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SEMINȚE VALOROASE
LA BAZA SPORIRII

RECOLTELOR
între măsurile luate de partid și gu

vern pentru dezvoltarea intensivă a 
agriculturii, pentru creșterea pro
ducției la hectar, un loc însem
nat îl ocupă organizarea produ
cerii de semințe pe baze știin
țifice. In unitățile Institutului 
central de cercetări agricole au fost 
create, în ultimii ani, o serie de 
soluri și hibrizi noi, mai productivi 
și mal bine adaptați condițiilor pe
doclimatice din țara noastră și care 
se răspîndesc în prezent în produc
ție. Așa sînt hibrizii de porumb 
HD 208, HD 405 și HSL 196, 
soiul de grîu de toamnă ICA 457. 
La ovăz a fost creat soiul Cenad 
309, la mazărea de cîmp soiul ICA 
53/54. Sînt deosebit de valoroase so
iurile noi de cartofi Brașovean 
681, Carpatin 694, Bucur 99, iar la 
sfecla de zahăr — soiurile poli- 
ploide.

Soiurile și hibrizii noi obținuți în 
stațiunile experimentale, cît și se
mințele superelită și elită livrate 
de acestea sînt înmulțite în gos
podării de stat și cooperative agri
cole de producție specializate în a- 
ceastă direcție. Asemenea măsuri au 
permis ca în toamna anului trecut 
aproape întreaga suprafață cultivată 
cu grîu să fie însămânțată cu soiuri 
valoroase ; la porumb sînt asigurate 
semințe dublu hibride pentru toate 
terenurile destinate acestei culturi.

Introducerea și generalizarea în 
producție a celor mai bune soiuri 
de plante agricole presupune o justă 
raionare a acestora pe teritoriul ță
rii. La lucrările plenarei Consiliu
lui Superior al Agriculturii s-a su
bliniat necesitatea ca în timpul cel 
mai scurt Comisia de stat pentru 
încercarea și omologarea soiurilor și 
Institutul de cercetări pentru ce
reale și plante tehnice să stabileas
că, pe baza consultării largi a spe
cialiștilor din producție, pe o perioa
dă mai lungă de ani. raionarea so
iurilor pe zone 
curs făcîndu-se 
solut necesare, 
s-a elaborat
nare pe perioada 1965—1970 
a fost trimis consiliilor agricole re
gionale pentru consultare și obser
vații, urmând ca, după o analiză te
meinică, să fie definitivat și aplicat.

Desigur, această acțiune trebuie 
continuată prin organizarea exem
plară a producerii semințelor super
elită și elită atît în stațiunile ex
perimentale, cît și în gospodăriile a- 
gricole de stat ce au sarcini în a- 
ceastă privință, aplicîndu-se între
gul complex de măsuri agrofitoteh- 
nice, care să asigure o puritate ab
solută a semințelor din punct de 
vedere biologic. O condiție princi
pală pentru ca sămînță valoroasă să 
poată fi produsă în cantitățile ce
rute și de calitate superioară este 
ca în fiecare regiune să existe un 
număr corespunzător de gospodării 
de stat și cooperative agricole 
care să se ocupe cu producerea și 
înmulțirea semințelor.

într-o serie de regiuni ca Iași, 
Ploiești Dobrogea, București etc., 
întreprinderea Agrosem a încheiat 
contracte pentru producerea de se
mințe, pe suprafețe mari, cu 8—10 
unități. Acest lucru creează condiții 
ca unitățile respective să poată fi 
îndrumate și sprijinite temeinic, 
să obțină semințe de calitate și, 
prin valorificarea 
realizeze venituri 
regiuni — Cluj, 1

naturale, pe par- 
numai corecturi ab- 

Pînă în prezent 
proiectul de raio- 

care

Maghiară, Suceava, Banat — pro
ducerea seminței se face dispersat, 
într-un număr prea mare de uni
tăți (30—40) dintre care unele nu 
sînt așezate în zonele cele mai fa
vorabile. Contractarea unui număr 
exagerat de culturi și soiuri cu uni
tățile respective a dus la impurifi- 
carea mecanică a semințelor. în 
1963, cooperativa agricolă de pro
ducție N. Bălcescu, raionul Ba
cău, a cultivat arpagic, realizînd 
7 000 kg la hectar. Țăranii de aici 
se ocupă de mult cu această cul
tură și au o experiență bogată. Cu 
toate acestea, întreprinderea Agro- 
sem a contractat cu cooperativa a- 
gricolă să înmulțească sămînță de 
fasole care, în condițiile de aici, a 
dat rezultate slabe.

Experiența anilor trecuți arată că, 
acolo unde s-a acordat atenția cu
venită organizării loturilor semin- 
cere, aplicării măsurilor agrofito- 
tehnice, s-a obținut sămînță cu va
loare biologică și culturală ridicată, 
în regiunile Dobrogea și București, 
pe aceste loturi semincere s-a apli
cat o agrotehnică superioară, execu- 
tîndu-se la timpul optim toate lu
crările de întreținere și purificare, 
combatere a dăunătorilor, recoltare 
etc. A fost evitat amestecul meca
nic care scade valoarea semințelor. 
Nu întîmplător în aceste regiuni s-a 
reușit să se asigure semințe de ca
litate la majoritatea culturilor. Cu 
totul altfel stau lucrurile în unele 
unități agricole din regiunile Iași și 
Crișana. Din cauză că n-a existat o 
preocupare stăruitoare pentru orga
nizarea și îngrijirea loturilor semin
cere, aici în unii ani nu s-au putut 
asigura pe plan local toate semințele 
necesare, fiind nevoie ca ele să fie 
aduse din alte regiuni.

în asigurarea unor semințe de 
calitate, care să garanteze obținerea 
de producții ridicate Ia hectar, un 
rol important are controlul calității 
semințelor. Acesta trebuie efectuat 
începând de la sămînță elită și pină 
Ia ultima înmulțire. Pentru campania 
agricolă de primăvară, cînd urmea
ză să fie folosite numai semințe co- 
corespunzătoare, din soiuri superioa
re, bine alese, cu o mare valoare cul-
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Pe șantierul podului aerian care străbate 
cînd legătura dintre cariera de calcar de 
rurgic Reșița, pe un drum do peste 2 ori 
muncitorii și tehnicienii de la întreprinderea de construcții și montaje 
metalice Reșița execută lucrările de montare a instalațiilor funicularu- 
lui. întregul complex de transport: podul aerian, lunicularul și celelalte 
lucrări, unice în țară, se construiesc după metode originale prin ridica
rea unor ansambluri metalice, gata montate. Aceasta contribuie la redu
cerea duratei de montaj și la folosirea mai largă a mecanizării lucră

rilor de ridicare și montare. In fotografie : O parte a podului aerian

parte a orașului Reșița, fă- 
Doman șl Combinatul slde- 
mai scurt decît in trecut

Combinatul de celuloză și hîrtie Suceava

INSTALAȚII NOI
INTRATE IN FUNCȚIUNE

La Combinatul de celuloză și hîr
tie din Suceava, la stația de tratare 
chimică a apei a fost pusă în func
țiune o linie tehnologică pentru 
producerea prin precipitare a car- 
bonatului de calciu. Carbonatul de 
calciu produs de această linie are o 
puritate de 98 la sută și se folo
sește în întreprinderile cosmetice 
la fabricarea pastei de dinți. De a- 
semenea. carbonatul de calciu este 
folosit la fabricarea anvelopelor și 
a hîrtiei cretate.

Tot aici a intrat în funcțiune și o 
linie tehnologică cu o capacitate de 
40 tone pe oră apă dezalcanizată 
— dedurizată, necesară completării 
debitului de apă la centrala elec
trotermică. Paralel cu sporirea de
bitului de apă la centrală se asi-

gură și cantitatea sporită de abur 
industrial necesar Combinatului de 
celuloză și hîrtie și Combinatului 
pentru industrializarea lemnului.

(Agerpres)

Dezvoltarea rețelei 
comerciale în Capitală

i acestora, să 
mari. în alte 

Mureș-Autonomă

v n tumultul unui oraș mo-
| dern, cu aspecte și activi- 

JH. tăți diverse, unde viața pulsea
ză puternic, omul are nevoie per
manent de o călăuză, de cineva 
care să-i dea pe loc cele mai 
utile relații, care să-l ajute să se o- 
rienteze, să se descurce repede și 
fără eforturi în rezolvarea treburilor 
sale cotidiene. Rolul acesta îl înde
plinește — prin întregul său ansam
blu de forme publicitare și de re
clamă — informarea publică. Ridi
carea acestei informări la nivelul 
cerințelor moderne constituie astăzi 
o necesitate cetățenească de cel mai 
larg interes. Căci în lupta pentru 
economisirea timpului, buna infor
mare — ca și existența celor mai 
diverse prestări de servicii pentru 
populație — joacă un rol principal.

Direct, nu pe ghicite
Calitativ și cantitativ, posibilitățile 

de informare cetățenească au cres
cut mult în anii din urmă. Au fost 
create întreprinderi care se ocupă 
cu reclama, centre și birouri de in
formare ; presa, radioul și televiziu
nea acordă spații întinse informa
țiilor, anunțurilor șl reclamelor. Pe
riodic apar publicații cu profil in
formativ — buletinul „Cărți noi', 
„Săptămîna culturală a Capitalei', 
„Programul de radio și televiziune', 
— și un mare număr de broșuri- 
ghid, care prezintă orașe, locali-

(Continuare în pag. III-a)
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semințelor din Pitești. Se anali*regional pentru controlulLaboratorul _ .
zează probele de mazăre, floarea-soarelui și de alte semințe trimise 

de unitățile agricole socialiste

Anul acesta rețeaua comercială 
din Capitală va continua să se dez
volte și să se modernizeze. Se pre
vede ca pînă la finele anului să in
tre in funcțiune noi unități comer
ciale și de alimentație publică, în- 
sumînd o suprafață de peste 15 700 
mp. Acestea se vor deschide în car
tierele Balta Albă, Drumul Taberei, 
Jiului-Scînt.eia, Berceni. în Balta 
Albă vor fi date în folosință, în în
tregime, două complexe comerciale 
și parțial alte două. în Drumul Ta
berei vor intra în funcțiune două 
magazine alimentare generale cu 
autoservire, două de legume-fructe, 
o mercerie, o librărie-papetărie și 
altele, iar în cartierul Jiului-Scîn- 
teia un restaurant cu bucătărie de 
bloc, o cofetărie, un magazin alimen
tar general cu autoservire și alte 
unități.

Comitetul Politic Consultativ al 
Statelor participante la Tratatul de 
la Varșovia de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală, care s-a întru
nit la Varșovia între 19—20 ianua
rie 1965, a discutat noua situație 
creată în legătură cu planurile unor 
state membre ale Pactului Nord- 
Atlantic de creare a forțelor uucle- 
are multilaterale ale N.A.T.O., pre
cum și consecințele posibile pentru 
cauza păcii în cazul înfăptuirii unor 
asemenea planuri.

Tendința fundamentală în dez 
voltarea evenimentelor internațio
nale în etapa actuală o constituie 
creșterea forțelor care militează 
pentru menținerea și întărirea păcii. 
Se întărește permanent forța țări
lor socialiste care promovează cu 
consecvență o politică iubitoare de 
pace. în favoarea însănătoșirii si
tuației internaționale se pronunță 
cu hotărîre partidele comuniste și 
masele populare din statele Euro
pei și din alte țări. La întărirea 
păcii contribuie în mod activ sta
tele independente din Asia, Africa 
și America Latină.

în același timp, forțele imperia
liste, care tind să înăsprească situa
ția internațională în diferite regi
uni ale lumii, sînt deosebit de acti
ve și insistente. Nu încetează poli
tica dușmănoasă a S.U.A. împotriva 
Republicii Cuba. Continuă provocă
rile periculoase din partea S.U.A. 
împotriva Republicii Democrate 
Vietnam. O asemenea politică agre
sivă este condamnată cu hotărîre 
de către statele participante la Tra
tatul de la Varșovia, ca și de către 
toate celelalte țări socialiste.

Forțele imperialiste se amestecă 
în treburile interne ale statelor in
dependente, folosesc metodele pre
siunii economice și militar-politice. 
Ele folosesc grupările lor militare 
în scopul înăbușirii mișcărilor de 
eliberare națională. Exemple ale a- 
cestui fapt sînt continuarea războ
iului împotriva poporului Vietna
mului de sud, intervenția în Congo, 
acțiunile agresive ale colonialiștilor 
din Malayezia. Statele participante 
la Tratatul .de la Varșovia își decla
ră solidaritatea cu popoarele care 
luptă pentru libertate și indepen
dență sau pentru consolidarea inde
pendenței lor.

în înfăptuirea politicii sale agresi
ve, imperialismul acordă un rol deo
sebit planurilor de creare a forțelor 
nucleare multilaterale ale N.A.T.O. 
Statele participante la Tratatul de 
la Varșovia consideră că planurile 
de creare a forțelor nucleare multi
laterale ale N.A.T.O., pentru înfăp
tuirea cărora se pronunță cercurile 
conducătoare din S.U.A. și Germa
nia occidentală, constituie o amenin
țare serioasă pentru cauza păcii în 
Europa și în întreaga lume. Crearea 
forțelor nucleare multilaterale, în 
orice formă, ar însemna diseminarea 
armelor nucleare și, în special, acor
darea acestei arme militariștilor 
vest-germani.

Aceasta se referă atît Ia planul 
S.U.A. de creare a forțelor nucleare 
multilaterale, susținut de R.F.G., cît 
și la planul englez al „forțelor nu
cleare atlantice" Ambele aceste va
riante sînt incompatibile cu aspira
țiile popoarelor și ale statelor iubi
toare de pace spre încetarea cursei 
înarmărilor nucleare, înlăturarea pe
ricolului unui război nuclear și în
făptuirea dezarmării generale și to
tale. Ele sînt incompatibile cu efor
turile multor state de creare a 
nelor denuclearizate în diferite 
giuni ale lumii.

Forțele nucleare multilaterale
N.A.T.O. au ca scop consacrarea 
unui bloc americano-vest-german în 
interiorul alianței nord-atlantice. A- 
cesta este un tîrg prin intermediul 
căruia S.U.A. se străduiesc să-și asi
gure hegemonia politico-militară în 
Europa occidentală, iar în schimbul

zo- 
re-

ale

IN pagina A il-a: Angajamentele 
in întrecerea socialistă pe 1965 
ale colectivelor de la:

£ Uzina de produse sodice Ocna Mureș 
H întreprinderea de construcții- 

montaj Onești
■ Fabrica de pielărie și încălțăminte 

„Pionierul" - București

O gamă cît mai largă de servicii pentru populație

INFORMASE, PUBLICITATE
tăți, stațiuni, regiuni ale țării. Au 
apărut, de asemenea, în tiraje mari, 
ghiduri ale unităților comerciale și 
cooperației meșteșugărești.

„Călătoresc mult — ne spunea ing. 
Ștefan Cîrciu — și cumpăr cu re
gularitate ghidurile nou apărute. Ele 
sînt de un real folos. O informare 
bună trebuie să fie însă și simplă. 
Cu unele din ghidurile tipărite de e- 
ditura „Meridiane" nu te poți des
curca la repezeală; cîteodată, ți se 
cere chiar pregătire în domeniul... 
cartografiei. Cititorul vede în ghid un 
îndrumător, care-1 ajută să econo
misească timp. Ca atare ghidul nu 
trebuie să facă pe savantul, ci să-i 
arate ce-1 interesează repede, sim
plu, pe înțeles. Un exemplu bun, din
tre multe altele, este „Ghidul pesca
rului sportiv bucureștean". Hărțile 
sînt clare, textul la fel. De pildă, pre
zentarea lacului Buftea informează 
despre mijloacele de transport, spe
ciile de pești, zonele de pescuit etc. 
Alături — schița lacului și a drumului 
pînă acolo. Atîta mă și interesa. 
Pentru cunoștințe mai bogate, dacă

simt nevoia, mă 
de specialitate, 
la Buftea, am fost informat exact cu 
ceea ce trebuia să știu*.

adresez unor lucrări 
Dar pentru a merge

Cum ne descurcăm î
Bucureștiul e unul din principalele 

centre turistice ale țării. Spre el se 
îndreaptă tot mai numeroși oaspeți 
din țară și de peste hotare. Cum se 
descurcă vizitatorii ? Să dăm cuvîn- 
tul unora dintre ei.

Ion Sava, Bîrlad : „Mă înar
masem din timp cu un „București — 
ghid* și credeam că o să zburd prin 
oraș. Dar cînd am intrat în forfota 
Gării de Nord, am văzut că nu e de
loc simplu. Unde e strada pe care o 
caut, cum ajung la ea, în ce parte 
s-o apuc ? Ghidul îmi da un număr 
de carou, iar caroul un crîmpei din 
harta orașului, la care mă uitam de
geaba. Eu eram în gară, cum să a- 
jung în... carou ? Ce folositor ar fi 
fost un pliant-schiță, care să indice 
mijloacele de transport spre cartie-

rele principale ale orașuluil Dar pînă 
la urmă am scos-o la capăt*.

Oaspetele Capitalei s-a descurcat, 
într-adevăr, întrebînd în dreapta șl 
în stingă. A pierdut însă timp pre
țios.

S-a propus, mai de 
ființarea unui centru 
mare cuprinzător, care 
la dispoziția cetățenilor, chiar de a- 
ici, din gară, mijloace de cunoaștere 
rapidă a orașului, să-i informeze 
despre muzeele, expozițiile și locu
rile interesante de vizitat, să le spu
nă ce noutăți de ultimă oră se află 
în magazine, cum se ajunge în di
verse locuri, să le creeze relații cu 
hotelurile etc. Din păcate, o aseme
nea propunere n-a găsit încă ecoul 
așteptat la Sfatul popular al Capi
talei.

Dar iată că și bucureșteanul se 
descurcă greu prin propriul său o- 
raș. Gospodina Georgeta Radu ne-a 
spus : „Te găsești în oraș și vrei 
să-ți repari un toc de la pantof, care 
s-a rupt pe neașteptate. Vrei să afli

mult, în
de infor- 
să pună

unde ? Nu e greu. Cooperația are un 
bun centru de informare, care 
răspunsuri clare și amabile. Ce 
faci în alte domenii, comercial 
cultural de exemplu ? N-ai unde 
te adresezi*.

In urmă cu doi ani, ziarul nostru 
propunea înființarea, în diferite 
locuri ale orașului, a unor ghișee la 
care cetățenii să poată afla, fără 
nici un fel de formalități, ce-i inte
resează. Deschiderea în punctele de 
mare circulație a acestor ghișee — 
sub egida O.N.T. și S.P.C. — care 
să dea informații despre străzi, ho
teluri, mijloace de transport, ma
nifestări cultural-artistice, locuri de 
recreare etc, ar umple un serios gol 
existent în informarea publică. S.P.C. 
a răspuns, la timpul respectiv, că 
„problema se află în studiu', dar 
studiul se prelungește și nu dă încă 
nici un rezultat vizibil. Se simte ne
voia găsirii unor modalități pentru 
crearea în holurile marilor maga
zine, hoteluri, gări și în alte unități 
importante ale Ministerului Comer
țului Interior și Ministerului Trans
porturilor și Telecomunicațiilor — a 
unor puncte de informare, care ar 
putea furniza, direct sau telefo
nic, relații folositoare. Asemenea 
mijloace de informare să fie, bineîn-

dă

Vasile TINCU

(Continuare In pag. III-a)

acordului de a sprijini această linie 
americană R.F.G. obține accesul la 
arma nucleară.

Accesul R.F.G. la arma nucleară, 
fie chiar și în cadrul forțelor nu
cleare „multilaterale" sau „atlanti
ce", este considerat de militariștii 
vest-germani doar ca o etapă pe ca
lea obținerii propriei lor arme nu
cleare.

Devenind membră a Pactului Nord- 
Atlantic, R.F.G. a obținut posibilita
tea de a-și crea — prin încălcarea 
acordurilor de la Potsdam, înche
iate după capitularea necondiționa
tă a Germaniei hitleriste — un po
tențial militar agresiv. Accesul la 
arma nucleară, fără îndoială, ar 
încuraja străduința forțelor revan
șarde din Germania occidentală de 
a modifica situația în Europa, apă
rută după cel de-al doilea război 
mondial, de a înfăptui pretențiile 
teritoriale față de R.D.G. și alte sta
te. Nici un fel de asigurări din par
tea puterilor occidentale nu pot servi 
drept garanție împotriva unui astfel 
de pericol pentru pace.

Despre adevăratele intenții ale 
R.F.G. vorbesc astfel de fapte ca 
elaborarea de către conducerea Bun- 
deswehrului a planului provocator 
privind crearea unei centuri de 
mine atomice de-a lungul frontiere
lor răsăritene și proclamarea așa- 
numitei „strategii a pozițiilor îna
intate", care cere folosirea armei nu
cleare chiar de la începutul orică
rui conflict militar în Europa cen
trală. Aceasta demonstrează strădu
ința forțelor revanșarde din R.F.G. 
de a face ca S.U.A. și alte țări din 
N.A.T.O. să participe la planurile 
lor aventuriste.

Orice tentative însă de a obține 
cu ajutorul armei nucleare înfăp
tuirea pretențiilor revanșarzilor 
vest-germani comportă cel mai mare 
pericol pentru poporul german, de
oarece ele s-ar transforma în mod 
inevitabil într-un război nuclear al 
cărui rezultat ar fi nu unificarea 
Germaniei, ci transformarea ei în
tr-un pustiu atomic.

Statele participante la Tratatul de 
la Varșovia se pronunță cu toată 
hotărîrea împotriva transferării că
tre R. F. Germană a armei nucleare, 
sub orice formă, direct sau indirect 
prin grupări de state, a dreptului 
de a dispune exclusiv sau de a par
ticipa în orice formă la dreptul de 
a dispune de această armă.

Statele participante la Tratatul de 
la Varșovia sprijină întrutotul po
litica iubitoare de pace a R. D. Ger
mane și consideră că participarea 
R.F.G. la crearea forțelor nucleare 
multilaterale ale N.A.T.O. ar în
semna că guvernul R.F.G. renunță 
la unificarea Germaniei. Numai prin 
slăbirea încordării și prin acorduri 
efective cu privire la dezarmare în 
Germania și Europa se pot crea 
premisele unificării celor două state 
germane existente, suverane și egale 
în drepturi, în spiritul principiilor 
acordurilor de la Potsdam.

Crearea forțelor nucleare unifi
cate ale N.A.T.O. este îndreptată nu 
numai împotriva intereselor păcii și 
securității în Europa. Ea ar inten
sifica presiunea imperialistă și neo- 
colonialistă asupra popoarelor eli
berate și a celor care luptă pentru 
independență.

Interesele fundamentale ale tutu
ror popoarelor cer 
planurile de creare 
cleare multilaterale 
Dacă însă statele
N.A.T.O., acționînd împotriva inte
reselor păcii, vor păși pe calea 
transpunerii în viață a planurilor 
de creare a forțelor nucleare multi
laterale, indiferent de forma în care 
acestea s-ar realiza, statele partici
pante la Tratatul de la Varșovia, în 
fața serioaselor consecințe pe care 
acest fapt l-ar avea pentru cauza

renunțarea la 
a forțelor nu- 
ale N.A.T.O. 
membre ale

păcii și securității în Europa, vor fl 
nevoite să înfăptuiască măsurile da 
apărare necesare pentru asigurarea 
securității lor.

Țelul principal al politicii externe 
a statelor participante la Tratatul 
de la Varșovia constă în asigurarea 
condițiilor pașnice pentru construi
rea socialismului și comunismului 
în țările lor și în izbăvirea omenirii 
de pericolul unui război nuclear 
mondial, prin eforturile unite ale 
tuturor popoarelor iubitoare de 
pace. i

Uniunea Sovietică și alte state 
membre ale Tratatului de la Var
șovia au făcut o serie de propuneri 
menite să ducă la îmbunătățirea si
tuației internaționale. Statele mem
bre ale Tratatului de la Varșovia 
vor sprijini și pe viitor măsurile a 
căror realizare ar duce la slăbirea 
încordării internaționale și ar crea 
condiții favorabile pentru încetarea 
cursei înarmărilor și înfăptuirea 
dezarmării generale și totale.

Comitetul Politic Consultativ al 
statelor participante la Tratatul de 
la Varșovia consideră, ca o cerință 
urgentă a timpurilor noastre, asigu
rarea securității europene, care este 
serios amenințată de planurile de 
creare a forțelor nucleare multila
terale. Acestui țel i-ar servi înfăp
tuirea propunerii privind îngheța
rea armamentelor nucleare și a pro
punerii privind crearea unei zone 
denuclearizate în Europa centrală.

Sprijinind inițiativa Republicii 
Populare Polone, Comitetul Politic 
Consultativ se adresează cu propu
nerea de a se convoca o conferință 
a statelor europene pentru examina
rea măsurilor care să asigure secu
ritatea colectivă în Europa.

Statele participante la Tratatul de 
la Varșovia sînt gata ca și în trecut 
să încheie cu statele membre ale 
N.A.T.O. un pact de neagresiune 
care ar contribui, într-o mare măsu
ră, la slăbirea încordării în Europa 
și în întreaga lume.

Statele participante la Tratatul de 
la Varșovia sprijină eforturile în
dreptate spre realizarea reglemen
tării pașnice germane în interesul 
asigurării păcii în Europa. La atin
gerea acestui țel ar contribui conso
lidarea frontierelor existente, înlătu
rarea rămășițelor celui de-al doilea 
război mondial și, de asemenea, obli
gația ambelor state germane de a nu 
înzestra forțele lor armate cu arma 
nucleară și de a lua măsuri în do
meniul dezarmării.

De asemenea, Comitetul Politie 
Consultativ al statelor participante 
Ia Tratatul de la Varșovia sprijină 
propunerile R.D.G. cu privire la re
nunțarea de către ambele state ger
mane la arma nucleară.

Statele participante la Tratatul de 
la Varșovia sprijină propunerea gu
vernului Republicii Populare Chine
ze privind convocarea unei confe
rințe a șefilor statelor lumii în pro
blema interzicerii și lichidării totale 
a armelor nucleare, iar ca un prim 
pas. interzicerea folosirii acestei 
arme.

Statele participante la Tratatul de 
la Varșovia sprijină, de asemenea, 
convocarea unei conferințe mondiale 
de dezarmare propusă de către Con
ferința de la Cairo a statelor nean
gajate.

Comitetul Politic Consultativ de
clară că, în fața amenințării impe
rialiste, statele socialiste sînt pe de
plin unite și solidare și că încercări
le cercurilor imperialiste de a sub
mina această solidaritate sînt sortite 
eșecului.

Statele participante la Tratatul de 
la Varșovia vor depune și în viitor 
eforturi pentru a contribui pe toate 
căile la slăbirea încordării și la 
dezarmare, la coexistența pașnică și 
asigurarea unui viitor pașnic pentru 
toate popoarele.

A

ZILE DE EXAMENE IN FACULTAțl
Primele file din „calendarul sesiunii" 

de examene consemnează cele dinții 
note bune și foarte bune, studenfi frun
tași, grupe infegraliste.

In laboratorul de fermotehnică și ma
șini termice al Institutului de petrol, gaze 
și geologie, cei 23 de studenfi ai gru
pei nr. 434 din anul IV al Facultății de 
mașini și utilaj petrolier dau primul lor 
examen din această sesiune. Studiul orga
nizat și aprofundat a făcut ca răs
punsurile să fie prompte, argumenta
te știinfific. Victor Vlad, Alexandru Po- 
povici, Vlad Ulmanu, Ana Cocora, 
Gheorghe Eliescu și alfii obțin notele 9 
și 10, ceea ce nu constituie o surpriză 
pentru nimeni.

Ca și studenfii din alte institute de 
învăfămînf superior din fără,

s-au pregătit intens pen- 
și colocviile din această

Institutului agronomic 
au învățat sistematic 

de îmbunătățiri fun-

neri agronomi 
tru examenele 
sesiune. Urmărind explicațiile lor tn fața 
machetelor de irigații și îndiguiri, ne 
convingem că cei mai mulți membri ai 
grupei nr. 1 408 din anul IV al Facultății 
de agricultură a 
„bl. Bălcescu" 
pentru examenul
ciare. Dintre aceștia, Maria Groza, Sido- 
nia Balica, Carmen Tresfianu și Augustin 
Cîmpeanu au obținut cele mai bune ca
lificative. In alte cazuri, s-a dovedit din 
nou că pregătirea superficială, în „a- 
salt”, repetatele absențe de la cursuri 
și lucrări practice, lipsa de interes pen
tru studierea literaturii științifice nu ajută 
la obținerea unor trecere.calificative de

Examen la teoria mecanismelor și mașinilor la facultatea de mecanică 
a Institutului politehnic din Timișoara
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ÎN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ PE 1965

ANGAJAMENTE MOBILIZATOARE
ocna mureș Produse sodice BUCUREȘTI

de calitate superioară
Muncitorii, tehnicienii șl Inginerii 

Uzinei de produse sodice Ocna Mu
reș, dezbătînd sarcinile de plan pe 
1365, au tăcut numeroase propuneri 
în scopul îmbunătățirii calității pro
duselor, asimilării și lărgirii sortimen
telor necesare economiei naționale 
și cerințelor pentru export.

Colectivul uzinei se angajează să 
realizeze peste planul anual urmă
toarele :

— din cantitatea totală de sodă 
calcinată produsă, 96 Ia sută să 
fie de calitate superioară față de 
94 la sută cit este prevăzut.

— din producția de sodă caus
tică solidă, 92 la sută va fi de ca
litatea I-a față de 90 la sută cit 
este prevăzut în planul de pro
ducție.

—- să lărgească sortimentele de 
produse destinate exportului cu 
încă două : sodă calcinată grea 
și săruri do magneziu.

onești Pentru scurtarea termenelor 
de execuție la noile obiective

Muncitorii, inginerii și tehnicienii 
întreprinderii de construcții și 
montaj Onești au analizat temeinic, 
cu prilejul dezbaterii sarcinilor de 
plan pe 1965, posibilitățile existente 
pentru scurtarea termenelor de 
execuție la noile construcții.

Colectivul întreprinderii șU-a luat 
următoarele angajamente în între
cerea socialistă pe acest an :

— să realizeze planul valoric 
anual pînă la 25 decembrie ;

— să depășească productivita
tea muncii planificată cu 0,5 la 
sută :

— să obțină economii supli
mentare la prețul de cost în va
loare de 300 000 lei;

— să reducă, prin grăbirea lu
crărilor de construcții și mon
taj, termenele de execuție la ur
mătoarele obiective :

— lucrările de montaj ale 
transformatorilor cu aburi de la

Intr-una din secțiile Uzinei metalurgice din Iași Foto t Gh. Vințilă

ȘAN TIER EDITORIAL 1965
Pentru a-1 informa pe cititorii noștri asupra noilor apariții în domeniul cărții social- 

politlce și științifice pe anul 1965, redacția noastră s-a adresat tovarășilor: prof. univ. ing. 
Valter Roman, directorul Editurii politice, și Gheorghe Constantlnescu, directorul Edi
turii științifice, solicitîndu-i să ne vorbească despre activitatea editorială din acest an. 
Publicăm mai jos răspunsurile primite.

actuale

/

Teme
în atentia Editurii politice

Editura politică a prevăzut în pla
nul de apariții pe 1965, cel de-al 
21-lea an de existență, peste 200 de 
titluri. Ele acoperă toate sectoarele 
tematice ale editurii: opere ale cla
sicilor marxism-leninismului, docu
mente de partid, lucrări ale condu
cătorilor partidului nostru, cărți și 
broșuri privitoare la construcția de 
partid și de stat, la activitatea sin
dicatelor și organizațiilor U.T.M., 
manuale și alte materiale destinate 
învățămîntului politic și de stat, 
volume din domeniul științelor so
ciale : economie, filozofie, istorie 
(originale și traduceri), literatură 
politică de masă, lucrări privind 
mișcarea muncitorească internațio
nală și politica internațională, ma
teriale de agitație vizuală etc.

Editura noastră va continua a- 
nul acesta editarea seriei de Opere 
ale lui K. Marx și F. Engels, cu vo
lumele 20—23, și a seriei de Opere 
complete ale lui V. I. Lenin cu vo
lumele 28, 29, (cuprinzînd „Caiete 
despre imperialism" și „Caiete filo
zofice") și 34—38. Vor fi editate, de 
asemenea, culegeri de texte alese din 
clasicii marxism-leninismului — lu
crări de proporții nu prea mari (cir
ca 100 de pagini fiecare) destinate 
învățămîntului politic ca material bi
bliografic ajutător — despre: indus
trie și progres social, alianța mun- 
citorească-țărănească, revoluție și 
stat, problema națională, partidul 
clasei muncitoare.

în sprijinul învățămîntului politic 
și de stat vom edita și în 1965, pe 
lîngă diferitele cursuri destinate 
învățămîntului de partid și poli
tic U.T.M., o serie de manua
le de științe sociale de nivel supe

Să obțină peste planul anual :
— 3 000 000 Iei la producția glo

bală ;
— 2 500 000 lei la producția 

marfă;
—■ sporirea productivității mun

cii cu 0,5 la sută ;
— 1 000 000 lei economii la pre

țul de cost.
Din care pînă la 1 Mai :

— 600 000 lei la producția glo
bală ;

— 500 000 lei la producția 
marfă;

— sporirea productivității mun
cii cu 0,5 la sută ;

— 250 000 lei economii la pre
țul de cost.

Pentru asigurarea îndeplinirii an
gajamentelor a fost elaborat un plan 
amplu de măsuri tehnico-organiza- 
torice.

Combinatul chimic Borzești cu 
30 de zile ;

— predarea în probe tehnolo
gice a instalației de reformare 
catalitică de la Rafinăria Onești 
cu 10 zile ;

— predarea instalației de par
chete cu o capacitate de 250 000 
mp anual de la Combinatul de 
industrializare a lemnului Sucea
va cu 3 luni ;

— predarea „la cheie" a unei 
suprafețe locuibile de 16100 mp 
în orașul Piatra Neamț cu 30 
zile.

Din care pînă la 1 Mai :
— terminarea cu 5 luni înainte 

de termen a construcției unei 
suprafețe locuibile de 1 782 mp 
în orașul Onești.

în vederea îndeplinirii acestor an
gajamente, constructorii și montorii 
de la Onești au întocmit un judi
cios plan de măsuri tehnico-orga- 
nizatorice.

rior. Aceste manuale sînt rodul ac
tivității unor colective de la cate
drele de științe sociale și institute
le de cercetări ale Academiei R.P.R. 
Va ieși de sub tipar, îrț primă ediție, 
manualul de materialism istoric și 
se vor publica în ediții revăzute ma
nualul de materialism dialectic, pre
cum și cele două manuale de econo
mie politică (capitalism și socia
lism). Va apărea, de asemenea, noul 
manual de socialism științific.

în domeniul construcției de partid 
și de stat vor fi editate materiale pe 
temele : activul obștesc al organelor 
locale de partid, educarea tinerilor 
comuniști, democrația internă și dis
ciplina de partid, sarcina de partid, 
conducerea de către partid a econo
miei și a organizațiilor de masă, ac
tivitatea ideologică desfășurată de 
organele și organizațiile de partid, 
munca de partid în agricultură, ac
tivitatea sfaturilor populare etc.

Lucrările originale de științe so
ciale vor fi reprezentate printr-un 
număr de monografii, prin cîteva cu
legeri de studii, precum și printr-o 
serie de lucrări de mai mici pro
porții (de popularizare și eseuri). 
Numeroase lucrări vor fi reali
zate de Institutul de istorie a parti
dului, Institutele de cercetări ale 
Academiei R.P.R. și alte instituții 
cultural-științifice. Astfel, în dome
niul economiei politice se vor edita, 
între altele: „Dezvoltarea com
plexă și echilibrată a economiei 
naționale", „Valorificarea superioară 
a resurselor naturale", „Productivi
tatea muncii în R.P.R.", „Planifica
rea economică în R.P.R.". După cum 
se vede chiar din titluri, aceste lu
crări își propun să înfățișeze as

Hotârirea colectivului 
fabricii de încălțăminte 
„Pionierul14

Muncitorii, Inginerii și tehnicienii 
iabricll de pielărie șl încălțăminte 
„Pionierul' din Capitală, dezbătînd 
sarcinile planului pe 1965, și-au luat 
angajamente mobilizatoare în între
cerea socialistă pe acest an. Colec
tivul iabricll va realiza peste preve
derile planului anual :

— 2 190 000 lei la producția glo
bală ;

— 2 540 000 Iei la producția 
marfă ;

— 1 100 000 lei economii Ia prețul 
de cost;

— 600 000 lei beneficii;
— 63 000 perechi de încălțăminte 

cu fețe de piele ;
— un spor de 0,2 la sută la pro

ductivitatea muncii.
Din care pînă la 1 Mai :

— 700 000 lei la producția glo
bală ;

— 850 000 lei la producția marfă ;
— 360 000 lei economii la prețul 

de cost;
— 200 000 lei beneficii;
— 17 000 perechi încălțăminte cu 

fețe de piele.
In vederea realizării angajamen

telor luate șl a ridicării nivelului ca
litativ al produselor, a fost întocmit 
un plan de măsuri tehnico-organiza- 
torice care prevede, printre altele : 
modernizarea tăbăcitului mineral, 
reorganizarea fluxului tehnologic la 
una din secțiile de încălțăminte, ex
tinderea croitului prin stanțare, or
ganizarea unor cursuri de ridicare a 
calificării profesionale și de specia
lizare a muncitorilor șl tehnicienilor.

pecte ale activității depuse pentru 
înfăptuirea Directivelor Congresu
lui al III-lea al Partidului Munci
toresc Romîn în vederea desăvîr- 
șirii construcției socialiste în țara 
noastră. Autorii lor vor acorda o a- 
tenție deosebită problemelor econo
mice esențiale asupra cărora au a- 
tras atenția Plenara C.C. al P.M.R. 
din 30 noiembrie—1 decembrie 
1964 și sesiunea Marii Adunări Na
ționale.

în domeniul filozofiei este prevă
zut un număr apreciabil de apariții 
(originale și traduceri). în curînd va 
apărea volumul X din seria de cu
legeri „Materialismul dialectic și 
științele naturii", care va înmănun- 
chea studii consacrate rolului mode
lului în cunoașterea științifică. în 
acest an vom inaugura prin două 
volume și seria „Teorie și me
todă în științele sociale" care va 
apărea de acum înainte cu regulari
tate. Ea va aborda diferite proble
me ale materialismului istoric și so
cialismului științific, ale sociologiei 
marxiste, ale științelor sociale parti
culare etc. Vor mai apărea lucrări 
privind: ateismul științific marxist, 
statul socialist romîn și evoluția 
funcțiilor sale, unitatea moral-politi- 
că a poporului, morala socialistă.

Ce va publica Editura științifică
Efortul principal al colectivului 

Editurii științifice este îndreptat 
spre asigurarea apariției în 1965 a 
unor lucrări pe teme majore în di
versele domenii ale științelor so
ciale, precum și a unor lucrări de 
popularizare pe teme de actualitate 
în domeniul științelor naturii, care 
să îmbine ținuta științifică cu o tra
tare accesibilă unui cerc cît mai 
larg de cititori.

în domeniul filozofiei vor apărea: 
Intelectualitatea și viața socială de 
prof. E. Gali, culegerea de studii

Pe serpentinele Oituzulul
Foto : A. Cartojan

Bogată activitate 

de educație sanitară
Inspecția de stat pentru igienă și 

protecția muncii din orașul Bucu
rești desfășoară o bogată activitate 
educativă. Au fost editate și difu
zate, numai în cursul anului trecut, 
peste două milioane de broșuri, pli
ante, afișe și altele în legătură cu 
respectarea măsurilor de protecția 
muncii și diferite probleme de să
nătate publică.

într-un tiraj de 35 000 exemplare 
a apărut broșura „în sectorul meu 
nici un accident", destinată maiștrilor 
din întreprinderi industriale și de 
pe șantiere. Pliantul „Pregătiți copiii 
pentru școală", care a fost difuzat în 
familiile cu copii de școală, cuprinde 
indicații în domeniul profilaxiei bo
lilor molipsitoare mai frecvente în 
cursul ahului școlar.

în domeniul preocupărilor legate 
de educația sanitară a unor catego
rii de bolnavi cronici a fost editat 
în 50 000 exemplare pliantul „Ce tre
buie să știe un bolnav de inimă". 
Pentru acest an se pregătesc bro
șuri și pliante ca : „Recomandări 
pentru vizitarea bolnavilor inter
nați", „Reumatismul la copii", „Ne
vroza astenică", „Agenda sănătății 
studentului ș.a.

în domeniul istoriei va apărea, în
tre altele; sub egida Institutului de 
istorie a partidului, o nouă culegere 
tematică de studii privind istoria 
mișcării noastre muncitorești în 
perioada 1893—1900. Despre luptele 
greviste ale proletariatului din Ro- 
mînia vom publica în acest an vo
lumul III. Unele momente impor
tante ale revoluției populare vor fi 
abordate în broșuri ca : „Instaura
rea puterii populare în Romînia la 
6 martie 1945”, „Conferința națio
nală a P.C.R. din octombrie 1945“.

Editura politică va pune la înde- 
mîna cititorilor în acest an și volume 
privitoare la problemele internațio
nale și politica externă a Republicii 
Populare Romîne. Se va edita car
tea „Republica Populară Romînă — 
10 ani la O.N.U.". Va apărea și o 
lucrare intitulată : „începuturile di
plomației romînești moderne". Va 
fi editat, de asemenea, un „Breviar 
diplomatic" — în cuprinsul căruia 
se vor explica pentru publicul larg 
termeni de drept internațional, de 
procedură diplomatică, noțiuni de 
politică externă și altele. Vor mai 
apărea : „Cultura pentru miliarde", 
„Convorbiri despre dezarmare", „Di
plomația țărilor africane" etc.

în cursul acestui an va apărea 
cel de-al III-lea volum al Dicționa
rului Enciclopedic Romîn — lucrare 
de mare însemnătate ideologică și 
culturală, elaborată de un colectiv 
al Academiei R.P.R. și al Editurii 
politice.

Numeroase titluri vor cunoaște, în 
afară de ediția în limba romînă, și 
versiuni în limbile minorităților na
ționale.

Tot în acest an vom edita în limba 
romînă numeroase lucrări social- 
politice ce apar peste hotare.

Despre previziunea științifică, cu
legerea Matematica și cunoașterea 
științifică, cuprinzînd contribuțiile 
unor cunoscuți oameni de știință din 
țara noastră, Studii de logică de a- 
cad. Gr. Moisil, Revoluția industria
lă și revoluția științifică-tehnică 
contemporană în Romînia de prof, 
ing. V. Roman. Menționăm cîteva 
lucrări de estetică : Natura esteti
cului de prof. M. Breazu și lucrarea 
lui Gr. Smeu — Lupta de idei 
în estetica romînească între cele 
două războaie mondiale. La lucrări-

PRIN EXPOZIȚII
0 retrospectivă 
de 
sculptară

Expozițiile personale retrospective, a- 
tunci cînd sînt bine gîndife, oferă unul 
din cele mal prejioase mijloace de edu
cate și adîncire a cunoștințelor în do
meniul artei plastice. Permifînd o exa
minare pe etape de creajie, te cheamă 
în același timp să pătrunzi puțin în se
cretele ei.

Cu atît mai mult, în cazul cînd artistul 
care expune manifestă vocație în mai 
multe direcții, așa cum se arată a fi 
sculptorul losif Fekete. Intr-adevăr, de-a 
lungul a peste 35 de ani, opera lui se 
desfășoară cu egală siguranță în sculp
tura de vitrină, în portret, ca și în com
poziția monumentală. De la grațios la 
monumental, losif Fekete frece cu ușu
rință, dar respectînd hotarele. Ecoul bi- 
beloului delicat și al confurelor fin de
cupate în spafiu nu stăruie în formele 
grave și solide ale sculpturilor sale gîn- 
dite monumental. Subliniez acest merit, 
fiindcă uneori am întîlnit în expozițiile 
noastre hibrida asociere dintre monu
mental și bibelou în aceeași lucrare.

Cele mai vechi dinfre lucrările de pri
mă tinerefe ale lui Fekete, elev al lui 
Dimitrie Paciurea și Oscar Han, Indică por
nirea în trei direcții. Una este direcția unui 
remarcabil efort de a sintetiza limbajul 
formelor sculptate, în care se complace 
să exprime uneori grafia șuie a unui trup 
feminin (Tors — 1930, „Dansatoare" — 
1932, „Diana" — 1932); alteori, la un 
pol opus de vibrafie emotivă, severitatea 
nobilă a unor forme destinate să lege 
sculptura de arhitectură („Capitel" — 
1931, „Cap de făran" — 1932). Această 
linie o putem regăsi în creația de azi a 
sculptorului. O altă direcție, din care cî
teva elemente au izbutit să-și păstreze 
viabilitatea, este îndreptată spre căutarea 
marcată a expresivului. Sculptorul a 
realizat o fuziune între valorile expresi
ve și cele decorative („Don Quijofte" 
— 1934, „Ogar" — 1935, dar mai cu 
seamă cutezătorul relief „Capitalism" — 
1936, înfăfișînd trupul unui muncitor în
lănțuit și răsucit de roata mașinii la care 
lucrează). Sensibil în acei ani la expe
riențele expresionismului, I. Fekete și-a 
dominat înclinațiile, cu același spirit 
echilibrat care se dovedește a fi una 
din trăsăturile fundamentale ale gîndirii 
lui plastice. In sfîrșif, o a treia direefie, 
mai pufin frecventată și care a fost pă
răsită în creafia ulterioară, eliminată de 
rigorile unei selecții autentice a valori
lor, este cea a subiectelor de gen, tra
tate descriptiv, înfr-o manieră insistentă, 
pufin greoaie, cu ecouri din tradifiile 
artistice ale Dusseldorfului și MOnchenu- 
lui („Lampă", „Sărutul" — 1932).

în ce sens au mers preferințele artis
tului și încotro îl duc căutările lui actua
le? Fără nici o îndoială că spre victoria 
unei viziuni sintetice. Este un drum care 
s-a croit și fixat încetul cu încetul în via
ta creatoare a sculptorului, cu șovăieli și 
reveniri, dar care astăzi a cuprins cu hotă- 
rîre întreaga lui activitate: portret, com
poziție monumentală, sculptură de posta
ment, relief ornamental de mici dimen
siuni. Pe această linie, cel mai recent 
dintre portretele prezentate, acela al 
poetei Nina Cassian — 1963, apare ca 
o reușită superioară.

In domeniul sculpturii monumen
tale se observă, față de lucrările din tre
cut („Monumentul aviatorilor" — 1930, 
impozantul monument „Horia, Cloșca și 
Crișan" din Alba lulia — 1937, reliefurile 
de la Ministerul Justifiei — 1933, și Sana-

le de psihologie ca Studii de psiho
logie de V. Pavelcu, adăugăm o va
loroasă traducere : Psihologia inte
ligenței de Jean Piaget. Va apărea, 
de asemenea, în cadrul valorifică
rii operei oamenilor noștri de știin
ță din trecut, monografia A. D. Xe- 
nopol de N. Gogoneață și Z. Ornea.

în seria traducerilor din operele 
clasicilor gîndirii sociale și filozo
fice menționăm : Poemul naturii de 
Lucrețlu, Despre dreptul războiului 
și al păcii de Hugo Grotius, pri
mul volum din Eseuri de Montaigne, 
Despre infracțiuni și pedepse de 
Beccaria.

Literatura istorică ce va apărea 
în acest an este orientată cu pre
cădere spre teme din istoria patriei 
în diferite epoci : Dacii înainte de 
romani de C. Daicoviciu ; Bănia — 
instituție feudală romînească de 
Șt. Ștefănescu ; o monografie des
pre Avram Iancu de Silviu Drago- 
mir ; Reșița luptătoare de E. Cim- 
poneriu ; un volum de Studii de is
torie contemporană. Vor apărea, de 
asemenea, lucrări de istorie uni
versală.

Lucrările în domeniul economiei 
vor trata aspecte teoretice și meto
dologice ale unor importante pro
bleme economice concrete. Putem 
cita, astfel, lucrarea Probleme ale 
amortizării fondurilor fixe în R.P.R., 
de R. Katz, Reevaluarea fondurilor 
fixe în R.P.R. elaborată de un co
lectiv, sau Bazele matematice ale 
programării liniare de acad. Gh. 
Mihoc și I. Ionescu, și Aplicații ale 
programării liniare în economie de 
un colectiv de autori. Va apărea, 
într-o nouă ediție, mult îmbunătă
țită, lucrarea Organizarea finanță
rii, creditării șl decontărilor în 
R.P.R. de A. Vijoli.

în domeniul științei juridice atra
gem atenția asupra unor titluri, utile 
nu numai juriștilor ci și, în genere, 
cadrelor din economie și din apa
ratul de stat: Apărarea proprietății 
socialiste prin mijloace de drept ci
vil de C. Oprișan, Recursul în pro
cesul civil c'£ Al. Velescu, Reglemen
tarea pensiilor în R.P.R. de M. Ni- 
culescu.

în anul 1965 vor apărea mai multe 
lucrări de lingvistică, printre care 
menționăm : Nume de persoane de 
acad. Al. Graur, Fonologia limbii 
romîne de Em. Vasiliu, Individuali
tatea limbii romîne între limbile ro
manice de Al. Niculescu și Studii 
de stilistică eminesciană de Gh. I. 
Tohăneanu. 

loriul Moroieni — 1938), o aspirație din 
ca în ce mai accentuată către expresia 
simbolică a unor idei iau a unor stări su
fletești. E o aspirafie ce nu se cristali
zează însă totdeauna în lucrări convingă
toare, ducînd uneori la rezultate care par 
încă nesigure. Astfel, în compoziția inti
tulată „Pasiunea" (1964), sculptorul a 
urmărit definirea psihologică a pa
siunii prin evocarea și sublinierea ro
tirii obsesive a materiei în jurul ei în
săși. Ideea nu e totuși „încarnată" pînă 
la capăt ; între gînd și materie există o 
absenjă care îngreuiază comunicarea 
sensului profund al imaginii. Spre deo
sebire, de pildă, de compoziția intitu
lată „Echilibru" (1963), unde comunica
rea înfelesului sa transmite mai direct 
și mai precis.

N-au dispărut cu totul din preocupările 
actuale ale sculptorului nici relieful orna
mental, nici sculptura mică: reliefuri pe 
farfurii de teracotă sau lemn, obiecte de 
vitrină concepute simplu și clar. Aici, ca 
și pe celelalte registre ale ei, sculp
tura lui losif Fekete se dovedește o artă 
pe măsura omului, prietenoasă și echili
brată.

Amelia PAVEL

Căutări 
în domeniul 
ceru mic ii

Ceramica îșl face loc din ce în ce 
mai Insistent în lumea preocupărilor 
do artă de la noi. Simplitatea arhi
tecturii moderne creează tot mal 
mult necesitatea elementelor de de
cor proprii ceramicii, menite să în
călzească rigiditatea funcțională, a- 
ducînd o nimerită variație. Arhitec
tura cîștigă cînd e îmbogățită ast
fel, Interiorul devine Intim, prietenos. 
Ceramica, prin frumusețea ei de cu
loare șl formă, valorifică ambianța 
în care e pusă. De aceea, peste tot 
ea este mereu mai intens solicitată 
în decorație.

Pe aceste căi se îndreaptă preocu
pările ceramistei Cecilia Storck-Bo- 
tez, a cărei expoziție, frumos, mo
dern aranjată, a adus o afirmare 
Interesantă de artă decorativă. Des
cendentă dintr-o familie de artiști, 
care de la Karl Storck (cel care a 
pus bazele sculpturii de ronde-bosse 
la noi în țară), din tată în fiu au 
cultivat arta, Cecilia Storck-Botez se 
înscrie într-o frumoasă continuitate 
de breaslă.

Din bogata serie de obiecte expu
se — circa 130 — unele aparțin ce- 
ramicii-panou, ceramicii de fațadă, 
de exterior. Un mozaic cu fond nere
gulat pe care e aplicată o figură în 
relief, smălțuită cu alb de aluminiu, 
de aspectul tencuielii, ne arată pre
ocuparea de a opune expresiv ma
teriale diferite. O altă lucrare, în
tr-un smalț cu sunet metalic — ne
gru și brun cu irizări de oranj, este 
de asemenea o realizare interesan
tă. Vasele decorative de grădină, în 
tonalitate de alb aspru, alternată 
uneori cu negru, sînt bine gîndite 
pentru un anumit mediu, pentru un 
anumit ansamblu, în care se ordo
nează cu prestanță.

Pe o altă linie funcțională, aceea 
a decorării interiorului, artista reali- • 
zează forme de lămpi, servicii, cupe, 
vase de Hori șl mai ales plăci de
corate cu păsări, pești, cai, figuri — 
dintre care unele în relief. încercă
rile de peisaje nu ml se par în spi-

Vor apărea noi manuale, grama
tici și alte materiale auxiliare pen
tru învățarea limbilor străine. Vom 
edita, de asemenea, noi culegeri de 
texte alese din literatura universa
lă, ca materiale ajutătoare pentru 
cei ce vor să învețe limbile respec
tive, noi ghiduri de conversație : 
italian-romîn, bulgar-romîn. Vor fi 
reeditate dicționarele romîn-englez 
și englez-romîn, dicționarul de neo
logisme (o ediție revăzută), vor apă
rea (în seria „liliput") dicționarele 
englez-romîn, romîn-englez șl ro- 
mîn-francez.

Ținînd seama de interesul viu al 
publicului nostru cititor pentru pro
gresele științelor naturii, editura a 
căutat să asigure în planul pe anul 
1965 titluri care să cuprindă o gamă 
tematică cît mai variată. Astfel sînt 
prevăzute să apară, între altele: 
Fizica pentru toți de L. Landau și 
I. Kitaigorodski; Fizica microcosmo
sului de K. Seceolkin. Vor apărea 
o serie de lucrări de matematică : 
Istoria matematicii romînești (voi. 
I) de G. Andonie, Matematica și 
informația de R. Teodorescu, Geo
metria euclidiană, geometrii neeu- 
clidiene, teoria relativității de acad. 
Gh. Vrînceanu și C. Telman și 
altele.

Putem anunța de asemenea volu
mul Istoria mecanicii de acad. Șt. 
Bălan. In domeniul biologiei vor 
apărea : Hormonii și viața de acad. 
Șt. Milcu și dr. Al. Lungu, Fizica, 
chimia și matematica vieții de dr. 
V. Săhleanu, Din istoria luptei cu 
microbii și virusurile de dr. N. Ca
jal și dr. R. Iftimovici, iar dintre 
lucrările de chimie cităm: Călăto
rie în lumea elementelor elaborată 
de un colectiv de amatori, în lumea 
moleculelor gigant de R. Mihail. în 
seria biografiilor marilor savanțl vor 
apărea : Cei patru Curie și radio
activitatea de Eugenie Cotton și 
Enrico Fermi de Pierre de Latil. 
Vor apărea, de asemenea, cărți de 
călătorii și explorări.

Amintim și o serie de lu
crări de geografie, în primul rînd 
de geografie a patriei noastre, ca : 
Valea Prahovei, o poartă carpatică 
de V. Velcea, Delta Dunării de C. 
Banu și L. Rudescu, precum și Isto
ria descoperirii și cercetării Antarc
ticii de D. Treșnikov, Pytheas — 
jurnal de bord de F. Lallemand și 
altele.

Sperăm că, cel puțin în parte, vom 
reuși să satisfacem dorința crescîn- 
dă de cultură a publicului nostru 1 
cititor. 

ritul materialului ceramic. De ase
menea, unele dintre vasele mici de 
uz ar fi putut lipsi. Ansamblul lu
crărilor e bogat, nu totdeauna de o 
mare rigoare, dar mărturisind o in
spirație suplă, care pornește uneori 
de la ceramica pictată de Cucuteni, 
abia transpusă, de la vase vechi de 
spițerie, de la vase de uz arhitec
tonic, pentru a ajunge la căutări mo
derne.

Uneori artista îșl pune probleme 
de echilibru și de ritm compozițio
nal; ea variază, de pildă, pătratul, a- 
ceastă formă statică, îl dinamizează 
prin forme unghiulare sau ovale. 
Aș semnala, în sensul acestor cău
tări, variațiile pe care Cecilia 
Storck-Botez le obține cu ajutorul 
sîrmei șl al sticlei lipite pe smalț.

Un număr de plăci smălțuite ne 
arată că preferința artistei merge în 
primul rînd spre acordarea și doza
rea picturală a nuanțelor, că o inte
resează mai puțin căutările care pri
vesc spațialitatea formei, organiza
rea raporturilor dintre goluri șl pll- 
nuri. Dar un ceramist cumulează o- 
bligatoriu și preocupările de culoa
re ale pictorului și pe acelea de 
formă ale sculptorului, incluzînd și 
preocupările artizanului avînd de 
urmărit și de experimentat reacțiile 
variabile la foc ale smalțurilor. 
Cred că meditînd la aceste as
pecte ale meseriei sale, Cecilia 
Storck-Botez va obține, în ceramică, 
tot mai numeroase realizări de va
loare.

Pavel CODIȚĂ

TEATRE
Teatrul de Operă șl Balet al R. P. Ro

mine : Orfeu — (orele l»,30). Teatrul de 
stat de operetă : Suflet de artist — (o- 
rele 19,30). Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia): Emlnescu — (o- 
rele 19,30), (sala Studio): Patima de sub 
ulmi — (orele 19,30). Teatrul de Come
die: Rinocerii — (orele 20). Teatrul „Lu
cia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. 
Schitu Măgureanu nr. 1): Clipe de viață
— (orele 19,30), (sala Studio, str. Al. Sa- 
hla nr. 76 A) : FU cuminte, Crlstofor — 
(orele 19,30). Teatrul „C. I. Nottara" 
(sala Magheru): Hipnoza — (orele 19,30), 
(sala Studio) : Sonet pentru o păpușă — 
(orele 20). Teatrul Muncitoresc C.F.R.- 
Giuleștl : Băiat bun, dar... cu lipsuri — 
(orele 19,30). Teatrul Mic (Str. C. Miile 
nr. 16) : Oricît ar părea de ciudat — (o- 
rele 19,30). Teatrul pentru copil (Str. 
Eremla Grigorescu nr. 24): Harap Alb
— (orele 9,30). Teatrul regional Bucu
rești (Șos. ștefan cel Mare nr. 34): 
Școala nevestelor — (orele 20). Teatrul 
evreiesc de stat : Pofta vine... rîzînd — 
(orele 20). Teatrul ,,'Țăndărică" : „Năzbî- 
tiilc lui Țăndărică — (orele 16), Eu șl 
materia moartă — (orele 20,30). Teatrul 
satlric-muzical „C. Tănase" (sala Victo
ria): Aventurile unei umbrele — (orele 
20). Circul de stat : Circus București — 
(orele 20).

CINEMATOGRAFE
Retrospectiva Georges Mâliâs : Lucea

fărul (orele 19). Can-Can — film pentru 
ecran panoramic : Patria (9,30; 12,30;
15,30; 18,30; 21,15). Cîntînd în ploaie : Re
publica (9,45; 12,15; 14,30; 17; 19; 21,15), 
București (9; 11,15; 13,45; 16,15; 18.45;
21.15) , Tomis (9; 10,15; 12,45; 15,15; 17,45;
20.15) , Melodia (9; 11,30; 14; 16,30; 19;
21.30) . Cu mîinile pe oraș : Luceafărul 
(9; 11; 13; 15; 17; 21), Grlvița (10; 12; 14; 
16; 18,15; 20,30). Mexicul cîntă : Carpați 
(10; 12; 14; 16). Un nou Ghilgameș : Ca
pitol (10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21). Soție 
pentru un australian — cinemascop : 
Aurora (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). Drum 
periculos — cinemascop: Victoria (10; 
12; 14; 16,15; 18,30; 20,45), Bucegi (10; 12; 
14,30: 16,30; 13,30; 20,30). Diavolul deșer
tului : Central (0,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 
20,45), Cultural (10,30; 15; 17; 19; 21). In- 
tilnire cu spionul : Lumina (9,30; 11,45; 
14; 16,15; 18,30; 20,46), Glulești (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 
copil : Doina (orele 10 dimineața). Cala- 
buch : Doina (11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30), 
înfrățirea între popoare (10; 15,30; 17,45; 
20), Cosmos (16; 18; 20). Dragoste la zero 
grade — Cotidiene : Timpuri Noi (10—15 
în continuare ; 17; 19; 21). Ah, Eva ! :
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; 12; 15; 18; 21).
Doi în stepă : Buzeștl (15,30; 17,45; 20). 
Sălbaticii do pe rîul morțli — cinema
scop: Crîngașl (16; 18,15; 20,30). Rebelul 
magnific : Unirea (11; 16,; 18,15; 20,30). 
Vii șl morți (ambele serii) : Flacăra 
(15,30; 19). Ivallo : Vltan (11; 16; 18,15;
20.30) , Popular (15; 17; 19; 21). Roșu și
negru (ambele serii) : Miorița (9,30; 13; 
16,30; 20). Hainlct — cinemascop: Munca 
(15,30; 19), Progresul (15,30; 19). Marla : 
Moșilor (15,30; 18; 20,30). Șeful: Floreasca 
(16; 18,15; 20,45). Sedusă șl abandonată: 
Viitorul (16; 18,15; 20,30). Musafiri elu
dați pe 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 : 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 : Cotrocenl (15,30; 18;
20.30) . Șapte ani de căsnicie — cinema
scop : Pacea (11; 15,45; 18; 20,30).

TELEVIZIUNE
Orele 18,30 — Universitatea tehnică la 

televiziune : Calculatoarele electronice
— de ing. Nicolae Costache, de la In
stitutul de proiectări de aparataj elec
trotehnic și instalații de automatizare. 
19,00 — Jurnalul televiziunii. 19,10 —
Pentru tineretul școlar : Ore de antre
nament. 19,45 — Muzeul regional Mara
mureș: secția de artă plastică. 20,00 — 
Săptămîna. 21,00 — Fotografii animate. 
21,10 — Mozaic muzical. Tn încheiere : 
Buletin de știri, buletin meteorologic.

Cum e vremea
feri In țară : Vremea s-a ameliorat, 

iar cerul a fost noros în Ardeal șl Mol
dova, unde a nins temporar. Vîntul a 
suflat potrivit din vest cu intensificări 
locale și trecătoare. Temperatura aeru
lui la ora 14 era cuprinsă între minus 
2 grade la Tg. Secuiesc, Miercurea Ciuc 
și Joseni și 9 grade la Constanța. In 
București : Vremea s-a ameliorat, iar 
cerul a fost variabil. Vîntul a suflat cu 
Intensificări. Temperatura maximă a 
atins 6 grade. Timpul probabil pentru 
zilele de 23, 24 și 25 ianuarie. In țară : 
Vreme în general umedă, cu cer varia
bil, mal mult acoperit. Vor cădea pre
cipitații locale mal ales sub formă de 
ninsoare. Vîntul va sufla potrivit cu in
tensificări temporare, din sectorul estic. 
Temperatura ușor variabilă. Minimele 
vor fi cuprinse între minus 12 grade șl 
plus 1 grad, local mai coborîte. iar 
maximele între minus 7 grade șl plus 3 
grade. In București : Vreme în general 
umedă, cu cer variabil mal mult acope
rit. Va ninge temporar. Vîntul va pre
domina din sectorul estic cu intensifi
cări pînă la tare.
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Cluj în cifre 
și fapte

La fel ca și celelalte regiuni ale 
țârii, regiunea Cluj a cunoscut nume
roase înnoiri. Peisajul industrial s-a 
îmbogățit cu 25 întreprinderi con
struite din temelii în anii puterii 
populare ; alte 30 au fost recon
struite și modernizate. Volumul pro
ducției globale a crescut în 1964 de 
peste 5 ori față de 1950. Față de a- 
celași an, industria regiunii a obținut 
o creștere a producției de oțel de 
peste 8 ori, laminate finite de aproa
pe 4 ori, energie electrică de mai bine 
de 2,5 ori, ciment de 4,5 ori, material

Continuă propunerile de candidați 
ai Frontului Democrației Populare
în adunări ale oamenilor muncii, 

care au loc în întreaga țară, sînt 
propuși în continuare candidați ai 
Frontului Democrației Populare 
pentru alegerile de deputați în Ma
rea Adunare Națională.

în regiunea HUNEDOARA au fost 
propuși: Ștefan Tripșa, Erou al 
Muncii Socialiste, maistru oțelar la 
Combinatul siderurgic Hunedoara, 
în circumscripția electorală nr. 2 
Hunedoara-Vest; Aurel Cristea, mi
ner, șef de brigadă la exploatarea 
minieră Aninoasa, în circumscripția 
electorală nr. 4 Vulcan; David La
zar, prim-secretar al Comitetului 
orășenesc de partid Petroșeni, în 
circumscripția electorală nr. 5 ora
șul Petroșeni; ing. Nicolae Agache, 
directorul general al Combinatului 
siderurgic Hunedoara, în circum
scripția electorală nr. 10 Orăștie; 
Cornel Berian, strungar la Uzinele 
metalurgice Cugir, în circumscripția 
electorală nr. 11 Cugir ; Andrei Cer- 
vencovici, secretar al comitetului 
regional al P.M.R., în circumscripția 
electorală nr. 12 Sebeș, Dumitru De- 
Jeu, președintele comitetului exe
cutiv al sfatului popular regional, 
în circumscripția electorală nr. 14 
Alba Iulia.

în regiunea IAȘI au fost propuși: 
Virgil Cazacu, membru supleant al 
C.C. al P.M.R., prim-secretar al co
mitetului regional al P.M.R., în cir
cumscripția electorală nr. 25 orașul 
Pașcani; Eugenia lordache, țesă
toare la Fabrica „Țesătura“-Iași, în 
circumscripția electorală nr. 3 Iași- 
Sud ; prof. univ. Ion Creangă, rec
torul Universității „Al. I. Cuza“ din 
Iași, în circumscripția electorală nr. 
2 oraș Iași-Est; Adam Leica, mem
bru supleant al C.C. al P.M.R., se
cretar al comitetului regional al 
P.M.R., în circumscripția electorală 
nr. 8 Puești; Constantin Nistor, 
membru al C.C. al P.M.R., președin
tele comitetului executiv al sfatului 
popular regional, în circumscripția 
electorală nr. 23 Frumușica ; Gabrie
la Simion, directoarea Școlii medii 
nr. 1 Iași, în circumscripția electo
rală nr. 24 Tîrgu Frumos.

în regiunea MARAMUREȘ au fost 
propuși : Gheorghe Pop, președin
tele comitetului executiv al sfatu
lui popular regional, în circumscrip
ția electorală nr. 12 Negrești ; Maria 
Ciocan, membru supleant al C.C. al 
P.M.R., secretar al Consiliului națio
nal al femeilor, redactor-șef al revis
tei „Femeia", în circumscripția e- 
lectorală nr. 13 Turț ; Aurel Vijoli, 
membru supleant al C.C. al P.M.R., 
ministrul finanțelor, în circumscrip
ția electorală nr. 14 orașul Sighetul 
Marmației, Gheorghe Blaj, secretar

Semințe valoroase 
la baza sporirii 
recoltelor
(Urmare din pag. I-a)

turală, un rol deosebit au laboratoa
rele pentru controlul semințelor. De 
seriozitatea și exigența cu care ele 
execută analizele privind calitatea 
semințelor, depinde ca unitățile agri
cole să pună baze trainice recoltei 
acestui an. Desigur, aceasta cu con
diția ca și în gospodării să se asigu
re păstrarea și selecționarea semin
țelor conform normelor tehnice ce se 
impun, astfel ca laboratoarele să nu 
fie nevoite să considere necorespun
zătoare din punct de vedere al puri
tății și germinației semințele trimise 
la control.

în această perioadă, unitățile a- 
gricole socialiste fac intense pregă
tiri în vederea însămînțărilor de 
primăvară. Este timpul ca ele să 
ridice de la depozitele întreprinde
rii Agrosem sămînța de porumb 
dublu hibrid, luînd, totodată, măsuri 
pentru păstrarea și selecționarea ma
terialului semincer, pentru verifica
rea puterii de germinație a semințe
lor etc.

încă înainte de începerea campa
niei de primăvară unitățile vor tre
bui să-și stabilească suprafețele des
tinate loturilor semincere, în special 
la culturile furajere, să le amplaseze 
pe terenuri corespunzătoare, cu o 
fertilitate ridicată.

întrucît în multe unități, îndeosebi 
din regiunile Maramureș, Oltenia, 
Bacău și altele, acțiunea de asigura
re a semințelor de porumb hibrid se 
desfășoară lent, consiliile agricole au 
datoria să îndrume unitățile, pentru 
a urgenta ridicarea porumbului de 
la Agrosem. Iama fiind blîndă, este 
foarte important ca silozurile cu 
cartofi de sămînță să fie controlate 
cît mai des, pentru a se putea inter
veni operativ în caz de nevoie.

Considerînd producerea și asigu
rarea semințelor ca o problemă ma
joră a agriculturii noastre socialiste, 
consiliile agricole și conducerile 
unităților agricole vor trebui să-i 
acorde atenția cuvenită, punînd-o în 
centrul preocupărilor lor, ca unul 
din mijloacele importante de sporire 
a producției la hectar. 

de zidărie de peste 3 ori. Sporul pro
ducției a fost obținut șl datorită con
tinuei modernizări a procesului de 
producție, prin dotarea întreprinde
rilor cu noi mașini și agregate. Nu
mai în anul 1964 întreprinderile din 
această parte a țării au fost dotate 
cu mașini șl utilaje în valoare de 
peste 300 milioane lei.

O creștere considerabilă a cunos
cut și construcția de locuințe. In re
giunea Cluj, între anii 1951—1964 au 
fost date în folosința oamenilor 
muncii peste 12 800 apartamente. 
Separat de locuințele executate din 
fondurile statului, între anii 1949— 
1964 s-au construit din fondurile pro
prii ale oamenilor muncii un număr 
de 68 000 case.

al comitetului regional al P.M.R., în 
circumscripția electorală nr. 18 
Borșa.

în regiunea MUREȘ-AUTONOMA 
MAGHIARĂ au fost propuși: Eugen 
Nemeș, inginer la cooperativa agri
colă de producție Acățari, în circum
scripția electorală nr. 5 Miercurea- 
Nirajului; general de armată Ion 
Tutoveanu, adjunct al ministrului 
forțelor armate, în circumscripția e- 
lectorală nr. 6 Reghin; Ludovic 
Csupor, membru al C.C. al P.M.R., 
secretar al Consiliului Central al 
Sindicatelor, în circumscripția elec
torală nr. 10 Gheorghieni ; Ladislau 
Branis, secretar al comitetului re
gional de partid, în circumscripția e- 
lectorală nr. 14 Vlăhița; Gyorgy 
Kovacs, membru al C.C. al P.M.R., 
scriitor, în circumscripția electorală 
nr. 15 Cristuru-Secuiesc.

în regiunea OLTENIA au fost 
propuși : Ilie Verdeț, membru al 
C.C. al P.M.R., în circumscripția e- 
lectorală nr. 13 Caracal ; Petre Jer- 
ca, muncitor forestier la întreprin
derea forestieră Baia de Aramă, în 
circumscripția electorală nr. 36 
Baia de Aramă; Nicolae Guină, 
membru al C.C. al P.M.R., amba
sadorul R. P. Romîne la Moscova, 
în circumscripția electorală nr. 6 
Balș; Călin Oprea, președintele 
cooperativei agricole de producție 
Gighera, în circumscripția electo
rală nr. 29 Horezu-Poenari ; gene- 
ral-locotenent Stelian Staicu, ad
junct al ministrului afacerilor in
terne, în circumscripția electorală 
nr. 33 Tismana ; Gheorghe Paloș, 
secretar al comitetului regional al 
P.M.R., în circumscripția electorală 
nr. 39 Jiana.

în regiunea PLOIEȘTI au fost 
propuși : general de armată Floca 
Arhip, adjunct al ministrului for
țelor armate, în circumscripția elec
torală nr. 6 Poenari Burchi; Su- 
zana Gîdea, președinta Consiliului 
național al femeilor, în circumscrip
ția .electorală nr. 7 Puchenii Mari; 
Marcel Freda, inginer, directorul 
schelei Urlați, în circumscripția 
electorală nr. 8 Boldești ; Ilie Cîșu, 
directorul Trustului de foraj-extrac
ție Ploiești în circumscripția elec
torală nr. 14 Berea ; Gheorghe Stan, 
președintele comitetului executiv 
al sfatului popular regional, în cir
cumscripția electorală nr. 15 Be- 
ceni; Ion Coman, președintele 
cooperativei agricole de producție 
Ciorăști, în circumscripția electora
lă nr. 19 Nicolești; ing. Florea Pîr- 
călab, directorul S.M.T. Ziduri, în 
circumscripția electorală nr. 20 
Rîmnicu Sărat; Corneliu Mănescu,

Informare, publicitate TARA DE LA POALELE
(Urmare din pag. I-a)

țeles, dublate de existența unui bo
gat material de popularizare.•

Ne popularizează... alții
Am vizitat eleganta agenție O.N.T. 

din Ploiești. Am adresat lucrătorilor 
de aici următoarea întrebare: „Ce 
faceți pentru popularizarea orașului 
dumneavoastră 7' Răspunsul a ve
nit prompt: „Nimic 1' Iar funcționa
rul Gabriel Stoian a completat: 
„Specificul activității noastre ■ nu 
este de a populariza orașul, ci de 
a-i duce pe oameni în altă parte'.

— Și Ploieștiul, cine-1 populari
zează ?

— Alții.
Nu știm cît este de „specifică' a- 

ceastă optică activității agențiilor 
de turism, dar ni se pare profund gre
șită. Cine să prezinte oaspeților o- 
rașul dacă nu, în primul rînd, re
prezentanții turismului local? Totuși, 
într-o privință tov. Stoian are drep
tate : „Chiar dacă am vrea să ară
tăm vizitatorilor ce e interesant de 
văzut la noi, n-avem cu ce s-o fa
cem'. Din păcate, lucrurile stau în
tocmai. Orașul are muzee importan
te — Muzeul republican al petrolu
lui, casa memorială „I. L. Caragiale” 
muzeul regional de artă etc — are 
un Teatru de Stat cu mai multe sec
ții, o Filarmonică, cinematografe, 
un palat al culturii, cartiere noi și 
locuri pitorești; ai ce vedea în Plo
iești. Nimeni însă nu-ți vorbește de 
ele. Teatrele au cîteva vitrine prost 
plasate, cinematografele își fac re
clama pe... garduri, înfigînd în gri
laje panouri imense, frumos execu
tate, dar distruse de prima ploaie.

In holul Hotelului central, Ștefan 
Limboșanu, un tînăr inimos, care se 
împacă greu cu inerția, migălește de 
zor un articol pentru „Flamura Pra
hovei’. Citim : „Oaspeții ne cer ma
teriale de prezentare a orașului, e- 
tiche.te de reclamă, pliante. De ce 
nu sînt? Căci avem ce reprezenta'. 
Da, așa gîndește cineva care-și iu
bește orașul.

La hotelurile din Ploiești se pot în- 
tîlni pliante care sînt de un 
real folos. Ele dau turiștilor relații 
despre unitățile cooperației mește
șugărești, arată ce prestări de ser
vicii se efectuează, unde sînt atelie

NOSTRU"
BACAU (coresp. „Scînteii'). — 

Pentru a veni în ajutorul for
mațiilor artistice de amatori din 
regiunea Bacău, Casa regională 
a creației populare a tipărit o 
culegere intitulată : „Votul nos
tru'. Culegerea cuprinde versuri, 
texte de brigadă, ctntece închinate 
alegerilor. Printre ele se află poezii
le „Poem de slavă republicii', „Cu- 
vîntul partidului', „Aleșii noștri', 
textul de brigadă artistică „Lumină 
de martie’, cîntecul „Azi e zi de vot 
în țară'.

ministrul afacerilor externe, în cir
cumscripția electorală nr. 30 Băicoi.

în regiunea SUCEAVA au fost 
propuși: acad. Geo Bogza, scriitor, 
în circumscripția electorală nr. 2 
Suceava-Est; Maria Rațiu, secretar 
al comitetului de partid de la Uzi
nele textile „Moldova“-Botoșani, în 
circumscripția electorală nr. 3 Bo
toșani ; Ion Cotoț, membru al C.C. 
al P.M.R., secretar al Consiliului 
Central al Sindicatelor, în circum
scripția electorală nr. 4 Vatra Dor- 
nei ; Nicolaev Evghenie, membru în 
biroul comitetului regional al 
P.M.R., în circumscripția electorală 
nr. 14 Dornești ; Gheorghe Tîrnău- 
ceanu, tehnician zootehnist la G.A.S. 
Progresul, în circumscripția electo
rală nr. 16 Dorohoi; Emil Bobu, 
membru supleant al C.C. al P.M.R., 
președintele comitetului executiv 
al sfatului popular regional, în cir
cumscripția electorală nr. 17 Vîrfu 
Cîmpului; Silvia Iosub, inginer 
agronom la cooperativa agrico
lă de producție Vlăsinești, în cir
cumscripția electorală nr. 20 
Săveni ; Ilie Bălan, brigadier la 
cooperativa agricolă de producție 
Lunca, în circumscripția electorală 
nr. 22 Todireni ; Mariana Anton, di
rectoarea școlii de 8 ani din comuna 
Drîslea, în circumscripția electorală 
nr. 23 Trușești.

în CAPITALA au fost propuși : 
Ioana Dincă, muncitoare la Uzinele 
„7 Noiembrie", în circumscripția e- 
lectorală nr. 19 „7 Noiembrie" ; Cor
nel Mihulecea, directorul Uzinelor 
„Automatica", în circumscripția e- 
lectorală nr. 11 „Colentina" ; prof, 
univ. Ladislau Banyai, în circum
scripția electorală nr. 27 „Rahova" ; 
Ion Brad, scriitor, secretar al Uniu
nii scriitorilor, în circumscripția e- 
lectorală nr. 24 „N. Bălcescu" ; prof, 
univ. Tudor Ionescu, în circumscrip
ția electorală nr. 13 „Foișor" ; Cristi- 
nel Vîlciu, director al întreprinderii 
de distribuire a energiei electrice 
București (I.D.E.B.), în circumscrip
ția electorală nr, 28 „Ferentari" ; 
Mozes Rosen, șef rabin al cultului 
mozaic din R. P. Romînă, în circum
scripția electorală nr. 18 „Tudor Vla- 
dimirescu".

în regiunea ARGEȘ au fost pro
puși : acad. Alexandru Codarcea, 
președintele Comitetului geologic, 
președintele Comitetului național al 
geologilor din R. P. Romînă, în cir
cumscripția electorală nr. 9 Curtea 
de Argeș ; arh. Nicolae Bădescu. 
președintele Comitetului de stat pen
tru construcții, arhitectură și siste
matizare, în circumscripția electo
rală nr. 14 Horezu.

rele eta. E o formă deosebit de utilă, 
care ar putea fi folosită ou bune re
zultate și în alte hoteluri din țară.

Deși au încă multe de făcut pen
tru a ridfca fnformarea publică la 
nivelul exigențelor actuale, timișo
renii vădesc preocupări mai rodnice 
în acest domeniu. Ei n-au așteptat ca 
popularizarea să vină „de la cen
tru', prin broșurile-ghid, ci au editat 
pe plan local cîteva pliante și un 
ghid, deosebit de apreciate. „Excur
sii șl drumeții în regiunea Banat', 
de pildă, prezintă atît orașul Timi
șoara, cît și localitățile și traseele 
pitorești din regiune. De asemenea, 
instituțiile cultural-artistice își fac o 
reclamă mai bogată, informînd cu 
mijloace mai la îndemînă — pliante, 
vitrine plasate în diverse cartiere, 
anunțuri — despre manifestările pe 
care le organizează.

Alte propuneri
Simion Tudorache — Timișoara : 

„La intrările în orașe să fie puse pa
nouri care să informeze despre exis
tența și locul atelierelor de reparații 
auto-moto, despre unitățile comer
ciale ori centrele de deservire exis
tente, despre ce se poate vedea in
teresant în localitate".

Gheorghe Ștefănescu — Roman : 
„Magazinele de confecții și tricotaje 
să înființeze „colțuri ale noutăților’ 
în care să prezinte modelele sosite 
în fiecare săptămînă".

Tudor Drugă — București: „Prin 
stațiile de radioamplificare ale tre
nurilor s-ar putea transmite în com
partimente amănunte interesante de 
pe traseu, pe care călătorii le-ar 
primi cu plăcere".

Ion Spînu — Ploiești : „Muzeele să 
editeze pliante pe care să le gă
sești în gări, hoteluri, restaurante".

★
Unindu-și eforturile și talentul, lu- 

crînd operativ și cu competență, 
oamenii în seama cărora slă pro
movarea principalelor mijloace de 
informare publică pot realiza multe 
lucruri bune. Trebuie studiate necon
tenit experiența cîștigată, metodele 
cele mai eficiente, atît de la noi cît 
și din alte țări, spre a se găsi dru
mul spre acea informare vie, spiri
tuală, oricînd și în orice loc prezen
tă, care să adauge un plus de mi
nute cîștigate la timpul cetățeanului.

Informații
Cu prilejul deschiderii în Capitală 

a expoziției de arheologie și artă 
din Turcia, Semsettin Arif Mardin, 
ambasadorul Republicii Turcia în 
R. P. Romînă, a oferit joi seară un 
cocteil în saloanele ambasadei. Au 
luat parte acad. Ștefan Bălan, mi
nistrul învățămîntului, Gh. Pele, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, Virgil Florea, vicepreședinte 
al Comitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă, acad. Athanase Joja, 
președintele Comisiei naționale a 
R. P. Romîne pentru U.N.E.S.C.O., 
și alte persoane oficiale. Au fost 
prezenți Nurullah Bek, directorul 
Muzeului de artă din Istanbul, și 
profesor Raci Temizer, directorul 
Muzeului de artă hitită din Ankara.

★
A apărut „PRESA NOASTRĂ", re

vista Uniunii Ziariștilor din R.P.R., 
nr. 102—104. Acest număr al revis
tei este însoțit de un supliment in
titulat „Contribuții la istoria pre
sei romîne" de Const. Antip.

★
Joi seara, în sala mică a Palatu

lui R. P. Romîne, a avut loc sim
pozionul „Romînia socialistă, un 
complex economic național", orga
nizat de Consiliul pentru răspîndi- 
rea cunoștințelor cultural-științifice 
în colaborare cu Universitatea popu
lară București. Au luat cuvîntul 
prof. univ. Constantin Dinculescu, 
membru corespondent al Academiei 
R. P. Romîne, rectorul Institutului 
politehnic din București, prof. univ. 
Tudor Ionescu, membru corespon
dent al Academiei R. P. Romîne, di
rectorul Institutului de cercetări a- 
limentare, și prof. univ. Ion Șiclo- 
van, director în Comitetul de Stat 
al Planificării. (Agerpres)

ȘTIRI SPORTIVE
ȘAH : Turneul de la Beverwljk 

după opt runde
Șahista romînă Alexandra Nicolau și-a 

consolidat poziția de lideră în turneul 
de la Beverwijk, cîștigînd (cu negrele) 
o remarcabilă partidă de atac la Fanny 
Heemskerk, campioana Olandei. După 
8 runde Alexandra Nicolau conduce în 
clasament cu 6,5 puncte, urmată de Ka- 
tia Iovanovici (Iugoslavia) — 5 puncte 
și o partidă întreruptă. Pînă la sfîrșitul 
turneului au mai rămas de disputat trei 
runde. în întrecerea masculină, liderul 
clasamentului la încheierea rundei a 
12-a este Lajos Portisch (R.P.U.) cu 8,5 
puncte, urmat de Gheller (U.R.S.S.) cu 
7,5 puncte.

POLO : „Cupa campionilor 
europeni"

Cea de-a doua ediție a „Cupei cam
pionilor europeni" la polo pe apă se va 
desfășura anul acesta cu participarea a 
15 echipe, în trei etape : 19—21 februa
rie, faza eliminatorie, cu două serii, la 
Tourcoing (Franța) și Eskilstuna (Sue
dia), 19—21 martie, turnee semifinale, 
la Genova și Magdeburg, și 9—11 apri
lie, turneul final, într-o localitate ne
desemnată încă. Echipa Dinamo Bucu
rești va juca la Eskilstuna, în grupă cu 
Dynamo Magdeburg, Polonia Bytom și 
Tunafors Eskilstuna. Prima ediție a Cu
pei Europei la polo pe apă a fost cîști
gată de formația Partizan Belgrad.
SCHI: Hol concursuri la Brașov 

și Sinaia
Sfîrșitul acestei săptămîni va cunoaș

te o bogată activitate competițională la 
schi. Pe pîrtia de la Poiana Brașov se 
va disputa „Cupa Tractorul" la fond și 
sărituri și „Cupa Federației romîne de 
schi" la biatlon, care va constitui un cri
teriu de selecție pentru concursul inter
național triunghiular (R. D. Germană — 
R. P. Polonă — R. P. Romînă) progra
mat în țara noastră la 7 februarie.

MUNȚILOR ALRl
Liban. Acest cuvînt a îost mențio

nat în inscripțiile cuneiforme ale 
uneia din cele mai vechi civilizații 
din lume : civilizația feniciană, care 
a luat naștere și a înflorit cu cîteva 
milenii înaintea erei noastre pe ma
lul de sud-est al Mediteranei. Feni
cienii au fost atrași de pădurile de 
cedri și stejari, socotite în lumea an
tică drept cele mai bune esențe de 
lemn pentru corăbii. Numele de Li
ban, care înseamnă alb, a fost con
ferit munților ce se înălțau semeți 
de-a lungul coastei și ale căror vîr- 
furi foarte înalte erau acoperite cu 
zăpadă în tot timpul anului. Tot ast
fel a fost denumită și țara de la poa
lele munților Albi.

Locul unde se concentrează trăsă
turile caracteristice ale Libanului 
este chiar capitala sa, Beirut, orașul 
ce purta altă dată numele fiicei îm
păratului roman, Iulia Augusta Bery- 
te. Deși cînd am luat aici primul 
contact cu solul libanez era sfîrșit de 
octombrie, vara era în toi cu toate a- 
tributele sale, dominată de o căldu
ră umedă, moleșitoare. Chiar de la 
intrarea în oraș, prin Boulevard 
Khalde și Rue de Ouzaî, te întîmpină 
o mare circulație, un du-te-vino de 
mașini mari și mici. Marea forfotă 
îți evidenția pulsul activității celor 
500 mii de suflete, aproape o trei
me din populația țării, determinat de 
preocuparea de bază, comerțul. O 
viață trepidantă, în permanentă 
agitație, mișcare, după precep
tul „timpul costă" și-a pus pe
cetea pe oraș. Majoritatea ce
tățenilor, de la directorii de ban
că sau magazine, pînă la mi
cul negustor din Souk care-ți ofe
ră de pe taraba lui o pereche de 
Ciorap! pentru 2 lire libaneze, sînt 
legați într-o formă sau alta de acti
vitatea comercială. In Liban comer
țul este o profesie cu o foarte veche 
tradiție. Poziția sa geografică la în
tretăierea marilor căi comerciale ce 
leagă Occidentul de Asia Centrală, 
a permis și permite Libanului să ob
țină serioase venituri din comerțul 
de tranzit. în timp ce vizitam portul 
Beirut, am aflat că anual în acest

La A.I.E.A.

A fost elaborat proiectul
sistemului de

VIENA 21. Corespondentul Ager
pres, St. Deju, transmite : La Viena 
au avut loc lucrările grupului de lu
cru însărcinat cu revizuirea siste
mului de garanții al Agenției Inter
naționale pentru Energie Atomică. 
La lucrări au participat delegații 
din 22 de state, printre care și o de
legație din R. P. Romînă, condusă 
de prof. dr. Ion Ursu, membru co
respondent al Academiei R. P. Ro-

■ DE WEWTiHDBNI-
MAȘINĂ DE CALCUL 

ORIGINALĂ

Inginerii sovietici au realizat o 
mașină electronică de calcul care re
cepționează și transmite orice imagine 
în alb-negru receptorului unei insta
lații de telefoto. Aceasta este un desen 
cibernetic sui-generis. Operatorul nu 
face decît să stabilească programul 
mașinii, a cărei memorie cuprinde o 
„bibliotecă" din diferite elemente ale 
imaginii. Aceasta din urmă se for
mează complet în memoria mașinii 
sub forma unei serii de zerouri și 
unități, puncte negre sau albe. 
Deși viteza de funcționare a 
mașinii este relativ redusă — pînă 
la 10 000 operații pe secundă 
— din calculele preliminare rezultă 
că imaginea se va forma în cel mult 
o jumătate de oră. Fără mașină de 
caloul aceste operații ar necesita 1-7 
zile, în funcție de complexitatea ima
ginii. Mașina verifică în mod auto
mat precizia imaginii.

Obiectivul realizatorilor noii ma
șini îl constituie automatizarea pro
iectării mașinilor-unelte.

DIN CAUZA TEMPERATURII 
SCĂZUTE

în unele regiuni ale Marocului au 
fost înregistrate, în ultimele zece zile, 
temperaturi foarte scăzute și ninsori 
abundente. Pînă în prezent din a- 
ceastă cauză au murit zece persoane. 
Autoritățile au luat măsuri de ajuto
rare a victimelor, parașutînd în lo
calitățile izolate alimente și îm
brăcăminte.

TRATAMENT PENTRU REDAREA 
VEDERII

Potrivit agenției Associated Press, 
oameni de știință americani sînt 
pe cale de a experimenta un nou 
tratament pentru redarea vederii per
soanelor care au orbit ca urmare a de
plasării retinei. Noul tratament constă 
în folosirea centrifugii de pregătire a 
astronauților timp de 28 minute. Tra
tamentul folosit pînă în prezent pentru 
astfel de cazuri recomanda rămînerea 
la pat cu capul complet imobilizat timp 
de mai multe zile pînă ce pulsurile 
gravitaționale readuc retina în poziție 
normală. Se apreciază că noua meto

port acostează circa 3 200 vase cu 
un deplasament de peste 4,5 milioa
ne tone. Libanul este considerat o 
poartă a Orientului.

Beirutul este un oraș frumos, cu 
clădiri mari și moderne, cu străzi 
largi și bine întreținute, mal ales în 
centru. Cînd te depărtezi de centru 
situația se schimbă. Cartiere cu 
case de lut, cu străduțe înguste și 
întortocheate îți dezvăluie semnele 
mizeriei în care trăiesc locuitorii pe
riferiilor. Atît aici, cît și în timpul că
lătoriei prin Liban, am întîlnit nume
roase așezări, sate cu căsuțe din 
pămînt, inclusiv acoperișul, fără uși 
și ferestre.

Călcînd pe pămîntul libanez, vizi
tatorul străin încearcă un sentiment 
deosebit, prin fața lui defilînd vesti
gii ale unei istorii milenare. Ai 
posibilitatea să cunoști tezaurul cul
turii romane de la Baalbeck, să 
faci o călătorie de-a lungul lito
ralului Mării Mediterane la Tri
poli, Byblos, Saida, Tyr, unde se gă
sesc încă încremenite de istorie ur
mele vechii civilizații feniciene. Fie
care loc, fiecare piatră evocă 
un trecut prodigios de cuceriri, 
de legende și frumuseți. O țară 
în care întîlnești la tot pasul con
traste, dar și puncte de contact. 
Ruinele antichității stau alături do 
vilele, hotelurile și localurile de lux, 
îmbinîndu-se armonios liniile arhi
tecturale ale trecutului îndepărtat cu 
cele ale zilelor noastre. Liniștea mo
numentelor istorice este întrepă
trunsă de viața tumultuoasă, trepi
dantă a orașelor. Vechile picturi 
murale și inscripțiile cuneiforme, ine
puizabile surse de inspirație, le re
găsești, într-o redare modernistă, pe 
pînzele tinerei Esperanța Goraîeb și 
ale altor pictori contemporani. Cultu
ră orientală puternic influențată de 
cele mai variate și contradictorii cu
rente ale lumii contemporane.

Libanul și-a cucerit independența 
în 1941. In prezent, este o republică 
parlamentară. Existența diverselor 
comunități religioase, reprezentate 
de numeroase partide cu tendințe 
contradictorii, întreține în viața po

garanții
mine. Cu acest prilej a fost elaborat 
textul proiectului sistemului de ga
ranții care va fi supus discuției și 
aprobării Consiliului guvernatorilor 
în luna februarie anul curent. Dele
gația R. P. Romîne a participat activ 
la elaborarea proiectului și a făcut o 
serie de propuneri cu privire la îm
bunătățirea lui, care au fost apro
bate.

dă este mult mai eficientă, ducînd la 
restabilirea completă a pacientului. 
Noul tratament a fost propus dg prof. 
Max Anliker, fizician, specialist în 
aeronautică, și dr. Donald Hayashi, 
oftalmolog.

ÎN URMĂ CU UN MILION DE ANI

Potrivit ultimelor studii științifice, 
elefanți uriași au cutreierat în urmă 
cu aproape un milion de ani Grecia. 
Profesorul Maximos Mitsopoulos de 
la universitatea din Atena a declarat 
că climatul tropical din acele timpuri 
a favorizat viața marilor pahiderme. 
Alături de elefanți, Grecia era plină 
de rinoceri, hipopotami și bizoni. în 
timpul „erei de aur" a lui Pericle, 
însă, în Grecia nu se mai găsea nici 
o urmă de asemenea animale.

MONEDĂ RARĂ

O monedă foarte rară a fost desco
perită de un tractorist din Cesky 
Brod (Cehia centrală) pe un cîmp 
lîngă localitatea Skramnik. Este vor
ba de un „Dupondius" din vremea 
împăratului roman Septimiu Sever și 
datînd din anul 195 sau 196 e. n.

PENTRU DEZVOLTAREA LIMBII 
NAȚIONALE SWAHILI

Guvernul Republicii Unite Tanza
nia a hotărît să acorde ajutor finan
ciar Asociației poeților și scriitorilor 
din țară pentru a contribui la dezvol
tarea limbii naționale swahili. Comen- 
tînd această hotărîre, ziarul „The Na
tionalist" respinge afirmațiile unor 
persoane, potrivit cărora limba swa
hili nu poate fi întrebuințată în știin
ță, arătînd că în prezent există nume
roase manuale și cursuri în domeniul 
științelor juridice și în alte domenii 
științifice.

Vedere din Beirut
litică libaneză o atmosferă agitată. 
Acest fapt s-a remarcat cu prilejul 
alegerilor prezidențiale din toamna 
anului trecut, care s-au desfășurat 
sub semnul unei lupte acerbe pen
tru constituirea în parlament a ma
jorității necesare desemnării noului 
președinte.

Libanul este membru al Ligii Ara
be. Pe plan extern adoptă o politică 
de neaderare la blocurile militare. 
Libanezii își amintesc și acum de 
puternicele manifestații populare 
care s-au desfășurat în 1958 în dife
rite orașe ale țării împotriva prezen
ței trupelor americane și engleze. 
De altfel și în prezent, ori de cîte ori 
nave ale flotei a Vl-a americane își 
fac apariția în portul Beirut, oamenii 
muncii din capitală organizează de
monstrații de protest.

Din punctul cel mai înalt al munți
lor Liban, aflat în vecinătatea orașu
lui Becharră la o altitudine de peste 
3 000 de metri, peisajul libanez îți 
apare extrem de variat. Un teritoriu 
mic, de 10 400 km p, înzestrat de na
tura darnică cu forme de relief și ve
getație felurite, ale căror palete de 
culori îți îneîntă privirea. Lanțul 
munților, întinși pe o lungime de 150 
km, domină relieful acestei țărișoare. 
Pe pantele lor au apărut, grație 
muncii omului, livezi de meri și 
de caiși. Terenurile în formă de 
terasă de pe versantul de vest, 
favorizate de precipitații abun
dente și de cursul a numeroase 
rîuri, permit culturile de bumbac și 
ananas. între munții Liban și Anti- 
liban se află cîmpia fertilă Beqaa, 
principala sursă a produselor agri
cole ale țării, unde întîlnești lanuri 
de cereale, culturi de cartofi, legume 
și mai ales viță de vie. De-a lungul 
coastei se întind, pe kilometri întregi, 
crînguri de portocali și măslini, 
plantații de banani și curmali drepți 
ca o luminare, aparținînd marilor mo
șieri. Intr-o serie de regiuni, îndeo
sebi în regiunea Nord-Liban, pe cu
prinsul unor mari proprietăți funcia
re se mențin încă relațiile de pro
ducție feudale. Nu există indicii în 
sensul unei preocupări practice pen

VIZITA IN ANGLIA
A DELEGAȚIEI SFATURILOR 
POPULARE DIN R. P. ROMÎNĂ

LONDRA 21 (Agerpres). — Dele
gația Sfaturilor populare din R. P. 
Romînă, condusă de Nicolae Petre, 
președintele Comitetului Executiv 
al Sfatului popular al orașului 
Constanța, care se află în Anglia 
la invitația guvernului britanic, ,a 
făcut o vizită la Ministerul Aface
rilor Externe al Angliei, unde a fost 
primită de D. A. Greenhill, subse
cretar de stat parlamentar adjunct. 
Delegația a făcut, de asemenea, vi
zite la Ministerul pentru probleme
le locuințelor și problemele muni
cipale și la Ministerul Comerțului;

După ce a cunoscut o serie de 
obiective edilitare și construcții de 
locuințe din regiunea Londrei, 
membrii delegației au plecat în- 
tr-o vizită de documentare în cîteva 
orașe de provincie.

William Cashtan 
ales secretar general 
al P. C. din Canada

TORONTO 21 (Agerpres). •— La 
ședința plenară a Comitetului Na
țional al Partidului Comunist din 
Canada, William Cashtan a fost ales 
secretar general al partidului comu
nist.

Fostul secretar general al P. C. din 
Canada, Leslie Morris, a încetat din 
viață la 13 noiembrie 1964.

Belgia

încercările de revizuire 
a constituției au eșuat

BRUXELLES 21 (Agerpres). —. 
Agenția D.P.A. anunță că încercă
rile celor trei mari partide belgiene 
de a cădea de acord asupra revi
zuirii constituției au eșuat din 
cauza divergențelor în legătură cu 
problema limbii. Partidul liberal 
din opoziție nu vrea șă accepte pro
iectul prezentat de cele două parti
de guvernamentale — creștin social 
și socialist — și refuză să mai par
ticipe la negocieri în această pro
blemă. Proiectul împarte Belgia în 
patru regiuni lingvistice, stabilește 
statutul orașului Bruxelles și modi
fică regulamentul de funcționare a 
parlamentului. Cele două partide 
guvernamentale intenționează să 
continue singure discuțiile legate 
de revizuirea constituției.

tru împroprietărirea țăranilor care 
trudesc, ca și cu secole în urmă, pe 
moșii.

Aprovizionarea populației se asi
gură încă în mare măsură din im
portul de produse agricole. De aceea, 
în ultimul timp, autoritățile preconi
zează creșterea producției agricole, 
în primul rînd prin mărirea suprafe
țelor irigate.

în 1961 a început realizarea pla
nului „Litani", o lucrare eșalonată pe 
25 de ani, care comportă o rețea 
de canale ce vor fi construite pe 
rîul cu același nume și va constitui* 
un nou nod energetic al Libanului. 
Se prevede că, la terminarea acestui 
obiectiv, suprafețele irigate vor creș
te cu circa 120 000—170 000 de acri.

Singurele ramuri industriale ale ■ 
Libanului sînt cea alimentară și tex
tilă. Sînt prevăzute unele investiții 
pentru încurajarea industriei manu
facturiere. In anii trecuți s-au efec
tuat unele prospectări ale subsolului 
pentru depistarea de zăcăminte de 
minereu și petrol. Cercetările, destul 
de timide, au fost abandonate, spe
cialiștii motivînd aceasta prin aceea 
că subsolul libanez ar fi sărac în' 
astfel de bogății.

In același timp, pe teritoriul Liba-- 
nului funcționează două rafinării a- 
parținînd societăților străine „Irak’ 
Petroleum Co', „Trans-Arabian Pipe
line Co" pentru petrolul adus aici 
prin conducte și care după rafinare 
ia drumul spre Occident.

Libanul este o țară a turismului.* 
Ca și pe litoral, în munți sînt o mul- ’ 
țime de stațiuni cu hotele spațioase, 
vile moderne și localuri de lux puse 
la dispoziția vizitatorilor străini. In 
Liban turismul a devenit de mult o 
problemă de stat. Am aflat că de 
pe urma turismului țara cîștigă anual 
circa 100 milioane de dolari.

Părăsind Libanul, călătorul rămîne 
cu imaginea unei țări mici, dar frumos 
înzestrate de natură, a unor oameni 
harnici și amabili; o cronică a mi
leniilor trecute în care încearcă 
să-și facă loc prezentul.

Nicolae POPOVICI
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If E PESTE HOTARE
In drum spr« patrie

Delegația R. P. Romine a trecut 
prin R. S. Cehoslovacă și R. P. Ungară

în drum spre patrie, delegația 
R. P. Romine, condusă de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, care a 
participat la ședința Comitetului 
Politic Consultativ al statelor parti
cipante la Tratatul de la Varșovia, 
a trecut în cursul zilei de joi prin 
R.S. Cehoslovacă.

în gara de frontieră Sturovo, dele
gația R.P. Romine a fost salutată de 
Voytech Daubner, membru ai Pre
zidiului C.C. al P.C. Slovac, și de 
alte persoane oficiale.

A fost prezent, de asemenea, 
Gheorghe Nițescu, ambasadorul R.P. 
Romine în R.S. Cehoslovacă.

Continuîndu-și călătoria, delega
ția a trecut joi prin R. P. Ungară. 
In gara Ujpest din Budapesta, dele
gația a fost salutată de Apro Antal,

membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.S.U., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al R. P. Ungare, 
și de alte persoane oficiale.

în întîmpinarea delegației a ve
nit, de asemenea, Jan Kiljanczyk, 
ambasadorul R.P. Polone la Buda
pesta.

Au fost de față membri ai amba
sadei R.P. Romîne la Budapesta.

De la Budapesta și pînă la punc
tul de frontieră, delegația R.P. Ro
mîne a fost însoțită de Mihail Ro- 
șianu, ambasadorul R.P. Romîne la 
Budapesta, și lt. colonel Alexandru 
Macovei, atașatul militar și aero al 
R.P. Romîne la Budapesta.

(Agerpres)

La sesiunea G.A.T.T.

Reducerea listelor de exceptări-in suspensie

Lucrările Adunării
Generale a 0. N. U.

NEW YORK 21 (Agerpres). — în 
ședința de joi a Adunării Generale 
a O.N.U. a continuat dezbaterea ge
nerală. Reprezentantul Republicii 
Dominicane, Guaroa Velasquez, a 
declarat că O.N.U. trebuie să-și în
drepte eforturile spre încetarea 
cursei înarmărilor. El s-a pronun
țat, de asemenea, împotriva măsu
rilor discriminatorii în comerțul ex
terior care aduc prejudicii țărilor în 
curs de dezvoltare.

Ministrul afacerilor externe al 
Norvegiei, Halvard Lange, a cerut 
ca R. P. Chineze să i se redea lo
cul legitim la O.N.U. și a propus 
crearea unui organism care să fie 
însărcinat să ducă la îndeplinire re
zoluțiile Conferinței Națiunilor Unite 
pentru comerț și dezvoltare.

Ultimul vorbitor al ședinței, mi
nistrul afacerilor externe al R.S.S. 
Ucrainene, L. F. Palamarciuk, a 
declarat că Națiunile Unite trebuie 
încă să facă față problemelor luptei 
împotriva bolilor, sărăciei și colo
nialismului, dar ele au de acum ex
periența necesară pentru aceasta. El 
a subliniat că lupta împotriva co
lonialismului și pentru lărgirea rela
țiilor comerciale și progresul țări
lor în curs de dezvoltare constituie 
o sarcină imediată a organizației 
mondiale.

saigon Ciocniri între
populație și poliție
• LIDERI BUDIȘTI CONTINUĂ GREVA FOAMEI •DOUĂ ELICOPTERE 
DOBORÎTE DE FORJELE PATRIOTICE

SAIGON 21 (Agerpres). — La cen
trul budist din Saigon continuă gre
va foamei, declarată de cinci lideri 
ai mișcării budiste miercuri după- 
amiază, imediat după ce noul cabinet 
sud-vietnamez a depus jurămîntul. 
într-o scrisoare adresată șefului sta
tului, Phan Khac Suu, greviștii cer 
guvernului, printre altele, să pună 
capăt arestării budiștilor, atacurilor 
publicate în presă împotriva acestora 
etc. Pe de altă parte, după cum s-a 
anunțat, în semn de protest împotri
va includerii reprezentanților forțe
lor armate în guvern, liderii budiști 
și-au dat joi demisia din consiliul de 
legătură creat recent.

Un purtător de cuvînt al centrului 
budist a anunțat că cei cinci preoți 
aflați în greva foamei sînt hotărîți 
să o continuie pînă cînd revendică

rile lor, privind demiterea guvernu
lui Tran Van Huong, vor fi satisfă
cute. Hotărîrea lor de a declara gre
vă a provocat miercuri demonstrații 
de solidaritate, care s-au soldat cu 
incidente între polițiști și populație. 
Guvernatorul militar al Saigonului 
a anunțat că în cazul în care de
monstrațiile vor fi reluate vor fi im
puse restricții asupra circulației.

După cum anunța radio Londra, 
unități de parașutiști au arestat joi 
la Saigon 9 persoane după ce o mul
țime atacase mai mulți polițiști lîngă 
sediul general al budiștilor, unde 
cei 5 fruntași budiști se află în gre
va foamei. Tot joi, forțele patriotice 
au doborît două elicoptere america
ne și au avariat un avion de obser
vație într-o luptă care s-a dus la 
aproape 70 km la sud de Saigon.

CARNET BRAZILIAN

GENEVA 21 (Agerpres). — în ca
drul sesiunii G.A.T.T., relatează a- 
genția D.P.A., reprezentanții Marii 
Britanii, Japoniei și țărilor scandi
nave au criticat listele de produse 
prezentate de delegația americană 
spre a fi exceptate de la reducerea 
tarifară vamală de 50 la sută. în

ITALIA

Întruniri
ALE LIDERILOR POLITICI

ROMA 21. — Corespondentul A- 
gerpres, Giorgio Pastore, transmite : 
Publicarea unei note a agenției de 
presă socialistă „Kronos" a prilejuit 
presei italiene să comenteze din nou 
evoluția situației politice. După cum 
scrie „II Messaggero", în această 
notă, de Martino cere ca deschiderea 
crizei ministeriale să aibă ca prim 
scop formarea unui nou centru-stîn- 
ga, cu un program diferit de cel pe 
care îl are guvernul în prezent. De 
asemenea, se cere ca din noul gu
vern să facă parte Fanfani și grupul 
său, pentru Partidul democrat-creș- 
tin, Giolitti sau Lombardi pentru 
partidul socialist.

„Declarațiile făcute zilele acestea 
de exponenții curentului grupat în 
jurul revistei „Nuove Cronache" (cu
rentul lui Fanfani), care doresc să 
participe atît la conducerea Parti
dului democrat-creștin cît și la gu
vernul de centru-stînga, au fost pri
mite deosebit de favorabil în cercu
rile apropiate Secretariatului gene
ral al P.S.I.", se scrie în nota agen
ției de presă socialistă.

în cercurile socialiste s-a afirmat, 
de asemenea, că primul ministru 
Aldo Moro va trebui să analizeze cu 
deosebită atenție situația din Parti
dul democrat-creștin, mai ales în 
viitoarea ședință a Consiliului națio
nal al partidului, convocată după 
cum se știe, pentru 28 ianuarie. In 
prezent, curentele din P.D.C. conti
nuă să-și desfășoare întrunirile în 
vederea acestei ședințe. Miercuri 
s-au întrunit reprezentanții curen
tului „angajarea democratică" dar. 
după cum era de prevăzut, nu au 
luat nici o hotărîre.

schimb, țările Pieței comune, arată 
aceeași agenție, nu au formulat cri
tici la adresa acestor liste. Observa
torii conchid că aceste țări doresc să 
preîntîmpine criticile americane 
față de listele lor cau sînt și mai 
cuprinzătoare decît cele prezentate 
de Statele Unite. Observatorii subli
niază că cea mai mure dificultate 
în etapa actuală a sesiunii o consti
tuie formularea așa-numitei con
cepții de justificare a exceptărilor 
pe care diferitele țări le invocă în 
favoarea lor. Potrivit acestei con
cepții, anumite produse pot fi ex
ceptate de la reducerea vamală glo
bală de 50 la sută din motive de „in
teres național vital". întrucît aceas
tă formulare este foarte elastică, în 
cercurile delegațiilor nu se manifes
tă optimism în ce privește reducerea 
listelor de exceptări.

Atentat împotriva 
primului ministru 
al Iranului

TEHERAN 21 (Agerpres). — Pri
mul ministru al Iranului, Hassan 
Aii Mansur, a fost joi dimineața 
victima unui atentat. în timp ce co
bora din mașina sa în fața parla
mentului, un individ, Mohammed 
Bokharai, s-a apropiat și a tras asu
pra lui două focuri de revolver. Pri
mul ministru a fost transportat la 
spital, unde i s-a făcut o operație 
chirurgicală. Starea sănătății sale nu 
provoacă îngrijorări.

In timpul unei demonstrații antiguvernamentale din capitala Vietnamu
lui de sud

Corespondență din Paris

sudan Chestiunea viitoarelor alegeri 
examinată de urgență de guvern

KHARTUM 21 (Agerpres). — La 
20 ianuarie, membrii guvernului 
sudanez s-au reunit de urgență 
pentru a examina problema viitoa
relor alegeri din această țară. în 
lipsa unui comunicat oficial, comen
tatorii politici din Khartum, precum 
și ziarele care apar în capitala su- 
daneză. consideră încă nesigur dacă 
guvernul va decide ținerea alege
rilor generale în martie, așa cum 
se fixase în prealabil. în orice caz, 
se apreciază, fără nici un fel de 
dubiu, că decizia guvernului va de
pinde de situația generală și, în 
particular, de aceea din provinciile 
meridionale ale Sudanului. Potrivit 
agenției France ’ Presse, care citea
ză o sursă guvernamentală din 
Khartum, unul din miniștrii suda
nezi a declarat după reuniunea 
guvernamentală că „nota adresată 
primului ministru de Frontul Uniu
nii Naționale a fost elaborată de 
oameni iresponsabili și nu va fi 
luată în considerație". După cum se 
știe, partidele politice din Frontul 
Uniunii Naționale au adresat un 
ultimatum guvernului sudanez, prin 
care îi cereau să demisioneze în ca-

zul în care nu va pregăti alegerile 
pentru sfîrșitul lunii martie. Ace
lași ministru sudanez a arătat că 
guvernul pregătește o declarație 
care va constitui un document ofi
cial în privința situației din pro
vinciile sudice ale țării, precum și 
în problema mult controversată a 
alegerilor generale. Părerea expri
mată de ziarul „Sudan Al Jadid", 
într-un amplu comentariu în legă
tură cu disensiunile intervenite în
tre partidele politice și guvernul 
sudanez, este că primul obiectiv al 
guvernului trebuie să fie organiza
rea alegerilor generale, iar rezol
varea „problemei sudului" trebuie 
să revină unui guvern permanent.

După cum au transmis agențiile 
de presă, la 20 ianuarie în Sudan 
a luat ființă un nou partid politic, 
Unirea (Wahda), care reunește 
vechi politicieni din sudul țării. în- 
tr-o declarație, publicată cu această 
ocazie, se arată că această grupare 
politică se desolidarizează de ac
țiunile partidului Sanu și ale Fron
tului sudului, acuzîndu-le de neso
cotire a intereselor naționale.

Primele comentarii
după Rambouillet
La 24 de ore după terminarea con

vorbirilor de la Rambouillet dintre 
generala! de Gaulle și cancelarul 
Erhard, la Paris ca și la Bonn un 
singur lucru pare clar pentru obser
vatorii și comentatorii presei : întîl- 
nirea constituie mai ales un succes 
pentru cancelar în perioada preelec; 
torală.

La Paris, agenția France Presse 
face bilanțul întrevederii în termenii 
următori : „...Cancelarul nu s-a în
tors la Bonn cu mîinile goale. El se 
poate prevala de a fi obținut de la 
de Gaulle o aderare, dacă nu pe 
de-a-ntregul la „planul Erhard de re
lansare a uniunii politice a Europei 
occidentale", cel puțin la o formulă 
învecinată... Este vorba, în fond, de 
o reluare a consultărilor politice din 
punctul în care cei șase se gă
seau înainte de naufragiul planului 
Fouchet în aprilie 1962. Erhard se 
mai poate prevala de a fi obținut ca 
francezii să repete în public vechea 
lor poziție cu privire la reunificarea 
Germaniei. Nu este aci nimic nou. 
Dar cancelarul ținea mult la această 
reafirmare care întrerupe prescrierea 
(se știe că R.F.G. nu a obținut o de
clarație comună în această chestiu
ne la sesiunea din decembrie a Con
siliului N.A.T.O. — n.r.). în ce pri
vește forma sub care această decla
rație se va concretiza, ea rămîne să 
fie determinată cu partenerii englezi 
și americani, fără să se insiste asu
pra urgenței... în celelalte probleme, 
și îndeosebi în aceea a apărării,~ se 
pare că acordul constă din a le lăsa

să plutească în vag, pentru a nu se 
da naștere unor discuții spinoase".

Dacă în capitala vest-germană 
presa creștin-democrată face mare 
zarvă privind rezultatele de la Ram
bouillet („Bonner Rundschau' subli
niază : „pentru cancelarul Erhard 
succesul de la Rambouillet mar
chează o cotitură în lupta politică 
internă pentru Bundestag..."), celelal
te ziare exprimă, întocmai ca în pre
sa franceză, mai degrabă un opti
mism prudent. „Die Welt", referin- 
du-se la noua „relansare europea
nă", crede că aceasta „nu însem
nează că ea nu poate fi din nou blo
cată de detalii", iar „General An- 
zeiger" este și mai rezervat consi- 
derînd că „conversiunea Republicii 
federale la prețul unitar al cereale
lor este plătită cu o monedă care nu 
face ca Franța să devină mai să
racă".

Cît despre presa social-democra- 
tă, aceasta opune optimismului gu
vernamental multe rezerve și chiar 
un grad de ironie. „Termenii folosiți 
cu privire la problema germană, 
scrie, de pildă, ziarul „Neue Ruhr 
Zeitung", din Essen, ne apar ca o lo
vitură de maestru diplomatică. Cu
vintele sînt astfel alese încît Erhard 
poate să le fluture la Bonn ca pe un 
trofeu. Dar care sînt măsurile prac
tice ? După unele indiscreții ale 
părții franceze, de Gaulle ar fi spus 
dimpotrivă un nu categoric dorințe
lor expuse de Erhard cu privire la o 
inițiativă în problema germană".

Din presa pariziană reținem co

mentariul ziarului „Combat", care, 
exprlmîndu-și speranța că „vom pu
tea afla conținutul exact al discuți
ilor la întîlnirea din 4 februarie a 
președintelui de Gaulle cu reprezen
tanții presei", scrie : „Pentru moment, 
aceste discuții nu apar nici ca un 
eșec total pentru unul sau altul din
tre parteneri". Ziarul guvernamental 
„La Nation" consideră că „întîlnirea 
de la Rambouillet a fost pozitivă în 
măsura în care ea a permis celor 
doi șefi de state să stabilească un 
contact direct". „Le Populaire' crede 
că aceste convorbiri „au ca princi
pal rezultat să suscite alte discu
ții".

Mai multe ziare sînt de părere că 
întrevederea de la Rambouillet nu 
a permis vreo apropiere asupira u- 
nor subiecte fundamentale, cel mai 
important dintre acestea fiind „stra
tegia nucleară atlantică", care, 
după cît se știe, reprezintă mărul 
discordiei în relațiile franco-vest-ger- 
mane. în editorialul său, „Les 
Echos' precizează în legătură cu 
aceasta : „Problema fundamentală 
în care s-a împotmolit pînă acum 
apropierea franco-vest-germană pa
re să fi fost abia abordată. Purtă
torul de cuvînt de la Bonn preciza 
ieri seară că guvernul său dorea 
în continuare participarea „la pla
nificarea și strategia nucleară", do
rință considerată „perfect legitimă' 
de generalul de Gaulle, după cum 
a spus purtătorul de cuvînt francez. 
Dar, imediat după aceea, el a adău
gat : în ce privește proiectul F.N.M. 
poziția Franței este cunoscută. A- 
ceastă aluzie la F.N.M. sau la ori
care alt proiect de schimb dovedeș
te că cei doi interlocutori nu au pu
tut să cadă de acord asupra punc
tului care definește raporturile lor 
cu S.U.A. Eșecul riscă să cîntăreas- 
că greu asupra viitorului cooperă
rii politice anunțate".

Tudor VORNICU
Paris, 21.

După Anglia și S. U. A.

Taxa de scont a fost ridicată și in R.F.G.

Confruntări 
preelectorale

Cu prilejul unui prînz organizat 
în incinta clubului militar, pre
ședintele Castello Branco a ținut 
luni un discurs în care a afirmat, 
între altele : „Nu voi permite reale
gerea mea și nici o altă prelungire 
a mandatului meu", adăugind că 
este un adept fervent al „renovării 
continue". Declarația survine în
tr-un moment cînd se înmulțesc 
știrile despre o așa-numită „cons
pirație continuistă" în rîndurile 
unor cercuri oficiale. Acestea țintesc 
să impună țării o conducere care 
să nu rezulte dintr-o consultare e- 
lectorală. Astfel de aprecieri erau 
înregistrate în paginile presei și cu 
prilejul deschiderii dezbaterilor în 
jurul reformei politico-electorate 
(concretizată recent în două proiecte 
de lege: codul electoral și statutul 
național al partidelor) și se înteme- 
iau pe o serie de opinii antielectora- 
le exprimate, mai mult sau mai pu
țin direct, chiar de unele persoa
ne cu răspundere. In schimb minis
trul de război, generalul Costa de 
Silva, într-un interviu acordat revis
tei „Manchete", a ținut să dezmintă 
existența intențiilor de a urma un 
curs forte care să altereze procesul 
politico-electoral stabilit de forurile 
legislative. Acum însuși președintele 
țării înfruntă într-o manieră cate
gorică valul de presupuneri, dînd 
asigurări corespunzătoare. Luarea 
sa de poziție a trezit imediat ecouri 
în presă. „Jornal de Brasil" mențio
nează că reforma electorală menită, 
după spusele inițiatorilor, să pună 
ordine în domeniul politico-electoral 
(așa este explicată de inițiatori) e 
elaborată și propusă de guvern, însă 
va trebui aprobată de congres. Ziarul 
„Correio da Manha" consideră, la 
rîndul său, că declarația președinte
lui se adresează celor ce insistă în 
convingerea că, la un moment dat, 
șeful guvernului ar putea fi pus „în 
fața unui fapt consumat, care să-l 
forțeze să rămînă". Ziarul socotește 
că drumul spre urne nu va fi lipsit 
de obstacole. „Ultima Hora" pri
mește știrea cu rezervă întrucît 
„realitatea faptelor e neliniștitoare 
și mai puternică decît garanțiile 
verbale". In genere însă asigurările

exprimate de președinte sînt pri
mite cu aprobare în presă, expri- 
mîndu-se dorința ca ele să fie ur
mate de fapte.

Litigiul marina- 
aeronautica

ln ultimele zile s-a desfășurat 
încă un episod al disputei între ma
rina și aeronautica braziliană. Neîn
țelegerile dintre cele două sectoare 
ale forțelor armate (care au fiecare 
un minister separat) sînt destul de 
vechi. In ultimul timp ele trec încă 
printr-un nou stadiu acut. Pe scurt 
este vorba de următoarele: atît 
marina, cît și aeronautica reven
dică dreptul de a avea în subordine 
aviația îmbarcată, în primul rînd 
cea de pe vasul port-avion „Minas 
Gerais", dar și alte aeroflotile afec
tate pe lîngă diferite obiective ale 
marinei militare. Intenția de a uni
fica cele trei arme (forțele de us
cat, de aviație și de marină) și de a 
le include ca departamente sub o 
conducere unică a întîmpinat rezis
tențe serioase din partea sectoare
lor prejudiciate de o asemenea so
luție.

Agravarea divergențelor a provo
cat de curînd demisia ministrului 
forțelor aeriene, Marcio de Sousa 
Melo, în locul său fiind numit 
Eduardo Gomes. Iar cînd guvernul 
a încredințat controlul avioanelor 
de pe „Minas Gerais" aeronauticii, 
ministrul marinei, amiralul Ernesto 
de Melo Batista, și-a prezentat și el 
demisia spunînd că „nu va porni de 
la el ordinul de a transfera avioa
nele, ci de la alt amiral sau de la 
alt ministru". Același lucru l-a re
petat luni, în discursul cu prilejul 
transmiterii funcției către noul mi
nistru numit, amiralul Paulo Bost- 
sio. Ziarele apreciază că prin a- 
ceasta problema încă nu și-a găsit 
o rezolvare durabilă și insinuează 
chiar posibilitatea unei agravări, în 
temeiul faptului că ar exista încă 
cereri de demisie din partea a dife
riți amirali aflați în posturi înalte. 
Judecind după rolul deosebit cară 
se atribuie forțelor armate, un ase
menea conflict prelungit între două 
sectoare militare nu poate fi decît 
un motiv de neliniște și atentă pre
ocupare din partea conducătorilor 
statului.

Vasile OROS

Rio de Janeiro (prin telefon)

FRANKFURT PE MAIN 21 (Ager
pres). — Consiliul bancar central al 
Băncii federale vest-germane a ho- 
tărît joi la Frankfurt pe Main să 
ridice taxa de scont de la 3 la 3,5 
la sută începînd cu data de 22 ia
nuarie. Această măsură, se spune în 
anunțul Consiliului bancar, a fost 
luată pentru a „contracara crește
rea în continuare a cererii și noi 
sporiri de prețuri". După cum sub
liniază agenția Associated Press,

hotărîrea de a spori taxa de scont a 
Băncii federale vest-germane „nu a 
surprins cercurile financiare care se 
așteptau de cîteva zile la acest pas". 
Potrivit agenției, această măsură 
urmează, de fapt, unei acțiuni simi
lare întreprinse de Banca Angliei, 
care a sporit taxa de scont la 23 
noiembrie de la 5 la 7 la sută, pre
cum și de Banca federală de re
zerve a S.U.A.

Aresta ri Rhodesia de sud

UN NOU „CAZ SPIEGEL"?
HAMBURG 21 (Agerpres). — A- 

genția United Press International 
anunță că procurorul federal din 
Karlsruhe a ordonat începerea unei 
anchete penale împotriva redactoru- 
lui-șef al revistei „Der Spiegel", Ru
dolf Augusteiți, care este acuzat de 
„trădare". Potrivit unui purtător de

cuvînt al cunoscutei reviste vest-ger
mane, Rudolf Augustein a fost che
mat la Procuratura federală din 
Karlsruhe unde a fost interogat a- 
supra a două editoriale scrise de el, 
privind amănuntele unui plan stra
tegic al N.A.T.O.

in Portugalia
LISABONA. — Agenția France 

Presse transmite că joi dimineața po
liția portugheză a arestat 20 de per
soane. Printre deținuți se află stu- 
denți de la diferite facultăți, trei e- 
levi de liceu, precum și președintele 
asociației studenților Școlii superi
oare de geniu, Mario Lino.

Pînă în prezent, scrie agenția 
France Presse, nu se cunosc cauzele 
acestor arestări, dar ele sînt o conse
cință a recentei agravări a conflic
tului dintre studenți și ministrul e- 
ducației, după interzicerea organiză
rii „Zilei studentului" și înlocuirea 
ei cu „Ziua universității". Pretextul 
interzicerii „Zilei studentului" de 
către autorități este că ea ar fi „de 
inspirație comunistă".

SMITH ÎNFRUNTĂ 
GUVERNUL ENGLEZ

LONDRA 21 (Agerpres). — Refe- 
rindu-se la surse politice informa
te, agenția Reuter anunță, că pri
mul ministru al Rhodesiei de sud, 
Ian Smith, a respins propunerea 
guvernului britanic privind trimi
terea unei comisii parlamentare de 
anchetă, formată din deputați repre
zentanți ai tuturor partidelor, în 
Rhodesia de sud.

Această propunere a fost făcută 
de premierul Wilson, în cadrul co
respondenței purtate de el cu pri
mul ministru Smith în legătură cu 
cererea guvernului sud-rhodesian 
privind proclamarea unilaterală a 
independenței acestei țări.

CAIRO. într-o declarație făcută la 
Cairo, șeful armatei revoluționare 
congoleze, generalul Olenga, a decla
rat că majoritatea armelor pe care le 
posedă patrioții au fost capturate de 
la soldații lui Chombe sau abandona
te de către aceștia. Procedăm — a 
spus el — ca în orice lupte de guerilă 
— ne aprovizionăm pe seama duș
manului. Referindu-se la problema 
„ostatecilor albi", generalul congolez 
a menționat că, în retragerea lor, for
țele revoluționare 
meroși albi, printre w
192 belgieni șj 7 americani, pe care 
i-au protejat și pe 
materialicește.

RABAT. Prof. dr. 
rectoarea Institutului 
București, a ținut în capitala Marocu
lui o conferință pe tema : „Rezultatele 
obținute de geriatria romînească și 
ecoul lor pe plan mondial". Au luat 
parte numeroase personalități mar
cante ale vieții politice, științifice și 
culturale din Maroc.

delegații ungare, care va vizita Aus
tria în cursul lunii aprilie, pentru a 
purta tratative cu reprezentanți ai 
unor importante întreprinderi indus
triale, privind dezvoltarea colaborării 
economice dintre cele două țări.

trol. Capacitatea zilnică a zăcămin
telor este apreciată la 60 000 litri 
de țiței și 10 000 metri cubi de gaze. 
Stratul de țiței se află la o adîncime 
de aproximativ 2 200 metri.

au evacuat nu- 
care 180 greci,

care i-au ajutat

Ana Aslan, di- 
de Geriatrie din

WASHINGTON. La Casa Albă s-a 
anunțat că președintele Johnson a ac
ceptat demisia lui Paul B. Fay din 
postul de subsecretar al forțelor na
vale ale S.U.A. Fay a fost un colabo
rator apropiat al fostului președinte 
al S.U.A., John Kennedy, și a deținut 
acest post de la începutul administra
ției Kennedy.

CAIRO. După ce miercuri seara s-a 
anunțat rezultatul votului din Aduna
rea Națională a R.A.U., în legătură 
cu desemnarea candidaturii președin
telui Nasser la alegerile prezidențiale 
din martie, acesta a rostit un discurs 
în fața deputaților, în 
niat unele aspecte ale 
ne și interne a țării.

care a subli- 
politicii exter-

BUDAPESTA. între 
nuarie a avut loc la 
dința Comitetului mixt 
comerț a R. P. Ungare 
derale pentru comerț 
Austriei. Cu acest prilej a fost discu
tat programul de activitate al unei

18 și 20 
Budapesta 
al Camerei 
și Camerei 
și industrie a

ia- 
șe- 
de 
fe-

PARIS. Organizațiile sindicale 
C.G.T. și F.O. au hotărît, miercuri 
seara, potrivit agenției France Presse, 
să se asocieze apelului la grevă lansat 
în sectoarele publice și naționalizate 
de către celelalte organizații sindicale 
franceze, pentru zilele de 26—30 ia
nuarie. în zilele de 27 și 28 ianuarie, 
în serviciile publice din Franța va 
avea loc o grevă generală, a doua 
grevă importantă organizată în ulti
ma vreme în acest sector de activi
tate.

DELHI. Delegația de cineaști ro- 
mîni, care participă la cel de-al trei
lea Festival internațional al filmului 
de la New Delhi, a organizat o con
ferință de presă în cadrul căreia a 
informat pe cei prezenți despre pro
gresele înregistrate în ultimii ani de 
cinematografia romînească. Delegația 
a fost primită de Indira Gandhi, mi
nistrul informațiilor și radiodifuziunii 
din India.

în realitate, campania electorală a în
ceput cu mult mai înainte și a căpă
tat un caracter destul de încordat. 
Partidul creștin-democrat depune mari 
eforturi pentru a obține majoritatea 
în parlament, dorind, după cum scriu 
unele ziare chiliene, să nu depindă 
de alte partide politice.

RANGOON. Generalul Ne Win, 
președintele Consiliului revoluționar 
al Birmaniei, a anunțat oficial că va 
întreprinde, începînd de la 12 fe
bruarie, o vizită de șapte zile în Pa
kistan, la invitația președintelui pa
kistanez, Ayub Khan.

CARACAS. In închisoarea statului 
venezuelean Barinas au declarat gre
va foamei 200 de deținuți politici, 
protestînd împotriva tratamentului 
inuman la care sînt supuși.

WASHINGTON. Administrația na
țională pentru problemele aeronauti
cii și cercetarea spațiului cosmic 
(N.A.S.A.) a anunțat joi că unul din 
aparatele instalate pe bordul sateli
tului „Mariner-4“ a încetat de a mai 
funcționa, la aproximativ două săptă- 
mîni după lansare. Acest aparat tre
buia să permită retransmiterea pe pă- 
mînt a unor informații cu privire la 
particulele emanate de Soare.

NICOSIA. S-a anunțat în mod ofi
cial că generalul Grivas, comandan- 
tul-șef al forțelor armate cipriote, va 
pleca săptămîna viitoare la Atena 
pentru a purta discuții cu membri ai 
guvernului grec, în probleme „privi
toare la apărarea Ciprului". Generalul 
Grivas va rămîne în capitala Greciei 
timp de trei zile.

TOKIO. Societatea petrolieră ja
poneză Teikou a anunțat că într-o 
regiune din prefectura Niigata, de pe 
litoralul Mării Japoniei, au fost des
coperite zăcăminte importante de pe-

accentuată a 
al bolnavului.

SANTIAGO DE CHILE. La 20 ia
nuarie, în Chile a început oficial 
campania pentru alegerile parlamen
tare, care vor avea

LONDRA. Buletinul publicat 
miercuri noaptea cu privire la sta
rea sănătății lui Winston Churchill 
indică o nouă slăbire 
sistemului circulatoriuloc la 7 martie.

Institutul national de

F

arte din Bamako (Republica Mali) destinat pre
gătirii de cadre pentru tînărul stat atrican
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