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ALTE
COLECTIVE DE
Întreprinderi
ISI IAU
ANGAJAMENTE

Răspîndirea operelor

in țara noastră
In portul Constanta

MOBILIZATOARE
Uzinele „Republica" din Capitală. Cițiva dintre cei mai buni muncitori, 
ingineri și tehnicieni care se evidențiază in Întrecere : forjorul Dumitru 
Șulea, inginerul Spiru Lia, electricianul Gheorghe Bucur (rîndul de jos); 
laminatorii Dan Lazăr șl Constantin Iordache, maistrul Petre Dima șl lă

cătușul Marin Dima (rîndul de sus)

! ' ' Laminate de calitatea 1 LUPENI

Mai mult cărbune
încheind anul 1964 cu un rodnic 

bilanț în întrecerea socialistă, 
harnicii laminatori de la Uzina de 
țevi „Republica" din Capitală au 
dezbătut sarcinile de plan ce le 
revin în ultimul an al șesena- 
lului. Ferm hotărîți să obțină 
noi succese în întrecerea socialistă, 
muncitorii, inginerii și tehnicienii de 
aici au analizat cu răspundere posi
bilitățile existente menite să ducă la 
îmbunătățirea calității laminatelor, 
la ridicarea indicilor de folosire a 
capacității de producție și a utila
jelor, la gospodărirea judicioasă a 
metalului.

Colectivul uzinei „Republica" se 
angajează să depășească sarcinile 
anuale de plan cu :

— 4 000 000 
globală ;

— 5 000 000 
marfă;
— 2 500 tone 
care 200 tone 
rece;

— 1 la sută la productivita
tea muncii;

— 500 000 lei economii la pre
țul de cost;

— 350 000 lei Ia beneficii;
— să sporească ponderea vo-

cocsificabil
Iei Ia

lei la

lei la producția

lei la producția

țevi finite, din 
țevi trase la

Mai: 
producția

producția

țevi finite; 
lei economii la

lumului de țevi calitatea I de Ia 
86 la sută la 87 la sută.

Din care pînă la 1
— 1 300 000 

globală ;
— 1 600 000 

marfă ;
— 800 tone
— 100 000

prețul de cost;
— 100 000 lei beneficii.

Majoritatea propunerilor făcute 
cu prilejul 
producție pe 
se în planul 
ganizatorice, 
dițiile materiale pentru îndeplinirea 
și depășirea angajamentelor luate 
în întrecerea socialistă pe acest an. 
Printre cele mai importante măsuri 
tehnico-organizatorice cuprinse în 
plan figurează: îmbunătățirea
tehnologiei de fabricație la țevile cu 
diametrele de 83 și 93 mm, măsură 
care va duce la creșterea producției 
de țevi finite cu 600 tone ; perfec
ționarea constructivă a cărucioru
lui de extras dornuri la laminorul 
de 3 țoii, care va avea ca efect spo
rirea capacității de producție cu 200 
tone țevi finite ; introducerea inhibi
torilor la băile de decapare, care 
asigură protecția împotriva gazelor.

dezbaterii sarcinilor de 
anul 1965 au fost inclu

de măsuri tehnico-or- 
creîndu-se astfel con-

BOLDE?TI Prin extinderea
metodelor moderne de extracție

Dezbaterea largă, pe schimburi și 
brigăzi, a sarcinilor de plan din a- 
cest an a prilejuit minerilor de 
la Lupeni scoaterea Ia iveală a 
unor noi rezerve interne, a căror pu
nere în valoare se va reflecta în 
îmbunătățirea calității cărbunelui 
cocsificabil și creșterea productivi
tății muncii. în cuvîntul lor, nu
meroși mineri au arătat că sarcini
le sporite, mobilizatoare din acest an 
sînt pe deplin realizabile, angajîn- 
du-se ca în întrecerea socialistă, or
ganizată pe baza Directivelor C.C. 
al P.M.R., să obțină noi succese 
ce privește calitatea cărbunelui 
sporirea producției.

Pe baza angajamentelor luate 
brigăzi și schimburi, s-a însumat 
angajamentul întregului colectiv al 
exploatării, care prevede :

— reducerea cu 0,2 la sută a 
conținutului de cenușă din căr
bunele brut, față de procentul 
admis de norma internă ;

— creșterea productivității 
muncii pe post la 1,275 tone în 
loc de 1,270 tone planificat;

— extragerea a 20 000 tone căr
bune cocsificabil peste preve
deri ;

— realizarea a 500 000 lei eco
nomii la prețul de cost.
Din care pînă la 1 Mai:

— 6 000 tone cărbune cocsifi
cabil peste

— 200 000
de cost.

Scrierile lui V. I Lenin sînt larg 
răspîndite în țara noastră. Editura 
politică a tipărit pînă acum 143 de 
titluri într-un tiraj total de circa 
5 947 000 exemplare. S-au publicat 39 
volume din Opere. începînd din 1960, 
în urma hotărîrii C.C. al P.M.R., se 
editează Operele complete din care 
au apărut pînă acum 30 de volume, 
în acest an vor mai fi editate : voi. 
28 și 29 (cuprinzînd „Caiete despre 
imperialism" și „Caiete filozofice") și 
încă 5 volume (33, 34,35, 36, 37). Editu
ra a mai tipărit 17 culegeri tematice 
cu lucrări sau fragmente de lucrări 
ale lui V. I. Lenin, printre care: 
„Lenin despre Romînia", „Despre 
construcția de partid", „Partidul — 
forța conducătoare în statul socialist 
și în construcția comunistă", „Despre 
unitatea partidului", „Despre alianța 
dintre clasa muncitoare și țărănime", 
„Despre dezvoltarea industriei grele 
și electrificarea țării", „Despre miș
carea muncitorească și comunistă 
internațională", „Despre stat", „Des
pre religie" etc. Cele mai importante 
Opere ale lui V. I. Lenin apar în 
ediții repetate în zeci și sute de mii 
de exemplare: „Imperialismul — sta
diul cel mai înalt al capitalismului" 
(5 ediții), „Ce-i de făcut ?“ (5 ediții), 
„Două tactici ale social-democrației 
în revoluția democratică" (4 ediții), 
„Marea inițiativă" (3 ediții), „Econo
micul și politicul în epoca dictaturii 
proletariatului" (2 ediții), „Materia
lism și empiriocriticism" (2 ediții) 
etc.

Au fost tipărite numeroase lucrări 
biografice și memorialistice despre 
viața și activitatea lui Lenin, printre 
care se numără : o culegere în două 
volume de „Amintiri despre Lenin", 
de M. A. Krupskaia etc.

Noul dig
înaintează

Zi și noapte munca în portul Con
stanța nu contenește. De cîtva timp 
acestui freamăt i s-a adăugat o nouă 
activitate, aceea a constructorilor, 
începe să se profileze unul din cele 
două diguri, care vor delimita ma
rele bazin de acostare a navelor. 
Prin lucrările de extindere proiecta
te, portul Constanța va deveni ac
cesibil navelor de mare tonaj, 
cu un pescaj pînă la 13 m. Iar prin 
construirea cheiurilor și danelor care 
vor împînzi bazinul, traficul comer
cial maritim va crește anual cu 
23 000 000 tone.

Lucrarea a început încă anul tre
cut, pe uscat, prin construirea „dru
mului pietrei" de 30 km, între Con
stanța și Ovidiu. Acesta permite au
tobasculantelor un mers continuu, 
fără a perturba circulația rutie
ră în orașul Constanța. S-a delimitat 
apoi portul. Proiectul lucrării fusese 
studiat în amănunt. S-au stabilit o- 
perațiile, timpii de execuție, canti
tatea de materiale necesare.

In decembrie anul trecut, întîia 
basculantă a aruncat în mare pri
mele blocuri 
mat alte mii 
fiecare minut 
autocamion 
constructorii 
autobasculantelor. în urma lor vin 
buldozerele și nivelează.

ds piatră. Au ur
și mii de mașini. In 

se descarcă în mare un 
greu. Cu multă atenție 
dirijează descărcarea

de extracție 
cu însuflețire

Petroliștii Schelei 
Boldești, dezbătînd 
sarcinile de plan pe 1965, și-au afir
mat hotărîrea ca în acest an să ob
țină realizări pe măsura posibilită
ților tehnice de care dispun. Ei și-au 
stabilit în întrecerea socialistă pe 
acest an și în cinstea zilei de 1 Mai 
următoarele angajamente :

— să îmbunătățească continuu 
calitatea țițeiului extras prin re
ducerea conținutului de sare de la 
6 kg la 3,5 kg pe vagon și să re
ducă impuritățile de la 1 la sută 
la 0,65 la sută.

— prin reactivarea unor son
de inactive, extinderea metode-

de mărire a debitului de ți
ței și îmbunătățirea proceselor 

dezbenzinare a gazelor de

lei la producția

lei economii-la pre

iei la beneficii;

lor

a gazelor de

în 
Și

de

prevederi;
lei economii la prețul

tehnico-administrati-Conducerea 
vă, sub îndrumarea organizației de 
partid și cu sprijinul comitetului sinr 
dicatului, a și început aplicarea mă
surilor tehnico-organizatorice care să 
asigure îndeplinirea angajamentelor.

Capriciile
In ultimele zile am asistat la variații 

mari de temperatură, la schimbări im
portante în starea vremii. In legătură 
cu aceasta specialiști de la Institutul 
meteorologic ne-au relatat următoarele :

în ultima parte a săptămînii trecute, 
deasupra țării noastre mai persista încă 
aerul rece continental. începînd de luni 
el a fost înlocuit treptat cu mase de aer

Cartea de telefon
ediția 1965

Pentru abonații telefonici din Bucu
rești dăm cîteva amănunte în legătură 
cu noua carte de telefon care va apărea. 
Ea este tipărită, acum executîndu-se lucră
rile de finisaj grafic. Difuzarea va în
cepe la jumătatea lunii februarie, la ghi
șeele speciale de la Palatul Telefoanelor. 
Toate posturile telefonice publice vor fi 
dotate cu lista abonajilor telefonici. Se 
prevede ca numerele de telefon care în
cep cu 25..., 27..., 65..., să se schimbe 
în 35..., 37..., 75... Aceste schimbări sînt 
operate în noua carte de telefoane.

vremi i
mai calde și umede de proveniență o- 
ceanică. Deplasarea acestor mase de 
aer de la vest spre est a avut loc dato
rită unei zone de presiune coborîtă si
tuată în nordul continentului european, 
în continuare presiunea a scăzut foarte 
mult în regiunea Mării Mediterane 
unde a apărut ieri un nou centru de- 
presionar. Ninsorile s-au transformat în 
ploi, în cea mai mare parte a țării. în 
cursul nopții de marți către miercuri 
au căzut cantități destul de importante 
de apă: 19 1 pe m p la Sînnicolau Mare, 
17 1 pe m p la Tecuci și Buzău. în re
giunea muntoasă s-au semnalat preci
pitații atît sub formă de ninsoare, cît 
și lapoviță și ploaie. Grosimea stratului 
de zăpadă a atins miercuri dimineață 
la Paring 20 de cm, la Sinaia 41 cm, pe 
vîrfurile Semenic și Omul 110 cm, iar 
la ' Țarcul 140 cm. In Bărăgan 
au , fost înregistrate ieri dimineață 
la orele 11 temperaturi neobișnuit de 
ridicate pentru anotimpul rece : 11 gra
de la Giurgiu, 10 grade la Călărași și 
9 grade la Budești și Fetești. în urmă
toarele 3 zile este de așteptat ca această 
încălzire să nu se mai mențină la . a- 
ceeași intensitate. Precipitațiile vor fi 
cantitativ mai reduse și se vor transfor
ma local în lapoviță și ninsoare.

în mare
Treaba constructorilor nu este de

loc ușoară. Condițiile de lucru sînt 
deosebite. în mare trebuie așezate 
blocuri de piatră de cîte 10 tone. De 
pe uscat această operație se face 
foarte greu. De aceea blocurile sînt 
transportate cu gabara — un fel de 
doc plutitor legat de un remorcher, 
într-o zi la șeful șantierului s-a pre
zentat maistrul Vasile Anton. Avea 
o propunere pentru îmbunătățirea 
sistemului de descărcare a gabarei. 
Dacă tancurile gabarei sînt umplute 
cu apă — aceasta se poate înclina 
pînă la 45 de grade. în acest fel și 
bascularea pietrei se poate face mai 
ușor la locul dorit. Propunerea lui 
a fost pusă în practică și producti
vitatea muncii la această operație 
a crescut, față de vechiul sistem, de 
6 ori. Tot el a făcut o modificare și 
la încărcarea gabarei. Autobascu
lantele descarcă piatra direct în 
cupa macaralei, apoi printr-un sis
tem mecanic piatra este răsturnată 
pe platforma navei fără a mai in
terveni mîna omului. Măsuri de acest 
fel au mai fost aplicate și la așeza
rea blocurilor mari de zeci de tone 
pe fundul apei, la nivelarea pietrei 
pe dig și la alte operații. Toate ope
rațiile se execută mecanizat. Șan
tierul a fost dotat cu buldozere, ma
carale de uscat și de apă. In pre-

zent se montează o macara de mare 
capacitate cu rază de acțiune de 
circa 100 m. Comenzile sînt automa
tizate și permit veriiicarea în orice 
moment a lucrărilor subacvatice la 
dig.

O întîmplare recentă arată cît de 
anevoioasă poate ii munca la dig 
în anumite momente. Se încărca- 
se o gabară cu piatră. Pînă la locul 
descărcării, ea trebuia să ocolească 
pe lîngă digul vechi cam 800—900 
metri, drum pe care-1 face cam în
tr-o oră și jumătate. Se stîrnise o 
furtună a cărei tărie creștea cu 
fiecare minut. Valurile mării ba
lansau nava ca pe o coajă de 
nucă, apleeînd-o ba într-o parte, 
ba în alta. Descărcarea se fă
cea cu foarte mare dificultate. De 
obicei, în momentul cînd ultima pia
tră părăsește platforma, gabara eli
berată de sarcină sare deasupra 
apei pînă la o înălțime de patru 
metri. De data aceasta, însă, vîntul 
puternic a aruncat-o pe un bloc de 
piatră. Gabara se putea sparge din 
clipă în clipă. Numai priceperea și 
curajul marinarului Traian Calciu și 
al tovarășilor săi au salvat nava și 
încărcătura, 
bine.

Azi, după 
lucru, digul 
aproape 100 
transportată 
de piatră,
angajamentul de a munci cu și mai 
mult spor pentru depășirea graficu
lui de înaintare a digului.

Vasile MIHAI 
coresp. „Scîntell"

Totul s-a terminat

jumătate 
în mare

cu

de
cu

o lună și 
a înaintat 
metri. Pînă acum a fost 
cantitatea de 80 000 m c 
Constructorii și-au luat

Instalarea oficială
a președintelui S.U.A

IntensificareaCONGO

acțiunilor patriotice
forțelor patriotice 

activitatea înT, %

La Washington a avut loc 
miercuri ceremonia instalării o- 
ficiale a președintelui și vicepre
ședintelui S.U.A. O dată cu de
punerea jurămîntului, Lyndon 
Johnson a devenit oficial cel 
de-al 36-lea președinte al State
lor Unite ale Americii, iar Hu
bert Humphrey, vicepreședinte 
al S.U.A. Președintele Johnson a 
rostit un discurs inaugural.

Ieri pe străzile Capitalei
Foto : Gh. Vințilă

de
sondă, să extragă peste planul 
anual :

— 4 650 tone de
— 5 000 000 mc gaze utilizabile;
— 226 tone gazolină;
Din care pînă la 1 Mai :
— 1 550 tone țiței;
— 1 700 000 mc gaze utilizabile;
— 75 tone gazolină.
Principalii indicatori de plan 

vor fi depășiți cu :

țiței;

brașov stofe de
Textiliștii de la „Partizanul 

Roșu“-Brașbv, care și-au cucerit un 
bun renume pe piața internă și ex
ternă, sînt hotărîți să ridice necon
tenit calitatea produselor. Dezbate
rea sarcinilor de plan pe acest an 
a prilejuit muncitorilor, inginerilor 
și tehnicienilor descoperirea de noi 
rezerve și posibilități menite să 
ducă la îmbunătățirea în continua
re a calității produselor, 
sortimentelor.

Colectivul fabricii s-a 
depășească prevederile 
anual cu :

— 1500 000 Iei la 
globală ;

— 2 000 000 lei la 
marfă ;

— 450 000 lei economii la pre
țul de cost;

la lărgirea

angajat să 
planului

producția

producția

— 940 000 lei Ia producția glo
bală ;

— 1 450 000 
marfă;

— 1 062 000 
țul de cost;

— 1 450 000
— să sporească productivitatea 

muncii cu 0,75 Ia sută față de 
prevederi;

Din care pînă la 1 Mai:
— 310 000 

bală;
— 480 000

marfă;
— 350 000 

țul de cost;
— 480 000

lei la producția glo-

lei la producția

Iei economii la pre-

Iei beneficii.
în scopul îndeplinirii angajamen

telor, petroliștii acestei schele au pre
văzut printre altele : să repare 25 son
de din fondul activ și 7 sonde din 
fondul inactiv ; să adiționeze 6 sonde 
la alte strate productive, să aplice 
tratamente cu substanțe tensioactive 
la 12 sonde; să extindă combaterea 
coroziunii prin inhibitare la 23 son
de și să schimbe sistemul de exploa
tare la 20 sonde.

calitate superioară
— 400 000 lei la beneficii.
— 0,3 la sută la productivita

tea muncii;
— să realizeze 15 sortimente

noi;
Din care pînă la 1 Mai :
— 500 000 lei la producția

globală ;
— 650 000 lei la producția

marfă ;
— 150 000 lei economii la pre-

țul de cost;
— 125 000 Iei Ia beneficii.

Planul de măsuri tehnico-organi
zatorice prevede printre altele: 
executarea unei instalații de uscat 
fire și fibre ; mecanizarea opera
ției de formare a amestecului de 
materiale fibroase; organizarea 
unor cursuri pentru ridicarea cali
ficării și specializării muncitorilor 
și tehnicienilor.

CANDIDAT! AI F. D. P

Un om

Ștanțorul PAUL D1NDAREANU
Sînt la noi mulți oameni ale căror 

nume deosebit de cunoscute su
gerează și exprimă profesii întregi. 
Cînd spui Ștefan Tripșa, te gîndești 
imediat la oțelari, la munca lor ho- 
tărîtoare lingă cuptoarele siderur
gice ; numele lui Gheorghe Bucelea 
îți evocă trecerea aceasta aproape 
verticală de la metodele clasice de 
construcție, la folosirea panourilor 
prefabricate ; este de ajuns să auzi 
pe cineva pomenind despre loan 
Buch și intervii: „Stai nițel, nu-i 
vorba de șeful acelei vestite brigăzi 
care înalță coșurile siderurgiei și 
termocentralelor ?"

de inițiativă
Aproape fiecare 

reprezentanții săi, 
nalitate bine conturată. Unul dintre 
aceștia este și Paul Dîndăreanu. 11 
știți, desigur. Este acel inimos ștan- 
țor de la Fabrica de piele și încăl
țăminte „Dîmbovița", care de 7 ani 
încoace dă mereu suficiente dovezi 
de atitudine și conștiință muncito
rească prin inițiativele sale în pro
ducție. 1961 : „La fiecare sută de 
perechi de încălțăminte ștanțată — 
cinci perechi economisite și nici o 
obiecție la calitate". 1964 : „Să îm
bunătățim cu 6 la sută indicii de u- 
tilizare a materialului, față de anul 
trecut". 1965 : „Printr-o mai rațio
nală îmbinare a cuțitelor pe supra
fața tălpii să obținem zilnic eco
nomii de 2 la sută față de norma de 
consum, în condițiile unei calități 
înalte".

Aceste inițiative ale sale exprimă 
multe. In primul rînd, simțul de 
gospodar. Apoi, înțelegerea că, în 
condițiile tehnicii moderne și a exi
gențelor mereu sporite, productivi
tatea și calitatea sînt două aspecte 
ale aceleiași diagrame, cu aceeași 
mare însemnătate.

Cum anume, de unde își trage el 
inspirația, vigoarea, inițiativa ? E 
drept, Paul Dîndăreanu are o înaltă 
calificare și asta e prima condiție. 
Dar colectivul are un rol nu mai 
puțin hotărîtor. Adeseori acest ștan- 
țor fruntaș în producție și în ac
tivitatea obștească 
tovarășii săi, fac 
monstrații practice, 
sibilitate. La vreme 
văzut discutînd cu Gheorghe Crețu 
ți Gheorghe Georgescu, și ei munci-

meserie își are 
oameni cu perso-

se consultă cu 
împreună de- 
verifică o po- 
de răgaz este

tori fruntași, oameni capabili nu 
numai să lucreze corect, dar să și 
creeze ceva nou în meseria lor. În
tocmesc împreună planuri noi de 
îmbinare mai economică a ștanței 
pe materiale, cer părerea șefului de 
secție, a tehnicienilor. Discută com
petent și analizează cu simț de răs
pundere în adunările grupei sindi
cale valorificarea unor noi rezerve „___ ............
interne de producție. Se remarcă vi- țfonală. Mulți au 
zibil urcușul spre tipul muncitoru
lui înaintat care lucrează inspirat, 
degajat, gîndit.

Urmărind evoluția lui Paul Dîn
dăreanu întîlnești la originea ei un 
tot atît de bun muncitor care l-a 
învățat meserie: Florea Ionescu. 
L-a luat lîngă sine după ce a termi
nat școala profesională. E mult 
de atunci. Doisprezece ani. Nu l-a 
lăsat pînă ce n-a ajuns să obțină la 
ștanță aceleași rezultate ca și el. 
Știa oare tovarășul Florea că mai 
tirziu elevul lui va deveni reprezen
tantul fabricii la concursurile pe 
țară pentru „Cel mai bun în me
serie" ? Bănuia sau nu, exemplul 
acesta vine să confirme, pentru a nu 
știu cita oară, faptul că oamenii 
vîrstnici cu experiență, cu metode 
înaintate, trec asupra tinerilor tot 
ceea ce au adunat cu migală în anii 
de muncă în fabrică.

Paul Dîndăreanu are numai 30 de 
ani. Dar la vîrsta aceasta insigna 
de „Cel mai bun ștanțor" îi prezintă 
măestria. De două ori a participat 
la concursuri pe țară, la București 
și Timișoara. Aceste concursuri au 
stimulat întrecerea socialistă în în
treaga ramură de pielărie și încăl-

țăminte. Și nu mai departe, chiar 
ieri s-a anunțat în Fabrica „Dîmbo
vița" că „titlul de cel mai bun ștan- 
țor pe întreprindere în anul 1964 
a fost cîștigat pentru a doua oară 
consecutiv de tovarășul Paul Dîn
dăreanu, secretarul organizației de 
bază a secției" (ediție specială apă
rută cu această ocazie în fabrică).

Așadar, nu numai 
tivă, dar

Unitățile 
și-au intensificai 
regiunile din nordul și nord-es- 
tul Congo-ului — a relatat co
respondentul din Leopoldville al 
agenției Reuter. Răsculații au 
recucerit importantul nod de co
municație feroviară Aketi (pro
vincia de nord). Surse militare 
congoleze au arătat că în ultima 
săpiămînă s-au intensificat lup
tele și în împrejurimile orașului 
Uvira, pe malul lacului Tangani- 
ca. Din alte comunicate militare 
rezultă că 
înconjurat

forțele răsculate au 
localitatea Bukavu.

om de iniția- 
și un maestru în profesie.

★
Fabrica „Dîmbovița". To- 
Paul Dîndăreanu a fost 

candidat al

TRUPELE DOMINICANE
Sînt la 

varășul 
propus zilele trecute 
Frontului Democrației Populare în 
alegerile pentru Marea Adunare Na- 

i luat cuvîntul a- 
tunci, oameni din cartier și din fa
brică. Vreau să-i întreb pe maistrul 
Gheorghe Șoimu și pe Nicolae Ma
rinescu, directorul fabricii: ce v-a 
determinat să susțineți cu atita căl
dură propunerea ca tovarășul Dîn
dăreanu să fie desemnat candidat ?

Dar n-am mai așteptat răspunsul. 
Intre timp a apărut ediția specială 
a fabricii...

Ștefan ZIDĂRIfĂ

Pentru a treia oară în această lună, 
trupele dominicane au fost puse în 
stare de alarmă, ca urmare a unei 
crize izbucnite între guvernul civil și 
conducerea jandarmeriei. După cum 
transmite agenția Prensa Latina, la 
Santo Domingo s-a anunțat că mai 
mulți comandanți ai jandarmeriei 
s-au refugiat la baza aeriană San 
Isidro, întrucît sînt acuzați de a fi 
pus la cale o conspirație menită să 
împiedice destituirea generalului Be- 
lizario Pequero din funcția de coman
dant al jandarmeriei. Guvernul a 
destituit însă pe generalul Pequero.

TELEGRAMĂ

Tovarășului SANTIAGO CARRILLO
secretar general al C.C. al P.C. din Spania

zilei de naștere, C.C. alCu prilejul celei de-a 50-a aniversări a
Partidului Muncitoresc Romîn vă trimite dv., conducător de seamă al 
P.C. din Spania, calde și sincere felicitări.

Vă urăm, dragă ■ tovarășe Santiago Carrillo, mulți ani de viață, 
activitate rodnică și noi succese în lupta pe care o desfășoară P. C. din 
Spania pentru înfăptuirea celor mai arzătoare aspirații ale oamenilor 
muncii spanioli de la orașe și sate, pentru pace, democrație și socialism.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN
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îndrăznețe previziuni
Se împlinesc 41 de ani de cind a Încetat să mai bată inima 

genialului învățător și conducător al proletariatului internațio
nal, Vladimir Ilici Lenin. Publicăm mai jos un extras din amin
tirile despre Lenin ale unui vechi bolșevic, V. Z. Esln, cuprinse 
în volumul „Despre Vladimir Ilici Lenin. Amintiri 1900—1922“, 
tipărit în anul 1963 în U.R.S.S.

Prima sesiune a Comitetului Execu
tiv Central din Rusia, convocat în cea 
de-a șaptea legislatură, intre 2—7 fe
bruarie 1920, a adoptat, la propune
rea lui Lenin, hotârîrea de a se înfi
ința Comisia pentru elaborarea pla
nului de electrificare a Rusiei. De a- 
tunci a început munca asiduă, migă
loasă, de studiere a materialelor sta
tistice de bază, precum și a altor ma
teriale în vederea întocmirii unei si
tuații analitice amănunțite pe diferite 
raioane. V. I. Lenin urmărea cu o a- 
tenție neslăbită lucrările comisiei 
GOERLO, citea literalmente toate 
materialele pregătite pentru tipar, 
introducea unele modificări în aces
te materiale. Ele se tipăreau în cu
legeri numai după <ice erau apro
bate de Lenin.

V. I. Lenin cerea ca materialele 
să fie minuțios prelucrate, îndru- 
mînd comisia în sensul ca în pro
iectele centralelor electrice raiona
le să se țină seama nu numai de 
necesitățile actuale de energie elec
trică, dar și de perspectivele dez
voltării economice a raionului res
pectiv.

Această idee leninistă și-a găsit 
reflectare în planul GOERLO : la 
proiectare „este necesar să se por
nească de Ia un plan vast și apro
fundat al construcției economice, în
temeiat pe datele reale ale resurse
lor productive naturale din Rusia.

Potrivit acestui plan, din punct de 
vedere teoretic, apare avantajos 
pentru stat șă se construiască cen
trale chiar și în cazul absenței u- 
nor consumatori de energie în mo
mentul de față, fiind de așteptat ca 
prezența energiei ieftine în regiunile 
cu bogate resurse naturale să atra
gă după sine dezvoltarea rapidă a 
producției industriale în regiunile 
respective”’).

în cadrul comisiei GOERLO se 
Iscau adeseori discuții în legătură 
cu oportunitatea construirii diferite
lor centrale raionale. Prevederea din 
planul GOERLO citată mai sus a a- 
jutat la rezolvarea acestor discuții 
în favoarea „planului vast".

Geniul lui Lenin uimea prin în
drăzneala previziunilor sale cele 
mai remarcabile minți ale omenirii, 
îmi amintesc că în 1921, cînd apă
ruse la Londra cartea lui Herbert 
Wells „Rusia în beznă", G. M. Krji
janovski ne-a povestit nouă, mem
brilor secției de energetică a Gos- 
planului, că Vladimir Ilici citise car
tea apărută la Londra și spusese că 
pînă și acest eminent reprezentant 
al intelectualității progresiste, care 
știa să viseze și să zugrăvească ta
blouri ale zborurilor interplanetare, 
nu a înțeles pînă la capăt planul 
de electrificare a Rusiei, nevăzînd în 
el nimic altceva decît o „utopie e- 
lectrlcă".

Altfel a văzut lucrurile profesorul 
K. Steinmetz, reprezentant de seamă 
al intelectualității progresiste din 
Statele Unite ale Americii, care a 
corespondat cu Lenin. Era în pri

l) „Planul de electrificare a 
R.S.F.S.R.". Ed. a D-a, Moscova, 
1955, p. 495, ed. rusă.

VIATA DE PARTID

MIJLOACE EFICIENTE
însemnări pe marginea unei consfătuiri privind 
munca politică de masă în întreprinderile sibiene

Dintr-o recentă consfătuire orga
nizată la Sibiu de redacția noastră 
împreună cu comitetul orășenesc de 
partid 3u reieșit unele aspecte vred
nice de atenție ale muncii politice 
în întreprinderile sibiene.

Cu adresa precisă
Pornind de la situația concretă 

din întreprindere, comitetul de par
tid de la „Independența" a hotărît 
să concentreze munca politică de 
masă în două direcții: populariza
rea largă a tehnologiilor moderne 
de fabricație și ridicarea calificării 
muncitorilor. în cadrul unor întîl- 
niri cu muncitori tineri, care au a- 
vut loc în pauzele de prînz sau cu 
prilejul unor seri tematice, munci
tori inovatori, cunoscuți în uzină, 
ca Iiie Lazăr, Gheorghe Balmuș au 
vorbit despre avantajele extinderii 
procedeului de craițuire arc-aer, a 
sudurii automate și semiautomate 
etc., subliniind că, pe lingă o pro
ductivitate ridicată, acestea influ
ențează calitatea produselor. Bine 
a procedat comitetul de partid inte- 
grfnd aceste întîlniri într-un com
plex de manifestări variate de pro
pagandă tehnică în rîndurile mun
citorilor și tehnicienilor din toate 
secțiile uzinei. Un efect evident al 
acestei acțiuni — sublinia în cons
fătuire ing. Liviu Bera — este îm
bunătățirea calității utilajelor fa
bricate ia „Independența".

Cum e și firesc, aplicarea unor 
procedee tehnologice moderne pre
supune cunoștințe temeinice, bogate. 
Tocmai spre lărgirea orizontului de 
cunoștințe al muncitorilor și-au în
dreptat atenția atît comitetul de 
partid de la „Independența", cît și. 
alte organizații de partid din între
prinderile sibiene. Bunăoară, la Fa
brice de arcuri „Elastic", la „Auto- 
mecanica" și la întreprinderea de 
reparații utilaj minier (I.R.U.M.) au 
fost organizate concursuri pentru 
verificarea cunoștințelor tehnice, la 
care au participat muncitorii tineri. 
La Î.R.UM., concursurile s-au ținut 
chiar în secții, la locul de muncă.

Un rol însemnat au bibliotecile 
tehnice, care pun la dispoziție un 

măvara anului 1922, cînd s-a înapo
iat la Moscova, venind din S.U.A., 
B. V. Losev, care ne-a povestit nouă, 
celor din secția de energetică a 
Gosplanului, că a adus o scrisoare 
adresată lui Lenin de către un sa
vant american, specialist în dome
niul electrotehnicii.

Profesorul Karl Steinmetz era cu
noscut nu numai In America, dar și 
departe, dincolo de hotarele ei, ca 
savant de seamă, constructor de 
mașini electrice. Era binecunoscut 
datorită lucrărilor sale științifice pu
blicate. Concomitent cu activitatea 
sa desfășurată la catedră, K. Stein
metz lucra ca constructor șef la o 
mare firmă electrotehnică america
nă. El aflase întîmplător despre 
planul GOERLO dintr-o notiță apă
rută într-un ziar, conținînd, potrivit 
obiceiului presei burgheze ameri
cane, tot felul de minciuni. Dorind 
să cunoască cu orice preț adevăra
tul plan, el și-a procurat cu mare 
greutate un exemplar al acestei 
cărți și, cu ajutorul unui traducător, 
a întocmit o hartă a centralelor e- 
lectrice proiectate de planul GOERLO 
însoțindu-și harta cu un text expli
cativ. Rezultatele studierii planului 
de electrificare a Rusiei l-au impre
sionat profund pe Steinmetz.

— Iată adevărul adevărat despre 
Rusia contemporană. Acesta este a- 
devărul despre Lenin, despre bolșe
vici, — spunea Steinmetz, răsfoind 
filele capitolelor din cartea „Planul 
de electrificare a Rusiei", traduse 

V. I. Lenin asistînd la dezvelirea monumentului Iul K. Marx șl F. Engels
In piața Voskresensk (astăzi piața Revoluției) din Moscova la 7 No

iembrie 1918

mare număr de lucrări de speciali
tate, reviste, traduceri și alte ma
teriale despre experiența cea mai 
înaintată pe plan mondial. Mai 
mulți participanți la consfătuire au 
semnalat însă lipsa cărților tehnice 
de nivel mediu, care să se adreseze 
unor mase largi de muncitori. Se 
studiază posibilitatea editării unui 
buletin de informare care să genera
lizeze experiența bună dobîndită de 
comisiile inginerilor de la „Inde
pendența" și „Balanța". Tematica 
lectoratelor pentru ingineri și teh
nicieni este întocmită cu sprijinul 
Institutului politehnic din Brașov, 
iar conferințele (însoțite de filme 
și diafilme) sînt ținute de profesori 
și conferențiari de la Iași, Cluj și 
Brașov.

Larga popularizare a măsurilor 
tehnico-organizatorice a constituit 
totdeauna o pîrghie importantă în 
munca politică a organizațiilor de 
bază. „Pentru a influența și alte 
'colective — a spus tovarășul Romu
lus Hila, secretarul organizației de 
bază nr. 11 de la „Independența" — 
l-am invitat la stația de radioampli
ficare pe maistrul principal din 
secția a II-a mecanică, Gheorghe 
Ghimbuțeanu. El a arătat ce se cîș- 
tigă in îmbunătățirea calității pro
duselor prin extinderea inițiativei 
muncitorilor de la Uzinele „Tracto
rul" : „La fiecare fază și operație o 
înaltă tehnicitate". Procedee tehno
logice noi de turnare, forjare și că- 
lire a metalului, modernizarea uti
lajelor aflate în funcțiune, organiza
rea producției în flux — iată cîteva 
din temele expunerilor la stația de 
radioamplificare a uzinei. Au urmat 
apoi ediții speciale ale gazetelor de 
perete și alte acțiuni care au con
tribuit la introducerea și extinderea 
unor metode de muncă avansate".

Răspundere personală 
ți colectivă

Despre acest lucru s-a vorbit mult 
în consfătuire. A fost scos în evi
dență faptul că munca politică de 
masă a dus la sporirea exigenței 
față de realizările personale, cît și 
față de realizările dobîndite de 

în limba engleză. — Este demn de 
admirația tuturor 1 Căci pentru în- 
tîia oară în istorie se înfăptuiesc 
prefaceri tehnico-economice atît de 
uluitoare 1 Ce păcat că sînt bătrîn... 
Aș uita bucuros cei 77 de ani ai 
mei și m-aș grăbi să traversez o- 
ceanul...

Aprecierile pozitive ale lui Stein
metz despre planul de electrifica
re a Rusiei au ajuns pînă la ure
chile directorilor firmei la care lu
cra. I s-a atras atenția să se lase de 
„agitația bolșevică". La aceasta, 
profesorul a răspuns : „De cînd se 
consideră indecent să spui adevărul 
și să-ți exprimi admirația față de el ?*.

*) V. I. Lenin. Opere, voi. 35, 
E-S.P.L.P. 1958, p. 531.

el — în atelierul de costume băr
bătești au fost respinse mai multe 
sacouri, din cauza unor neglijențe în 
executarea operațiilor de finisaj. 
Biroul organizației de bază a cerut 
brigăzii de agitație să intervină. 
După cîteva zile, membrii brigăzii 
au prezentat un program satiric în 
atelierul de costume bărbătești, vi- 
zind pe cei „cu musca pe căciulă".

în influențarea oamenilor pentru 
a acorda o grijă sporită față de ca
litatea produselor, organizațiile de 
partid din întreprinderile sibiene fo
losesc — după cum a reieșit din con
sfătuire — și alte forme ale muncii 
politice de masă. De pildă, la „Fla
mura roșie" au dat rezultate discu
țiile în fața „vitrinelor de calitate" ; 
la „Independența", comentariile pe 
marginea unor scrisori ale benefi
ciarilor, cît și publicarea acestora 
la gazeta de perete (rubrica „Ne 
scriu beneficiarii") ; de mare efica
citate s-au dovedit și convorbirile 
la rampele de control folosite în
deosebi la fabricile de stofă „Liber
tatea" și de ciorapi „7 Noiembrie", 
în unele ședințe ale utemiștilor de 
la „Elastic", membrii de partid 
vorbesc tinerilor despre felul cum 
trebuie să-și organizeze munca, a- 
rată ce au de cîștigat ei și uzina 
dacă realizează numai produse de 
bună calitate, răspund la o serie 
de întrebări privind „secretele" me
seriei.

Tovarășii Victor Mureșan și Do- 
rel Florian de la Consiliul local al 
sindicatelor Sibiu semnalau pe bună 
dreptate că, în desfășurarea muncii 
politice de masă nu trebuie neglijat 
rolul unor mijloace cum este filmul. 
Dar sînt încă prea puține asemenea 
materiale didactico-intuitive.

în legătură cu această problemă 
se poate recomanda Casei de cul
tură din Sibiu și clubului munci
toresc „Independența", care au 
cercuri „cineclub", să realizeze 
scurte documentare folositoare pro
pagandei tehnice, să inițieze schim
buri de experiență cu cineclubul de 
la „Tractorul". Desigur, ar fi 
bine dacă această cerință ar 
găsi mai multă înțelegere și la Di
recția regională a difuzării filmelor 
— Cluj în legătură cu procurarea 
unor filme tehnice pe teme și pro
bleme actuale.

Mai sînt desigur și alte forme in
teresante ale muncii politice de 
masă cu ajutorul cărora organiza
țiile de partid militează pentru ri
dicarea pe o treaptă și mai înaltă 
a calității produselor. Consfătuirea a 
constituit un schimb interesant și 
util de experiență, de păreri, menit 
să stimuleze inițiativa organizațiilor 
de bază în această direcție.

Constantin JALBA 
Constantin CĂPRARII

Din cele relatate de B. V. Losev, 
am înțeles că nu toți industriașii din 
S.U.A. vedeau la fel planul de elec
trificare : unii erau interesați în a- 
plicarea lui, intenționînd să ne vîn- 
dă mașinile produse de ei; alții, în 
schimb, se arătau foarte sceptici, 
fiind pătrunși de otrava unor calom
nii monstruoase. Mulți americani 
care nutreau stări de spirit progre
siste, asemenea profesorului Stein
metz, s-au arătat sincer entuziasmați 
de prevederile îndrăznețe ale pla
nului, fiind gata să ne ajute cu ce 
puteau.

K. Steinmetz a căutat îndelung un 
prilej de a-i putea exprima lui Vla
dimir Ilici sincera sa admirație. Pri
lejul s-a ivit prin călătoria lui B. V. 
Losev. K. Steinmetz i-a înmînat ur
mătoarea scrisoare adresată lui 
Lenin :

„Dragul, meu Mr. LeninI
Folosesc prilejul înapoierii d-lui 

Losev în Rusia, pentru a vă expri
ma admirația mea față de uimitoa
rea operă de renaștere socială și eco- 

întregul colectiv. La Fabrica de 
arcuri „Elastic" se lucrează lunar 
peste 2 000 de repere, unele dintre 
ele recent lansate în producție. 
Pentru fiecare produs în parte se 
cere o înaltă exigență, o atenție 
deosebită față de calitate. Numai 
pentru arcul de supapă necesar noi
lor tipuri de autocamioane „Car- 
pați" și „Bucegi" studiile au durat 
aproape un an pînă ce au fost în
vinse necunoscutele procesului teh
nologic. Organizația de partid de 
aici a propus comitetului sindi
catului să organizeze, în sprijinul 
întrecerii socialiste, mai multe con
sfătuiri de producție și ședințe de 
grupe sindicale, pornind de la ce
rința unei înalte răspunderi în exe
cutarea produselor. Ce se urmărea? 
Un lucru principal : să se dezvolte 
spiritul de răspundere personală. 
„Avem, în afara controlului tehnic 
de calitate, mii de controlori volun
tari — a spus un participant la 
consfătuire — căci fiecare muncitor 
se simte răspunzător nu numai de ca
litatea lucrului său, ci și dacă veci
nul lucrează cu aceeași răspundere".

Această inițiativă a dat rezultate. 
Controlul tehnic de calitate, deși cu 
mult mai exigent, are în prezent 
mai puține observații de făcut. Cu 
atît mai importantă s-a dovedit ac
țiunea în condițiile existente la 
„Elastic", unde se lucrează cu ma
șini automate. Sînt mașini la care 
un singur muncitor produce cîteva 
zeci de mii de arcuri pe schimb. Aici 
se fabrică de la spirala fină, care 
cîntărește mai puțin de un gram, 
pînă la arcuri de peste 120 kilo
grame. E ușor de înțeles că la o 
asemenea gamă de produse este ne
cesară antrenarea tuturor muncito
rilor la ridicarea prestigiului „măr
cii fabricii".

O puternică înrîurire educativă 
exercită și programele brigăzilor 
artistice de agitație. Tovarășul 
Gheorghe Iancso, locțiitor al secre
tarului organizației de bază de la 
Fabrica de confecții „Steaua roșie", 
a relatat în consfătuire cum inter
vine operativ brigada în problemele 
actuale ale colectivului. „Pe la în
ceputul anului trecut — a arătat 

nomică — operă pe care o înfăp
tuiește Rusia în condiții atît de grele.

Vă urez succes deplin și nutresc 
convingerea fermă că îl veți obține. 
Este indiscutabil că trebuie să 
izbîndiți, deoarece este de neconceput 
ca măreața operă inițiată de Rusia 
să nu fie dusă pînă la capăt.

Voi fi întotdeauna foarte bucuros 
să pot ajuta Rusia, în măsura po
sibilităților mele, atît prin indicații, 
cît și prin sfaturi în domeniul teh
nicii, și mai ales în domeniul elec
trotehnicii.

Al. dvs. devotat, 
Karl Steinmetz"

Gleb Maxlmilianovici Krjijanovski, 
care l-a cunoscut pe Steinmetz da
torită lucrărilor sale științifice și 
care i-a vorbit în repetate rînduri 
lui Lenin despre savantul american, 
ne-a spus că această scrisoare l-a 
bucurat mult pe Vladimir Ilici. La 
10 aprilie 1922, Lenin i-a răspuns lui 
Steinmetz, muițumindu-i din suflet, 
atît pentru scrisoare, cît și pentru 
propunerea sa de ajutor :

„Dragă mister Steinmetz,
Mulțumesc din suflet pentru scri

soarea dvs. amicală din 1611111922. 
Spre rușinea mea, trebuie să recu
nosc că am auzit pentru prima oară 
numele dvs. abia acum cîteva luni, 
de la tov. Krjijanovski, fost preșe
dinte al „Comisiei de stat pentru e- 
laborarea planului de electrificare a 
Rusiei", iar în prezent președinte dl 
„Comisiei de stat a planificării".

Tov. Martens, prin relatările sale 
despre dvs., m-a ajutat să vă cu
nosc mai bine. Mi-am dat seama din 
cele spuse de dînsul că ceea ce a 
provocat simpatia dvs. față de Rusia 
Sovietică sînt, pe de o parte, concep
țiile dvs. social-politice, iar pe de 
altă parte, faptul că dvs., ca repre
zentant al electrotehnicii — și asta 
într-una din țările cele mai înainta
te sub raportul dezvoltării tehnicii — 
v-ați convins de necesitatea și inevi
tabilitatea înlocuirii capitalismului 
cu o nouă orînduire socială, care va 
instaura reglementarea planificată a 
economiei și va asigura bunăstarea 
întregii mase a poporului pe baza 
electrificării unor țări întregi. ...Aș 
vrea, îndeosebi, să vă mulțumesc 
pentru propunerea dvs. de a ajuta 
Rusia prin sfaturi, indicații etc.

Cu salutări cordiale, 
al dvs. Lenin''*)

★

Am reprodus mai sus aprecierile 
exprimate de doi reprezentanți ai 
opiniei publice din străinătate — un 
om de știință și un scriitor. Unul 
era entuziasmat de planul GOERLO, 
văzînd în el începutul renașterii so
ciale și economice a Rusiei ; celălalt 
se îndoia de realizarea acestui 
plan. E de prisos să mai vorbim des
pre felul în care au întîmpinat acest 
plan muncitorii din Rusia, partea 
conștientă a țărănimii, a inginerilor 
și tehnicienilor, oamenii de știință 
care și-au consacrat cinstit cunoș
tințele pentru transpunerea în viață 
a planului leninist de refacere și 
de reconstrucție socialistă a econo
miei naționale.

In drum spre cabana Cota 1500

SCRISORI CĂTRE „SCiNTEIA"
In cartierul Ciulești Faptă pionierească

Cînd privești noul cartier Giu- 
lești parcă nu-ți vine a crede că, 
numai cu vreo patru ani în urmă, 
aici se întindea o mahala cu case
încropite de oameni nevoiași, cu 
străzi înguste, în cel mai bun caz 
așternute cu pietriș. Semnalul 
transformărilor l-a dat mînuitorii

excavatoarelor, 
macaralele, au 
In 1961 cons

buldozerelor și 
S-au înălțat apoi 
crescut blocurile.
tructorii au dat în folosință prime
le apartamente, iar în cursul anului 
1963 au început să părăsească șan
tierul lăsînd în urma lor un Ciu
lești întinerit. In apartamentele 
confortabile, pline de lumină, s-au 
mutat mii de familii ale oamenilor
muncii. Populația cartierului Giu
lești s-a dublat. O dată cu blocurile
s-au construit în cartier două noi 
școli, un cinematograf cu 500 de 
locuri, un dispensar și un centru 
stomatologic modern utilate. Re
țeaua comercială cuprinde două 
magazine de pîine, unul de produse

Autobuzele
întreprinderea comunală de 

transport auto din Bîrlad dispune 
de suficiente autobuze pentru de
servirea traseelor din oraș și asi
gurarea legăturii cu comunele ve
cine. Cu toate acestea, mai ales în 
orele de dimineață, cînd cetățenii 
pornesc la lucru, pe traseele cu 
mulți călători circulă un număr 
redus de autobuze. Care sînt cau
zele ?

în primul rînd este vorba de lip
suri organizatorice, de slaba preo
cupare a conducerii întreprinderii 
pentru întărirea disciplinei în mun
că. Nu o dată vezi cîte două-trei 
autobuze unul după altul, ca. ur
mătorul să vină peste o jumătate 
de oră. Unii conducători auto (de 
pildă, Sava Gheorghe) vin tîr- 
ziu la lucru, pornesc în cursă de la 
capul liniei după bunul plac. Dacă 
la sfîrșitul zilei de lucru constată 
că autobuzul are anumite defecte, 
nu se îngrijesc de remedierea

La cercul filatelic al Casei orășe
nești de cultură din Focșani

Acțiuni educative
Aproape 66 000 de femei frecventează 

lectoratele organizate la orașe de către 
comitetele de femei în colaborare cu co
mitetele de cultură și artă. în cadrul ce
lor 893 de lectorate, cu 103 mai multe 
decît în anul trecut, sînt organizate șase 
cicluri de expuneri și conferințe pe teme 
privind politica partidului, educația pa
triotică și cetățenească, precum și teme 
din domeniul științei și artei. Prelegerile, 
ținute de lectori bine pregătiți, sînt ilus
trate cu materiale intuitive, diafilme și 
filme. Pentru îmbunătățirea activității lec
toratelor, la Craiova, Brașov, Galați, lași 
și Cluj au fost organizate consfătuiri, în 
cadrul cărora au avut loc schimburi de 
experiență între lectori. 

alimentare, două de carne, libră
rie, cofetărie, un magazin de le
gume și fructe.

După ce constructorii au părăsit 
șantierul, locatarii .noilor blocuri 
s-au dovedit buni gospodari, parti- 
cipînd la executarea diferitelor lu
crări de gospodărire și înfrumuse
țare. La amenajarea complexului 
sportiv „Giulești", cu o capacitate 
de 6 00,0 locuri, cetățenii au efec
tuat peste 15 000 ore de muncă pa
triotică, aducînd economii însem
nate la bugetul sfatului popular. 
S-au mai amenajat două solare 
pentru copii, un frumos parc. în
tre gospodine se dă o a.devărată 
întrecere pentru buna păstrare și 
înfrumusețare a cartierului. Vara, 
balcoanele par mici grădini sus
pendate. Cetățenii cartierului se 
străduiesc să facă din Giulești o 
mîndrie a Capitalei noastre.

Georgeta SClNTElANU 
gospodină

lor. Pe călători ti nemulțumește și 
purtarea necivilizată a unor taxa
tori ca Vasile Dingă, Mă-ndița Min- 
zățeanu. Pe traseul Grivița — Bîr
lad numărul curselor efectuate este 
deseori sub nivelul cerințelor, din 
cauza drumului plin de hîrtoape. 
Atît sfatul popular orășenesc, cît și 
cel al comunei Grivița nu au în
treprins nimic pentru întreținerea 
acestui drum. Aceeași situație poa
te fi întîlhită și în cartierul Obor.

De cele mai multe ori urcatul în 
autobuz este mult îngreunat și de 
operația de încasare a taxei de 
transport. Acest neajuns ar putea 
fi înlăturat dacă s-ar explica ce
tățenilor avantajele abonamentului 
lunar.

Sfatul popular orășenesc ar tre
bui să depună stăruința cuvenită 
pentru înlăturarea acestor lipsuri.

B. BERA 
corespondent voluntar 

TEATRE • CINEMA • TELEVIZIUNE
TEATRE : Teatrul de Operă si Balet 

al R. P. Romine : Lakme — (orele 19.30). 
Teatrul de stat de operetă : Tlrgul de 
fete — (orele 19,30). Teatrul National 
„I. L. Caragiale" (sala Comedia) : Vizita 
bâtrinei doamne — (orele 19,30). (sala 
Studio) : Adam $1 Eva — (orele 19,30). 
Teatrul de Comedie : Rinocerii — (orele 
20). Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : 
Opera de trei parale — (orele 19.30). 
(sala Studio, str. Al. Sahia nr. 76 A) : 
Dragă mincinosule — (orele 19.30). Tea
trul „C. I. Nottara" (sala Magheru) ; 
Hipnoza — (orele 19.30). Teatrul Munci
toresc C.F.R.-Giulești : Pădurea împie
trită — (orele 19.30). Teatrul Mic (Str. 
C. Miile nr. 16). Doi pe un balansoar — 
(orele 19,30). Teatrul pentru copil (Str. 
Eremla Grigorescu nr. 24): Soldatul fan- 
taron — (orele 9,30). Teatrul regional 
București (Șos. Ștefan cel Mare nr. 34): 
Școala nevestelor — (orele 20). Teatrul 
evreiesc de stat : Ctntăretul trlstetei 
sale — (orele 20). Teatrul „Țăndărică" : 
Năzbttille lui Țăndărică — (orele 16). 
Teatrul satirlc-muzlcal „C. Tănase" (sala 
Victoria) : Aventurile unei umbrele — 
(orele 20). Ansamblul artistic al C.C.S. 
(Str. Lipscani nr. 59): Tinerețe — (orele
20) . Circul de stat : Circus București — 
(orele 20).

CINEMATOGRAFE : Retrospectiva
Georges Măliăs : Luceafărul (orele 19). 
Can-Can — film pentru ecran panora
mic: Patria (9,30; 12.30: 15,30; 18.30: 21.15). 
CIntInd in ploaie : Republica <9.45; 12.15; 
14,30; 17; 19; 21,15), București (9; 11,15; 
13.45; 16.15; 18,45; 21,15), Tomis (8; 10.15; 
12,45; 15,15; 17,45; 20.15), Melodia (9: 11.30; 
14; 16,30; 19; 21,30) Cu mtlnlle pe oraș : 
Luceafărul (9; 11; 13; 15; 17: 21). Grivița 
(10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). Mexicul cîn- 
tă : Carpati (10; 12: 14; 16). Un nou Ghil- 
gameș : Capitol (10; 12; 14,15; 16.30; 18,45;
21) . Soție pentru un australian — cine
mascop : Aurora (10; 12; 14; 16; 18,15;
30.30) , Bucegi (10; 12; 14,30; 16.30: 18.30;
20.30) . Diavolul deșertului: Central (9.30; 
11,45; 14; 18,15; 18,30: 20,45). Cultural (10,30; 
15; 17; 19; 21). Intllnlre cu spionul: Lumina

în scrisoarea de față vreau să 
relatez fapta frumoasă a pionie
rului Doru Rădulescu, din clasa a 
IlI-a B a școlii de 8 ani nr. 3 din 
Călărași. într-una din zilele tre
cute, trecînd pe strada 6 Martie a 
zărit pe jos un portofel. în el se 
aflau acte și 460 de lei, aparținînd 
unui muncitor de la grupul de 
șantiere nr. 3. Pionierul a predat 
imediat actele și banii organelor 
locale de miliție care, la rindul 
lor, le-au expediat celui ce le 
pierduse. Pentru fapta sa, pionie
rul Doru Rădulescu a fost felicitat 
de comandantul miliției raionale și 
de învățătoare, care l-au dat exem
plu într-o adunare pionierească. 
Din comuna Modelu, proprietarul 
portofelului a trimis o telegramă 
școlii, prin care mulțumește ca
drelor didactice pentru educația 
dată elevilor.

Nlcolae BARBU 
coresp. voluntar

Pentru depozit?
Magazinul nostru desface pro

duse ale mai multor fabrtci de 
mobilă din țară: Unele garnituri, 
cu o linie elegantă, lucrate cu 
multă grijă, sînt vîndute imediat 
după ce ajung în magazin. Din 
păcate, în ultima vreme am pri
mit și mărfuri care nu satisfac 
gustul și exigența cumpărătorilor. 
De la, IPROFXL-Dej ne-au sosit 
mai multe camere studio tip 
„Ilva", iar de la fabrica din 
Gherla camere combinate tip „Si
biu". Mobila tip „Ilva" are tapițeria 
montată neglijent, iar la unele pie
se s-a folosit material cu defecte, 
decolorat. Din această cauză garni
turile respective stau din toamnă în 
depozit. Am returnat fabricii din 
Dej piesele care aveau nevoie 
de remedieri. Dar nu le-am mai 
primit înapoi. Necazuri asemă
nătoare am avut și cu came
rele tip „Sibiu". Nici în acest 
caz furnizorul n-a dat atenție se
sizărilor noastre.

Mlhal TESLEVICI 
responsabil al magazinului 
de mobilă nr. 51 Lugoj

(9.30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45). Giulești 
(9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15), Arta (16; 
18,15; 20,30). Umbrelele din Cherbourg: 
Union (14,30; 16,30; 18,45; 21). Program
pentru copii . Doina (orele 10 diminea
ța). Calabuch Î Doina (11.30; 13,45: 16; 
18,15; 20,30), înfrățirea Intre popoare (10; 
15,30; 17,45: 20). Cosmos (16: 18; 20). Dra
goste la zero grade — Cotidiene : Tim
puri Noi (10—15 In continuare : 17; 19; 
21). Ah, fSva ! : Sala Palatului R. P Ro
mine (seria de bilete 1 275 — orele 20). 
Excelsior (9,45; 12; 14,15; 16.30; 18.45; 21). 
Festival (10; 12; 14; 16,15; 18,30; 20.45). 
Modern (10; 12; 14; 16,15; 18.30; 20 45). 
La patru pași de infinit : Feroviar (9,15: 
11.30; 13,45; 16; 18.15; 20,30), Flamura (10: 
12; 14; 16; 18; 20). Cel șapte magnifici — 
cinemascop: Dacia (9; 13; 15: 18; 21). Doi 
m stepă : Buzești (15.30; 17,45; 20). Săl
baticii de pe riul morțil — cinemascop: 
Crîngași (16: 18.15: 20,30). Rebelul magni
fic : Unirea (11; 16; 18,15; 20.30). Vii și
morți (ambele serii); Flacăra (15,30: 19). 
Ivallo : vitan (11; 16; 18,15; 20.30). Popu
lar (16; 18,15; 20,30). Roșu și negru (ambele 
serii): Miorița (9,30; 13; 16.30: 20). Hamlet 
— cinemascop : Munca (15.30; 19). Pro
gresul (15.30; 19). Maria : Moșilor (15,30; 
18; 20,30). Șeful : Floreasca (16; 18,15; 
20,45). Sedusă și abandonată : Viitoriil 
(16: 18,15: 20,30). Musafiri ciudat! P» 
muntele de gheață: Colentina (15,30; 
17.45: 20). Climate — cinemascop; Volga 
(9; 12; 15; 18. 21). Hatari (ambele serii): 
Rahova (10,30; 16; 19,30). Veselie la
Acapulco î Lira (10,30; 14.30; 16.45; 19;
21,15). Casa neterminată : Drumul Sării 
(15.30; 17,45; 20). Străinul — cinemascop 
(ambele serii); Ferentari (15: 19). Jude
cătorul de minori : Cotroceni (15.30: 18: 
20.30). Șapte ani de căsnicie — cinema
scop : Pacea (11; 15.45; 18; 20.30).

TELEVIZIUNE : Orele 19.00 — Jurna
lul televiziunii. 19.10 — Pentru copii : 
Aventurile echipajului Val-Vtrtej '■ „Să
geata irokeză”. 19,50 - Reportajul fil
mat „Drumuri". 20,00 — Filmul artistic 
„Gangsteri și filantropi". 21,30 — Seară 
de romanțe. în încheiere : Buletin de 
știri, buletin meteorologie.
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'Din experiența gospodăriei agricole de stat Valea lui Mihai-Crișana

TITLUL DE MÎNDRIE
• 3 009 kg grîu și 5 502 kg porumb boabe la hectar • 10 kg 

lină fină în medie de fiecare oaie de la un efectiv de 1800 oi

• Producție record de 25,3 kg lină de la un berbec 

la o tundere • 3 milioane lei beneficiu

)

Numeroase gospodării de stat și 
cooperative agricole de producție, 
obținind rezultate bune în toate do
meniile, au cîte un sector sau mai 
multe care constituie mîndria uni
tăților respective. G.A.S. Valea lui 
Mihai din regiunea Crișana, de 
exemplu, se remarcă prin reali
zările obținute în creșterea oilor 
din rasa Merinos transilvănean.
.nul trecut, gospodăria a obținut în 

medie de la întregul efectiv de 1 800 
ovine cîte 10 kg de lînă fină, față 
de 8,5 kg cît a fost planificat. Se 
poate spune că o asemenea realizare 
interesează pe fiecare cetățean, de
oarece stofele de lînă fină întîlnite 
în rafturile magazinelor își au punc
tul de plecare în priceperea și pa
siunea crescătorilor de oi. Cu lîna 
obținută de la fiecare dintre oile de 
la G.A.S. Valea lui Mihai se pot fa
brica stofe pentru mai multe costu
me de haine, care să satisfacă gus
turile cele mai exigente.

Dar cu toată faima pe care o are 
pentru realizările obținute în creș
terea oilor, această unitate este, în 
primul rînd, mare producătoare de 
cereale, ceea ce creează o bază trai
nică pentru dezvoltarea celorlalte 
ramuri de producție și în primul 
rînd a zootehniei. Anul trecut, gos
podăria a realizat în medie la ha 
3 009 kg grîu de pe o suprafață de 
800 ha, 5 502 kg porumb boabe de 
pe 1 004 ha, 2 603 kg orz, 6 281 kg 
struguri, 29 000 kg sfeclă semizaha- 
rată pentru furaj la hectar.

Producțiile mari realizate, în ca
drul unei gospodăriri judicioase a 
mijloacelor și a fondurilor bănești, 
au determinat o reducere importantă 
a prețului de cost. Tona de grîu s-a 
realizat cu un preț de cost de 547 
lei, față de 611 lei cît a fost planifi
cat, iar tona de porumb cu 598 lei, 
față de 628 lei, cît s-a prevăzut. 
Gospodăria realizează în total un 
beneficiu de 3 000 000 lei, din care 
aproape jumătate provine din ra
mura zootehnică. Toate aceste rea
lizări reprezintă un titlu de mîndrie 
pentru muncitorii și specialiștii gos
podăriei.

Tehnicitate 

care stă în centrul atenției con
siliului gospodăriei și organiza
ției de bază este ridicarea de la un 
an la altul a calității tuturor lucră
rilor. Am reușit să facem din a- 
ceasta o preocupare de zi cu zi a 
fiecărui mecanizator, începînd desi
gur de la efectuarea arăturilor. 
Una din lucrările importante este 
uniformizarea arăturilor pe fiecare 
tarla. în anii trecuți, tractoriștii 
obișnuiau să facă arături pe porți-

O parte din turma de oi a gospodăriei

uni înguste, între care rămîneau 
șanțuri ce îngreunau executarea 
lucrărilor de întreținere și de re
coltare a culturilor. Pentru a rezol
va această problemă, în aparență 
măruntă, am urcat pe tractoriști în 
camioane și i-am dus să vadă că 
pe locul șanțurilor plantele erau 
mai slab dezvoltate și deci dădeau 
producții mai mici. Așa am reușit 
să reducem numărul șanțurilor de 
la 10 la 4—5 la suta de hectare, iar 
apoi acesteâ, ca și „coamele de a- 
rătură“ să le nivelăm cu plugul.

Organizația sindicală a stabilit ca 
un obiectiv principal al întrecerii 
între mecanizatori să fie calitatea 
arăturii. Cei mai buni tractoriști au 
primit drapele de fruntași și locul 
meritat la panoul de onoare.

La baza producțiilor mari stă și 
grija noastră pentru menținerea 
apei în sol. Pentru aceasta nu pre
cupețim nici un efort. Primăvara 
toate arăturile sînt grăpate și dis
cuite ori de cîte ori este nevoie. Cînd 
vine epoca însămînțării avem gata 
pregătit un pat germinativ de pri
mă calitate pentru toate culturile.

Am amintit despre preocuparea a- 
rătată pentru creșterea gradului de 
tehnicitate a lucrărilor. Strîns legat 
de această problemă este ceea ce 
numim noi devansarea lucrărilor. 
Prin aceasta înțelegem executarea 
fiecărei lucrări în scopul de a pre
veni fie apariția buruienilor sau a 
unor dăunători la plante și boli la 
animale, fie pierderea apel din sol. 
In unele gospodării se mai obișnu
iește să se execute prașilele pentru 
că au apărut buruienile. Noi execu
tăm lucrarea tocmai ca să nu apară 
buruienile. Această devansare cre
ează condiții optime de dezvoltare a 
plantelor, ceea ce constituie unul 
din „secretele" producțiilor mari pe- 
care le realizăm la ha. Pe baza ex
perienței noastre, apreciem că prin 
aceasta obținem un spor de cîteva 
sute de kg de porumb la ha. Meca
nizatorii noștri știu bine că întîr- 
zierea înseamnă pagubă și de aceea 
ei fac la timpul optim toate lucră
rile. In mod deosebit ei își vădesc 
hărnicia și priceperea în perioada 
întreținerii culturilor. Obiectivul 
principal al întrecerii este și în a- 
cest caz calitatea lucrărilor. Anul 
trecut, la porumb s-au aplicat 3 
prașile mecanice și 3 manuale pe 
rînd, în afară de răritul ma
nual. Am ajuns la concluzia că 
obținem un spor de producție dacă 
executăm răritul manual cît mai re
pede, după prima prașilă, și nu mai 
t.îrziu, așa cum se făcea în anii 
trecuți.

Sămînță 
selecționată, 
densitate 
optimă

O veche zicală spune că „ceea ce 
semeni aceea culegi". Iată de ce, ca 
și în alte unități agricole, la Valea 

lui Mihai problema semințelor preo
cupă pe toți lucrătorii gospodăriei. 
In mod firesc, această problemă l-a 
frămîntat mult și pe tov. Marin Pop, 
inginerul șef al gospodăriei.

— Experiența de pînă acum ne 
dovedește că în condițiile gospodă
riei noastre, la porumb, dau bune 
rezultate hibrizii dubli 306 și 409. 
Hibridul dublu 409 valorifică mai 
bine îngrășămintele și, cu toate că.

El a dat 25,3 kg lînă

este mai tardiv, ajunge la coacere. 
Și la celelalte culturi folosim să- 
mînța din soiurile și liniile care dau 
cele mai mari producții la ha, în 
condițiile noastre de climă și sol.

Am rezolvat gospodărește și pro
blema păstrării semințelor. In mod 
practic, întreaga cantitate de sămîn- 
ță necesară gospodăriei, pentru toa
te culturile, este ținută într-o sin
gură magazie, care asigură condiții 
optime de păstrare. Aici nu păstrăm 
nici un fel de boabe cu altă destina
ție, în afară de sămînță. Magazia are 
mai multe intrări și este comparti
mentată după cerințe. Sămînța este 
depozitată separat pe hibrizi, soiuri 
sau linii, este calibrată, selectată și 
tratată, după toate recomandările ști
inței. Pentru toate acestea am ales 
un magazioner priceput, conștiincios 
și bine instruit.

Desigur, o serie de probleme, ca 
respectarea epocii optime de semă
nat, însămînțarea la adîncimea op
timă pentru fiecare cultură, în func
ție de starea solului, au stat și stau 
în atenția noastră. Mecanizatorii au 
fost temeinic pregătiți în ce privește 
folosirea mașinilor și îndeosebi a ce
lor de semănat porumb. Cu mult 
timp înainte de sosirea primăverii, 
asigurăm sămînță calibrată și discuri 
corespunzătoare la semănătorile 2 
SPC 2.

Sămînța și semănatul sînt două 
lucruri inseparabile, care preocupă 
pe mulți dintre specialiștii și meca
nizatorii din unitățile agricole. Din 
ansamblul acestor probleme se des
prinde, ca avînd o deosebită însem
nătate, problema densității optime a 
plantelor nu numai pe hectar, ci și 
pe metru pătrat. Pe baza experienței 
proprii și a recomandărilor oameni
lor de știință, am tras concluzia că 
norma de însămînțare Ia grîu, folo
sită în alți ani, era prea mare. în 
consecință, în toamna anului trecut 
am redus cantitatea de sămînță de 

grîu utilă de la 240 la 217 kg la ha., 
însă în mod diferențiat, după gra
dul de fertilitate al fiecărei tarlale.

La porumb, în condițiile noastre, 
s-a dovedit utilă menținerea unei 
densități de 33 000—34 000 plante la 
ha. In 1964, densitatea medie a fost 
cu circa 1 000 plante la ha mai mare 
decît în anul precedent. După apre
cierile noastre, asigurarea unei den
sități optime de plante la ha și a 

uniformității pe mp au asigurat ob
ținerea unui spor însemnat de po
rumb boabe la hectar.

Foldurex
In rîndul specialiștilor și al cres

cătorilor de oi este adesea folosit 
termenul de „foldurex". Fiecare li
teră a acestui cuvînt reprezintă, de 
fapt, o expresie concentrată a unor 
însușiri de bază în lucrările de îm
bunătățire a producției de lînă. In 
gospodărie este la mare preț apre
cierea calității lînii după finețe, 
ondulație, lungimea șuviței, densi
tate și uniformitatea pe suprafața 
corpului, randament la spălare, ex
tensibilitatea firelor. Acestea sînt 
numai o parte din multiplele însu
șiri luate în considerare în lucră
rile de selecție. Tehnicianul selec- 
ționator Ștefan Micloș ne-a arătat 
creșterea producției medii de lînă 
pe mai mulți ani. Iată cifrele :

Anul Producția me
die de lînă Efective

1955 4,680 kg 1 093
1958 6,630 „ 1 274
1961 7,970 „ 1 541
1964 10,000 „ 1 841

Specialiștii gospodăriei au ajuns 
la concluzia că, pînă în 1958, pro
ducția de lînă a crescut datorită 
îmbunătățirii alimentației și unor 
lucrări de încrucișare și selecție. In 
anii 1959—1961, deci într-o perioa
dă de 3 ani, creșterea a fost însă 
foarte mică. Unii poate s-ar fi 
mulțumit cu o producție mare și 
constantă de 7—8 kg lînă. Crescă
torii de la Valea lui Mihai au so
cotit însă aceasta drept o stagnare, 
cu care nu se pot împăca. Ei au 
cerut sprijinul centrului regional 
de selecție din Oradea. Ing. Nicolae 
Cucu, șeful centrului, a stat multe 
zile la ferma de oi, unde, împreună 
cu specialiștii din gospodărie, cu 
ciobanii, au stabilit că mărirea în 
continuare a producție poate fi rea
lizată numai pe baza aplicării unei 
selecții riguroase. Gospodăria folo
sea la reproducție berbeci care dă
deau cîte 15—20 kg lînă la o sin
gură tunsoare. La o analiză mai a- 
tentă, s-a văzut însă că valoarea 
lor e mult diferită, întrucît numai 
o parte transmiteau însușirile lor 
urmașilor.

Brigadierul Alexandru Copani 
ne-a arătat fișele a doi berbeci cu 
însușiri exterioare asemănătoare, 
dar cu o valoare ereditară complet 
diferită. Berbecul nr. H. 9518, care 
a dat pînă la 25,3 kg lînă la o sin
gură tundere, dă și produși foarte 
buni, care la naștere au o greutate 
de 4—6 kg fiecare. Acest berbec 
produce o lînă cu o lungime de 
peste 9 cm, cu o finețe de 23 mi
croni, cu o bună ondulație, randa
ment bun, extensibilitate, uniformi
tate și densitate mare a firelor 
pe cm p.

— Iată și o altă fișă, ne-a spus 
tov. Copani — a berbecului cu nr. 
4/1 ; de la el obțineam produși cu 

lîna mai scurtă, neuniformă și de 
aceea comisia de selecție l-a scos de 
la reproducție. Acum, în gospodărie 
se folosesc numai berbeci cu valoa
re ridicată. Urmărim în continuare
cum transmit ei însușirile la ur
mași.

într-o încăpere situată aproape de 
saivanele de oi. se desfășoară o 
muncă migăloasă pentru ținerea la 
zi a evidențelor aflate la baza se-
lecției. Alături de registrele genea
logice, care constituie oglinda valo
rii fiecărui animal, stau lucrări pri
vind concluziile desprinse la boni- 
tare, prin care specialiștii stabilesc 
destinația mieilor. Alte registre pre
zintă evoluția creșterii animalelor 
tinere, care șînt cîntărite periodic, 
evidența montei și a fătărilor etc. 
Pornind de la acestea, este dirijată 
creșterea animalelor după scopul 
producției, pe baza unor criterii 
științifice.

Dincolo de precizia evidențelor 
și a selecției dirijate stă însă mun
ca harnică și pricepută de zi cu zi 
a ciobanilor fruntași loan Jelnic, 
Alexandru Szoke, Vasile Terdic, 
Ioan Polenschi, Iuliu Molnar și a 
altora, despre care se spune că merg 
braț la braț cu știința zootehnică. 
Ei sînt cele mai prețioase ajutoare 
ale comisiei de selecție, deoarece 
nimeni nu cunoaște mai amănunțit 
decît ei însușirile fiecărui animal.

— Sîntem vechi crescători de oi 
— ne-a spus Vasile Terdic. Dar 
în fiecare an, la cursurile zooteh
nice, învățăm noi metode, pe care 
le punem în aplicare. Avem la în- 
demînă rații pentru toate categoriile

de ovine. Nu este totul să ai rații 
bune. Rezultatele depind mult de 
felul cum se prepară și se admi
nistrează furajele, de îngrijirea 
oilor. In perioada fătării oilor, 
nu ne despărțim de saivane nici 
noaptea. Facem și un fel de școală 
cu mieii ; îi învățăm să mănînce 
separat fîn bun și concentrate. Pen
tru aceasta am amenajat niște găr- 
dulețe separatoare prin care pot in
tra numai ei. Anul trecut am avut 
32 de miei orfani. Ne-ar fi venit 
ușor să-i dăm pentru carne și pie- 
licele, dar asta ar fi însemnat pa
gubă. împreună cu ceilalți ciobani, 
i-am hrănit eu biberonul pînă s-au 
■făcut mari. In perioada înțărcării, 
ei i-au obișnuit și pe ceilalți miei 
să bea lapte tras, pe care îl dădeam 
la jgheaburi.

Furajare 
rațională, 
constantă
Rezultatele obținute în mărirea 

producției de lînă n-ar fi fost posibi
le dacă nu s-ar fi asigurat în mod 
constant, în toate perioadele anului, 
o bună alimentație a oilor. In fieca
re an, întreaga suprafață de pășune 
este curățată și în mare parte este 
fertilizată cu îngrășăminte naturale 
și chimice. La aceasta se adaugă și 
folosirea ei rațională, pe parcele. 
Fiecare dintre cele 6 tarlale este pă- 
șunată pe rînd, cîte 5—6 zile. Prin 
aceasta, se lasă timp suficient pen
tru creșterea ierburilor pe fiecare 
tarla. O parte din pășune a fost în- 
sămînțătă cu ghizdei, ceea ce a dus 
la mărirea producției de masă verde 
la ha și a asigurat un nutreț valo
ros, mai bogat în proteine. Pentru 
hrana tineretului ovin s-a rezervat 
o pășune separată, de cea mai bună 
calitate.

Spre a se evita degradarea com
poziției floristice prin pășunatul prea 
de timpuriu, primăvara se asigură 
hrana oilor prin însămînțarea unor 
suprafețe cu secară pentru masă 
verde, care se folosește în cursul 
lunii aprilie și la începutul lui mai. 
Cu multă strășnicie se respectă și 
o serie de reguli privind folosirea 
pășunilor în timpul verii. In gos
podărie s-a renunțat complet la pă
șunatul pe vreme de arșiță. In 
schimb, s-a organizat temeinic pă
șunatul de noapte și îndeosebi sea
ra tîrziu și dimineața devreme. In 
gospodărie s-au alcătuit grafice 
care indică orele la care trebuie să 
înceapă și să se termine pășunatul 
animalelor. Intre alte metode se a- 
plică și tîrlirea pășunilor, care con
stituie ce] mai ieftin mijloc de fer
tilizare.

Iarna, hrănirea oilor, ca și a celor
lalte specii de animale, se face pe 

baza rațiilor întocmite de specialiști. 
La alcătuirea rațiilor se ține seama 
de cerințele animalelor și de resur
sele de furaje existente. In mod di
ferențiat, cu cea mai mare grijă, se 
folosesc nutrețurile concentrate.

în prezent se aplică și o serie de 
metode eficiente de preparare a fura
jelor grosiere. întreaga cantitate de 
paie și coceni destinată bovinelor 
este tocată și amestecată cu sfeclă 
mărunțită și melasă diluată. Acest 
amestec se ține pentru dospire în ba
zine, timp de 48 de ore. avînd ca 
efect îmbunătățirea calităților gusta
tive și consumarea în întregime de 
către animale. Cu mult discernămînt 
se folosesc și nutrețurile suculente, 
între altele, amestecul de sfeclă se- 
mizaharată și nutrețuri însilozate în 
rație contribuie la îmbunătățirea ac
tivității microflorei în stomacul ani
malelor rumegătoare, ceea ce are ca 
efect valorificarea mai economică a 
furajelor și mărirea producției. In 
ultima perioadă de gestație nutrețul 
însilozat este scos din . rația oilor și 
a vacilor, fiind înlocuit cu alte sucu
lente. Se folosesc și alte metode efi
ciente. cum sînt prepararea fainei de 
fîn și folosirea ei în hrana animale
lor tinere și a păsărilor etc.

în gospodărie se simte nevoia unei 
corelări mai judicioase între crește
rea numărului de animale și asigu
rarea furajelor, pentru a se obține 
producții tot mai mari de lapte, car
ne, lînă.

EMERIC SZABO 
Erou al Muncii Socialiste 

directorul gospodăriei

La nivelul 
fiecărei 
brigăzi

ALEXANDRU COPANI 
brigadier

La Valea lui Mihai există părerea 
că gospodărirea chibzuită, atunci 
cînd este privită numai la nivelul 
întregii unități, este un fel de a sta 
cu capul în nori. Cu totul alta este 
privită problema gospodăririi chib
zuite la nivelul fiecărei brigăzi.

— Gospodăria noastră — ne spune 
tov. Paul Tegzeș, șeful serviciului 
plan-producție — are în total 28 de 
brigăzi, dintre care 14 în zootehnie, 
7 în cultura mare și 7 pomiviticole. 
Fiecare brigadă își gospodărește în 
așa fel fondurile și mijloacele puse 
la dispoziție încît să realizeze și să 
depășească producția planificată și 
să reducă costul lucrărilor. Lunar, 
în cadrul brigăzilor se analizează 
cheltuielile efectuate față de 
cele prevăzute, executarea lucră
rilor necesare, realizarea producții
lor prevăzute în zootehnie etc. Atît 
pe secții, cît și pe brigăzi, se urmă
rește realizarea de beneficii, luîndu- 
se măsuri corespunzătoare de mărire 
a producției și de reducere a prețu
lui de cost. în plus, la nivelul secții
lor se analizează periodic și realiza
rea planului de livrare a producției- 
marfă. înaintea fiecărei campanii 
agricole se stabilesc planuri de mă
suri pe baza consultării largi a me
canizatorilor. Bună s-a dovedit și 
analizarea rezultatelor întrecerii so
cialiste între secții, brigăzi și oameni, 
la sfîrșitul fiecărei campanii agricole.

De mare însemnătate este faptul 
că organizația de bază și consiliul 
gospodăriei s-au îngrijit ca în frun
tea brigăzilor să fie încadrați cei mai 
destoinici oameni, care au expe
riență în organizarea bună a muncii 
și aplicarea metodelor agrozootehni
ce înaintate. Ne mîndrim cu briga
dieri ca loan Bucur, care de pe 223 
de hectare a realizat 5 919 kg de po
rumb boabe la ha, Iosif Sas, care de 
pe 115 ha a obținut 5 992 kg de po
rumb boabe la ha, și mulți alții.

Fiecare brigadă manifestă o grijă 
deosebită pentru ridicarea calificării 
fiecărui muncitor la locul de produc
ție. Pe baza rezultatelor obținute, 
la sfîrșitul anului trecut au fost tre
cuți în rîndul fruntașilor 112 meca
nizatori, tractoriștii Gavril Zida, 
Gavril Fiilop, Ștefan Piue, Gheor- 
ghe Struțui, îngrijitorii de animale 
Ștefan Vaida, Ioan Robotin, Gavril 
Chereși, Gheorghe Bocor, Iuliu 
Molnar și alții.

In gospodărie se desfășoară acum 
cursurile învățămîntului agrozooteh
nic. Organizarea învățămîntului pe 
brigăzi, ținîndu-se seama de specifi
cul muncii, aplicarea directă în pro
ducție a celor învățate la cursuri 
constituie garanția că gospodăria va 
obține rezultate tot mai bune.

Primii doi gemeni din acest an 
obținuți de la turma lui ALEXAN

DRU SZOlCE

IULIU MOLNAR 
cioban fruntaș

IOAN JELNIC II 
cioban Iruntaș

Constantin BORDEIANU

IOAN POLENSCHI, tatăl și fiul, au nu numai același nume, ci și aceleași 
preocupări. Iată-I, in fotografie, prezentînd doi dintre berbecii recor- 

dlști ai gospodăriei

Cum s-au obținut realizările a- 
mintite ? La întrebarea aceasta ne 
răspunde tov. Emeric Szabo, direc
torul gospodăriei.

— Realizările noastre se datoresc 
hărniciei și priceperii cu care mun
cesc lucrătorii gospodăriei, pasiunii 
pentru aplicarea metodelor agro
zootehnice înaintate. Consiliul gos
podăriei și organizația de partid se 
îngrijesc de crearea condițiilor pen
tru realizarea și depășirea sarcini
lor încă de la defalcarea planului 
pe secții și brigăzi. Fără să negli
jăm nici unul din sectoarele de ac
tivitate, acordăm principala atenție 
griului și porumbului.

De fiecare dată specialiștii și me
canizatorii gospodăriei vin cu obser
vații proprii privind aplicarea unor 
noi măsuri și metode izvorîte din 
experiența lor, ceea ce face să creas
că gradul de tehnicitate în activita
tea de sporire a producției. Pe acea
stă bază, executăm fiecare lucrare 
în momentul cînd asigură o eficien
ță economică maximă. Am ajuns să 
cunoaștem caracteristicile fiecărei 
parcele de teren și nevoile de în
grășăminte. Anul trecut au fost în
grășate 1 059 ha teren cu 30 274 tone 
gunoi de grajd și 3 977 ha cu 1 578 
tone de îngrășăminte chimice. Desi
gur că toate acestea au fost admi
nistrate diferențiat. Gunoiul de 
grajd se împrăștie pe cîmp în pri
mul rînd toamna, pentru a fi îngro
pat sub brazdă. Cu cea mai mare 
grijă păstrăm și folosim îngrășămin- 
tele chimice. Superfosfatul se dă o 
dată cu arătura adîncă, iar azotatul 
de amoniu îl împrăștiem în mai 
multe reprize, după cerințele plan
telor. La grîu și secară, pe 1 000 ha, 
am împrăștiat cu mașina cîte 80-100 
kg azotat de amoniu spre sfîrșitul 
lunii februarie în mustul zăpezii. In 
urma aplicării cu strictețe a tuturor 
metodelor agrotehnice, la secția II, 
pe o suprafață de 76 ha, s-au obți
nut în medie anul trecut cîte 3 759 
kg grîu la ha, iar la secția III pe 
262 ha s-au realizat cîte 3 326 kg la 
ha. Pe aceste suprafețe s-a aplicat 
și o îngrășare suplimentară mode
rată cu 50—60 kg azotat de amoniu 
la ha în luna mai, ceea ce s-a do
vedit justificat pentru condițiile 
noastre. Ținem întrutotul seama de 
faptul că este puțin eficientă admi
nistrarea cu întârziere a îngrășămin
telor chimice la grîu toamna, cînd 
plantele nu mai au timp să se dez
volte suficient pentru a intra vigu
roase în iarnă sau primăvara, cînd 
se prelungește vegetația.

Și la porumb, în afară de fertili
zarea terenului o dată cu arăturile 
adînci de toamnă, a dat bune rezul
tate administrarea a 80—100 kg azo
tat de amoniu la ha, cu mașina 
2 SPC 2.

Unul din principalele obiective
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„BIBLIOTECA PENTRU TOȚI“
Apariția și mai ales înmulțirea în 

anii din urmă, la noi ca și în alte 
țări, a colecțiilor „de buzunar", de 
mare tiraj, reflectă una din cerințele 
epocii noastre : curiozitatea intelec
tuală a omului răsfrîntă în domenii 
din cele mai diferite impune un efort 
de selecție și de sistematizare din 
partea instituțiilor culturale. Vrem să 
cunoaștem mai mult, interesul nostru 
nu se oprește, cum se întîmpla cu 
ani înainte, numai la unul sau două 
domenii de activitate. Ziarele, ra
dioul și televiziunea vehiculează cu
rent noțiuni care cu două-trei dece
nii în urmă păreau de domeniul 
strictei specialități, în atenția noas
tră au intrat literaturi ignorate pînă 
nu de mult, continente întregi ni s-au 
înfățișat ca posesoare ale unor cul
turi străvechi. Devine o necesitate 
prezentarea operelor fundamentale 
în cadrul unor colecții care, pornind 
de la ceea ce cultura omenească a 
păstrat prin milenii, să adauge ne
contenit autentice valori artistice.

0 colecție de tradiție
Incepînd din ianuarie 1960 s-a 

impus In viața noastră cultu
rală, într-un nou format, „Biblio
teca pentru toți", colecție de 
mare tiraj și de mare răspîndire 
îndeplinind o nobilă misiune. Este 
o colecție cu tradiție, care ală
turi de altele similare apărute în 
trecut, cum a fost „Lectura" — 
dar care n-au avut din păcate o 
viață prea lungă — și-a păstrat, 
iar acum și-a împlinit țelurile 
primordiale, devenind un instru
ment de preț al mișcării noastre 
intelectuale. începuturile ei le aflăm 
spre sfîrșitul secolului trecut, în anul 
1895, cînd folcloristul Dumitru Stăn- 
cescu și librarul Carol Muller au 
inaugurat această colecție, tipărită 
uneori cu grele sacrificii, susținută 
alteori datorită entuziasmului unor 
cărturari. Timp de mai multe decenii 
„Biblioteca pentru toți" a constituit 
hrana spirituală a oamenilor modești 
dar sinceri iubitori ai literaturii, care 
datorită ei puteau să-și procure la 
un preț destul de mic ceea ce pe 
atunci constituia un lux : cartea. 
Mulți își amintesc cu emoție vo
lumașele cu coperți galbene, tipă
rite destul de precar, pe care le 
aflam prin rafturi și colțuri prăfuite 
de librării. Ele ne-au prilejuit întîl- 
nirea cu multe din operele clasicilor 
literaturii romîne și cu neuitate ca
podopere ale culturii universale. Și 
deși anii au adăugat în biblioteca 
noastră cărți mai îngrijit și mal fru
mos tipărite, de aceste volume nu ne 
despărțim, pentru că sînt deopotrivă 
mărturia unor gindurl bune și a unei 
fapte entuziaste ca și a drumului 
imens pe care l-am parcurs în acești 
șaptezeci de ani. Ele ne prilejuiesc 
un sentiment de recunoștință față de 
intelectualii care în împrejurări ne
prielnice au asigurat apariția acestei 
colecții, la atît de dese răstimpuri 
amenințată cu dispariția. Amintirile 
contemporanilor ne vorbesc de pro
zatorul și poetul Vasile Demetrius. 
— directorul „Bibliotecii pentru toți" 
în anii dintre, cele două războaie — 
care cu dăruire a căutat și a izbutit 
să imprime colecției o ținută, cultu
rală aleasă, luptînd cu mercantilis
mul, spiritul de improvizație și de 
speculă al editorilor. . . >

Continuînd această tradiție, „Bi
blioteca pentru toți" împlinește as
tăzi un deziderat, nerealizat atunci 
decît parțial, din pricina puterii re
duse de răspîndire a cărții și a con
cesiilor care trebuiau făcute editori
lor particulari : tipărirea operelor 
literare fundamentale la prețuri cit 
mai accesibile, într-o suită care să 
asigure pătrunderea celor mai de 
seamă lucrări ale culturii în rîndu- 
rile celor dornici să le cunoască.

Pornind de la doi factori: periodi
citatea și tirajul, ne putem da sea
ma ce imens rol cultural are această 
colecție. în fiecare sîmbătă cititorul 
știe că va afla în librării o valoroa
să operă literară într-un tiraj mediu 
de 50 000 de exemplare și care urcă 
nu de puține ori spre și peste 
100 000 1 Astfel că, la sfîrșitul a 
cinci ani de apariție, „Biblioteca

în Editura pentru literatură univer
sală a apărut în condiții grafice deose
bite o frumoasă ediție bibliofilă: 
SHAKESPEARE — „TEATRU". Volu
mul, care se deschide cu un cuvînt îna
inte semnat de Mihnea Gheorghiu, cu
prinde piesele „Henric al V-lea“, „Ri
chard al III-lea", „Visul unei nopți de 
vară", „Cum vă place", „Romeo și Ju
liets", „Hamlet", „Othello", „Macbeth", 
„Regele Lear", „Antoniu și Cleopatra", 
„Timon din Atena" și „Furtuna".

Aceeași editură a tipărit o intere
santă culegere de texte critice ce reu

pentru toți" însuma 268 de numere, 
alese din douăzeci și patru de lite
raturi naționale însumînd 13 530 000 
exemplare. Ceea ce, trebuie să re
cunoaștem, reprezintă o însemnată 
operă de cultură, necesitînd efor
turi și o muncă nu numai competen
tă dar și ritmică, un efort de se
lecție și de organizare soldat cu 
rezultate remarcabile. Să ne gîn- 
dim că în fiecare sîmbătă cititorul 
știe că în „Biblioteca pentru toți" 
va găsi o operă literară verifica
tă de timp, indispensabilă for
mării orizontului său spiritual, 
care să satisfacă nu numai do
rința de lecturi interesante dar să 
și rămînă statornic în bibliotecă. 
„Biblioteca pentru toți' nu oferă 
numai atributele și avantajele pre
țului redus, ale formatului de buzu
nar, ale unui mare tiraj, ale posibi
lității unei rapide distribuiri; ci și 
chezășia prestigiului.

Așa cum se poate vedea par- 
curgînd titlurile apărute pînă acum, 
năzuința principală a editurii a fost 
includerea unor opere de înaltă ținu
tă artistică, începînd cu creația 
populară și Homer și încheind cu 
mari scriitori ai secolului douăzeci, 
căutîndu-se ca acestea să fț,e, mai 
ales în anii de început ai colecției, 
opere de largă accesibilitate. Apli
cat cu pricepere și gust, criteriul a- 
cesta s-a soldat cu rezultate 
fericite; cercetînd cele aproape 
trei sute de numere vom observa 
că marea majoritate și-au ocupat 
locul meritat. Pot exista firește dis
cuții asupra prezenței unei opere 
înaintea alteia, se pot naște între
bări cu privire la anume omisiuni 
din planurile de pînă acum, dar 
esențial rămîne faptul că drumul 
colecției cuprinde jaloanele cele mai 
ferme ale literaturii romînești și uni
versale.

Lăudabila inițiativă de a explora 
literaturi naționale cît mai diferite 
a avut drept rezultat tipărirea gnor 
opere reprezentative de mare însem
nătate ale unor popoare cîteodată 
mai puțin cunoscute cititorilor noștri. 
Este adevărat că au apărut în 
„Biblioteca pentru toți" și lu
crări care, chiar dacă prezintă o 
anumită însemnătate în contextul li
teraturii naționale respective, au o 
circulație internațională mai redusă 
și uneori o valoare artistică ce nu le 
îndreptățește să se înscrie alături de 
marile creații pe care le promovea
ză această colecție. De aceea ni se 
pare că, cel puțin în acest stadiu 
al „Bibliotecii pentru toți", ar merita 
să fie luată în discuție alcătuirea 
unor antologii din diferite literaturi. 
In felul acesta s-ar oferi o imagine 
de ansamblu asupra unei literaturi, 
ce nu poate rezulta uneori din opera 
unui singur autor. După cum cred 
că în „Biblioteca pentru toți" și-ar 
afla locul și antologii tematice și pe 
genuri, care să cuprindă mari creații 
ale literaturii universale.
A

In actualitate
Dar „Biblioteca pentru toți" nu-i nu

mai un tezaur de opere clasice, ci și 
o colecție vie. Intre coperțile căreia 
își află Ioc și producțiile literare de 
seamă ale epocii noastre. Mai timid 
la început, în. ultimii ani,a:cu o 
sporită inițiativă, tfl'„8fbHoTăca pen
tru toți" operele de frunte ale seco
lului încep să-și ocupe locul cuvenit. 
Desigur că alegerea lor presupune 
discernămînt, o matură chibzuință 
pentru a le putea distinge pe acelea 
care reprezintă direcțiile majo
re ale timpului nostru de lucrări 
ce se pot bucura momentan de o răs
pîndire rapidă dar nu-s menite să 
înfrunte timpul. Nu-i însă mai puțin 
adevărat că, printr-o mai judicioasă 
proporționare, „Bibliotecg pentru 
toți" ar putea deveni o colecție cu 
un profil contemporan încă mai ac
centuat.

Iar dacă am ajuns la acest 
capitol, nu-i cazul oare să ne 
întrebăm în ce măsură lucrările scrii
torilor noștri de astăzi își află locul 
în „Biblioteca pentru toți" ? Numele 
multora din ei este prezent pe 
coperta cărților apărute aici, iar în 
vara anului trecut au fost tipărite și 
trei culegeri (lirică, nuvelă, drama

nește studii și însemnări despre 
„SHAKESPEARE ȘI OPERA LUI", 
grupate pe țări și în ordine cronolo
gică. Alături de fragmente din Karl 
Marx, întîlnim texte de Ben Jonson, 
John Milton, S. Coleridge, Go Pao- 
ciuan, Stendhal, Victor Hugo, H. Taine, 
Lessing, Goethe, Bertolt Brecht, A. 
Gramsci, Benedetto Croce, Pușkin, Cer- 
nîșevski, A. V. Lunacearski, Eminescu, 
Caragiale, G. Ibrăileanu, Camil Petres
cu, Ion Marin Sadoveanu, Al. Philip- 
pide și mulți alții. Prefața volumului 
este semnată de Tudor Vianu. 

turgie) din literatura noastră nouă. 
Experiența culegerilor s-a dovedit a 
nu fi lipsită de interes și a dovedit 
că se pot alcătui și alte asemenea 
volume pe teme diferite, dînd pu
blicului posibilitatea să cunoască 
cele mai bune lucrări ale literaturii 
actuale aparținînd scriitorilor din 
toate generațiile.

Perspective
Dacă discutăm despre „Biblioteca 

pentru toți" ca despre una din colec
țiile de cea mai largă răspîndire și 
accesibilitate, cu un rol hotărîtor în 
formarea culturii maselor, trebuie să 
remarcăm că există în acest dome
niu și cerințe care depășesc sfera 
beletristicii. E cazul, cred, ca editu
rile noastre să mediteze asupra mo
dalităților prin care colecțiile de mare 
tiraj își pot lărgi sfera preocupărilor. 
Unele inițiative ale Editurii Tineretu
lui, cum ar fi seria de inițiere în pro
bleme ale artei (muzică, stilistică, 
teatru etc.) ce își va începe apariția 
chiar în acest an, marchează un în
ceput pozitiv. Ar merita să intre în 
discuție posibilitatea ca în viitor „Bi
blioteca școlarului" ca și „Biblioteca 
pentru toți" să cuprindă mai multe 
serîi diferențiate. Unele ar putea, de 
pildă, conține mici volume dedica
te unor probleme culturale, științifice 
și literare, ceea ce numim cartea 
de referință absolut necesară în 
biblioteca noastră nu numai ca 
o vastă enciclopedie, ci și ca 
un dicționar de buzunar, texte 
din marii gînditori, culegeri din cla
sicii criticii de peste hotare și din 
țara noastră, biografii ale unor 
creatori de seamă, lucrări cu carac
ter istoric. De asemenea și-ar dovedi 
utilitatea volume de studii însoțite 
de antologii despre anume perioade 
din evoluția literaturii, artei, științei. 
Unele din aceste lucrări apar acum 
în ediții științifice, adresate specia
liștilor, ediții prevăzute cu un amplu 
aparat critic. „Biblioteca pentru toți' 
ar avea rostul să selecteze esenția
lul, să pună la îndemîna publicului 
larg elementele fundamentale pentru 
înțelegerea unor capitole-cheie ale 
filozofiei, artei, științei.

De-a lungul celor cinci ani de ac
tivitate, „Biblioteca pentru toți" a do
vedit că este o colecție ce tinde să 
țină pasul cu cerințele moderne, cu 
nivelul mereu mai ridicat al cititori
lor noștri. Aparatul critic minimal 
(prefață și tabel cronologic) își do
vedește necesitatea atunci cînd nu 
devine greoi, încărcat șau prea di
dactic. O prefață în „Biblioteca pen
tru toți" este concepută nu ca un 
studiu amănunțit ci ca un ghid com
petent, atractiv și accesibil.

Vorbeam la început despre pre
zentarea grafică a colecției. For
matul, portretul autorului, ca și alte 
elemente au asigurat și ele acestei 
colecții prețuirea meritată din partea 
cititorului. Nu-i mai puțin adevărat 
că, păstrînd caracterele grafice care 
îi conferă individualitatea, s-ar pu
tea găsi soluții mai interesante în 
ceea ce privește aspectul colecției. 
Uneori tiparul este îmbîcsit, făcînd 
anumite pagini greu lizibile, finisajul 
tehnic pare neglijent. In ultimul timp 
ritmicitatea apariției începe să slă
bească, ceea ce poate dăuna răs- 
pîndirii colecției. Cît' privește difu
zarea, cred că o colecție ce se inti
tulează „pentru toți" ar putea fi ofe
rită cititorului nu numai în librării și 
în unitățile aferente. Ritmul modern 
de viață impune și în acest domeniu 
o altă perspectivă, mai multă su- 
pleță din partea celor ce se ocupă 
de difuzarea cărții. Sînt încă posibi
lități nefolosite pînă acum (unele 
chioșcuri din gări, centrele de vînza- 
re a ziarelor etc.) prin care cititorul 
ar lua mai lesne și mai direct contact 
cu această carte. Popularizarea co
lecției este puțin eficientă. Nu 
există un sistem de informare promp
tă a cititorului despre noutățile a- 
părute.

Aceste cîteva sugestii au în ve
dere procesul de evoluție al unei 
colecții ce a realizat și își propune 
și în viitor o operă culturală de 
mare importanță.

Valerlu RÎPEANU

Din programul 
„Elecfrecordului"

Casa de discuri „Electrecord" va 
imprima în primele luni ale anului 
„Simfonia a VI-a‘‘ de Ceaikovski, în 
interpretarea Filarmonicii „George 
Enescu" — dirijor Mircea Basarab, 
un disc cuprinzînd „Variațiuni și 
fugă pe o temă de Purcell" de Brit
ten și Suita de balet „Sărutul zînei" 
de Stravinski, în interpretarea Filar
monicii „George Enescu", dirijată de 
J. Pritchard, un disc cuprinzînd 
două sonate de Beethoven în in
terpretarea lui John Ogdon, un disc 
de muzică veche în interpretarea lui 
J. Liebner și H. Pischner, trei discuri 
cu recitaluri de muzică din opere 
susținute de Zenaida Pally, Petre 
Ștefănescu-Goangă și Ion Buzea, 
în acompaniamentul orchestrei Tea
trului de Operă și Balet condusă de 
Egizio Massini. Va apare, de aseme
nea, un disc cuprinzînd selecțiuni din 
„Prințesa circului" de Kalman, în 
interpretarea lui Ion Dacian și a 
Cleopatrei Melidoneanu.

Discoteca pentru toți, inaugurată 
anul trecut, se va îmbogăți cu patru 
discuri cuprinzînd dansurile „Ciobă
nașul" și „Olteneasca" de Paul Cons
tantinescu, tara'ntela din suita „Mun
ții Apuseni" de Marțian Negrea, 
dansul focului din suita „Amorul 
vrăjitor" de De Falia, Ciaconna de 
Bach, în interpretarea lui H. Szeryng 
și „Mica serenadă" de Mozart.

(Agerpres)

NOI SCURT -METRAJE 
ROMÎNEȘTI

Printre noile scurt-metraje reali
zate de studioul „Alex. Sahia” se 
numără documentarele: „Mirceștii 
în pastel" (scenariul — Paul An- 
ghel; regia — Radu Hangu ; i- 
maginea — Francisc Toth) înfăți- 
șînd peisajul luncii Șiretului și al 
Mirceștilor cîntat de V. Alecsandri. 
„Amintiri contemporane" (scena
riul și regia — Gh. Horvath ; i- 
maginea — Petre Gheorghe ; co
mentariul — Eugen Mândrie) — o 
prezentare a lașului contempo
ran și a constructorilor săi. „Acolo 
unde Carpații întîlnesc Dunărea" 
(scenariul — Marcian Bleahu și 
Ervin Szekler ; imaginea — Tibe- 
riu Olasz ; comentariul — Eugen 
Mândrie), film turistic în culori, 
pentru ecran lat.

Scurt-metraje de știință popu
larizată : „Călătorie imaginară" 
(scenariul — Ion Mînzatu și Mir
cea Popescu; regia — Mircea 
Podbscu ; imaginea — Laurențiu 
Mărculescu) prezintă spectatoru
lui teoria relativității prin inter
mediul unei istorioare accesibile ; 
„Pădure și nisip" (scenariul și re
gia — Maria Săpătoru și Eva 
Sîrbu ; imaginea — Francisc Pa- 
takfalvi) despre flora și fauna pă
durii Letea ; „Miniaturi în tehni
că" (scenariul și regia — Paul 
Cojocaru ; imaginea — Constan
tin Teodorescu) despre semi
conductor! ; „Casa cetate" (sce
nariul și regia — Petre Sirin ; 
imaginea — Liviu Nițu) Consacrat 
arhitecturii populare oltenești ; 
„Celule amețite" (scenariul și re
gia — Ladislau Karda ; imaginea
— Victor Popescu), despre efec
tele pe oare le produce alcoolul 
asupra organismului omenesc ; 
„Noi și soarele” (scenariul și re
gia — Zoltan Terner; imaginea — 
Wilfried Ott), o prezentare a cer
cetărilor care se fac în cadTul 
anului internațional al „soarelui 
calm".

Dintre filmele terminate recent 
mai amintim : „Comori de artă 
rominească*  (scenariul și regia

Versurile publicate în ultima vre
me în revistele noastre literare o- 
glindesc căutările creatoare ale 
poeților din toate generațiile, efor
tul lor de a adinei temele inspirate 
din actualitate, de a-și spori și per
fecționa mijloacele cu care se apro
pie de realitatea socialistă, de viața 
spirituală bogată a omului contem
poran.

Cititorii întîmpină cu bucurie fie
care poezie nouă pe care le-o dăruie, 
cu aceeași energie lirică neostenită, 
Tudor Arghezi, prezent săptămînă 
de săptămînă în paginile revistelor. 
Noile versuri ale lui Al. Philippide 
aduc și ele expresia unei conștiințe 
poetice deschise suflului întăritor al 
vieții de astăzi, mărturisind o ne
stinsă sete de acțiune creatoare, un 
mesaj activ, ca în acel frumos poem, 
„Înălțare", publicat nu de mult în 
„Luceafărul". Poezii însuflețite de 
idei generoase, exprimând tumultul 
interior al creatorilor noii lumi, vi
brația în fața realizărilor mărețe ale 
omului de azi au publicat și poeți 
din celelalte generații și amintim, 
dintre acestea, ciclurile recente sem
nate de Al. Andrițoiu, poezii cum 
sînt „Patria" de Cezar Baltag, „Pri
mul poem" de Darie Novăceanu, 
„Sentimentul țării" de Nichita Stă- 
nescu ș.a.

Alături de creațiile valoroase, de 
experiențele poetice interesante, cu 
adevărat înnoitoare, mai apar 
însă și lucrări care produc o 
notă discordantă. Destul de frec
vent în ultima vreme revistele oferă 
găzduire și unor exerciții lirice lip
site de perspectivă, producții de- 
vitalizate, care nu spun nimic sau 
mai nimic nici despre spiritul epocii 
în care au fost scrise, nici despre ori
ginalitatea poetică a autorilor lor.

— Pavel Constantinescu ; imagi
nea — Gh. Herschendorfer; co
mentariul — Eugen Schileru) și 
„Imagini grăitoare" (scenariul — 
C. Dorjan ; comentariul — E. Mân
drie ; regia — Marius Oniceanu ; 
imaginea — Constantin Dembin- 
schi), consacrat pavilionului Ex
poziției realizărilor economiei na
ționale.

REVISTA REVISTELOR

PE MARGINEA UNOR VERSURI

TELEVIZIUNE

„BAȚA SĂLBATICĂ" de Ibsen
Piesele lui Ibsen, în care recu

noaștem azi opere inaugurale ale 
teatrului social modern, au stîrnit 
din prima clipă revolta publicului 
burghez puritan și conformist. Desi
gur, dramaturgul norvegian nu era 
primul, în lumea capitalistă a secolu
lui al XIX-lea, care să fi adus pe 
scenă căsnicii întemeiate pe în
șelăciune sau nelegiuirile făptuite 
din dorința de înavuțire — melodra
ma inventariase cu decenii în urmă 
zecile de abateri de la poruncile de
calogului. Deosebirea de optică este 
însă fundamentală. Melodrama înfă
țișa viciul ca pe un caz particular, 
ca pe o excepție de la regulă, în vre
me ce Ibsen venea să spună și să 
arate că societatea vremii sale este 
viciată în structura ei. Dacă melo
drama cultiva spiritul de compasi
une și de filantropie, credința in 
binefacere, în „gindul cel bun", care 
va duce la îndreptarea răului, Ib
sen respinge cu violență asemenea 
false soluții.

„Rața sălbatică", tablou al vieții 
de un tulburător realism, e în ace
lași timp o piesă polemică, de idei. 
După metoda sa preferată, autorul 
„scormonește lucruri uitate de mult", 
pentru a descoperi cauzele prăbuși
rii umane a familiei Ekdal. împinși 
de marele fabricant și negustor 
Werle în brațele dezonoarei și mi
zeriei, bătrînul Ekdal și fiul lui, Hjal- 
mar, s-au resemnat cu soarta lor și 
chiar au acceptat „sprijinul mărini
mos" al aceluia care le-a speculat 
fără scrupule naivitatea. Ca și rața 
sălbatică rănită, care se acomodea
ză încet, încet cu captivitatea, ei 
au dat uitării viața liberă, „vînează" 
în pod iepurași de casă, încîntîn- 
du-se cu iluzia că străbat pădurile 
după urși și respiră aerul tare al 
înălțimilor. Această metaforă expri
mă profund sensul întregii lor exis
tențe. „Binefăcătorul" lor, Werle, pe 
care Hjalmar îl consideră „un om de 
inimă", l-a transformat pe falnicul 
locotenent Ekdal de altădată într-un 
milog nedemn iar pe Hjalmar în soțul 
fostei sale amante,, de care voise să 
scape cînd ea aștepta un copil. In
dignat de atmosfera închisă și fal
să din această casă, unde „nimeni 
nu vorbește despre lucruri neplăcu
te", tînărul Gregers Werle se deci
de să spună adevărul. Dar Gre
gers este un om al principiilor ab
stracte, al cuvintelor frumoase. El 
apelează la sentimentele înalte ale

Tonalitatea lor minoră, intimistă 
produce o impresie de atemporalita
te. Ce se transmite, de pildă, în poe- 
•zia „Gînd de toamnă" de Iulia Ale
xandru apărută în „Contemporanul"? 
Că oamenii, presimțind toamna a- 
proape, „zile întregi au adunat / ier
buri moarte, / frunze uscate / și 
le-au dat foc" iar poeta, cuprinsă 
„de un gînd mâhnit", se uită „din 
casă / Cum arde-n grădină, / Lu
mina gutuilor". Pare o notație în 
maniera vechilor poezii „de al
bum". Pentru o revistă care în ge
neral publică destul de puțină poe
zie (chiar cea la care ne referim 
este singura apărută în numărul 
respectiv) oare criteriile de selecta
re nu sînt prea puțin exigente ?

Versuri de aceeași factură citim 
și în alte reviste. Un autor publicat 
in „Steaua", Emil Bunea, ne comu
nică ■: „Cu gindul uneori, mă urc / 
In cîte-un tren de rută lungă / Du- 
oînd în mină numai servieta". Mai 
departe aflăm că trece „dintr-un 
vagon în altul / privind la fiecare 
om" pînă cînd „Tîrziu, m-așez lingă 
un ceferist / Care de-ahia trezit în
treabă / Iar eu răspund: / Plouă 
de mult, / de la mărfarul șase sute 
trei".,. Asta e toată poezia I O nota
ție banală, lipsită de semnificație, 
de fior poetic. Se vede că autorul 
unor astfel. de versuri împărtășește 
prejudecata despre tehnica notației 
detașate, impersonale, care ar duce, 
ea singură, la un lirism al simpli
tății maxime. Dar simplitate nu în
seamnă lipsă de substanță și se știe 
că orice tehnică poetică rămîne 
moartă otita vreme cît nu e che
mată să valorifice un conținut de 
idei lirice. Faptul de a nu spune ni
mic primește alteori aparența me
ditației adinei, poetul adoptă o gesti

lui Hjalmar, vrea să-l purifice sufle
tește, fără să înțeleagă că acesta 
nu este decît un laș care se gîndeș- 
te numai la sine și care se teme 
să-și asume vreo răspundere în 
viață. In schimb, frazeologia lui 
Gregers găsește ecou în inima mi
cuței Hedwiga. Sensibila fată de 15 
ani se sinucide, sperînd că sacrifi
ciul ei îi va reda lui Hjalmar încre
derea și liniștea. Jertfă inutilă, 
căci filistinul Hjalmar, după o scur
tă și derizorie criză de nervi, își 
pregătea deja calea spre un com-

Ion Marinescu (Gregers) și Octavian Cotescu (Hjalmar)
promis călduț. Drama se împletește 
cu o satiră amară la adresa predi
cilor compătimitoare, a îndemnurilor 
la autoperfecționare morală. Ibsen 
eta un lucid, un inamic al tuturor 
amăgirilor și de aceea piesele sale 
au un timbru atît de contemporan.

Prezentînd „Rața sălbatică' la te
leviziune, regizorul Petre Sava Bă- 
leanu a scos în evidență cu multă 
claritate ideile fundamentale ale a- 
cestei lucrări, pe care unii au soco
tit-o fără temei încîlcită și obscură. 
Caracterele au fost definite precis, 
cu grijă pentru autenticitate și de
taliu, fără să se piardă în același 
timp subtextele, substratul simbolic. 
Integrîndu-se justei concepții regizo
rale, echipa de actori, excelentă, 
s-a dovedit unitară și prin stilul de 
joc adoptat.— un stil care refuză 
efectele melodramatice, cu alte cu
vinte refuză să ne stoarcă lacrimi 
nemeritate și să ne împiedice să a- 
doptăm o poziție critică. Oare nu 
ne putea înduioșa întîmplarea bie
tului Hjalmar, care se trezește după 
ani că propria lui fiică nu-i apar
ține ? Dar Octavian Cotescu, fidel 
textului și adevărului vieții, a făcut 
un remarcabil portret al micului 
burghez egocentric, incapabil să 
privească viața în față, indiferent 
la soarta celor din jurul său și gata 
oricînd să-și plîngă singur de milă. 
In ultimele două acte, cînd isteria 
se unește cu poza și chiar cu o a- 
numită satisfacție de sine („Ia pri
viți, sînt și eu om, sufăr" — pare a 
spune filistinul jucîndu-și „marea 
scenă", înainte de a trece la con
cesii), interpretarea a fost de o rară 
subtilitate. Prin contrast, cîtă admi
rație ar fi putut trezi la o privire 
superficială gestul nobil al fiului de 
bogătaș Gregers Werle, care renun
ță la toate privilegiile sale și se de
dică unei opere umanitare 1 Ion Ma
rinescu a relevat însă ineficiența 
gestului; jocul său sobru, neretoric, 
de o mare tensiune interioară, a avut 

culație largă, teatrală, apelează la 
epitete sonore sau la nume mitolo
gice, dar rezultatul e același: 
lipsa de conținut, de substanță 
poetică. In alte împrejurări, ase
menea aspecte se unesc cu obscuri
tatea expresiei, care ar vrea să suge
reze marea profunzime și complexi
tate a unor frămîntări cu neputință 
de redat în termeni limpezi, accesibili 
cititorului. Sînt atitudini pe care un 
recent poem cu adresă satirică, sem
nat de Al. Philippide, le ironiza: 
„Un scris din care nimeni nu-nțele- 
ge, / Din care doar atît puteți a- 
lege / Că eu exist, făptură sibilină, / 
La pragul dintre viață și mașină"...

E păcat că și un poet cu îndelun
gată activitate lirică, autor ■ al unor 
volume de valoare recunoscută, cum 
e Virgil Teodorescu, a publicat nu 
de mult în „Gazeta literară" o poe
zie ermetică, deconcertantă prin 
lipsa de sens a unor imagini. Se 
spune acolo că marea este... „ca un 
canat atirnat", că „o fată avea un 
surîș ca un pistol gol" pe care îl as
cundea „în părul ei gros, păr de 
nămol" etc.

Fără îndoială că limbajul poeziei 
are un caracter specific, metaforic, 
și e lucru știut că forța de a sub
linia cu toată pregnanța o idee sau 
un sentiment poetic provine de 
multe ort tocmai din alăturările ne
prevăzute de termeni, din aspectul 
inedit, neașteptat al imaginilor. 
Pentru a realiza emoția lirică, poe
tul are înaintea sa o infinitate de 
mijloace expresive dar valoarea a- 
cestora nu poate fi despărțită de 
necesitatea comunicării unui sens, 
a unei semnificații înalt omenești 
— rațiunea de a fi a poeziei ade
vărate dintotdeauna.

C. POENARU 

durltatea și necruțarea unei confrun
tări răscolitoare a „bunelor intenții*  
cu faptele și cu consecințele lor. 
Fory Etterle a dat negustorului Werîe 
acea expresie dezabuzată, parcă 
lipsită de viață, pe care o capătă 
deseori la bătrînețe oamenii avizi 
de avere. Tînără actriță plină de 
sensibilitate, Valeria Seciu a găsit 
nuanța exactă pentru a ne trans
mite candoarea, sinceritatea Hed- 
wigăi, fără a acorda însă actului ei 
necugetat o aureolă „salvatoare" ; 
în privirile ei se citea deruta 

și exaltarea puerilă. Gina Pa- 
trichi, cu intuiția și cu puterea 
de transfigurare pe care i le-am 
apreciat în repetate rînduri, a 
creat — în rolul nevestei lui Hjal
mar — o femeie cu un orizont li
mitat, care-și pune pecetea în fe
lul de a vorbi, în mișcări, în fiecare 
reacție. George Constantin, cu per
sonalitatea sa actoricească ce se 
impune chiar și într-un rol scurt, a 
făcut din doctorul Relling nu un ci
nic (cum a fost deseori interpretat), 
ci un om superior, îndurerat și dez
gustat de mediocritatea lumii din 
jurul său. Costel Constantinescu, in- 
terzieîndu-și pe bună dreptate să 
devină lacrimogen, a rămas totuși 
cam șters, n-a sugerat golul sufle
tesc al bătrînului Ekdal.

Decorul, semnat de Virgil Miloia, 
mi s-a părut insuficient adaptat ce
rințelor spectacolului. A lipsit a- 
mănuntul revelator (sau, măcar, 
cel vizibil la dimensiunile micului 
ecran) ; de exemplu, podul transfor
mat ad-hoc în parc de vînătoare, 
ar fi trebuit, cred, să aibă o notă 
de sărăcăcioasă contrafacere, de 
tristă artificialitate. Operatorii Emil 
Hențiu, George Dulgheru, George 
Grigorescu și Const. Moțiu au asi
gurat o imagine expresivă, frumos 
cadrată, urmărind atent mișcarea 
în adîncime a personajelor. In ce 
privește calitatea tehnică a transmi
siei, trebuie să spunem totuși că una 
din camere dădea In mod vădit 1- 
magini mai voalate, necontraste, iar 
zgomotele din studio au pătruns u- 
neori în emisie.

Fără a renunța să preia spectaco
lele teatrelor din țară (dar, poate, 
într-un spirit mai selectiv), televiziu
nea are largi posibilități, și de astă 
dată confirmate, de a realiza spec
tacole proprii cu lucrări valoroase, 
originale și străine. Ce va urma, 
după succesul „Raței sălbatice" î

Andrei BAIEANU

Olteancă cu coș cu flori (scoarță de 
lînă) de Aurelia GHEAȚA

Premiera teatrala
Teatrul Regional București a pre

zentat miercuri seara în premieră 
comedia lui Moliere „Școala neveste
lor". Din distribuție fac parte Dimi- 
trie Dunea, Victoria Dinu, Doru 
Atanasiu, Gh. Marinescu, Ion Molin. 
Eugen Petrescu, Jorj Voicu. George 
Costin, Niki R.ădulescu, Aurel Tuil- 
soiu, Șt.efania Georgescu. Regia spec
tacolului este semnată de Ion Simio- 
nescu, scenografia aparține arh. Vla
dimir Popov, iar muzica este com
pusă de Ștefan Mangoianu.
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DESEMNAREA
CANDIDAȚILOR F. D. P.
Pentru sfaturile populare regionale 

Maistrul laminorist

Sosirea unei delegații economice 
a R. D. Germane

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ

Cetățenii circumscripției electora
le nr. 46 din Cîmpia Turzii l-au 
propus drept candidat pentru alege
rile de deputați în sfatul popular re
gional pe unul dintre cei mai cu- 
noscuți inovatori ai Uzinelor „Indus
tria Sîrmei", maistrul șef Alexan
dru Drăgan de la laminorul de pro
file. Ioan Gomboș, Ion Nicușan, 
Palakzi Iosif , Szentonay Andrei 
și alți participanți la adunarea 
circumscripției electorale au arătat 
că maistrul șef Alexandru Drăgan 
este de ani de zile sufletul colec
tivului Alături de alți muncitori 
și tehnicieni din uzină, el a mi
litat pentru introducerea și extinde
rea laminării la toleranțe negative, 
ceea ce a avut drept rezultat obți
nerea de economii de metal și îm
bunătățirea calității producției. Cu 
mult spirit de răspundere se ocupă 
maistrul șef Alexandru Drăgan de 
introducerea noului în procesul de 
producție. Numai în anul trecut, 
împreună cu alți specialiști din sec
ție, au realizat 7 inovații, a căror 
ficiență economică este de circa 

150 000 lei.
în cuvîntul lor, numeroși vorbi

tori au scos în evidență roadele a-

Vicepreședinta cooperativei
Leontina Maxim este una din cele 

mai vrednice femei din cooperativa 
agricolă a comunei Ulmeni, raionul 
Cehu Silvaniei. Pe vremea cină lu
cra ca brigadieră în sectorul legumi
col, a muncit cu spor, alături de 
membrii brigăzii pe care o conducea, 
aducînd o contribuție însemnată la 
întărirea cooperativei. Prețuindu-i 
activitatea membrii cooperativei au 
ales-o vicepreședintă, încredințindu-i 
răspunderea pentru sectorul zoo
tehnic.

Confirmînd încrederea ce i s-a a- 
cordat, Leontina Maxim a muncit și 
aici cu aceeași rîvnă. Rezultatul? Ve
niturile obținute din sectorul zooteh
nic in anul 1964 s-au ridicat la a- 
proape 500 000 lei. Cooperativa agri
colă de la Ulmeni a intrat azi în rîn- 
dul unităților agricole socialiste mi
lionare și se numără printre cele mai 
bune din regiunea Maramureș.

Și pe linie obștească Leontina Ma
xim a muncit cu tragere de ini
mă Fiind aleasă în 1963 deputată 
în sfatul popular comunal, ea a 
fost în fruntea acțiunilor pentru în-

Pentru Marea Adunare
în întreaga țară continuă să aibă 

loc adunările oamenilor muncii în 
care sînt propuși candidații Frontu
lui Democrației Populare în alege
rile pentru Marea Adunare Națio
nală de la 7 martie.

în CAPITALĂ au fost propuși: 
acad. Ion Jalea, artist al poporului, 
președintele Uniunii artiștilor plas
tici, în circumscripția electorală nr 
7 „Dorobanți"; Dumitru Necșoiu, 
prim-secretar al Comitetului raional 
„23 August" al P.M.R., în circum
scripția electorală nr. 16 „Mihai 
Bravu" ; Ion Crlstoloveanu, directo
rul filialei orașului București a Băn
cii de investiții, în circumscripția e- 
lectorală nr. 20 „Vitan“ ; conf. univ. 
Constantin Stătescu, jurist, în cir
cumscripția electorală nr. 23 „Cără
midari" ; Augustin Francisc, condu
cătorul Arhiepiscopiei romano-cato- 
lice de București, în circumscrip
ția electorală nr. 30 „13 Septem
brie" ; Ion Cosma, membru al C.C. 
al P.M.R., președintele Comitetului 
executiv al Sfatului popular al Ca
pitalei, în circumscripția electorală 
nr. 32 „Cotroceni".

în regiunea ARGEȘ au fost pro
puși : Maria Marin, laborantă la în
treprinderea „Textila“-Pitești, în cir
cumscripția electorală nr. 2 Colibași; 
Gheorghe Tuiu, președintele consi
liului regional al sindicatelor, în cir
cumscripția electorală nr. 5 Poiana 
Lacului ; Gheorghe C. Constantin, 
președintele cooperativei agricole de 
producție Făgețelu, în circumscrip
ția electorală nr. 18 Sîmburești ; Mi
hail Florescu, membru al C.C. al 
P.M.R., ministrul industriei petro
lului și chimiei, în circumscripția e- 
lectorală nr. 19 Slatina, Matei Ște
fan, prim-secretar al comitetului re
gional al P.M.R., în circumscripția 
electorală nr. 24 Șerbănești.

în regiunea BACĂU au fost pro
puși : Dumitru Asaftel, inginer a- 
gronom la cooperativa agricolă de 
producție „N. Bălcescu", în circum
scripția electorală nr. 3 Răcăciuni ; 
Anica Boeru, muncitoare textilistă 
la Fabrica de postav Buhuși, în cir
cumscripția electorală nr. 7 Buhuși ; 
Constantin Oprea, mecanic la S.M.T. 
Adjud, în circumscripția electorală 
nr. 9 Homocea ; acad. Costin Neni- 
țescu, director al Institutului de 
chimie organică, în circumscripția e- 
îectorală nr. 19 Piatra Neamț ; Petre 
Lupu, membru al C.C. al P.M.R., 
șef de secție la C.C. al P.M.R., în cir
cumscripția electorală nr. 20 Bicaz, 
Maria Rădăvoi, președinta comite
tului regional al femeilor, în circum
scripția electorală nr. 21 Pipirig.

tn regiunea BANAT : Iuliu Gali, 
/' aistru la Uzinele „Tehnometal“-Ti- 
uiișoara, în circumscripția electorală 
nr. 4 Timișoara Nord-Vest; Ion 
Adom, șef de brigadă la Uzinele de 
vagoane Arad, în circumscripția e- 
lectorală nr. 5 Arad-Vest; Petre 
Blajovici, membru supleant al C.C. 
al P.M.R., prim-secretar al comite
tului regional al P.M.R., în circum
scripția electorală nr. 16 Oțelul 
Roșu ; Iosif Bayerle, membru su
pleant al C.C. al P.M.R., președintele 

plicării politicii partidului de indus
trializare socialistă, de îmbunătățire 
continuă a traiului oamenilor mun
cii, roade pe care le întîlnești și aici, 
ca și în întreaga țară. Uzinele „In
dustria Sîrmei" au crescut și s-au 
modernizat. în Cîmpia Turzii s-au 
construit blocuri cu sute de apar
tamente, școli, complexe comer
ciale, s-au asfaltat străzi, trotua
re. Orășelul s-a înfrumusețat, de
venind o adevărată mîndrie a me- 
talurgiștilor. Locuitorii din cartierul 
Șarît — au arătat unii vorbitori — 
își amintesc că maistrul șef Ale
xandru Drăgan a fost animatorul 
unor acțiuni obștești pentru extin
derea rețelei de apă potabilă și ca
nalizare și a altor acțiuni gospodă
rești.

Cetățenii prezenți la adunare 
și-au exprimat încrederea că tova
rășul Alexandru Drăgan va munci 
și de acum înainte cu entuziasm 
pentru noi realizări în producție, 
pentru buna gospodărire a orașului 
și regiunii.

Al. MUREȘAN 
corespondentul „Scînteil"

frumusețarea și buna gospodărire a 
comunei. Toate acestea au recoman
dat-o cu prisosință spre a fi pro
pusă candidată a F.D.P. în circum
scripția electorală nr. 21 Ulmeni 
pentru alegerile de deputați în Sfa
tul popular regional Maramureș.

Alți vorbitori, printre care Ion 
Staicu, Octavian Lungu, Vasile Iri- 
nieș, au reliefat în cuvîntul lor rea
lizările obținute în comună prin tra
ducerea în practică a politicii parti
dului, realizări care au adus un suflu 
nou, proaspăt în viața satului coope- 
rativizat.

— O cunoaștem pe tovarășa 
Maxim ca pe o femeie harni
că, pricepută, care nu-și precu
pețește eforturile pentru realizarea 
sarcinilor ce-i revin, a spus în adu
nare învățătoarea Maria Moraru. Ca 
deputată comunală, și-a adus un 
aport deosebit la electrificarea co
munei Ulmeni. Sîntem siguri că va 
răspunde prin fapte încrederii ce i 
s-a acordat.

loan VLANGA 
coresp. „Scînteil"

Colegiului regional de partid, în cir
cumscripția electorală nr. 18 Gătaia : 
Richard Winter, membru al Birou
lui C.C. al U.T.M., în circumscripția 
electorală nr. 21 Lipova ; Ion Glu- 
vacov, membru al C.C. al P.M.R., 
secretar al comitetului regional al 
P.M.R., în circumscripția electorală 
nr. 24 Moldova Nouă ; Dușan Vla- 
sici, președintele cooperativei agri
cole de producție Variaș, în circum
scripția electorală nr. 27 Variaș, 
Anton Breitenhofer, membru al C.C. 
al P.M.R. redactor șef al ziarului 
„Neuer Weg", în circumscripția e- 
lectorală nr. 30 Peciu Nou.

în regiunea BRAȘOV au fost pro
puși : Emil Oniga, director general 
al Uzinelor „Tractorul", în circum
scripția electorală nr. 2 Tractorul; 
ing. Vasile Vulcu, prodecan al Fa
cultății de tehnologia construcțiilor 
de mașini — Institutul politehnic, în 
circumscripția electorală nr. 4 
Schei-Brașov; Gheorghe Szoldoș, 
directorul S.M.T. Tîrgu Secuiesc, în 
circumscripția electorală nr.’7 Tîrgu 
Secuiesc ; Coloman Kelcmen, tehni
cian la Uzinele „Electroprecizia“-Să- 
cele, în circumscripția electorală 
nr. 9 întorsura Buzăului; Elena 
Kaszoni, textilistă la Uzinele textile 
Prejmer, în circumscripția electora
lă nr. 11 Sf. Gheorghe ; general-co
lonel Ion loniță, membru supleant 
al C.C. al P.M.R., adjunct al minis
trului forțelor armate, în circum
scripția electorală nr. 13 Făgăraș ; 
Eduard Eisenburger, redactor șef 
al ziarului „Volkszeitung", în cir
cumscripția electorală nr. 16 Cisnă- 
die; Wilhelm Lutsch, inginer la 
Uzinele „Metalurgica“-Sibiu, în cir
cumscripția electorală'nr. ,17 Ocna 
Sibiului; Aldea Militaru, prim-se
cretar al comitetului regional al 
P.M.R., în circumscripția electorală 
nr. 18 Sibiu-Sud ; Ion Bordaș, se
cretar al comitetului regional de 
partid, în circumscripția electorală 
nr. 21 Blaj ; Filip Geltz, vicepre
ședinte al Centrocoop, în circum
scripția electorală nr. 25 Agnita ; 
Ion Mărcuș, președintele comitetu
lui executiv al sfatului popular re
gional, în circumscripția electorală 
nr 26 Rupea.

în regiunea BUCUREȘTI au fost 
propuși : Gherghina Cojocaru, pre
ședinta cooperativei agricole de pro
ducție Cuza Vodă, în circumscripția 
electorală nr. 6 Cuza Vodă ; Hara- 
lambie Alexe, prim-secretar al Co
mitetului raional Lehliu al P.M.R., 
în circumscripția electorală nr. 15 
Răzvani ; Gheorghe Anghelescu, 
mecanic de locomotivă la depoul 
C.F.R. Roșiorii de Vede, în circum
scripția electorală nr. 26 Drăcșani; 
general-locotenent Dumitru Con- 
stantinescu, adjunct al ministrului 
afacerilor interne, în circumscripția 
electorală nr. 33 Slobozia Mîndra ; 
acad. Andrei Oțetea, directorul In
stitutului de istorie al Academiei 
R. P. Romine, în circumscripția e- 
lectorală nr. 34 Urziceni.

în regiunea CLUJ au fost pro
puși : Alexandru Szabo, muncitor la 
fabrica de piele și încălțăminte

Miercuri la amiază a sosit în Ca
pitală o delegație a R. D. Germane, 
condusă de dr. Erich Apel, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
R. D. Germane, președintele Comi
siei de Stat a Planificării. Ea va pur
ta discuții privind colaborarea eco
nomică dintre cele două țări pe pe
rioada 1966—1970.

Pe aeroportul Băneasa, membrii 
delegației au fost întîmpinați de 
Gheorghe Gaston Marin, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri, pre
ședintele Comitetului de Stat al Pla
nificării, Pompiliu Macovei, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
Mauriciu Novac, vicepreședinte al 
C.S.P., funcționari superiori, precum 
și Siegfried Bock, însărcinat cu afa-

Plenara Comitetului Central 
al Uniunii Tineretului Muncitor

în ziua de 20 ianuarie 1965 a avut 
loc plenara Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Muncitor. La lu
crările plenarei au participat mem
brii și membrii supleanți ai C.C. al 
U.T.M., primii secretari ai comitete
lor regionale ale U.T.M., activiști ai 
C.C. al U.T.M., redactorii șefi ai pu
blicațiilor de tineret și copii. La ple
nară au luat parte, de asemenea, ac
tiviști cu munci de răspundere din 
aparatul C.C. al P.M.R., reprezen
tanți ai Consiliului Central al Sindi-

Vernisajul expoziției 
„Sistematizarea 
și arhitectura din Olanda"

în cadrul schimburilor culturale 
dintre R. P. Romînă și Olanda, 
miercuri la amiază a avut loc în 
Capitală vernisajul expoziției „Sis
tematizarea și arhitectura din 
Olanda".

Au ținut scurte cuvîntări Tiberiu 
Niga, membru în Biroul Uniunii ar- 
hitecților din R. P. Romînă, Joost B. 
Haverkorn Van Rijsewijk, ministrul 
Olandei în R. P. Romînă, și ing. 
Willem Dam, reprezentant al Mi
nisterului spațiului locativ și al con
strucțiilor din Olanda.

Expoziția este deschisă în sala din 
Bd. Magheru nr. 32—36.

(Agerpres)

Națională
.Clujeana" din Cluj, în circumscrip

ția electorală nr. 3 Fabrica de ți
garete — Cluj; Roman Moldovan, 
prim-vicepreședinte al Comitetului 
de Stat al Planificării, în circum
scripția electorală nr. 8 Bistrița ; 
acad. Raluca Ripan, președinta Fi
lialei din Cluj a Academiei R. P. 
Romine, în circumscripția electora
lă nr. 9 Lechința; acad. Aurel 
Moga, rectorul Institutului medico- 
farmaceutic, în circumscripția elec
torală nr. 12 Cîmpeni; Virgil Tro- 
fin, membru al C.C. al P.M.R., în 
circumscripția electorală nr. 18 
Gherla ; Clement Rusu, membru al 
C.C. al P.M.R., președintele comi
tetului executiv al sfatului popu
lar regional, în circumscripția elec
torală nr. 23 Năsăud.

în regiunea CRIȘANA au fost 
propuși : Alexandru Sencovici, 
membru al C.C. al P.M.R., minis
trul industriei ușoare, în circum
scripția electorală nr. 6 Marghita ; 
Ilie Tuser, miner la exploatarea Să
lajul, în circumscripția electorală 
nr. 8 Șimleul Silvaniei ; Dumitru 
Turcuș, secretar al comitetului 
regional al P.M.R., în circumscrip
ția electorală nr. 13 Răbăgani; 
Traian Gîrba, președintele comite
tului executiv al sfatului popular 
regional, în circumscripția electo
rală nr. 14 Beiuș; Titus Popovici, 
scriitor, în circumscripția electorală 
nr. 15 orașul dr. Petru Groza ; Ioan 
Pîrvu, secretar al comitetului re
gional al P.M.R., în circumscripția 
electorală nr. 16 Gurahonț, Teodor 
Maghiar, Erou al Muncii Socialiste, 
președintele cooperativei agricole de 
producție Mădăraș, în circumscrip
ția electorală nr. 21 Salonta.

în regiunea DOBROGEA au fost 
propuși : Petre Ionescu, președintele 
comitetului executiv al sfatului 
popular regional, în circumscripția 
electorală nr. 9 Cerna ; Gheorghe 
Hossu, membru al C.C. al P.M.R., 
președintele Comitetului de Stat al 
Apelor, în circumscripția electorală 
nr. 10 Măcin ; Vasile Vîlcu, membru 
al C.C. al P.M.R., prim-secretar al 
comitetului regional al P.M.R., în 
circumscripția electorală nr. 11 Tul- 
cea; ing Vasile Titorenco, directo
rul întreprinderii piscicole Sulina, 
în circumscripția electorală nr. 12 
Sulina.

în regiunea GALAȚI au fost pro
puși : Ana Ursache, tehnician la în
treprinderea textilă-Galați, în cir
cumscripția electorală nr. 2 Galați- 
Est; Constantin Scarlat, membru 
al C.C. aj P.M.R., prim-secretar al 
comitetului regional al P.M.R., în 
circumscripția electorală nr. 6 Brăi- 
la-Sud ; Crăciun Alecu, președintele 
cooperativei agricole de producție 
Băleni, în circumscripția electorală 
nr. 11 Bujor; Anton Moisescu, 
membru al C.C. al P.M.R., președin
tele Crucii Roșii a R. P. Romine, în 
circumscripția electorală nr. 13 Mat
ca ; Eleonora Mărculescu, președin
ta comitetului regional al femeilor, 
în circumscripția electorală nr. 17 
Panciu ; Dumitru Damian, briga
dier al G.A.S. Cotești, în circum
scripția electorală nr. 19 Odobești. 

ceri ad-interim al R. D. Germane la 
București, și membri ai ambasadei.

*
Miercuri după-amiază, tovarășul 

Gheorghe Gaston Marin a primit pe 
dr. Erich Apel, însoțit de Walter 
Falbritter și Giinther Wyschowsky, 
vicepreședinți ai Comisiei de Stat a 
Planificării din R. D. Germană, și 
a avut discuții în legătură cu unele 
probleme de colaborare economică 
dintre R. P. Romînă și R. D. Ger
mană. La întrevedere a asistat Mau
riciu Novac, vicepreședinte al C.S.P., 
precum și Siegfried Bock, însărcinat 
cu afaceri ad-interim al R. D. Ger
mane la București.

(Agerpres)

catelor, Consiliului Național al Fe
meilor, Uniunii de Cultură Fizică și 
Sport, ai unor ministere și instituții 
centrale.

Plenara a analizat contribuția 
tineretului la realizarea și depășirea 
planului de stat pe anul 1964 și a 
stabilit, în lumina hotărîrilor plena
rei C.C. al P.M.R. din 30 noiembrie 
— 1 decembrie 1964, sarcinile ce 
revin organelor și organizațiilor 
U.T.M. pentru mobilizarea tineretu
lui la îndeplinirea planului de stat 
pe anul 1965.

De asemenea, plenara a adoptat 
măsurile privind participarea Uniu
nii Tineretului Muncitor Ia activita
tea Frontului Democrației Populare 
în campania electorală pentru ale
gerea de deputați în Marea Adunare 
Națională și sfaturile populare.

Dezbaterile Plenarei C.C. al 
U.T.M. au scos în evidență hotărîrea 
nestrămutată a tineretului patriei 
noastre de a pune întreaga capaci
tate, energia creatoare și entuzias
mul său în slujba înfăptuirii sarci
nilor planului de stat pe anul 1965, 
a politicii Partidului Muncitoresc 
Romîn de dezvoltare a economiei 
naționale, de ridicare continuă a ni
velului de trai al poporului.

SPORT 
A 
întrecerea hocheiștilor

Campionatul republican de hochei 
pe gheață se apropie de faza finală. 
După cum se știe, campionatul Ca
pitalei a fost cîștigat de echipa 
Steaua, urmată de Dinamo și Știin
ța, iar în țară s-a încheiat etapa re
gională a campionatului. Sîmbătă 23 
ianuarie, la Miercurea Ciuc și Cluj 
vor începe întrecerile zonale. La 
zona a II-a, de la Miercurea Ciuc, 
participă echipele Steagul roșu Bra
șov, Voința Sighișoara (primele două 
clasate din reg. Brașov), Voința 
Miercurea Ciuc, Tîrnava Odorhei, 
Avintul Gheorghieni și Alimentara 
Tg. Mureș (primele patru clasate din 
reg. Mureș-Autonomă Maghiară). 
Pentru zona a treia, de la Cluj, s-au 
calificat echipele Știința Cluj, Șuria- 
nul Sebeș-Alba și Metalul Rădăuți. 
La turneul final pentru titlul de 
campioană, care va începe la 3 fe
bruarie la București, vor participa 
primele două clasate în turneul de 
la Tg. Mureș, echipa cîștigătoare a 
„zonalei" de la Cluj și echipele bu- 
cureștene Steaua, Dinamo și Știința.

Turneul de șah 
de la Beverwijk

Alexandra Nicolau continuă să lie 
lideră în turneul internațional de șah 
de la Beverwijk. în runda a 7-a ea a 
învins-o pe olandeza Mulder. Alte 
rezultate ale rundei : K. Jovanovici- 
R. Jovanovici 1—0, Roodzant-Ivanova 
remiză, Konarkovska- Bruce 1—0, Lit- 
manovicz-Vreeken remiză. S-a Între
rupt partida Timmer-Heemskerk. în 
clasament, Alexandra Nicolau totali
zează 5,5 puncte, urmată de K. Jova
novici și R. Jovanovici (Iugoslavia) 
cu cite 5 și, respectiv, 4 puncte.

Primele meciuri 
ale echipelor noastre 
în „C. C. E." la volei

Echipele de volei Rapid București 
(masculin) și Dinamo București (fe
minin) debutează la sfîrșitul acestei 
săptămîni în noua ediție a „Cupei 
campionilor europeni". Formația 
Rapid întîlnește duminică la Istan
bul echipa turcă Galatasaray. în 
cursul zilei de ieri voleibaliștii ra- 
pidiști au plecat cu trenul spre 
Istanbul. Din lotul feroviarilor fac 
parte, printre alții, Nicolau, PIocop, 
Grigorovici, Mincev. Dinamo Bucu
rești va avea ca adversară echipa 
feminină a aceluiași club. Primul 
meci se dispută tot duminică la 
Istanbul.

PRONOEXPRES
La tragerea Pronoexpres din 20 ia

nuarie 1965 au fost extrase din urnă 
următoarele numere :

39 43 38 4 22 44.
Numere de rezervă : 7 36
Fond de premii : 628 376 lei.

„Un capitol inchis“
Sub titlul „Socialismul creștin pe cele 

de dispariție", comentatorul ziarului 
„NEW YORK TIMES', C. L. Sulzberger, 
analizează situația partidelor de tip 
„democrat-creștin" din țările vest-euro- 
pene.

Una din trăsăturile cele mai interesan
te ale Europei postbelice — scrie au
torul — a fost ascensiunea și decadența 
socialismului catolic. în decurs de 20 
de ani, noi am văzut această mișcare 
politică cîștigind o mare putere tn 
Franța, Italia și Germania occidentală, 
pentru ca apoi să înceapă să se degra
deze treptat.

După ce a dominat multe guverne în 
cea de-a 4-a republică, partidul M.R.P. 
din Franța, inițial un grup catolic cu în
clinații de stînga, a decăzut pînă la a 
ti cu totul lipsit de însemnătate. Demo- 
crat-creștinii din Italia sînt dezbinați în 
patru tracțiuni. Acest partid, cîndva 
mare, zace gîfîind ca o balenă uriașă 
aruncată pe o plajă. Iar Uniunea creștin- 
democrată vest-germană, separată de 
filiala sa bavareză, manifestă simptome 
de anemie. în sondajele de opinie pu
blică, majoritatea sa, cîndva zdrobitoa
re, a scăzut ajungînd la șase puncte sub 
rezultatele obținute de socialiști, care 
au perspective solide în alegerile națio
nale din anul acesta.

Oameni celebri ale căror nume au 
dominat politica europeană cu un de
ceniu și jumătate în urmă și care erau 
strîns legați de biserica romano-cato- 
lică nu mai sînt la putere. Robert Schu
man, francezul care a inițiat ceea ce a 
devenit Piața comună, a murit; tot ast
fel și Alcide de Gasperi, omul de stat 
care a creat masivul aparat democrat- 
creștin din Italia. Iar Konrad Adenauer 
este pus în carantină și combate cu în
verșunare pe oamenii care i-au succe
dat.

Au existat trei motive fundamentale 
pentru apariția acestor partide :

1) După dictaturile naziste și fasciste 
și ocupația hitleristă a existat o năzuin
ță fierbinte pentru democrație tn Europa

CHOMBE NU A 
LA ÎNTREBĂRI...

Sub titlul „Și toate acestea pentru 
banii noștri ?“, Peter Grube scrie în 
revista vest-germană „DER STERN" :

Moise Chombe, primul ministru al 
Republicii Congo, a vizitat timp de o 
săptămină Republica Federală.

La clubul Rhein-Ruhr, reprezentan
tul revistei „Der Stern" i-a pus lui 
Chombe trei Întrebări la care nu a 
primit răspuns. Pentru că răspunsul 
la prima întrebare a fost o minciu
nă. A doua Întrebare a fost acope
rită de rumoarea din sală. A treia 
n-a mal fost citită. Iată întrebările 
noastre :

1) In pofida protestului observa*  
lorilor O.N.U., trupele guvernamen
tale congoleze asasinează zilnic la 
Stanleyville lără Judecată zeci de 
congolezi suspecți șt nesuspecțl, lip
siți de apărare. Se petrec oare toate 
acestea cu aprobarea dv. î Dacă 
nu, de ce nu luați nici un fel do 
măsuri ?

2) Partea congoleză declară me
reu că, in primul rlnd, străinii sint 
răspunzători pentru tulburările din 
Congo. Sintețl de acord ca toți stră
inii... să părăsească imediat Con- 
go-ul, pentru ca statul congolez să 
se poată administra singur?

3) Mercenarii albi, recrutați de 
guvernul dv., care probabil de cit- 
va timp nu au primit solda. Jefuiesc 
la Stanleyville băncile și locuințele 
albilor refugiați, pentru a nu rămt- 
ne In pagubă^ întreprinde oare gu
vernul dv. ceva pentru a recupera 
obiectele furate ?

In Congo asasinatele continuă. 
Negri omoară albi. Albi omoară ne
gri... Soldații negri ?i merce
narii albi al primului ministru 
Chombe jefuiesc, schingiuiesc și a- 
sasinează In numele «civilizației*.

Chombe are nevoie de bani. Pen-

AU FOST GĂSITE BRAȚELE 
STATUII VENUS DIN MIL01

Intr-un buletin turistic editat de 
serviciile de propagandă ale guvernu
lui turc și din care un extras a apărut 
în presa greacă, un profesor de drept, 
Ahmed Ressim, cere Franței restitui
rea statuii Venus din Milo. O comisie 
arheologică turcă urmează să plece la 
Paris pentru a discuta chestiunea cu 
autoritățile franceze.

Ressim pretinde că brațele lipsă ale 
zeiței s-ar găsi în posesia unor per
soane gata să le dăruiască serviciului 
arheologic turc, dacă această statuie 
va fi adusă de la Paris la Istanbul.

FURTUNI VIOLENTE IN SPANIA

Agențiile de presă relatează că fur
tunile violente care au bîntuit de-a 
lungul coastei de nord a Spaniei au 
provocat pagube foarte importante. 
Numai în stațiunea maritimă San Se
bastian, din golful Biscaia, al cărei 
bulevard maritim împreună cu cazi- 
nourile sale au fost inundate, pagu
bele se ridică la peste 100 milioane 
pesetas. Consiliul municipal al orașu
lui s-a întrunit într-o ședință specială 
pentru a lua măsuri urgente de re
mediere a urmărilor catastrofale ale 
furtunilor. Din anul 1951 nu s-au mai 
înregistrat furtuni și inundații de o 
asemenea amploare pe coasta de nord 
a Spaniei. Valuri de 15 pînă la 20 me
tri s-au năpustit cu toată forța peste 
digurile cheiurilor, inundînd instalații 
și clădiri. Nu s-au înregistrat victime 

eliberată. 2) O reacție la nazism 
(care a căutat să slăbească, în avantajul 
său, influența politică a bisericii n.r.) a 
favorizat instituirea acestor partide. 3) A 
existat o înțelegere generală a faptu
lui că Mussolini și Hitler au constituit 
și rezultatele unor slăbiciuni în sistemele 
sociale care i-au produs. Această înțe
legere a încurajat ideea unei reforme 
sociale de stînga pe scară largă.

Aceste impulsuri s-au îmbinat pentru 
a produce primele partide europene 
postbelice active. Pe măsură însă ce 
timpul trecea, ele au început să-și de
zamăgească adepții. M.R.P. în Franța a 
eșuat în ambițiile sale organizatorice și 
a rămas paralizată în litigiile dintre 
fracțiuni care au ucis, pînă la urmă, cea 
de-a 4-a republică. Partidele catolice 
din Italia și Germania occidentală au 
devenit mai puțin reformiste și mai con
servatoare. lipsiți de o conducere fer
mă, demoerații-creștini din Italia pierd 
masiv tn favoarea, partidului comunist, 
condus cu atîta pricepere. Organizația 
catolică germană a fost stimulată de o- 
poziția sa socialistă să adopte reforme 
utile ; dar socialiștii par acum să ajungă 
în frunte în cursa pentru a capta opinia 
publică.

în nici una din aceste trei țări ritmul 
schimbărilor sociale nu a ținut pasul cu 
revendicările populare ; în timp ce dis
ciplina Vaticanului a slăbit, anticlerica
lismul latent din Europa a reînviat...

Este mult prea devreme pentru a con
sidera socialismul creștin ca fiind con
damnat. Partidul catolic german s-ar 
mai putea reconstitui și ar putea rea
liza o victorie electorală în septembrie, 
în Italia sînt evidente eforturi intense 
pentru a reunifica fracțiunile creștin-de- 
mocrate în conflict. Cu toate acestea, o 
eră politică europeană se apropie de 
sfîrșit. Perioada istorică în care de Gas
peri, Schuman și Adenauer acționau îm
preună, cu binecuvînfarea entuziastă a 
papei, pentru un fel de Europă catolică 
liberală, a trecut. Este chiar un capitol 
închis pentru totdeauna.

RĂSPUNS

tru că mercenarii șl soldații cer sol
da lor. După patru ani de război ci
vil, din Congo nu se mai pot scoa
te prea multe. De aceea, Chombe a 
vizitat Republica Federală. El n-a 
fost invitat de nimeni să vină aici. 
Totuși, el a fost primit de secreta
rul de stat, Carstens, de președinte
le Bundestagului, Gerstenmaier, de 
primarul Brandt și chiar de pre
ședintele Liibke. Pentru că Chombe 
afirmă că este un luptător împotri
va comunismului. El știe că aceasta 
«prinde» în Occident.

Important este următorul fapt: 
Chombe luptă cu bani puși la dis
poziție de albi și cu mercenari albi. 
Iar albii sînt suspecți in Africa. Pen
tru că ei au stăpînlt secole de-a 
rîndul Africa. Omul negru se teme 
că ei ar dori să se întoarcă. Cei ce 

Astfel înfățișează revista „Jeune Afrique" „statele de serviciu" ale 
premierului congolez

omenești, datorită faptului că nu
meroasele vase pescărești, care circulă 
de-a lungul celor 600 km ai coastei 
de nord, au fost avertizate din timp.

NEUTRONI ARTIFICIALI

Cu ajutorul acceleratorului liniar de 
electroni, cu impulsuri cu curent de 
mare intensitate, montat în capitala 
Kazahstanului în primăvara anului 
1964, oamenii de știință de la Univer
sitatea din Alma-Ata au obținut neu
troni artificiali cu o densitate a fasci
culului de ordinul a 10 milioane —

70 do specialiști englezi Încearcă să dezlege o taină veche de 500 de 
ani: recent, lucrări de excavații efectuate la Londra au dat la iveală 
un sicriu despre care ee crede că ar cuprinde rămășițele prințesei 

Ann, ucisă In Turnul Londrei In 1481

Ciocnirea 
de lingă Gibraltar
• Un submarin atomic a lovit 
un petrolier • Considerațiile 
unui expert american • Amin
tirea tragediei „ Thresher"

Submarinul atomic american 
„Ethan Allen" — relatează ziarul 
„La Stampa" — s-a ciocnit in a- 
propiere de Gibraltar cu petrolie
rul norvegian „Octavian". La bor
dul submarinului se aflau rachete 
Polaris, cu focoase nucleare, care 
numai printr-o întimplare nu au 
explodat. Pagubele incidentului au 
fost neînsemnate.

In memoria marinei de război a 
S.U.A. e încă vie amintirea tra
gediei submarinului „Thresher" și 
chiar zilele acestea ancheta sena
torială asupra acelei intimplări a 
scos la iveală unele amănunte in 
legătură cu pregătirea tehnică a 
statului major și a echipajului.

„Ethan Allen" este unul din cele
trei submarine 
rachete Polaris 
terană.

nucleare pentru 
aflate in Medi-

ln cercurile Pentagonului se 
spune că, in cazul cind incidentul 
ar fi fost mai grav și submarinul 
s-ar fi scufundat, pericolul con
taminării atomice a Mediteranei ar
fi fost neînsemnat. Compartimen
tele care închid ermetic motoarele
atomice pot rezista la presiuni 
mult mai mari declt cea la care ar 
fi fost expus submarinul „Ethan 
Allen", în cazul cind acesta s-ar 
fi scufundat în apropierea Gibral
tar ului.

După informații demne de în
credere, în Statele Unite a fost 
deschisă o anchetă care să stabi
lească cine poartă răspunderea a- 
cestui incident. „Navigația cu aju
torul periscopului — a declarat un 
expert american in conducerea 
submarinelor — impune o deose
bită atenție mai ales atunci cind 
este vorba, de ape frecventate, cum 
este Marea Mediterană".

se aliază cu africani care-?i apără 
puterea cu ajutorul unor mercenari 
albi sînt considerați de oamenii de 
culoare drept dușmani.

Soldații lui Chombe au eliberat 
la Stanleyville oameni albi. Dar ei 
au asasinat negri. întrebat la clu
bul Rhein-Ruhr de ,Stern' despre 
această situație, Chombe l-a mințit 
pe ascultători. Contrar afirmațiilor 
sale, observatorii O.N.U. și ai Crucii 
Roșii Internaționale au protestat îm
potriva acțiunilor soldațllor lui 
Chombe la Stanleyville.

Este regretabil că un asemenea 
om — un om care tolerează și a- 
coperă asasinate — este primit ți 
lăudat în Republica Federală. Pen
tru că acest lucru face impresia că 
ne identificăm cu acest procedeu. 
Mai rău este insă că, procedtnd ast
fel, Republica Federală se identifi
că — fără ca acest lucru să fie ne
cesar — In ochii lumii de culoare 
cu unul din ultimii mercenari ai co
lonialismului muribund. Aceasta este 
o prostie. Iar în politică, prostia este 
de neiertat.

100 milioane neutroni pe secundă.
Ca rezultat al studierii repartiției 

spațiale a radiațiilor, oamenii de știin
ță din Alma-Ata au reușit să folo
sească noul accelerator pentru o com
batere eficientă a tumorilor maligne 
ale organelor interne ale omului.

Chimiștii kazahi folosesc radiația 
ionizantă pentru inițierea activității 
chimice a catalizatorilor utilizați în 
chimia organică; biologii — pentru 
modificarea însușirilor plantelor ; fizi
cienii — pentru modificarea structu
rii corpului solid.
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UE PESTE HOTARE
Cu privire la ședința Comitetului Politic 

Consultativ al statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia 

de prietenie, colaborare și asistență mutuală
VARȘOVIA 20 (Agerpres). — La 

20 ianuarie 1965 a avut loc înche
ierea ședinței Comitetului Politic 
Consultativ al statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia de prie
tenie, colaborare și asistență mu
tuală.

La ședință au luat parte :
Din partea Republicii Populare 

Bulgaria — Todor Jivkov, prim-se- 
cretar al C.C. al Partidului Comu
nist Bulgar, președintele Consiliului 
de Miniștri, Ivan Bașev, ministrul 
afacerilor externe, Dobri Djurov, 
ministrul apărării populare, Demir 
Ianev, ambasadorul R. P. Bulgaria 
în Republica Populară Polonă.

Din partea Republicii Socialiste 
Cehoslovace — Antonin Novotny, 
prim-secretar al C.C. al f^.C. din 
Cehoslovacia, președintele R. S. Ce
hoslovace, Jozef Lenart, președin
tele guvernului, Vaclav David, mi
nistrul afacerilor externe, Bohumir 
Lomsky, ministru] apărării națio
nale, Oskar Jelen, ambasadorul R.S. 
Cehoslovace în Republica Populară 
Polonă.

Din partea Republicii Democrate 
Germane — Walter Ulbricht, prim- 
secretar al C.C. al P.S.U.G., pre
ședintele Consiliului de Stat, Willi 
Stoph, președintele Consiliului de 
Miniștri, dr. Lothar Bolz, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
ministru al afacerilor externe, Heinz 
Hoffmann, ministrul apărării națio
nale, Hermann Axsen, președintele 
Comisiei pentru problemele de poli
tică externă de pe lingă Biroul Po
litic al C. C. al P.S.U.G., Otto 
Winzer, prim-locțiitor al minis
trului afacerilor externe, Peter 
Florin, șeful secției de relații inter
naționale a C.C. al P.S.U.G., Karl 
Mewis, ambasadorul R. D. Germane 
în Republica Populară Polonă.

Din partea R. P. Polone — Wla- 
dyslaw Gomulka, prim-secretar al 
C.C. al P.M.U.P., Jozef Cyrankiewicz, 
președintele Consiliului de Miniștri, 
Zenon Klisko, secretar al C.C. al

Plecarea din Varșovia a delegației
R. P. Romine

VARȘOVIA 20. — Corespondentul 
Agerpres, Gh. Gheorghiță, transmi
te: în seara zilei de 20 ianuarie a 
părăsit Varșovia, îndreptîndu-se spre 
țară, delegația R. P. Romine condu
să de tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, care a participat la ședința Co
mitetului Politic Consultativ al Sta
telor participante la Tratatul de la 
Varșovia.

La plecare, pe peronul gării cen
trale din Varșovia, delegația romî- 
nă a fost salutată de tovarășii Wla- 
dyslaw Gomulka, prim-secretar al 
C.C. al P.M.U.P., Jozef Cyrankie
wicz, președintele Consiliului de Mi
niștri, mareșalul Poloniei Marian

Recepție oferită 
Consiliului de Stat

VARȘOVIA 20 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția P.A.P., la 19 ia
nuarie, E. Ochab, președintele Con
siliului de Stat al R.P. Polone, a ofe
rit o recepție în cinstea delegațiilor 
la ședința Comitetului politic 
consultativ al statelor participante, 
la Tratatul de la Varșovia.

La recepție au participat membrii 
delegațiilor în frunte cu Todor Jiv
kov (R. P- Bulgaria), Antonin No
votny și J. Lenart (R. S. Cehoslova
că), W. Ulbricht și Willi Stoph (R. D. 

în cadrul G.A.T.T.

Au început discuțiile asupra „excepțiilor"
Corespondență telefonică

Arestarea asasinului primului ministru SCURTE ȘTIRI

P.M.U.P., Adam Rapacki, ministrul 
afacerilor externe, Marian Spychal- 
ski, ministrul apărării.

Din partea R. P. Romine — 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim-se
cretar al C.C. al Partidului Munci
toresc Romîn, președintele Consiliu
lui de Stat, Ion Gheorghe Maurer, 
președintele Consiliului de Miniștri, 
Corneliu Mănescu, ministrul aface
rilor externe, Leontin Sălăjan, mi
nistrul forțelor armate, Gheorghe 
Diaconescu, ambasadorul R.P.R. în 
Republica Populară Polonă.

Din partea R. P. Ungare — Jânos 
Kâdâr, prim-secretar al C.C. al 
Partidului Muncitoresc Socialist 
Ungar, președintele guvernului re
voluționar muncitoresc țărănesc un
gar, Jânos Peter, ministrul afaceri
lor externe, Lâjos Czinege, ministrul 
apărării naționale, Kâroly Erdelyi, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, Ferencz Martin, ambasadorul 
R. P. Ungare in Republica Popu
lară Polonă.

Din partea Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste — Brejnev L. I., 
prim-secretar al C.C. al P.C.U.S., 
Kosîghin A. N., președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., An
dropov I. V., secretar al C.C. al 
P.C.U.S., Gromîko A. A., ministrul 
afacerilor externe al U.R.S.S., Ma- 
linovski R. I., ministrul Apărării al 
U.R.S.S., Aristov A. B., ambasadorul 
U.R.S.S. in Republica Populară 
Polonă.

La lucrările ședinței a luat parte, 
de asemenea, mareșalul Uniunii So
vietice A. A. Greciko, comandantul 
suprem al Forțelor Armate Unite 
ale Tratatului de la Varșovia.

La ședința de încheiere a fost 
semnat comunicatul comun asupra 
problemelor discutate, care va fi 
dat publicității.

Lucrările Comitetului Politic 
Consultativ au decurs într-o at
mosferă de prietenie frățească și 
deplină unitate de păreri asupra tu
turor problemelor examinate.

Spychalski, ministrul apărării, Adam 
Rapacki, ministrul afacerilor exter
ne, și alte persoane oficiale.

Au fost de față, de asemenea, 
membrii ambasadei R. P. Romine la 
Varșovia.

Delegația romînă a fost însoțită 
pînă la frontiera R. S. Cehoslovace 
de către tov. Franciszek Waniolka, 
membru al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P., vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, Gheorghe Diacones
cu, ambasadorul R. P Romine în 
R P. Polonă, și general-maior Ion 
Oprenea, atașat militar al R. P. Ro
mine în R. P. Polonă.

de președintele 
al R. P. Polone

Germană), Gheorghe Gheorghiu-Dej 
și Ion Gh. Maurer (R. P. Romînă), 
Janos Kadar (R. P. Ungară), L. Brej
nev și A. Kosîghin (U.R.S.S.).

Din partea poloneză au participat 
membri ai conducerii de partid' și 
de stat în frunte cu W. Gomulka și 
J. Cyrankiewicz. Au participat, de 
asemenea, consilieri și experți.

E. Ochab a toastat pentru noi 
succese în dezvoltarea țărilor socia
liste, pentru unitate și colaborare.

roma Reluarea activității
parlamentare

ROMA 20. — Corespondentul A- 
gerpres, Giorgio Pastore, transmite: 
Parlamentul italian și-a reluat ac
tivitatea după o vacanță de peste 
două săptămîni. Președintele Came
rei deputaților a comunicat oficial că 
șeful guvernului, Aldo Moro, înde
plinește ad-interim funcția de mi-

SAIGON:

NOUL CABINET
A DEPUS JURĂMiNTUL

SAIGON 20 (Agerpres). — La Pa
latul prezidențial Gia Long din Sai
gon a avut loc miercuri după- 
amiază ceremonia depunerii jură- 
mîntului noului cabinet sud-vietna- 
mez, după ce cu o zi înainte fusese 
amînată pe o perioadă nedetermi
nată ca urmare a boicotului celor 
patru generali numiți în guvern. 
Consiliu] militar sud-vietnamez, în
trunit pentru a examina impasul 
creat, a ajuns la o soluție de com
promis. Generalul Nguyen Cao Ky 
a acceptat postul de ministru pen
tru problemele tineretului și spor
tului, cu condiția de a-și menține și 
postul de comandant al forțelor ae
riene sud-vietnameze, în timp ce 
ceilalți trei generali au primit por
tofoliile încredințate renunțînd la 
posturile militare. Această soluție, 
apreciază corespondentul agenției 
Associated Press, previne, cel puțin 
temporar, izbucnirea unei noi crize 
politice în Vietnamul de sud, care, 
cu o zi în urmă, părea iminentă.

La Saigon un comunicat al miș
cării budiste anunță că șeful aces
teia și alți patru conducători budiști 
au hotărît să declare o grevă a foa
mei ca protest împotriva politicii gu
vernului. O adunare în jurul centru
lui budist s-a transformat într-o de
monstrație antiguvernamentală îm
prăștiată de poliție cu gaze lacrimo
gene, cu focuri de mitralieră și ba
stoane de cauciuc. Potrivit primelor 
știri, aproximativ 20 de persoane au 
fost arestate iar 30 rănite. Centrul 
budist din Saigon este înconjurat de 
trupe.

Candidează, nu candidează?

în apropiere de

LA PAZ 20 (Agerpres). — Un 
membru din anturajul generalului 
Rene Barrientos, șeful juntei mili
tare boliviene, a declarat la Con
gresul muncitorilor agricoli întru
nit la Ucurena, 
Cochabamba, că acesta va renunța 
să candideze la viitoarele alegeri 
prezidențiale din Bolivia. Generalul 
Barrientos va anunța hotărîrea sa 
pentru a putea prezida alegerile.

Anglia va continua să colaboreze
la proiectul „Concorde"

LONDRA 20 (Agerpres). — Ca
mera Comunelor a ținut marți pri
ma ședință din cursul acestui an. 
Opoziția conservatoare a încercat 
fără succes să provoace o dezba
tere extraordinară în problema si
tuației din industria aeronautică 
britanică. La întrebările deputaților 
opoziției, ministrul apărării, Denis 
Healey, s-a limitat să răspundă că 
o dezbatere parlamentară va fi ini
țiată după ce se va lua o hotărîre 
în această problemă. Restul ședinței 
a fost consacrată unor ceremonii 
religioase dedicate lui Churchill. 

nistru al afacerilor externe. Nume
roși membri ai opoziției și-au mani
festat nemulțumirea în legătură cu 
aceasta. Deputatul Luzzatto, din par
tea Partidului socialist italian al 
unității proletare a cerut ca „între
gul guvern să-și clarifice imediat li
nia politică în fața parlamentului". 
Deputatul d'Alessio, vorbind în nu
mele parlamentarilor comuniști, a a- 
rătat că în această problemă trebuie 
să aibă loc o dezbatere care să ducă 
la clarificarea poziției guvernului. 
Dar, potrivit aprecierii observatori
lor politici, nu se întrevede posibili
tatea ca noul ministru de externe să 
fie numit înaintea ședinței Consiliu
lui național al Partidului democrat- 
creștin, care va avea loc la 28 ia
nuarie și care, va trebui să clarifice 
contradicțiile interne din partid.

Note ale guvernului sovietic adresate
guvernelor S. U. A., Angliei, Franței și R. F. G

MOSCOVA 20 (Agerpres). — 
După cum transmite agenția TASS, 
V. Semionov, locțiitor al ministru
lui afacerilor externe al U.R.S.S., a 
înmînat ambasadorului la Moscova 
al S.U.A., Foy Kohler, o notă a 
guvernului sovietic în legătură cu 
planurile de creare a „cordonului 
de mine atomice" pe teritoriul 
R.F.G., în apropierea frontierelor 
R.D.G. și Cehoslovaciei. în notă se 
subliniază că realizarea acestor 
planuri „ar înrăutăți într-o măsură 
considerabilă atmosfera politică în 
Europa, ar intensifica încordarea 
internațională, ar spori primejdia 
izbucnirii unui conflict nuclear". în 
notă se arată că acțiunile cercu
rilor militare din R.F.G. și con
cursul pe care îl primesc din partea 
autorităților militare din S.U.A. în 
această chestiune, contrazic obliga
țiile S.U.A. ce decurg din acordul 
de la Potsdam și din alte acorduri 
corespunzătoare, și sînt incompati
bile cu obligațiile care revin Repu-

Data acestora nu este încă fixată. 
Potrivit agenției France Presse, 
după informațiile care circulă la 
Cochabamba, Congresul muncitori
lor agricoli intenționează să propu
nă pe Hernan Siles Suazo, fost pre
ședinte al Boliviei, lider al mișcării 
naționaliste revoluționare, drept 
candidat al lor la viitoarele alegeri 
prezidențiale.

LONDRA 20 (Agerpres). — Luînd 
cuvîntul la' 20 ianuarie în Camera 
Comunelor ministrul britanic al a- 
viației, Roy Jenkins, a informat că 
premierul britanic Harold Wilson a 
adresat marți premierului francez 
Georges Pompidou, un mesaj în care 
este expusă poziția guvernului bri
tanic cu privire la 
comun a, avionului 
pasâgeri „Concorde".
la conținutul mesajului, Jenkins a 
declarat în Camera Comunelor că 
Marea Britanie a hotărît. să-și res
pecte , obligațiile ce decurg din tra
tatul franco-britanic 
vionul „Concorde".

construirea în 
supersonic de 

Referindu-se

relativ la a-

Încordare a situației In sudan
• Frontul Național Unit cere organizarea alegerilor 
parlamentare e In sud au izbucnit tulburări e Demon

strații la Khartum în sprijinul guvernului
CAIRO 20 — (Agerpres) : Știrile 

sosite din capitala Sudanului atestă 
o nouă încordare a situației politice 
din această țară. După o scurtă pe
rioadă de acalmie, în regiunile din 
sudul țării au izbucnit noi tulburări. 
Organizația Sanu a declarat că se 
opune categoric organizării de ale
geri parlamentare înainte de rezol-, 
varea numeroaselor probleme ale re
giunilor din sud. într-o ședință a gu
vernului, primul ministru Khalifa a 
declarat că unii membri ai comisiilor 
guvernamentale, trimise să studieze 
la fața locului problemele regiunilor 
din sud, au încercat, împreună cu 
unele elemente rebele, să comploteze 
împotriva guvernului. Problema or
ganizării de către guvern a alegerilor 

blicii Federale Germane, ca una din 
succesoarele fostului Reich ger
man. Guvernul sovietic menționea
ză că în cazul înfăptuirii planului 
de creare a „cordonului de mine a- 
tomice", răspunderea pentru aceas
ta ar reveni, în primul rind, guver
nului S.U.A. Guvernul U.R.S.S. își 
exprimă speranța că guvernul ame
rican își va da silința să nu admită 
acțiuni incompatibile cu sarcinile 
menținerii și consolidării păcii in
ternaționale.

Copii ale acestei note au fost re
mise guyernelor Marii Britanii și 
Franței în aceeași zi a fost înmî- 
nată ambasadorului R.F.G. la Mos
cova, Horst Gropper, o notă în a- 
ceeași problemă.

N O

Flote de
Știrea nu este confirmată. Pare 

totuși aproape sigur — după cum 
relatează presa occidentală — că 
armatorul Stavros Niarchos vinde 
companiei americane „Marine 
Transports Lines", 50 dintre cele 
71 de nave pe care le posedă. Prin 
noua achiziție care reprezintă un 
deplasament de 1 700 000 de tone, 
această companie devine cel mai 
important grup maritim din lumea 
capitalistă. Știrea a fost publicată 
în numărul din ianuarie, de revista 
„Naftika Chronika" din Pireu, care 
apreciază tranzacția drept „cea mai 
importantă" din istoria navigației, 
evaluînd-o la 200 milioane de do
lari. Totodată revista arată că „Ma
rine Transports Lines" a fost cum
părată în 1958 de H. Lee White, 
fost ministru adjunct al forțelor 
aeriene ale S.U.A., Charles Wilson, 
fost ministru al apărării pe timpul 
administrației Eisenhower, precum 
și de alți oameni de afaceri. „In
formația aceasta, menționează zia
rul francez „Les Echos", confirmă 
zvonurile care circulau asupra a- 
cestui subiect încă din luna sep
tembrie 1964". îndelungatele trata
tive, precizează „New York Times", 
„au avut loc între Niarchos și White 
personal, fără intervenția vreunor 
intermediari".

De ce a vîndut Niarchos partea 
cea mai mare din flota sa, deși a- 
ceasta este alcătuită din vase noi? 
„Practicînd mai ales închirieri de 
vase pe Un anumit termen și trans
porturi de petrol — arată „Les 
Echos", Niarchos a beneficiat pen
tru o perioadă îndelungată de si
tuația favorabilă a pieții de închi
rieri, avînd un preț de cast deose
bit de „competitiv"■ Situația s-a 

parlamentare este susținută de către 
Frontul Național Unit, care, într-o 
declarație dată publicității, arată că 
„misiunea guvernului este de a or
ganiza alegeri", iar problemele re
giunilor sudice trebuie rezolvate pe 
o bază parlamentară.

Potrivit știrilor sosite în capitala 
R.A.U., guvernul nu a izbutit nici la 
întrunirea sa din 19 ianuarie să a- 
dopte o hotărîre definitivă în ce pri
vește problema alegerilor. O serie de 
partide, printre care „Al-Umma“, 
„Frăția musulmană", „Partidul na
țional unionist" și „Frontul islamic" 
încearcă să discrediteze acțiunile gu
vernului Khalifa, ceea ce imprimă o 
anumită șovăială în adoptarea unei 
atitudini ferme privind problema a- 
legerilor. Guvernul a interzis șase 
ziare care au fost finanțate în tre
cut de generalul Abboud. Marți sea
ra, la Khartum a avut loc o mare 
demonstrație studențească în spriji
nul guvernului condus de Khalifa. 
Demonstranții au defilat pe cheiul 
Nilului Albastru scandînd : „Jos 
partidele reacționare. Trăiască 
vernul democratic !“.

gu-

Răspunsul guvernu’ui 
R. P. Ungare la mesajul 
premieru.ui R.P. Chineze

BUDAPESTA 20 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția M.T.I., Jâ
nos Kâdâr, președintele Consiliului 
de Miniștri al R. P. Ungare, a decla
rat, într-un mesaj de răspuns că R.P. 
Ungară sprijină propunerea guver
nului R. P. Chineze privind convo
carea unei conferințe a șefilor de 
guverne în problema interzicerii și 
lichidării armei nucleare și este gata 
să participe la această conferință.

T E

vînzare...
schimbat însă în ultimul timp. In
tre S.U.A. și unele țări din Euro
pa occidentală a avut loc în 1964 
un adevărat „război al navlurilor", 
datorit, în parte, concurenței acer
be pentru acapararea piețelor de 
transporturi maritime. în această 
concurență flota lui Niarchos a ră
mas tot mai mult în urmă, fiind 
adesea imobilizată.

Nu este deci de mirare că ar
matorul grec caută să se debarase
ze de flota sa.

Mai rămînea însă de găsit un 
cumpărător. Erau cu putință două 
soluții: o tranzacție în bloc, sau 
vînzarea „cu bucata". Pentru o 
tranzacție în bloc, era nevoie de un 
cumpărător de talie sau care să 
beneficieze de un ajutor al guver
nului său. „N-ar fi deloc surprin
zător — sugerează aceiași ziar al 
cercurilor de afaceri din Franța — 
ca S.V.A. să fi încurajat și ajutat 
„Marine Transports Lines" să achi
ziționeze partea cea mai mare din 
flota armatorului grec".

Presa de specialitate relatează că 
și restul de 21 de nave aparținînd 
lui Niarchos vor fi de asemenea 
probabil vîndute. Se vîntură de a- 
semenea ideea că alți mari proprie
tari de vase, de pildă Onassis, și 
el armator miliardar — ar putea la 
rîndul lor să-și vîndă flota. L. M. 
Lagoutte, care consacră acestei 
tranzacții un articol apărut în „Les 
Echos" constată : „In acest caz afa
cerea ar căpăta proporții enorme 
și în cele din urmă ar putea ame
nința — adică dezorganiza — piața 
navelor și transporturilor" mariti
me occidentale.

L. SORESCU

Ambasadorul R. P. Domini 
în Danemarca a prezentat 
scrisorile de acreditare

COPENHAGA 20 (Agerpres). — 
Regele Danemarcei, Frederik al 
IX-lea, l-a primit în audiență pe dr. 
Petre Mânu, care și-a prezentat scri
sorile de acreditare în calitate de 
ambasador extraordinar și plenipo
tențiar al R. P. Romine în Danemar
ca. După prezentarea scrisorilor de 
acreditare, regele Danemarcei a avut 
o convorbire cordială cu ambasado
rul R. P. Romîne. în cursul aceleiași 
zile, regina Danemarcei, Idrich, a 
primit în audiență de prezentare pe 
ambasadorul R.P.R. și soția acestuia.

VIZITA ÎN INDIA
A MINISTRULUI PETROLULUI 
Șl CHIMIEI AL R. P. ROMINE

DELHI 20 (Agerpres). — Conti- 
riuînd vizita prin India, Mihail Flo-- 
rescu, ministrul industriei petrolului 
și chimiei, însoțit de Aurel Ardelea- 
riu, ambasadorul R. P. Romîne la 
New Deihi, a sosit la Gauhati, unde 
a fost întîmpinat de Bharua, mi
nistrul educației din statul Assam, 
de Rama Brahman, directorul gene
ral al rafinăriei, de ingineri și teh
nicieni ai rafinăriei. Bharua a rostit 
o cuvîntare în care a subliniat efor
turile inginerilor și tehnicienilor ro- 
mîni pentru construcția rafinăriei 
de la Gauhati, dată în exploatare la 
1 ianuarie 1962.

Mihail Florescu și-a exprimat sa
tisfacția de a vizita pentru a doua 
oară rafinăria Gauhati, a cărei dare 
în exploatare este rezultatul co
laborării între experții romîni și in
dieni, adăugind că se împlinește a- 
proape un an de cînd rafinăria este 
în întregime condusă cu succes de 
personalul indian. Ca urmare a re
zultatelor obținute prin acești primi 
pași ai colaborării romîno-indiene în 
domeniul industriei petroliere — a 
spus Mihail Florescu — s-au deschis 
noi perspective pentru lărgirea re
lațiilor reciproc avantajoase dintre 
cele două țări și în alte domenii im
portante.

întorcîndu-se de la Gauhati, dele
gația romînă s-a oprit în orașul Cal
cutta, unde a fost întîmpinată de 
N. N. Kashyap, directorul general al 
companiei de stat „Indian Oil Re
fineries".

„Gemini11 și-a încheiat 
cu succes zborul

WASHINGTON 20 (Agerpres); — 
Administrația națională pentru pro
blemele aeronauticii și cercetarea 
spațiului cosmic (N.A.S.A.) a anun
țat că zborul cabinei spațiale „Ge
mini", condusă parțial de doi „pi- 
loți mecanici", a fost încununat de 
succes. La o oră și 45 minute după 
lansare, cabina a fost ridicată pe 
bordul navei port-avion „Lake 
Champlain" la 3 395 km de punctul 
de plecare.

Cabina spațială „Gemini", avînd 
o greutate de 3175 kg și zburînd 
cu o viteză de 26 715 km pe oră, s-a 
ridicat la o altitudine maximă de 
168 km, înainte de a cădea în re
giunea Atlanticului central. Cei doi 
roboți sau „simulatori de echipaj", 
al căror zbor a durat 19 minute, 
erau formați din circuite electroni
ce, aparate de fotografiat, magneto- 
foane, avînd o greutate apropiată 
de aceea a doi piloți cu echipamen
tul cosmic. Cinci minute după lan
sare, o pană de curent la centrul de 
control a făcut să existe unele în
doieli privind reușita zborului, dar 
pana a putut fi remediată într-un 
minut.

GENEVA 20 (Agerpres). — Agen
ția Reuter informează că delegații 
Statelor Unite la tratativele tarifare 
din cadrul „rundei Kennedy" au pre
zentat în prima zi a negocierilor 
care au început la Geneva motivă
rile pentru excluderea anumitor 
produse industriale de la propunerea 
de reducere cu 50 la sută a tarife
lor vamale dintre țările membre ale 
G.A.T.T.

Pe străzile din Panama City au tost plasați soldați pentru a preveni 
eventuale demonstrații cu prilejul aniversării evenimentelor singe- 

roase de acum un an

Discuțiile care au loc în prezent 
se desfășoară pe marginea listelor 
de excepții depuse la 16 noiembrie 
de principalii negociatori ai „rundei 
Kennedy" (S.U.A., Piața comună și 
A.E.L.S.).

Pentru ca propunerea de reducere 
cu 50 la sută a tuturor tarifelor la 
produsele industriale să fie efectivă, 
delegații încearcă să reducă la mini
mum listele de excepții.

Asasinarea primului ministru al rega
tului Burundi, Pierre Ngendandumwe 
a provocat o puternică emoție în rîndul 
opiniei publice din țările africane. 
Deși inițial s-a anunțat că la mijloc ar 
fi vorba de „rivalități politice", majori
tatea observatorilor s-au gîndit la dis
puta dintre guvernul din Burundi și cel 
al lui Chombe. Nimeni n-a uitat ame
nințările lui Chombe din toamna trecută 
mergînd pînă la concentrarea de trupe 
la frontiera cu Burundi sub motivul că 
acolo s-ar refugia revoluționari congo
lezi. Presa din țările arabe a dat în vi
leag faptul că, înainte de declanșarea 
„operațiunii Stanleyville", s-au întețit și 
uneltirile împotriva guvernului din Bu
rundi. Potrivit ziarului „Al Ahram" din 
Cairo, cercuri imperialiste au furnizat 
arme și bani unor complotiști din Bu
rundi. Aceste cercuri au pus la cale o 
serie de comploturi în țările vecine cu 
Congo : astfel a fost cazul și în Tan
zania, în Uganda precum și în Sudanul 
de sud, cu scopul de a instala în aceste 
țări guverne docile și a tăia, în acest fel, 
orice posibilitate de retragere a forțe
lor revoluționare din Congo.

Recentul asasinat politic nu este pri
mul de acest fel savîrșit împotriva frun
tașilor politici din Burundi. La cîfeva 
săptămîni după cucerirea independen
ței, în 1961, a fosf asasinat primul mi
nistru Rawagasori care luase poziție 
netă pentru obținerea unei reale inde
pendențe politice și economice a țării ; 
doi ani mai tîrziu a căzut sub gloanțele 
asasinilor ministrul de externe. Pe de 
altă parte, devenit • prim-minisfru, în

din Burundi
1963 Pierre Ngendandumwe a fosf silit 
să-și dea demisia. Aceeași soartă a 
avut-o și cabinetul următor condus de 
Nyamoya.

Crima de la Bujumbura a stîrnit un 
val de proteste în întreaga Africă. Pre
ședintele Kenyei, Jomo Kenyatta, și pri
mul ministru al Ugandei, Milton Obote, 
au denunțat uneltirile împotriva țărilor 
africane independente și au chemat la 
rezolvarea problemei congoleze care 
continuă să infecteze situația în centrul 
Africii. înfr-un articol referitor la asasi
natul din Burundi, ziarul „Le journal 
egyptien" scrie că „țările africane tre
buie să rămînă vigilente" pentru a 
dejuca toate comploturile și uneltirile 
împotriva lor.

Agențiile de presă au anunțat azi, 
miercuri, arestarea la Bujumbura a asa
sinului lui Pierre Ngendandumwe. Auto
rul crimei este un cetățean de origină 
ruandeză și lucra în calitate de conta
bil la ambasada S.U.A. Asupra asasinu
lui s-au găsit 3 000 000 franci burundezi 
care, potrivif agenției France Presse, i-ar 
fi fost dați de un individ de „origină 
străină, care era însoțit de doi africani”, 
drept recompensă pentru asasinat. Asa
sinul a fost transportat la locul crimei 
de un cetățean care, de asemenea, „nu 
era de origină africană". Ancheta con
tinuă.

Nicolae PLOPEÂNU
Cairo, 20 ianuarie.

ALGER. Intr-un comunicat al pre
ședinției Republicii Algeriene, se a- 
nunță că Moussa Hassani, un alt 
membru de frunte al grupării care s-a 
opus actualei politici a Algeriei, s-a 
reîntors la Alger, încetîndu-și astfel 
activitatea opoziționistă.

PRAGA. Autoritățile cehoslovace 
intenționează să pună la dispoziția 
organelor competente ale R.F.G. și 
celorlalte state interesate documente 
privind activitatea criminalilor de 
război naziști. în răspunsul trimis la 
solicitarea guvernului R.F.G. în a- 
ceastă problemă se arată că fixarea 
unui termen (1 martie 1965) pentru 
culegerea și aprecierea materialelor 
neprelucrate încă, este o limitare ce 
se află în contradicție cu interesele 
generale care cer pedepsirea crimi
nalilor de război.

VARȘOVIA. După cum anunță a- 
genția P.A.P., la Roma a fost parafat 
acordul comercial pe 1965—1969 în
tre R. P Polonă și Italia. Pentru anul 
1965 acordul prevede o creștere cu 
15 la sută a schimburilor reciproce de 
mărfuri în comparație cu anul 1964. 
Polonia va exporta în primul rînd ma
șini și utilaje și produse de larg con
sum și va importa mașini și instalații 
pentru industria chimică, alimentară 
și metalurgică.

PARIS. Referindu-se la declarația 
de politică economică a Consiliului 
Național al patronatului francez, 
dată publicității la 19 ianuarie, agen
ția France Presse o califică drept ,,o 
«Cartă» a unui nou liberalism econo
mic". Declarația se pronunță „în fa
voarea dezvoltării schimburilor inter
naționale".

STOCKHOLM. „Introducerea de 
către Piața comună a unei taxe la 
importul ouălor constituie o gravă 
măsură discriminatorie față de ță
rile exportatoare care în condiții 
normale contribuiau la aprovizio

Dupâ cum s-a anunțat, la poligonul din Nevada (S.U.A.) a avut loc 
zilele trecute o explozie experimentala a unui reactor nuclear spre 
a se constata efectele probabile ale unei explozii intimpldtoare a 

unei astfel de instalații

narea Pieței comune", se spune în 
declarația publicată la Stockholm 
de către directorul Federației sue
deze pentru comerțul cu ouă, Rolf 
Schweitz.

LONDRA. Luînd cuvîntul în Ca
mera comunelor, ministrul finanțelor, 
Callaghan, a declarat că acordul de 
devize anglo-vest-germane în legătură 
cu costul de întreținere a armatei 
britanice a Rinului pe anii 1964—1965, 
încheiat încă de guvernul conservator, 
a evoluat în detrimentul Marii Bri
tanii.
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