Alexandria, Turnu - 
Măgurele. (De la M. Laurian, coresp. 
voluntar).

© înotătorul egiptean Abdou Heif a 
cîștigat maratonul nautic disputat duminică 
pe o distantă de 63 km între Bio Parana 
și Santa Fe Coronda. Toți cei 14 partici- 
panți au terminat întrecerea. Abdou Heif 
a realizat, timpul de 10h 39’, fiind urmat 
de argentinianul Mazzadra (10h 42’) și de 
olandezul Herman Willense (10h 49’).

® La Sofia s-a disputat meciul masculin 
de volei dintre echipele Minior (R.P. Bul
garia) și S.K. Leipzig (R.D. Germană) din 
cadrul semifinalelor „Cupei campionilor 
europeni”. Voleibaliștii bulgari au obținut 
victoria cu scorul de 3—1 (15—7; 15—10; 
13—15; 15—8).

0 Cu prilejul unei reuniuni atletice des
fășurate la Varșovia pe teren acoperit, 
sprinterii polonezi au obținut două rezul
tate valoroase: Maniak a parcurs 60 m 
în 6”5/10 egalînd recordul european pe te
ren acoperit, iar Juskowiak a fost crono
metrat în proba de 60 yarzi cu 6’’ (a doua 
performanță mondială).

Turneul în R. A. U. 
al fotbaliștilor 

de la Progresul
CAIRO 24 (Agerpres). — Conti- 

nuîndu-și turneul în Republica 
Arabă Unită, echipa de fotbal Pro
gresul București a întîlnit la Da- 
manhur o selecționată a cluburilor 
divizionare din R.A.U. Fotbaliștii 
romîni au repurtat cea de-a treia 
victorie în acest turneu, cîștigînd cu 
scorul de 3—0 (2—0). Punctele au 
fost marcate de Iancu, Voinea și 
Iofciulescu.
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SESIUNEA MINISTERIALĂ 
A PIEȚEI COMUNE 

în ce condiții se discută despre 
„fuziunea executivelor"

BRUXELLES 24 (Agerpres). — La 
Bruxelles s-a deschis luni sesiunea 
Consiliului ministerial al Pieței co
mune (C.EJE.) convocată în scopul 
discutării fuziunii celor trei execu
tive ale acestui organism vest-euro- 
pean — C.E.E., EURATOM și
C.E.C.O.

După cum transmite coresponden
tul din Bruxelles al agenției U.P.I., 
o primă divergență se manifestă în
tre Italia, Franța și Comisia execu
tivă a C.E.E., pe de o parte, și Olan
da, Belgia și conducerea EURATOM 
și C.E.C.O., pe de altă parte, cu 
privire la componența viitoarei co
misii executive unice a Pieței co
mune. Agenția U.P.I. subliniază, de 
asemenea, că Luxemburgul este ne
mulțumit de intenția de a stabili se
diul viitoarei comisii executive unice 
la Bruxelles, deoarece el ar pierde 
dreptul de a mai adăposti sediul 
înaltei autorități a C.E.C.O.

Agenția France Presse anunță că 
luni au fost luate în discuție rela
țiile Pieței comune cu statul Irak, 
dar participanții nu au ajuns la un 
punct de vedere comun.

LAOS

INTILNIREA REPREZENTANȚILOR 
CELOR TREI GRUPĂRI

VIENTIANE 24 (Agerpres). — Re
prezentanții celor trei grupări din 
Laos s-au întîlnit luni în cadrul u- 
nei prime ședințe pregătitoare a 
conferinței la nivel înalt cu partici
parea lui Suvanna Fumma, primul 
ministru al guvernului provizoriu de 
coaliție, reprezentant al forțelor ne
utraliste, a lui Sufanuvong, vice
președinte al guvernului, liderul 
partidului Neo Lao Haksat, și a lui 
Fumi Nosavan, vicepreședinte al gu
vernului, reprezentantul grupării de 
dreapta.

După cum se știe, șefii celor trei 
grupări au hotărît încă de luna tre
cută să se întîlnească în Valea Ul- 
cioarelor.

Zilele trecute, în Incinta tribunalului 
din Dallas, unde este judecat Jack 
Ruby, a fost arestat un pădurar ori
ginar din statul Oregon care părea 
„suspect". Asupra lui s-a găsit o 
armă de foc. Un funcționar Judiciar 
ti ia arestatului amprentele digitale

Procesul de la Dallas 
in a doua săptămină 
Noi manevre ale avocafilor 

Iul Ruby

DALLAS 24 (Agerpres). — La cî- 
teva minute după începerea ședin
ței din 24 februarie a audierilor în 
procesul lui Jack Ruby, avocații a- 
cestuia au declanșat o nouă ma
nevră. Avocatul Melvin Belli a a- 
nunțat că va face apel în fața 
Curții supreme din Texas, afirmînd 
că codul penal al statului a fost 
violat și că toți candidații-jurați 
care au văzut la televiziune scena 
asasinării lui Lee Oswald trebuie 
considerați martori și în consecință 
nu pot deveni membri ai juriului. 
Dacă Curtea supremă aprobă ape
lul atunci selecționarea juriului ar 
putea fi oprită, întrucît aproape toți 
cei 48 de candidați-jurați interogați 
au văzut scena la televiziune.

Judecătorul Brown a hotărît ca, 
în așteptarea deciziei Curții supre
me, selecționarea juraților să conti
nue. Ședința a fost reluată. Primul 
candidat-jurat examinat, o femeie, 
mamă a șase copii, a fost selecțio
nată ca jurat. Ea este a treia din 
cei 12 jurați care urmează să-l ju
dece pe Ruby.

SITUAȚIA DIN CIPRU 
@ Tensiune sporită la Nicosia ® Un mesaj 

al președintelui Makarios

LAGOS

Conferința miniștrilor de externe ai țărilor 
Organizației unității africane

NICOSIA 24 (Agerpres). — „Ten
siunea a sporit brusc luni la Nicosia; 
ciprioții greci au găsit dimineața mai 
multe magazine, situate în zona neu
tră dintre cele două sectoare, de
vastate în cursul nopții“, transmite 
corespondentul agenției France 
Presse. El a adăugat : „Militarii en
glezi au intervenit imediat pentru a 
împiedica o încăierare, împrăștiind 
mulțimea, care se adunase de o parte 
și de cealaltă a zonei“.

ATENA 24 (Agerpres). — „Știm că 
lupta noastră va fi lungă și grea, dar 
nu vom ceda“, a declarat președin
tele Makarios într-un mesaj adresat 
poporului grec, care a fost reprodus

Pentru d 
comerțului

Peste 300 de delegați din 19 țări la- 
tîno-americane și observatori din 15 
state europene și afro-asiatice au 
sosit în localitatea argentiniană Alta 
Gracia unde s-a deschis o conferin
ță economică menită să abordeze 
poziția țărilor Americii Latine la 
apropiata conferință mondială pen
tru comerț și dezvoltare de la Ge
neva.

Printre principalele probleme, care 
urmează să fie discutate, se află 
intensificarea comerțului țărilor 
latino-americane cu statele so
cialiste, eliminarea taxelor de im
port la produsele din zona tropicală 
și acordarea unui tratament prefe
rențial pentru bunurile semi-manu- 
facturate provenind din țările în 
curs de dezvoltare.

*
BUENOS AIRES 24 (Agerpres). — 

Luînd cuvîntul în cadrul unui mi-

Documentar

nm SttVEE BE WW-ESI Șl PM
1n Noua Guinee de nord-est șl Papua 

se desfășoară în prezent alegeri pentru 
desemnarea primului parlament al popu
larei autohtone. Presa australiană apre
ciază aceste alegeri ca „cele mai neo
bișnuite din lume". Aprecierea de „neo
bișnuit" se potrivește în general istoriei 
apăsătoare și dramatice a populajiei din 
aceste teritorii.

Pe la jumătatea secolului al XVI-lea 
navigatorii europeni descoperă în înde
părtata Oceanie insula Irian sau Noua 
Guinee. Numele de „Noua Guinee" i-a 
fost dat de primii navigatori care au po
posit pe aceste meleaguri pentru asemă
narea dintre „băștinașii cu pielea neagră 
și părul creț" și negrii din Africa. Colo
nizarea insulei începe peste aproape trei 
secole. In anul 1826 colonialiștii olandezi 
cotropesc partea apuseană, cunoscută sub 
numele de Irianul de vest. Se știe că în 
1962 Irianul de vest și-a cucerit inde
pendența deplină și s-a realipit Indone
ziei, căreia îi aparține din vechime.

Către, sfîrșitul secolului trecut este cu
cerită și partea de est a Noii Guinee. în 
1885 Germania a anexat partea de nord- 
est, unde creează colonia „Țara împăratu
lui Wilhelm" iar în același an en
glezii ocupă partea de sud-est a 
insulei, creînd colonia Papua. Ambele te
ritorii au trecut sub administrația Austra
liei la începutul secolului nostru. Papua 
devine oficial posesiunea Australiei în 
septembrie Î906, iar „Țara împăratului 
Wilhelm" este ocupată de trupe australie
ne la începutul primului război mondial. 
Mai tîrziu această regiune devine teritoriu 
sub tutelă australiană pe baza acordului 
aprobat de Adunarea Generală a O.N.U. 
în 1946, După trei ani parlamen
tul australian a adoptat legea privind 

de un ziar atenian. în continuare — 
după cum transmite France Presse 
— Makarios a spus : „Am înfruntat 
cu hotărîre și curaj toate dificultă
țile și am precizat că nici presiunea, 
nici șantajul, indiferent de unde ar 
veni nu ne voi’ determina să cedăm 
și nu ne vor putea impune să re
nunțăm la revendicarea drepturilor 
noastre“.

★
LONDRA 24 (Agerpres). — Purtă

torul de cuvînt al Ministerului de 
Externe Englez a respins propunerea 
făcută de președintele Nasser de a 
se desființa bazele militare din Ci
pru și Libia.

ezvoltarea 
internațional

ting care a avut loc duminică în lo
calitatea Lenos cu prilejul „Sărbă
torii naționale a recoltei“, președin
tele Argentinei, Arturo Illia, a de
clarat că țara sa „intenționează să 
întrețină relații comerciale cu toate 
țările lumii“. Illia a lăsat să se în
țeleagă că Argentina va face co
merț și cu Cuba.

Agenția U.P.I. menționează că „a- 
ceastă declarație a fost făcută în- 
tr-un moment cînd Statele Unite in
tensifică presiunile asupra unor țări 
pentru a le sili să înceteze comerțul 
cu Cuba“.

Cancelarul Gorbach 
a comunicat oficial 

demisia sa
VIENA 24 (Agerpres). — Cancela

rul federal al Austriei, Alfons Gor
bach, a informat la 24 februarie în 
mod oficial conducerea partidului 
populist că demisionează din func
ția de cancelar. După ce a aprobat 
demisia lui Gorbach, conducerea 
partidului populist l-a desemnat pe 
Joseph Klaus ca succesor al lui Gor
bach, în funcția de cancelar fede
ral. A. Gorbach urmează să prezin
te președintelui republicii, A. 
Schaerf, demisia guvernului.

MINISTRUL DE EXTERNE
BRITANIC A SOSIT LA GENEVA

GENEVA 24 (Agerpres). — Minis
trul afacerilor externe al Marii Bri
tanii, Richard Butler, a sosit luni la 
Geneva pentru a participa la lucră
rile Comitetului celor 18 state pen
tru dezarmare. La aeroport Butler a 
făcut o declarație în care a afirmat 
că „în prezent nu există sarcină mai 
importantă decît dezarmarea“ și că, 
în acest sens, intenționează să facă 
marți în cadrul conferinței propu
neri constructive. El a precizat că 
obiectivul diplomației britanice este 
„de a încuraja dezarmarea generală 
și completă“.

Pe de altă parte, Butler a mențio
nat că propunerile britanice au în 
vedere atît poziția americană, cît și 
cea sovietică în problema dezar
mării.

Ministrul britanic, care urmează 
să rămînă două zile la Geneva, va 
prezida ședința de marți a Comite
tului celor 18.

crearea „uniunii administrative’ a Noii 
Guinee și teritoriului Papua. Astfel, cele 
două teritorii distincte din punct de ve
dere juridic (prima este teritoriu sub tu
telă iar cealaltă colonie) sînt unificate, de 
fapt, într-o singură colonie australiană.

Noua Guinee de nord-est are o supra
față de 180 516 km p și o populație de 
circa 1 500 000 locuitori. Papua se în
tinde pe 234 498 km p și are o popu
lație de 503 000 locuitori. Capitala se 
află la Port Moresby, în teritoriul Papua. 
Aceste două teritorii dispun de imense 
bogății ale solului și subsolului. Întinsele 
păduri tropicale cu arbori de esențe pre
țioase, cu plantații de cauciuc, ceai, ca
fea, cacao, trestie de zahăr, banane, pal
mieri de cocos, cocotieri, sînt de mare 
însemnătate în economia Noii Guinee de 
nord-est și Papuei. Subsolul este bogat 
in zăcăminte de petrol, mangan, aur, ar
gint și alte minereuri. Cu toate că cele 
două teritorii dispun de însemnate bo
gății naturale, economia lor este foarte 
înapoiată. Ele sînt sortite să joace rolul 
unei anexe de materii prime pentru me
tropolă. De remarcat că și Noua Guinee 
de nord-est și Papua sînt complet lipsite 
de căi de comunicație feroviară.

Atrase de perspectiva unor profituri 
fabuloase de pe urma exploatării boga
telor resurse naturale, monopolurile stră
ine și în special cele australiene și-au fă
cut de timpuriu apariția în Noua Guinee. 
„Australian Reseach Ltd", „Vacum Oii" 
și-au mărit in ultima vreme investițiile în 
ramura petrolieră obținînd an de an pro
fituri din ce în ce mai mari. Au fost create 
întinse plantații pentru producția de cau
ciuc natural, s-au extins plantațiile de ca
fea, cacao și banane. Și toate acestea pa
ralel cu o înrăutățire continuă a situației 
populației autohtone.

LAGOS 24 (Agerpres). — Luni s-a 
deschis la Lagos conferința ordina
ră a miniștrilor afacerilor externe 
ai țărilor membre ale Organizației 
unității africane. La conferință par
ticipă circa 300 de delegați din cele 
34 de țări membre ale acestei or
ganizații.

Pe ordinea de zi figurează proble
me ca lichidarea sistemului colo
nialist de pe continentul african, 
lupta împotriva politicii de apart
heid dusă de guvernul sud-african, 
situația din țările Africii răsărite
ne (Uganda, Kenya și Tanganica), 
unde au avut loc revolte armate, 
conflictele de frontieră dintre Soma
lia și Kenya, Etiopia și Somalia. Vor

Libia nu va reînnoi 
acordurile militare 

cu puterile occidentale
TRIPOLI 24 (Agerpres).—Agenția 

MEN anunță că guvernul libian a 
dat publicității o declarație în care 
se subliniază că Libia nu intențio
nează să reînnoiască sau să extindă 
acordurile sale cu Marea Britanie 
și cu Statele Unite, referitoare la 
bazele militare ale acestor țări pe 
teritoriul Libiei.

Pregătiri electorale în Anglia
Ü Miting al partidului comunist Interviul 

liderului laburist Wilson ® Poziții 
ale conservatorilor

LONDRA 24 (Agerpres). — In ca
drul unui miting electoral, care a 
avut loc în orașul Manchester, a 
luat cuvîntul John Gollan, secretar 
general al Partidului Comunist din 
Marea Britanie. El a spus printre 
altele că lupta pentru ca Anglia să 
renunțe la arma nucleară va consti
tui momentul central al campaniei 
electorale a partidului comunist în 
preajma alegerilor parlamentare. 
Pentru Anglia, a declarat Gollan, nu 
poate exista o pace trainică în um
bra bombei cu hidrogen. Securitatea 
sa națională depinde de desființarea 
armei nucleare.

Partidul comunist, a arătat în 
continuare vorbitorul, se pronunță 
pentru o politică externă indepen
dentă, pentru lichidarea armei nu
cleare și a bazelor străine, pentru 
crearea de zone denuclearizate în 
Europa centrală și semnarea trata
tului de pace german, pentru în
cheierea unui pact de neagresiune 
între țările membre ale N.A.T.O. și 
statele participante la Tratatul de 
la Varșovia. O asemenea politică, a 
spus el, ar permite Angliei să re
ducă la jumătate cheltuielile mili
tare.

★
LONDRA 24 (Agerpres). — în

tr-un interviu acordat agenției 
Associated Press, Harold Wilson, li
derul partidului laburist, care ur
mează să facă o vizită în S.U.A., a 
declarat că partidul laburist speră 
să iasă învingător în alegerile gene
rale care vor avea loc în cursul a- 
cestui an.

Referindu-se la problema dezar
mării, Wilson a subliniat că parti
dul laburist întocmește de pe a- 
cum proiecte de creare a unei zone 
denuclearizate în Europa care să in
cludă și ambele state germane. El a 
relevat că aceste planuri vor fi le
gate de alte măsuri de dezarmare,

Locuitorii băștinași trăiesc în condiții 
primitive, fiind supuși unei exploatări ne
miloase. Foamei, bolilor, obscurantismu
lui li se adaugă aici aproape totala lipsă 
de drepturi politice a autohtonilor. Popu
lația din aceste teritorii s-a ridicat în 
repetate rinduri împotriva opresiunii co
loniale. Au avut loc ciocniri armate între 
băștinași și forțele polițienești.

Politica Australiei față de Papua și 
Noua Guinee de nord-est a fost supusă 
nu o dată criticilor în cadrul Organizației 
Națiunilor Unite de către reprezentanții 
țărilor afro-asiatice și ai țărilor socialiste, 
care au cerut să se aplice și pe aceste 
teritorii Declarația pentru acordarea in
dependenței țărilor și popoarelor colo
niale. In anul 1962 o misiune a O.N.U. 
a efectuat o vizită în Noua Guinee ce- 
rînd înfăptuirea unor schimbări politice. 
Deși misiunea O.N.U. nu a recoman
dat decît acordarea autoguvernării, ceea 
ce nu înseamnă acordarea independen
ței, Australia a reacționat în mod nega
tiv și în această problemă.

Guvernul australian a fost nevoit să 
accepte recentele alegeri din Noua 
Guinee de nord-est și Papua ca urmare 
a presiunii opiniei publice mondiale și 
în special a dezbaterii acestei probleme 
la O.N.U. Sistemul electoral aplicat în 
aceste teritorii este discriminatoriu. Nu
mărul populației locale în noul organ re
prezentativ este limitat. Și în orice caz, 
după cum recunoaște chiar presa austra
liană, Australia și-a rezervat „dreptul de 
veto pentru orice hotărîre a viitorului 
parlament". Cu toate acestea actualele 
alegeri reprezintă un prim pas în lupta 
populației din Noua Guinee de nord-esf 
și Papua pentru o independență deplină.

D. ȚINU 

mai fi examinate, de asemenea, si
tuația din Gabon, problema creării 
unui comandament unificat al for
țelor armate africane, stabilirea se
diului secretariatului Organizației 
unității africane și numirea secreta
rului general.

Ministrul afacerilor externe al Ni
geriei, J. Wachuku, a fost ales în 
unanimitate președintele conferinței, 
în cuvîntarea sa, Wachuku a cerut 
miniștrilor de externe africani „să 
contribuie la găsirea unor soluții 
pentru a face Organizația unității 
africane mai puternică și mai 
eficace“. Cu o majoritate de voturi 
șeful delegației egiptene a fost ales 
raportor general.

Dizolvarea 
guvernului gabonez

LIBREVILLE 24 (Agerpres). — 
Președintele Republicii Gabon, Leon 
Mba, a anunțat că guvernul gabo
nez a fost dizolvat. A fost creat un 
cabinet restrîns format din tehnici
eni care urmează să asigure rezol
varea problemelor curente ale țării, 
în același timp alegerile legislative 
stabilite pentru 1 martie au fost 
amînate pentru data de 12 aprilie.

inclusiv o reducere limitată a for
țelor militare convenționale. Wilson 
a precizat că un viitor guvern la
burist va transpune în fapt obiec
tivele sale „numai în asociere“ cu 
aliații Marii Britanii.

în ce privește poziția laburistă 
față de crearea forțelor nucleare 
multilaterale propuse de S.U.A., 
Wilson a declarat că „nu are o pă
rere prea bună“ despre acest pro
iect.

în încheiere, Wilson a arăhăt că 
livrarea de rachete „Polaris“ ’către 
Anglia ar face ca Marea Britanie să 
devină subordonată S.U.A. din 
punct de vedere militar. El a arătat 
că preconizează un alt rol pentru 
Anglia, un rol în virtutea căruia ea 
ar renunța la pretenția de putere 
nucleară.

★
în cadrul unui miting al Partidu

lui conservator, care a avut loc la 
Salisbury, președintele acestui partid, 
Blakenham, a reafirmat intenția 
guvernului de a continua eforturile 
pentru a menține Anglia ca putere 
nucleară.

„Primul ministru, Home, relatează 
U.P.I., a făcut din problema facto
rului nuclear o importantă platfor
mă a campaniei electorale a Parti
dului conservator“.

Școli ale crimei
După cum relatează agenția Fran

ce Presse, la aproape 19 ani după 
terminarea războiului, s-a aflat des
pre existența a patru „școli” naziste 
la care era instruit personalul „teh
nic” pentru lagărele de exterminare. 
Aceste centre de instructaj au fost 
create în jurul anului 1941. La a- 
ceastă dată omuciderile începuseră 
să se efectueze pe «scară industria
lă» și organizatorii s-au gîridit că 
este necesar să «perfecționeze» me
todele. Prima școală a fost înființa
tă la Hartheim (la est de Linz) în
tr-un azil de alienați mintali. „Acolo 
— transmite France Presse — au în
ceput experiențele cu diferite gaze 
și alte produse toxice pentru a se 
găsi metodele care să ofere maxi
mum de randament în minimum de 
timp. Dar elevii nu erau instruiți 
numai în ceea ce privește mînuirea 
instalațiilor. Ei trebuiau, de aseme
nea, să se culce în imediata apropi
ere a crematoriilor pentru a se obiș
nui cu mirosul cărnii arse și cu un 
anumit „climat psihologic", pentru a 
inspira încredere viitoarelor victime 
și a evita declanșarea panicii în 
momentul introducerii .deținuților în 
camerele de gazare. Primele expe
riențe de la Hartheim au fost efec-

Clădirea azilului dirf Hartheim, unul din sediile „școlilor" de criminali 
pentru lagărele de exterminare naziste
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Un grup de partizani guatemalezi în regiunea munților Sierra Las Minas

Vizitele unor delegații ale Sovietului
Suprem al

PARIS 24 (Agerpres). — La invi
tația președintelui Adunării Națio
nale franceze Chaban Delmas, luni 
a sosit la Paris cu un avion special 
o delegație a Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., condusă de N. V. Podgor- 
nîi, membru al Prezidiului Sovie
tului Suprem al U.R.S.S.

Delegația va lua cunoștință de 
activitatea parlamentului francez și 
va vizita o serie de orașe și între
prinderi din Franța.

încercări de a depăși impasul 
tratativelor americano-panameze

WASHINGTON 24 (Agerpres). — 
Intr-un interviu acordat rețelei de 
televiziune americane, președintele 
Republicii Panama, Roberto Chiari, 
a declarat că este dispus să se în-

DUPĂ ATENTATUL ÎMPOTRIVA 
VICEPREȘEDINTELUI BOLIVIEI

LA PAZ 24 (Agerpres). — Atacul 
terorist întreprins împotriva locuin
ței vicepreședintelui Boliviei, Jüan 
Lechin, a stîrnit un val de indig
nare în cercurile sindicale din a- 
ceastă țară. Secretarul general al 
Federației minerilor din Bolivia a 
declarat că cei care au atentat la 
viața lui Lechin au intenționat să 
lovească în forțele care sprijină pe 
vicepreședinte, după ce acesta a fost 
exclus din partidul de guvernămînt. 
S-a anunțat că săptămîna aceasta 
vor avea loc greve de protest în di
ferite centre industriale.

Totodată, s-a anunțat și un atac 
terorist săvîrșit și împotriva locuin
ței generalului Barrientos Ortuno, 
comandantul forțelor aeriene boli- 
viene. Presa din La Paz a mențio
nat că generalul Ortuno se află 
printre cei care-1 sprijină pe Jüan 
Lechin.

tuats asupra unui număr de 200 de 
deținuți din lagărele de concentrare 
de la Dachau (Bavaria). Acest lot a 
fost selecționat personal de Heyde*).  
Personalul «școlii» trebuia să foto
grafieze toate fazele experiențelor 
pentru ca «specialiștii morții» să 
poată face comparație cu metodele 
folosite în alte părți".

*) După cum s-a mai anunțat, dr. Werner 
Heyde, implicat în actualul proces de la 
Limburg al unor criminali naziști, s-a sinu
cis cu cîteva zile înainte de începerea pro
cesului, în celula sa din închisoarea Butz
bach.

„Se pare că numai înalții demni
tari naziști știau de existența aces
tor centre de instruire a personalu
lui pentru lagărele morții. Printre a- 
ceștia se afla și gauleiterul Tirolu- 
lui, Hofer, care trăiește azi la Mül
heim (Ruhr)" — relatează mai de
parte A.F.P. Aceștia îi alegeau pe 
elevi din rîndurile celor mai devo
tați membri ai partidului nazist. 
«Stagiarii» trebuiau să aibă peste 25 
de ani ca vîrstă. ha început, gaza
rea se limita la 15 persoane pe zi. 
Numărul total al victimelor acestui 
singur centru, Hartheim, se presupu
ne că se ridică la 22 000—30 000 de 
oameni".

U. R. S. S.
DELHI 24 (Agerpres). — Răspun- 

zînd invitației parlamentului Indiei, 
la 24 februarie a sosit la Delhi în
tr-o vizită de prietenie o delegație 
a Sovietului Suprem al U.R.S.S. De
legația este condusă de I. V. Spirit 
donov, președintele Sovietului Uniu
nii al Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
președintele grupului parlamentau 
al U.R.S.S.

tîlnească cu președintele S.U.A'., 
Johnson, în Jamaica sau într-o altă, 
țară apropiată „într-un efort de a 
depăși actualul impas al relațiilor 
dintre Panama și Statele Unite“. El 
a arătat însă că întrevede „puține 
speranțe“ de a se putea obține re
zultate mari de la o asemenea în- 
tîlnire.

Președintele panamez a subliniat 
din nou necesitatea ca Statele Unite 
să accepte negocierea unui nou tra
tat asupra Canalului Panama în 
locul tratatului din anul 1903. In caz 
contrar — a spus el — incidentele 
vor continua în această regiune 
„poate peste doi sau trei ani, peste 
două sau trei luni sau peste două 
sau trei săptămîni".

SCURTE ȘTIRI
GENEVA. La Geneva a început 

o consfătuire a unor organisme 
specializate ale O.N.U., consacrată 
discutării problemei radiațiilor nu
cleare și pregătirii unui raport în a- 
ceastă problemă pentru a fi înaintat 
viitoarei sesiuni a Adunării Genera
le a O.N.U.

CAIRO. Intre Republica Demo
crată Vietnam și Republica Arabă 
Unită a fost semnat un acord de ' 
plăți și un protocol comercial pe a- 
nul 1964 în valoare de circa 1 mi
lion de lire sterline. Acordul preve
de o lărgire a schimburilor comer
ciale dintre cele două țări.

VIENA. La 25 februarie se des
chide prima sesiune a Consiliului 
guvernatorilor Agenției internațio
nale pentru energia atomică. Parti
cipă și acad., Horia Hulubei, vice
președinte al Consiliului.

CIUDAD DE MEXICO. După 
cum transmite agenția Prensa Lati
na, numeroși țărani au ocupat în 
mod pașnic diferite suprafețe de te
renuri din statul Chihuahua, aparți- 
nînd unor mari latifundiari. Autori
tățile din statul Chihuahua au cerut 
ca la fața locului să fie trimise 
trupe.

WASHINGTON. La 24 februarie 
departamentul de stat a anunțat nu
mirea unui adjunct special al secre
tarului acestui departament pentru 
coordonarea tuturor chestiunilor în 
legătură cu războiul din Vietnamul 
de sud.

VARȘOVIA. în seara de 23 fe
bruarie, artista poporului Zenaida 
Palli^ a interpretat la Teatrul de 
operă și balet din Varșovia rolul 
principal din opera „Trubadurul" 
de Verdi. Spectacolul, dirijat de Jean 
Bobescu, artist emerit, s-a bucurat 
de succes.

CONAKRY. în cadrul vizitei în 
Republica Guineea, președintele Al
geriei, Ahmed Ben Bella, a luat cu
vîntul la o adunare în localitatea 
Kissidougou. El a spus că întreaga 
Africă trebuie să fie unită în lupta 
împotriva colonialismului. Ben Bella 
și Seku Ture, președintele Guineei, 
au adresat guvernelor Etiopiei și 
Somaliei mesaje cerîndu-le să caute, 
în cadrul unității africane, soluții 
pașnice pentru rezolvarea incidente
lor de la frontiera dintre cele două 
țări.

TOKIO. La 24 februarie, și-a în
cheiat lucrările Congresul Partidului 
socialist din Japonia, unul din cele 
mai mari partide de opoziție din 
țară. Participanții au adoptat pro
gramul de acțiune pe anul 1964 și 
au ales noua conducere. Jitaro Ka
wakami, Tomomi Narita, au fost 
realeși în funcțiile de președinte și, 
respectiv, secretar general al parti
dului.
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