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DESTINAȚIA:

MARILE ȘANTIERE DE CONSTRUCȚII
In acest an, potrivit planului de investiții, constructorilor de pe 

marile șantiere le revine sarcina de a. executa un volum important 
de lucrări. Continuitatea și ritmicitatea execuției acestora depind, în 
mare măsură, de livrarea în mod exemplar de către întreprinderile 
furnizoare a comenzilor de construcții metalice, utilaje tehnologice, 
aparataj electric. Pentru a sprijini pe constructori să dea în func
țiune la termen noile obiective industriale, în întreprinderi se des
fășoară o muncă rodnică. Pe marile șantiere de construcții indus
triale au și sosit cantități importante de utilaje tehnologice și mate
riale de construcție din comenzile pe acest an.

La timp-utilaje 
de bună calitate

întreprinderea de utilaj siderurgic 
și construcții metalice din Galați, in
trată în funcțiune anul trecut, aduce 
o c atribuție însemnată la construi
rea marelui combinat siderurgic ce 
se înalță în localitate, precum și a 
altor obiective industriale. Măsurile 
luate, împletite strîns cu hărnicia și 
priceperea colectivului nostru, au 
permis ca întreprinderea să atingă 
încă din primul an de activitate ca
pacitatea de producție proiectată, li- 
vrînd suplimentar marilor șantiere 
aproape 1 000 tone de construcții 
metalice și utilaje.

în 1965, sarcinile ce ne revin sînt 
mult mai mari nu numai sub ra
port cantitativ, ci și calitativ. Pen
tru punerea în funcțiune la terme
nele prevăzute a laminorului de ta
blă groasă, a turnătoriei mixte, a 
fabricii de aglomerare a minereuri
lor și a altor obiective ale Combi
natului siderurgic de la Galați, tre
buie să asigurăm cantități mari 
de construcții metalice, utilaj side
rurgic, subansamble pentru poduri 
rulante și macarale portal, piese de 
schimb, scule, dispozitive etc. în pre
zent, o bună parte dintre aceste pro
duse sînt asimilate în producție.

Esențial pentru colectivul nostru 
este să respecte întocmai obligațiile 
contractuale în ce privește terme

nele, să livreze utilaje și construcții 
metalice de cea mai bună calitate.

Experiența arată că o condiție in
dispensabilă pentru realizarea de 
produse superioare calitativ este asi
gurarea documentației tehnice și de 
execuție corespunzătoare. între în
treprinderea noastră și Institutul de 
proiectare laminoare..și IPROMET 
există o strînșg coborâre. Fi
rește, ne strădtrfăf*Șă  solicităm spe
cialiștii acestor institute numai la 
soluționarea unor probleme care, 
prin complexitatea lor, depășesc po
sibilitățile întreprinderii. Pe baza su
gestiilor date de constructori și ți- 
nîndu-se seama de condițiile tehno
logice specifice întreprinderii noas
tre, unele proiecte au fost reanali- 
zate și îmbunătățite.

Colectivul uzinei noastre a început 
să livreze marilor șantiere ansamble 
gata montate. Prin executarea în a- 
cest mod a stîlpilor de închidere a la
minorului de tablă groasă, a pasare
lelor și cuptoarelor adînci pentru 
Combinatul siderurgic Galați, a 
căilor de rulare pentru laminorul 
de 800 mm de la Hunedoara etc. am 
evitat — pe șantiere — unele ope
rații suplimentare de montaj, lucră
rile puțind fi prezentate la recepție 
înainte de termen.

Din analiza amănunțită a căilor de 
îndeplinire și depășire a sarcinilor 
de plan, din consultarea inginerilor, 
tehnicienilor și muncitorilor cu mul
tă experiență, s-au desprins mai clar 
problemele asupra cărora colectivul 
nostru să-și îndrepte cu precădere 
atenția. S-a relevat că nivelul teh
nic ridicat al întreprinderii ne im
pune să ne preocupăm cu mai multă 
perseverență de promovarea metode
lor de lucru avansate, de perfecțio
narea formelor de organizare a pro
ducției și a muncii. Numeroase pro
puneri făcute în acest sens cu prile
jul dezbaterii cifrelor de plan pe 
1965 au fost examinate cu atenție, 
iar cele mai eficiente dintre ele au 
fost incluse cu prioritate în planul 
de măsuri tehnico-organizatorice al 
întreprinderii. încă din prima lună 
a anului au început să fie aplicate 
o serie de măsuri. Prin punerea în 
funcțiune a unei prese cu fricțiune, 
care a înlocuit operația de îndrep
tare manuală a materialului, calita
tea pieselor s-a îmbunătățit mult, 
iar productivitatea muncii a crescut 
de aproape 30 de ori. Ar putea fi 
citate multe asemenea exemple. Ex
tinderea debitării semiautomate 
a laminatelor, a sudurii auto
mate și a altor procedee tehnologi
ce moderne, conjugată cu un șir de 
măsuri bine chibzuite, o legăm în 
mod nemijlocit de condiția scurtă
rii termenelor de livrare a utilaje
lor, de ridicarea calității acestora.

Colectivul întreprinderii noas
tre este decis să aplice măsurile 
stabilite pentru a livra marilor șan
tiere la termen și de bună calitate 
utilajele și construcțiile metalice 
contractate, contribuind astfel la 
grăbirea punerii în funcțiune a noi
lor obiective industriale.

Ing. Nicolae MOISE 
directorul întreprinderii de 
utilaj siderurgic și construc
ții metalice — Galați

Indicii realizați 
nu constituie o limită

La întrebarea „Ce măsuri v-ați 
propus pentru a livra în acest an 
șantierelor cantități sporite de 
ciment ?“, adresată de corespon
dentul ziarului nostru pentru re
giunea Cluj, Al. Mureșan, răs
pund cadre tehnice de la fabrica 
de ciment „Victoria socialistă" 
din Turda.

Teofil Drăgan, inginer : „Aprovi
zionarea ritmică cu calcar este o 
condiție esențială pentru ca fabrica 
să livreze șantierelor la termen ci
mentul necesar. întreprinderea 
noastră consumă în fiecare zi mii 
de tone de calcar. în 1965 avem ne
voie zilnic, în medie, de o cantitate 
de calcar cu 500 de tone mai mare 
decît anul trecut. Nu e o sarcină 
ușoară pentru cariera noastră de la 
Săndulești. în afară de o mai bună 
orgahizare a muncii în carieră și a 
transportului, este necesar să reali
zăm indici mai înalți de folosire a 
utilajelor.

Ce am întreprins în acest scop ? 
F: baza studierii condițiilor exis
tente și ținînd seama de necesitățile 
fabricii ne-am propus să mărim 
viteza de forare de la 4,2 la 5,5 me
tri liniari pe oră și mașină. Atin
gerea acestei viteze depinde de îm
bunătățirea alimentării cu aer com
primat. De aceea, acum se insta
lează o nouă rețea de aer compri
mat și se montează încă un compre
sor. Sporirea vitezei de foraj ne va 
da posibilitatea să folosim o foreză 
lă distrugerea pragurilor de pe va
tra carierei, să ridicăm astfel indicii 
de utilizare a excavatoarelor. Carie
ra dă acum zilnic cu 1 200 tone de 
calcar mai mult decît în aceeași pe

rioadă a anului trecut, atingînd in
dicii planificați".

Vasile Pop, inginer : „Capacitatea 
proiectată a mai multor agregate 
ale secției mori brute a fost de mult 
depășită. Morile proiectate pentru o 
capacitate orară de 7 tone reaiizează 
acum 10 tone și chiar mai mult. 
Indicii de utilizare atinși nu consti
tuie însă o limită ; ei pot fi îmbu
nătățiți. Creșterea randamentului 
s-a obținut prin modernizarea aces
tor agregate. Morile au fost com
partimentate, blindajele de fontă 
au fost înlocuite cu altele tur
nate în cochile, timpul lor de 
funcționare fiind astfel dublat. A- 
cum ne stau în atenție mo.ile noi. 
Serviciul tehnic a urmărit zilnic 
productivitatea orară a acestora, 
pentru a stabili încărcătura optimă, 
în luna ianuarie, la morile noi s-a 
realizat o producție orară de 64 tone 
de pastă, atingîndu-se astfel indicii 
de utilizare proiectați".

loan Vana, maistru : „La cuptoa
rele noi de clincher s-au obținut 
bune rezultate. în loc de 800 tone 
de clincher în 24 de ore pe cuptor, 
cît era proiectat, s-au realizat 900 
de tone, depășiridu-se capacitatea 
proiectată. Dispunem încă de re
zerve de sporire a capacității de 
producție, în special la celelalte a- 
gregate. La cuptoarele nr. 5 și 6 s-au 
montat zone de lanțuri îmbunătă
țite și recuperatoare de căldură ce
lulare. Pe această cale se va depăși 
cu cel puțin 6 tone producția medie

orară de clincher a fiecărui cuptor. 
La alte trei cuptoare se montează 
acum injectoare de gaz perfecțio
nate. Prin extinderea unei metode 
moderne de înzidire a cuptoarelor, 
durata de funcționare a acestora în
tre două înzidiri se va prelungi cu 
patru luni".

Ion Oprea, inginer : „Ultima fază 
a procesului de producție are loc la 
morile de ciment. Este deci foarte 
important ca și aici toate agregatele 
să funcționeze din plin pentru ca 
șantierele să poată primi ciment în 
mod ritmic. în ultima vreme, în 
secția noastră s-au luat măsuri care 
ne permit să utilizăm morile la în
treaga lor capacitate. A fost monta
tă o nouă conductă pentru transpor
tul cimentului, lichidîndu-se astfel 
un loc îngust. Turația unei mori a 
fost mărită considerabil. Ne-am 
propus ca în scurt timp să înlocuim 
sistemul actual de transportare a 
cimentului, introducînd rigole pneu
matice. Există însă o problemă pen
tru a cărei rezolvare solicităm spri
jinul ministerului. Se impune a se 
găsi un material cu rezistență mai 
mare în locul sacilor de filtru sau 
de a se îmbunătăți calitatea pînzei 
pentru saci. Pentru înlocuirea lor 
vom începe experimentarea unor tu
buri poroase de beton".

Relatările de mai sus scot în re
lief multiplele posibilități de care 
dispune întreprinderea, preocuparea 
întregului colectiv de a folosi mai 
bine capacitățile de producție pen
tru îndeplinirea exemplară a planu
lui pe anul în curs. De altfel, rezul
tatele obținute în luna ianuarie con
firmă aceasta : s-au dat peste plan 
6 000 tone de calcar, 6 500 tone de 
clincher, 3 000 tone de ciment și 
800 tone de var.

Cartierul Balta Albă din Capitală Foto : Gh. Vințilă
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„Biografia"
Am răsfoit, zilele acestea, o bro

șură editată de consiliul raional 
F.D.P. „23 August" din Capitală. Ci
frele, fotografiile cuprinse în pagini
le sale reflectă ca într-o oglindă 
noul chip al acestui raion bucureș- 
tean, unul dintre cele mai mari de pe 
harta Capitalei.

O mîndrie a cetățenilor raionului o 
constituie marile uzine și fabrici în 
care lucrează. Datele statistice con
semnează că în întreprinderile raio
nului se realizează în prezent 20,5 
la sută din întreaga producție indus
trială a Capitalei. Au fost construite 
fabrici de mașini-unelte și agre
gate, uzina de metale și aliaje 
neferoase, fabrica de încălțămin
te „Progresul", întreprinderea de 
panificație „Titan", centrala elec
trotermică „23 August". Ritmul de 
dezvoltare a industriei din acest ra
ion este ilustrat și de faptul că, nu
mai anul trecut, i-au fost alocate fon
duri de peste 720 milioane lei. In pe
rioada 1960—1964, în nomenclatorul 
produselor fabricate de întreprinde
rile raionului au intrat încă 3 000 de 
sortimente. Multe dintre ele sînt cu
noscute și apreciate de cetățeni, 
fiind expuse și în standurile Expozi
ției realizărilor economiei naționale.

La salba blocurilor de pe șoseaua 
Mihai Bravu, de pe bd. Muncii, din 
Vatra Luminoasă sau din apropierea 
Halelor Obor s-au adăugat noi 
construcții care întregesc peisajul 
urbanistic 
1960—1964
11 000 de apartamente, pe bd. Mare-

al raionului. Intre anii 
s-au dat în folosință

Energetică 1965
Anul acesta, puterea instalată în 

centralele electrice ale țării va creș
te cu aproape 500 MW. Este intere
sant de menționat că din 1884 — a- 
nul cînd a intrat în funcțiune la Ti
mișoara prima centrală electrică din 
Romînia — și pînă în 1938, puterea 
totală instalată în centralele elec
trice din Romînia ajunsese abia la 
501 MW. Cu alte cuvinte, numai a- 
nul acesta se realizează în acest do
meniu tot atît cît odinioară într-o ju
mătate de secol.

Care sînt obiectivele mai însem
nate pe tărîmul energeticii în 1965 ?

Bistrița va da anul acesta un plus 
de energie : vor intra în funcțiune 
încă două hidrocentrale din șiragul 
celor care s-au construit între Bi- 
caz și Bacău, și anume cele de la 
Racova și Gîrleni, fiecare cu o pu
tere de 23 MW. Pe harta energetică 
a Bucureștiului va apare un nou 
producător de electricitate și abur : 
centrala electrică de termoficare 
București-sud, unde va intra în func
țiune primul grup de 50 MW. La cen
trala electrică de termoficare din 
Craiova vor fi gata două grupuri de 
cîte 100 MW și unul de 50 MW ; cen
trala va livra căldură noilor cartiere 
de locuințe și energie electrică în 
sistemul energetic național. La 
C.E.T. Oradea se va monta un grup 
de 25 MW. Și la C.E.T. Grozăvești 
— una din vechile centrale electrică 
ale țării — se fac lucrări de extin
dere : va începe să funcționeze cel

unui raion
lui Stadion, str. Maior Coravu, șo
seaua Mihăi Bravu, gara Obor, Vatra 
Luminoasă. In acest an vor fi date 
în folosință încă 3 000 de apartamen
te, amplasate pe bd. Dimitrov, str. Chi- 
ristigii, șoseaua Mihai Bravu și Balta 
Albă.

„Biografia" conține numeroase alte 
cifre și fapte: 620 de unități comer
ciale, 33 de școli elementare, 7 școli 
medii, o școală sportivă și una de 
artă, zeci de biblioteci, cinemato
grafe, cluburi, case de cultură etc.

Este edificator faptul că numai din 
prevederile bugetare ale sfatului 
populat raional pe anul 1964, peste 
103 milioane lei au fost cheltuiți 
pentru dezvoltarea învățămîntului și 
culturii, sănătatea populației, preve
deri sociale. Sînt amintite cîteva din
tre numeroasele înfăptuiri edilitare. 
Spiritul gospodăresc al cetățenilor, 
grija lor pentru gospodărirea și în
frumusețarea raionului s-au putut 
larg fructifica în cele 6 400 000 de 
ore dedicate activităților de folos 
obștesc.

Reiese din datele publicate în bro
șură că de la ultimele alegeri și 
pînă în prezent au fost pavate străzi 
cu o suprafață de aproape 500 000 
mp, iar rețeaua de apă potabilă și 
canalizare s-a extins pe încă 107 
străzi.

Am spicuit doar cîteva cifre și fap
te, pe care harnicii locuitori ai car
tierelor din raion le îmbogățesc 
necontenit.

Aurelia GOLIANU

CANDIDAȚI Al f. D. P.

Lăcătușul 
Uzinele „1 
candidat în circumscripția 
torală raională nr. 196, la 
de muncă împreună cu 
dintre membrii echipei pe 

o conduce

ION JORCU, de la 
.Republica" (stingă), 

elec- 
locul 
unul 
care

grup electrogen cu o 
MW. In 1965 se vor 

producerea 
căldură, la 

termoficare 
Arad, Brăila.

de-al doilea 
putere de 50 
monta cazane pentru 
unor mari cantități de 
centralele electrice de 
Borzești, București-sud,
Noile cazane ce se montează la cen
tralele Borzești și București-sud vor 
produce cîte 100 gigacalorii pe oră 
(1 gigacalorie = 1 000 000 calorii).

Tot în acest an se vor efectua nu
meroase alte lucrări pentru extinde
rea unor centrale energetice aflate 
în funcțiune. La Luduș se vor monta 
două grupuri electrogene de cîte 
200 MW. Alte lucrări de extindere, 
care se vor termina în anul viitor, se 
fac la Borzești, Fîntînele, București- 
sud, Craiova etc.

Continuă de asemenea construc
ția unei importante rețele de linii 
pentru transportul energiei electrice, 
în 1965, sistemul energetic național 
va crește cu încă 1 500 km de linii.

Cea mai mare lucrare de acest gen 
este linia de 400 KV, denumită și 
„Magistrala Carpaților”. Pornind de 
la Luduș, ea va traversa Carpații 
noștri, va trece pe la Hidrocentrala 
„16 Februarie” de pe Argeș, va a- 
junge la Slatina și va fi continuată 
în anul viitor pînă la București. In
tre Luduș și Slatina, lungimea aces
tei linii este de 264 km. Acum se lu
crează la fundațiile uriașilor stîlpi 
care vor susține cablurile de forță ; 
pe șantierele acestor linii se folosesc 
numeroase agregate și dispozitive 
pentru mecanizarea operațiunilor 
grele : săparea gropilor de funda
ție, ridicarea stîlpilor și a cabluri
lor. La fundații se folosesc prefa
bricate din beton executate la fața 
locului. Alte linii de înaltă tensiune 
se construiesc între Borzești și Ga
lați (220 kV), Medgidia-Palas (110 
kV), Paroșeni-Ișalnița (220 kV). Se 
construiesc de asemenea mari stații 
de transformare la Tg. Mureș, Sla
tina, Hunedoara-Pestiș, Brăilița și 
altele.

Ion PLEAVA

Profesoara ELENA MUNTEANU 
(în stingă fotografiei), de la 
Școala medie nr. 8, candidată 
in circumscripția electorală ra
ională nr. 137, stînd de vorbă 
despre acțiunile gospodărești 

cu un grup de cetățeni
Foto : A. Cartojan

TELEGRAME
Tovarășului

LEONID ILICI BREJNEV
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice

Tovarășului
ALEXEI N1KOLAEVICI KOS1GHIN
Președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.

Tovarășului
ANASTAS IVANOVICI MIKOIAN

Președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S.

Tovarășului
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

Prim-secretar
al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn 

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

Tovarășului
ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne

Schimb de experiență 
privind folosirea mașinilor 
ia insămințările de primăvară

La Institutul de cercetări pentru 
mecanizarea agriculturii a avut loc 
un schimb de experiență privind 
folosirea mașinilor la executarea 
însămînțărilor de primăvară, la 
care au luat parte specialiști 
de la serviciile regionale S.M.T. 
și din stațiunile de mașini și 
tractoare. Au fost prezentate mași
nile care vor fi folosite: semănătoa
rea SPC-6, semănătoarea 2 SPC-2, 
semănătoarea SU-29 adaptată pen
tru semințele mici (sfeclă, trifoi 
etc.). S-a insistat în mod deosebit 
asupra condițiilor agrotehnice în 
care trebuie să se execute această 
lucrare.

Asemenea schimburi de experi
ență se vor ține și pe plan regional, 
precum și în toate unitățile S.M.T. 
cu întreaga masă de mecaniza
tori, dînd astfel posibilitate aces
tora să cunoască condițiile agroteh
nice ce vor trebui respectate la se
mănatul culturilor de primăvară și 
modul de exploatare a mașinilor 
existente. Barajul hidrocentralei de la Piatra Neamț

Moscova
Dragi tovarăși,

în numele Comitetului Central al Partidului Mun
citoresc Romîn, al Consiliului de Stat, al Consiliului 
de Miniștri al Republicii Populare Romîne și al po
porului, romih, vă transmitem dumneavoastră și, prin 
dumneavoastră, întregului popor sovietic felicitările 
noastre cordiale cu prilejul celei de-a XVII-a ani
versări a semnării Tratatului de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală dintre Republica Populară Romî
nă și Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste.

în cei 17 ani care au trecut de la semnarea trata
tului, relațiile de prietenie frățească și colaborare 
multilaterală dintre țările noastre s-au dezvoltat și în
tărit continuu, pe baza principiilor leniniste ale inter
naționalismului socialist, slujind năzuințelor și idea
lurilor popoarelor noastre, întăririi unității țărilor so
cialiste, cauzei socialismului și păcii.

în această zi de sărbătoare a prieteniei dintre ță
rile noastre socialiste, vă urăm, dragi tovarăși, dum
neavoastră personal și întregului popor sovietic, noi 
și mari succese în construirea comunismului, în lupta 
nobilă pentru triumful cauzei socialismului și a păcii 
în lumea întreagă.

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
Prim-secretar a! Comitetului Centra] 
al Partidului Muncitoresc Romîn 

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne

București, 3 februarie 1965

București
Dragi tovarăși,

în numele Comitetului Central al Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice, Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. și al 
întregului popor sovietic, vă adresăm dv. și întregului 
popor romîn frate, felicitări sincere cu prilejul celei 
de-a XVII-a aniversări a semnării Tratatului de priete
nie, colaborare și asistență mutuală între Uniunea Re
publicilor Sovietice Socialiste și Republica Populară 
Romînă.

Acest tratat, care se întemeiază pe principiile de 
neclintit ale marxism-leninismului și internaționalis
mului socialist, ale întrajutorării tovărășești, corespun
de intereselor popoarelor celor două țări, servește 
țelurilor nobile ale dezvoltării continue a relațiilor 
dintre ele, întăririi unității și coeziunii țărilor socia
liste, cauzei construirii cu succes a socialismului și 
comunismului.

Poporul sovietic se bucură sincer de marile succese 
ale harnicului popor romîn în construirea socialismu
lui, obținute sub conducerea Partidului Muncitoresc 
Romîn, și urează din toată inima oamenilor muncii 
romîni noi victorii în opera de desăvîrșire a construc
ției socialiste în R.P. Romînă, în lupta pentru o pace 
trainică între popoare.

L. BREJNEV
A. MIKOIAN 
A. KOSÎGHIN

Moscova, Kremlin, 3 februarie 1965.
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In cadrul
„Lunii cărții la sate“

Largi acțiuni

de popularizare

Cu prilejul „Lunii cărții la sate“, 
în întreaga țară s-au organizat nu
meroase standuri, bazare și expozi
ții de cărți cu vînzare, expoziții vo
lante, colțuri cu noutăți literare. în 
regiunea Argeș, de pildă, volumele 
agrozootehnice sînt desfăcute prin 
intermediul unor standuri speciale, 
prezentate cu ocazia cursurilor în- 
vățămîntului agrozootehnic, iar în 
regiunea Suceava, pentru acest gen 
de lucrări se amenajează „rafturi 
tematice". Expoziții de cărți, cum 
ăr fi „Cartea politică — factor de 
seamă în ridicarea nivelului politic 
și ideologic al oamenilor muncii", 
„Cartea despre alegerile din trecut 
și de azi" vor fi prezentate la bi
bliotecile sătești ale regiunii Bra
șov. Ca și în ceilalți ani, comitetele 
de cultură și artă din regiuni și ra
ioane au acordat atenție „zilelor 
cărții" și „săptămînilor cărții" lite
rare, politice, agrozootehnice, știin
țifice.

Manifestări literare
Bibliotecile comunale și sătești 

inițiază în această perioadă serbări 
ale cărții, șezători cu tematică va
riată : „Din creația scriitorului pre

Creator al unor valoroase spec
tacole cu lucrări originale întețne- 
iate pe ideea responsabilității și so
lidarității celor ce construiesc o 
lume nouă, regizorul Radu Penclu- 
lescu a căutat, în piesa lui William 
Gibson „Doî pe un balansoar", un 
revers al problematicii care-1 pa
sionează. Din această poveste, pe 
care n-o poți numi de dragoste, sau 
care este aceea a unei iubiri neizbu
tite și fără bucurie, regizorul a sub
liniat chemarea, încercarea, năzuința 
spre puțină căldură, spre un con
tact și o comunicare între oamenii 
apăsați, striviți de raporturile inu
mane ale societății capitaliste.

Atît Jerry, scîrbit pînă la saturație 
de viața parazitară pe care, cu 
prețul cedărilor și umilirilor, i-o asi
gurau banii și influența socrului său, 
cît și Gittel — dansatoarea aproa
pe ratată, descurajată de privațiu
ni, de imposibilitatea de a studia 
— aspiră spre altceva, dar încotro 
s-o apuce ? Adevărul nemijlocit de 
la care pornește Gibson e că te poți 
simți atît de abandonat între cei pa
tru pereți ai unei cămăruțe de hotel 
newyorkez încît să pui mîna pe tele
fon și să suni într-o doară la o fată 
pe care abia ai cunoscut-o și des
pre oare știi doar că vrea să vîndă 
un răcitor ; și că pentru amîndoi 
poate fi atît de necesar să simtă a- 
lături răsuflarea cuiva, încît o le
gătură întîmplătoare, lipsită de sen
timente mai adinei, să devină, vre
me de luni de zile, unicul firicel de 
care se agață spre a mai salva 
ceva din ceea ce ar putea fi spe
ranță, încredere în sine, perspectivă 
de a se realiza. Această stare de 
spirit se transformă în situație dra
matică, detaliul de viață e cel mai 
adesea revelator, dialogul (în tra
ducerea lui Radu Nichita) sună au
tentic, spontan, spiritual. E drept că 
autorul pare a nu-și pune întreba
rea pentru ce existența eroilor săi 
este atît de goală, de ce exigențele 
lor față de ei înșiși și față de alții 
au rămas multă vreme atît de scă
zute. Pe de .altă.jyrrtș, cu excepția 
unei apropieri elementare între in
divid și individ, dramaturgul nu în
trezărește căi și resurse ale dobîn- 
dirii unei noi demnități. Aceasta îl 
conduce la soluții simplificatoare, 
piesa invită uneori mai degrabă la 

ferat", „Cartea care mi-a plăcut", 
„Viața oamenilor muncii oglindită 
în literatură", medalioane consa
crate unor poeți și prozatori. La 
căminele culturale din regiunea Ba
cău au fost progrămate șezători 
despre „Satul socialist oglindit în 
literatură", „Eroi și fapte din cărți". 
Serile distractive ale tineretului vor 
fi însoțite, în regiunea Brașov, de 
„carnavaluri" ale cărții și alte ac
țiuni atrăgătoare.

Concursuri

O metodă de a stimula interesul 
pentru literatură, larg folosită în 
toate regiunile țării sînt concursu
rile „Cine știe, folosește", concursuri 
între elevi pentru „cel mai bun re
citator" și „cel mai bun povestitor". 
Anul acesta au loc numeroase con
cursuri consacrate cărților în care 
sînt oglindite moravurile electorale 
din trecut și caracterul democratic 
al alegerilor de astăzi.

Discuții cu cititorii
In regiunile Argeș, Hunedoara, 

Iași, pe baza bibliografiei necesare 
învățămîntului agrozootehnic, au loc 

PE SCENELE TEATRELOR

IN LUMEA OAMENILOR SINGURI
compasiune deoît la analiză și la 
reflecție.

Dar spectacolul de la Teatrul Mic 
pune accentul nu pe latura melo
dramatică, ci — ridieîndu-se în 
chip vădit deasupra textului — de
vine o mărturie lucidă asupra sen
timentului de izolare și înstrăinare 
a omului în mijlocul uriașei metro
pole impunătoare și indiferente. De- 
monstrîndu-și din nou, cu strălucire, 
capacitatea de a da viață scenică 

Leopoldina Bălănuță (Gittel) șl Victor Rebengluc (Jerry)

unor idei artistice clare și profunde, 
Radu Penciulescu a obținut astfel 
una din reușitele teatrale deosebite 
ale ultimilor ani. Regizorul nu se 
mulțumește doar să ne înduioșeze 
pentru soarta eroilor piesei (a se li
mita la atît era lucrul cel mai facil), 
el identifică 'în aceste două destine 
contraste ale unei societăți. Mica și 
banala legătură dintre doi tineri care 
nu prea știu ce vor este integrată 
într-un sistem de relații cu mult mai 

discuții între inginerii agronomi și 
țăranii cooperatori: „Cum ne a- 
jută cunoștințele din cărți în acti
vitatea de producție". In regiunile 
Bacău, Banat, Galați ș.a. au fost 
inițiate discuții între țăranii coope
ratori, precum și între lucrătorii din 
G.A.S. și S.M.T. avînd ca subiect: 
„Biblioteca personală — tezaur de 
cunoștințe". In regiunile Brașov, Do- 
brogea, Oltenia se desfășoară întîl- 
nifi în cadrul cărora țăranii coope
ratori își spun părerea despre acti
vitatea bibliotecilor, despre felul 
cum sînt serviți, își exprimă prefe
rințele în vederea îmbogățirii fon
dului de cărți.

Activitatea

di fu zorilor voluntari

în raioanele regiunii Dobrogea, di- 
fuzorii din rîndul cadrelor didacti
ce participă la consfătuiri asupra 
cerințelor actuale ale cititorilor de 
la sate și a metodelor folosite pen
tru îndrumarea lor în lectură. în 
regiunile Oltenia și Oradea va avea 
loc un concurs pentru desemnarea 
celui mai bun difuzor voluntar.

complex, pe oare ei înșiși nu-1 în
țeleg și ale cărui victime sînt. In 
slujba acestei concepții, excelen
tul decor al lui Theodor Constan- 
tinescu sugerează siluetele ciclo
pice ale zgîrie-norilor care ră
pesc eroilor tot cerul, strălu
cind mirific în luminile nocturne, 
dar ascunzînd în ele nenumă
rate alveole reci și stinghere, că
măruțe cu cîte un pat de fier, ca ale 
lui Jerry și Gittel, unde somnul nu 

vine și n-ai pentru ce aștepta dimi
neața. Ai, într-adevăr, senzația că 
dacă ai ieși dintr-una din aceste ca
mere și ai striga prelung, deznădăj
duit, nu te-ar auzi nimeni într-un 
oraș cu 12 milioane de locuitori. 
(Programul de sală, într-o izbutită 
prezentare grafică a lui Radu Geor
gescu, introduce de asemenea pe 
spectator în atmosfera „orașelor ten
taculare" evocate în versurile lui 
Verhaeren sau în gravurile lui Mase-

Turneul violonistului
Ion Voicu

Violonistul Ion Voicu, artist al 
poporului, a lost invitat să între
prindă In zilele ce urmează un 
turneu peste hotare. La Berlin, el 
va cînta Concertul pentru vioară 
și orchestră de Max Bruch îm
preună cu orchestra simfonică a 
Radiodifuziunii, condusă de diri
jorul ceh Vaclav Smetacek. In 
continuare, violonistul romln va 
face o vizită la Londra unde va 
cinta in ziua de 14 februarie Con
certul pentru vioară și orchestră 
de Felix Mendelssohn-Bartholdy 
cu acompaniamentul celebrei or
chestre „Filarmonia" dirijată de 
Anatolie Fistoudari și va imprima 
pentru casa de discuri „DECCA" 
concertele pentru vioară și orches
tră de Bruch și Mendelssohn-Bar- 
tholdy.

Un supliment 
al revistei „Clubul0

Revista „Clubul" a editat recent 
un supliment cuprinzînd texte li
terare și lucrări muzicale inspirate 
din realitățile actuale ale tării 
noastre ; aceste materiale sînt me
nite să îmbogățească programele 
prezentate de artiștii amatori în 
perioada campaniei electorale. In 
paginile suplimentului sînt publi
cate texte pentru brigăzile artisti
ce de agitație, scenete, poezii, in
stantanee, cîntece; se fac reco
mandări de repertoriu pentru for
mațiile rhuzicale și teatrale.

reel). Există la începutul spectacolu
lui și un „decor" sonor, zecile de le
gături telefonice care se întretaie și 
printre care vocile lui Jerry și Gittel 
încearcă să se găsească. S-au găsit, 
pentru puțină vreme. El — Victor 
Rebengluc ni l-a prezentat ca pe 
un bărbat cald, sincer, necontorsio
nat. Actorul stăpînește acea expre
sivitate a ținutei, a mersului în 
scenă și chiar a imobilității care 
marchează o prezență vibran
tă ; te cîștigă, are în tristețe 
ceva afectuos, cordial — ceea 
ce explică farmecul personaju
lui. Poate că acest farmec rămîne 
prea egal în partea a doua, unde o 
tratare mai severă ne-ar fi lăsat să-i 
bănuim îndoieli și, neliniști nemăr
turisite. Ea — în interpretarea Leo- 
poldinei Bălănuță — ni se dezvăluie 
mal treptat, într-o dozare acto
ricească plină de sensibilitate și 
discreție. Am admirat încă o 
dată jocul modern al acestei ac
trițe, care ocolește soluțiile-clișeu, te 
intrigă, te pune pe gînduri, sporin- 
du-ți mereu interesul pentru perso
naj, dorința de a afla mai mult des
pre el; refuzînd caracterizările de
clarative, arta ei constă în a-1 iniția 
și însoți pe spectator într-un proces 
subtil de cunoaștere.

Un remarcabil spectacol în două 
personaje, constituind neîndoielnic o 
adevărată consacrare pentru tine
rii interpreți. Nu e vorba însă 
doar de succesul unor „soliști" : 
regia, scenografia, interpretarea au 
format un ansamblu omogen, au re
compus în fața noastră un univers. 
Finalul, așa cum a fost conceput în 
spectacol, fixează puternic această 
imagine de sinteză. Jerry pleacă la 
soția lui, Gittel rămîne cu ochii în 
lacrimi — și deodată episodul in- 
tim-sentimental al despărțirii face 
loc unei viziuni mult mai ample. Le
gătura telefonică e bruiată, zgomo
tele amețitoare ale orașului năvălesc 
între cei doi oameni șl-i despart cu 
brutalitate, clădirile înalte pînă la 
cer se prăbușesc cu o repeziciune 
de coșmar; în secunda următoare 
toate decorurile au dispărut iar în 
lumina albă descoperim scena cu 
zidurile și culisele ei obișnuite. E ca 
o trezire, ca o întoarcere bruscă din 
lumea oamenilor singuri.

Andrei BALEANU

TELEVIZIUNE

EMISIUNILE PENTRU COPII
Redacția pentru copii și tineretul 

școlar, una din cele mai active re
dacții din cadrul Studioului de tele
viziune, se dovedește a fi și una din 
»ele mai inspirate. Atractivitatea 
programelor se datorește în mare 
măsură felului în care realizatorii 
știu să armonizeze plăcutul cu utilul, 
astfel încît majoritatea emisiunilor 
să fie, totodată, instructive, educati
ve și spectaculoase.

Rolul educativ al emisiunilor pen
tru copii este deosebit de important. 
Datorită puterii sale de influențare, 
comparabilă cu a cinematografului, 
televiziunea poate aduce o contribu
ție substanțială la cultivarea senti
mentelor nobile în rîndurile micilor 
ei spectatori, la formarea lor patrio
tică, cetățenească, la dezvoltarea 
gustului pentru artă, pentru frumos. 
Atenția acordată problemelor de 
conținut, ținîndu-se seama de speci
ficul de vîrstă al spectatorilor, stă la 
baza multor emisiuni reușite. Pe mi
cul ecran cei mai tineri telespecta
tori se regăsesc adesea, află răspun
suri la întrebările și preocupările lor 
cotidiene sau pornesc pe aripile fan
teziei în lumi de basm și poveste. 
Magicul dreptunghi de lumină atra
ge seară de seară (și duminica di
mineața) toate vîrstele copilăriei, 
prilejuindu-le reîntîlnirea unor vechi 
și bune cunoștințe sau legarea unor 
noi prietenii.

Spre sfîrșitul anului trecut am a- 
sistat — vizitînd, cu ajutorul came
relor de luat vederi, una din școlile 
bucureștene (Școala medie „C. A. 
Rosetti") — la bilanțul primelor luni 
de învățătură. O inițiativă bună a 
televiziunii de a pătrunde „pe viu" 
în viața elevilor, de a aduce pe mi
cul ecran atmosfera febrilă a școlii. 
Multe alte emisiuni răspund preocu
părilor școlare ale micilor specta
tori, contribuind la aprofundarea și 
lărgirea orizontului de cunoștin
țe. Peste 1 500 de copii au răs
puns în scris televiziunii la o sin
gură emisiune de matematică dis
tractivă. Este, într-adevăr, tentant să 
urmărești cu creionul în mînă pro
blemele puse în cadrul unor ast
fel de emisiuni și merită să te „o- 
bosești" pentru a răspunde corect 
la întrebări.

Micii chimiști (cu exemplificări din 
activitatea cercului de chimie de pe 
lîngă Palatul Pionierilor) își au pro
gramele lor ; micii electrotehnicieni, 
de asemenea. In ciclul de „chimie 
distractivă" s-au făcut diferite expe
riențe de preparare a hidrogenului, 
curiozitățile botanice au stîrnit, pe 
bună dreptate, interesul unanim.

Micii telespectatori se întreabă 
desigur adesea : „ce să fiu ?" Și 
programele televiziunii, prin vizi
te în fabrici și întreprinderi, dau 
periodic răspunsuri pentru fiecare. 
La rîndul ei, televiziunea întreabă : 
„știți să desenați, copii î" Și creionul 
Iul Iurie Darie așterne pe hîrtie noi 
povești vesele : „Băiețelul strănută", 
„Poze și... pozne de toamnă", „Ursul 
păcălit de vulpe"... Nu știu dacă co
piii învață sau nu să deseneze ca 
urmare a unor astfel de emisiuni. Si
gur, însă, le privesc cu multă plă
cere, pentru că au antren și voioșie, 
sînt realizate cu haz și bună dispo

Teatrul Național din Cluj reprezintă „Constructorul Solness" de H. Ibsen 
în regia lui Vlad Mugur. Iată o scenă interpretată de Septimiu Sever și 

Silvia Popovici
Foto : I. Miclea

P R E M
• Ieri seara, Teatrul „C. I. Nottara" 

a prezentat tn cadrul studioului său 
experimental premiera unui spectacol 
compus din trei piese scurte : „Un 
caz din oficiu" de John Mortimer, 
„Omul cu floarea" de Luigi Pirandello 
ți „Tigrul" de Murray Schisgal. „Un 
caz din oficiu" este realizat de regi
zorul George Teodorescu, în sceno
grafia lui Constantin Piliuță și este in
terpretat de actorii Ludovic Antal și 
Sandu Sticlaru. Piesa „Omul cu 
floarea" a fost pusă în scenă de Cor
nel Todea, scenografia fiind semnată 
de Alexandru Ciucurencu. în disfri 
bufie : Mihai Heroveanu și Mircea 
Anghelescu. Cea de-a treia piesă, 
„Tigrul", esfe realizată de Dinu 

ziție. Televiziunea întreabă : „vă 
place muzica?" Și cunoștințele în 
materie ale telespectatorilor se îm
bogățesc la rîndul lor, sub îndruma
rea compozitorului Alfred Men
delsohn. Emisiunile de artă plastică 
sînt menite să contribuie la familia
rizarea copiilor cu frumusețile și cu 
limbajul acestei arte ; aici credem că 
studioul ar trebui să acorde mai 
multă atenție unei ierarhizări a te
melor, în funcție de posibilitățile de 
asimilare ale micilor spectatori. De 
asemenea, semnalăm că în unele din 
emisiunile de pînă acum s-a făcut 
simțit un anume didacticism. Pro
grame care să trezească interesul 
școlarilor pentru pagini ilustrative 
din literatura noastră clasică sau 
contemporană au fost, din păcate, 
mai puține în ultima vreme, după 
cum filmele — scurt-metraje, docu
mentare sau desene animate — ar 
merita să fie incluse, credem, mai 
adesea în emisiunile zilnice.

Multă atenție se acordă, în cadrul 
programelor televiziunii, preocupări
lor artistice, interpretative, ale ele
vilor. în ultimele luni am avut pri
lejul să constatăm talent și virtuozi
tate chiar la mulți din micii artiști 
care au evoluat în cadrul programe
lor prezentate de diferite școli — 
școala de coregrafie din București, 
școala de muzică din Cluj, școala 
medie „Gh. Lazăr" și școala medie 
nr. 2 din București — sau de co
rul de copii al Radioteleviziunii. 
în scenariile diferitelor emisiuni 
(ar fi loc, credem, pentru mai 
multe adaptări teatrale sau piese 
scurte jucate de elevi) ne-am obiș
nuit să întîlnim interpreți-copii care, 
parcă uitînd că aparatele stau ațin
tite asupra lor, dovedesc o naturale
țe cu adevărat „telegenică", cuce
ritoare.

De mare popularitate, urmărită cu 
interes și curiozitate, este emisiunea- 
foileton consacrată peripețiilor echi
pajului Val-Vîrtej. Autorii scenariu
lui (Octavian Sava și Titi Acs) au 
conceput o suită de povestiri palpi
tante și totodată instructive. Situații
le dramatice alternează cu scene de 
un comic burlesc, deschizînd larg 
porțile fanteziei și îmbogățind ade
seori orizontul de cunoștințe al mi
cilor spectatori. Curajoși, drepți, 
plini de voie bună, eroii se întorc cu 
milenii înaintea zilelor noastre (da
torită extraordinarei invenții a sa
vantului Lapsus), duc o existență 
aventuroasă în Atlantida, străbat în
tinderi pustii încercînd să descifreze 
ce taină ascund „strigătele deșer
tului", își propun să dezlege miste
rul „săgeții irokeze". De la o emi
siune la alta realizatorii ies în în- 
tîmpinarea micilor spectatori cu noi 
surprize, introduc alte personaje în 
acțiune ferind povestea de repe
tări, păstrîndu-i ineditul. Nlcolae 
Gărdescu (baronul Miinchausen), 
Tudorel Popa (Paganel), Dem. Savu 
(Val Vîrtej) șl mulți alți actori cu- 
noscuți, împreună cu tineri inter
preți — Irina Bora de pildă — dau 
personajelor farmec și personalitate. 
Alternînd emisia pe viu, din studio, 
cu filmări în decoruri exterioare sau 
în plină natură, folosind montaje din 
documentare sau filme vechi, reour-

I E R E
Cernescu (regia) și Dan Nemțeanu 
(scenografia) și de actorii Ileana 
Predescu și Ștefan lordache.

• După premierele cu 
Alb" și „Soldatul fanfaron", 
penfru copii „Ion Creangă" 
pitală a prezentat 
cu piesa „Un vis vesel" de 
Mihalkov. Regia este semnată 
Serrano, iar scenografia de 
Reich. Din distribuție fac 
Luluca Bălălău, Genoveva 
Tatiana Popa, Șina Neacșu, Gh. Vrîn- 
ceanu, Gh. Gîmă, Mircea Mușafescu, 
Constantin Lipovan, Natalia Arsenie, 
Marcela Demefriad, N. Luchian, Felix 
Caroly, Tatiana Tereblecea, I. G. Arcu- 
deanu, Gh. Mazilu și Val. Lefescu.

„Harap 
feafrul 

din Ca- 
primul spectacol 

Serghei 
de Râul 

Adina 
parte : 
Preda,

Iurie Darie desenîndu-și poveștile

gînd la izbutite trucaje și supraim- 
presionări — creatorii emisiunilor 
„Val Vîrtej" realizează programe 
care, prin atractivitatea lor, reușesc 
să concureze clasicul „Robin Hood" 
aflat, de asemenea, în atenția mici
lor spectatori.

Și alte emisiuni distractive se bu-_ 
cură de popularitate. Foarte micii 
spectatori își au „Val Vîrtejul" lor: 
ciclul „Năzdrăvăniile vulpii", pe' 
texte adaptate și dramatizate do 
Sergiu Milorian. Tot periodic (la in
tervale mai rare) televiziunea reali- ,. 
zează interesante programe (dar cam. 
stereotipe) cu concursul artiștilor de 
la Circul de Stat. Printre prietenii 
buni ai copiilor se numără „neobo
situl" Așchiuță și, desigur, fiecare 
vîrstă își are alte multe preferința 
ale ei. Spectatorii „au de unde ale-.,-, 
ge", pentru că fantezia creatorilor, 
de emisiuni este fecundă. Sîntem în-, 
dreptățiți să credem că interesul do 
care se bucură emisiunile va stimula 
în continuare activitatea redacției 
pentru copii și tineretul școlar.

Călin CALIMAN

Rene Clair 
la București

Miercuri a sosit la București regizorul 
francez Rene Clair, membru al Academiei 
franceze, creator a numeroase filme. -u- 
noscute publicului nostru, multe dintre 
ele intrate în patrimoniul clasic al cine
matografiei mondiale.

Vizita cunoscutului cineast este prile
juită de coproducjia romîno-franceză 
„Serbările galante", pe care urmează s-o 
realizeze în cursul acestui an în fata 
noastră. Filmul, o satiră îndreptată împo
triva războiului, are la bază un scenariu 
al lui Rene Clair, care va semna și re-- 
gia. La această coproducție colaborează, 
alături de Rene Clair, cineaști romîni și 
francezi. Filmările sînt prevăzute să în
ceapă în a doua jumătate a lunii iunie. 
„Serbările galante", pe care îl realizează 
Studioul cinematografic „București" în. 
colaborare cu firma „Gaumont", va fi un 
film color, penfru ecran laf.

La sosire, într-o convorbire avută cu 
redactori ai „Agerpres", regizorul 
Rene Clair a declarat: Sînt deo
sebit de fericit că am prilejul să reali- 
zez filmul „Serbările galante" în Rom 
nia. Spun acest lucru avînd în vedere, în 
primul rînd, tradiționalele relații de prie- ; 
tenie și culturale care leagă popoarele 
noastre, iar în al doilea rînd deoarece., 
colaborarea în acest domeniu este bine- 1 
venită și utilă. Prin eforturile unite ale * 
cineaștilor de pretutindeni se pot crea ’ 
opere remarcabile, uneori greu de în
făptuit într-o singură țară și de către un 
singur producător, lată pentru ce țin să 
subliniez importanța viitoarei coproducții 
pe care urmează s-o realizez împreună 
cu colegii romîni. Nutresc speranța că a- 
cest film va confirma necesitatea coope
rării pe tărîmul cinematografic, în spiritul 
umanității și prieteniei. Jin să exprim 
profundele mele mulțumiri publicului ro- 
mîn pentru înțelegerea și aprecierea pe- 
care le manifestă față de creația mea, - 
Organizarea unei retrospective consacrate 
filmelor mele în țara dv. m-a bucurat ' 
nespus de mult și o consider una dintre . 
cele mai călduroase manifestări de prie
tenie ce mi-au fost adresate,
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Experiența cooperativelor 
agricole de producție 
din raionul Sînnicolau Mare

CUM SE PUN ÎN VALOARE
DE CREȘTERE A PRODUCȚIEI

REZERVELE
DE CEREALE

s
De cîțiva ani, cooperativele agricole de producție din 

raionul Sînnicolau Mare, regiunea Banat, obțin producții 
ridicate de cereale și îndeosebi de grîu și porumb. In 1969, 
bunăoară, ele au realizat în medie de pe 26 779 hectare 
1 751 kg de grîu Ia hectar, iar de pe 22 898 hectare — 
3 620 kg porumb boabe la hectar. Cooperative agricole 
cum sînt cele din Lenauheim, Grabaț, Șandra, N'erău, Bul- 
găruș, Cenad și altele au înregistrat succese deosebite, ob- 
ținînd recolte cu mult superioare mediei pe raion. Desigur, 
condițiile climatice nefavorabile din unii ani au influențat 
producția de grîu și porumb. Important este însă că în 
raion, în perioada 1960—1969, s-au obținut recolte bune, 
chiar și în anii cei mai puțin favorabili, cum au fost, de 
exemplu, 1963 pentru porumb și 1969 pentru grîu. Aceste 
rezultate se datorează punerii în valoare, în măsură tot 
țnai^ mare, a rezervelor de sporire a producției existente 
în fiecare unitate, stabilirii și apoi aplicării pe scara largă

și diferențiat, de către țăranii cooperatori și mecanizatori, 
a complexului de măsuri agrotehnice.

Obținerea acestor producții bune a avut o însemnătate 
deosebită pentru cooperativele agricole, pentru membrii 
lor. Ea a permis acestor unități să retribuie corespunză
tor munca membrilor lor, să valorifice pe bază de contract 
mari cantități de cereale și să se realizeze pe această cale 
venituri de zeci de milioane de lei. în sfîrșit, sporirea pro
ducției de cereale a permis dezvoltarea creșterii animale
lor — o altă ramură de producție importantă a cooperati
velor agricole din raion, care anul trecut le-a adus venituri 
bănești în valoare de peste 60 milioane lei.

In pagina de față sînt relatate cîteva din măsurile în
treprinse de consiliul agricol și consiliile de conducere ale 
cooperativelor agricole în vederea obținerii unor recolte 
bogate de cereale.

f

.

i. J

CERE-I PĂMÎNTULUI
n în raionul nostru, 

grîul și porumbul se 
cultivă pe aproape 
50 000 de hectare. 
Recoltele medii ob
finute la aceste plan
te au crescut mult 
în ultimii ani. în 
vreme ce înainte de 
1958 (anul încheierii 
cooperativizării so
cialiste a agriculturii 
în raion) se obfineau 
producfii de maxi
mum 1 300 kg de 
grîu și 2 200 kg 

la hectar, în perioada 1960—

CE POATE DA
rilor din cooperativele agricole de pro
ducție să organizeze loturi demonstrative 
unde să studieze minufios comportarea a- 
numitor soiuri de grîu și hibrizi de po
rumb, efectul pe care îl au asupra pro- 
ducfiei executarea arăturilor la diferite 
adîncimi, stabilirea densității optime de 
plante la hectar, folosirea diferitelor 
doze de îngrășăminte etc. Observa-

rănilor importanfa folosirii pe scara largă 
a uneia sau alteia din metodele aplicate 
pe loturile demonstrative.

O mare atenfie a fost acordata a- 
plicarii măsurilor stabilite. Membrii 
comitetului executiv al consiliului a- 
gricol raional merg cu regularitate în 
unităfi, sprijină consiliile de con
ducere ale acestora și specialiștii în în-

porumb
1964, datorită sprijinului multilateral a- 
cordat de stat, muncii harnice a mem
brilor cooperativelor agricole de produc
ție și a mecanizatorilor, recolta a sporit 
mult. Cifrele din tabelul alăturat sînt 
concludente.

In cele ce urmează, mă voi referi la 
cîteva dintre măsurile care 
sporirea producfiei de grîu și porumb, 
ca și la rezervele care mai exisfă în a- 
ceastă direcfie.

Consiliul agricol raional a îndrumat 
cooperativele agricole de producfie să 
facă amplasarea culturilor în funcfie de 
condițiile naturale existente în fiecare 
comună. Aceasta este o problemă de 
cea mai mare însemnătate, care condi
ționează în bună măsură punerea în va
loare, cu maximum de eficiență, a fac
torilor pedoclimatici existenfi înfr-o uni
tate sau alta și contribuie nemijlocit la 
sporirea 
sarea rafională 
însă cunoașterea 
difiilor de sol 
re cooperativă. De aceea, au fost for
mate colective de specialiști care au 
studiat temeinic aceste condifii, au ur
mărit cum se comportă grîul și porum
bul, ca și rezultatele ce se obfin. în 
plenarele consiliului agricol s-au purtat 
discufii ample pe marginea constatări
lor făcute, s-au luat măsuri care să asi
gure valorificarea superioară a potenția
lului productiv al solului. In zona de sud 
și est avem un sol foarte bogat : cerno
ziomul. Deoarece porumbul valorifică mai 
bine decît grîul fertilitatea naturală ridi
cată a pămîntului, am îndrumat consiliile 
de conducere ale cooperativelor de 
producfie situate aici să mărească supra
fefele cultivate cu această plantă. In 
schimb, în partea de nord și vest a ra
ionului, unde terenul este format din la- 
coviști și sărături, cu fertilitate mai scă
zută, unifăfile agricole au sporit suprafe
fele însămînfate cu grîu și le-au micșorai 
corespunzător pe cele cu porumb.

O a doua problemă care a preocupat 
consiliul agricol a fost aceea de a crea 
toate condifiile necesare în vederea 
aplicării diferenfiate a complexului de 
măsuri agrotehnice, în funcfie de carac
teristicile solului din fiecare unitate, din 
fiecare tarla. Noi am recomandat ingine-

au asigurat

producfiei la hectar. Ampla- 
culturilor 

amănunțită
și climă din fieca-

a necesită 
a con-

fiile făcute pe loturile demonstrative, 
și în cultura mare, precum și dezbaterile 
purtate în plenarele consiliului agricol au 
permis specialiștilor să stabilească pre
cis, în fiecare unitate, complexul de mă
suri agrotehnice care asigură obținerea 
celor mai mari producții de grîu și po
rumb. Totodată, s-a putut demonstra fă-

ANUL
PRODUCȚIA MEDIE LA HECTAR

GRÎU PORUMB

1960 1510 kg 2872 kg

1964 1751 kg 3620 kg

încetățenit practi- 
colective de spe- 

deplasează periodic 
agricole și urmă-

făptuirea măsurilor prevăzute. în ra
ionul nostru s-a 
ca de a forma 
cialiști care se 
în cooperativele 
resc amănunfit cum este lucrat tere
nul, fac propuneri concrete menite să 
ducă la răspîndirea experienței înain-

tate. în urma acestor măsuri semănatul 
griului se tace la un nivel agrotehnic 
superior, în teren bine pregătit, respec- 
tîndu-se epoca optimă (1—20 octom
brie) ; porumbul se cultivă numai în te
ren arat din vară sau toamna, iar în 
cursul vegetafiei plantelor se lucrează 
pe aproape toate suprafefele o dată cu 
grapa reglabilă, de două ori cu sapa ro
tativă și se fac 4 prașile mecanice și trei 
manuale.

Conștienfi de importanfa ridicării ca
lificării profesionale a mecanizatori
lor și membrilor cooperativelor agri
cole, noi am căutat să-i înarmăm cu 
temeinice cunoștinfe agrotehnice, care 
să-i ajute să lucreze mai bine pămîntul, 
să obfină producfii mari. O deosebită a- 
fenfie acordăm bunei desfășurări a cursu
rilor agrozootehnice cu durată de 3 ani. 
Totodată, la indicafia comitetului raional 
de partid, consiliul agricol organizează 
vizite sau schimburi de experienfă în 
unifăfile care obfin producfii mari. Bune 
rezultate au dat instructajele periodice 
finute cu specialiștii, cu mecanizatorii, 
brigadierii cooperativelor agricole de 
producfie privind modul de funcfionare 
a diferitelor mașini, caracteristicile lor, 
defecțiunile care se pot ivi în timpul 
lucrului, precum și condițiile în care tre
buie să se execute 
etc.

în cooperativele 
nostru există încă 
sporire a producfiei 
le diferite obfinute în aceleași condifii 
de climă și sol de unităfi vecine sau 
chiar de brigăzile din cadrul fiecărei 
cooperative demonstrează concludent a- 
cest lucru. Sîntem hotărîfi să nu precupe
țim eforturile pentru punerea în va
loare a acestor rezerve, conștienfi fiind 
că în felul acesta vom contribui 
rirea 
în

semănatul, prășitul

agricole din raionul 
rezerve serioase de<i 
de cereale. Recolte-

continuă a producției de 
(ara noastră.

Ing. Ioan OPREA 
președintele consiliului 
raional

la spo- 
cereale

agricol
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Cooperativa agricolâ de producție din Biled. Consiliul de conducere discutâ amplasarea culturilor

Cine muncește cu spor
A ■ • Vciștiga mai bine

este 
Intre 
are

Obținerea unor recolte mari 
condiționată de mulți factori, 
aceștia, o mare însemnătate 
cointeresarea materială a membrilor 
cooperativelor agricole la sporirea 
producției. Faptul că în 
realizat 4 146 kg 
ha, în medie de 
și 2 292 kg grîu la hectar de pe 
460 de hectare se 
mare măsură retribuirii cooperatori
lor nu numai după numărul de zile-

1964 am 
porumb boabe la 
pe 409 hectare,

datorește în foarte

Pe terenurile lucrate de brigada de tractoare care deservește cooperativa agricolă din Lenauheim s-au obținut anul trecut recolte foarte bune : 
2 600 kg grîu la hectar și 5 444 kg porumb boabe. In fotografie : o parte din membrii brigăzii

0
' , . J

Fiecărei culturi
o agrotehnică corespunzătoare

terenul cultivat .cu
cînepă și legume) monstrăm

plata suplimentara suma 
lei.
aplicat retribuția supli-

muncă făcute, ci 
și după producția 
obținută la aceste 
culturi. Aplicarea 
acestui sistem sti
mulativ i-a deter
minat pe coopera
tori să lucreze tot 
mai bine pămîn- 
tul, să se strădu
iască să culeagă 
producții tot mai 
mari. E și firesc. 
Cu cît recolta este 
mai ridicată, cu 
atît acei care au
contribuit la obținerea ei au un 
cîștig mai bun. Cum aplicăm acest 
sistem ?

în cooperativa noastră avem or
ganizate două brigăzi de cîmp, for
mate din cîte 4 echipe. La începutul 
anului am repartizat acestora terenul 
ce trebuia cultivat cu porumb, sta
bilind cu multă grijă, diferențiat de 
ța parcelă la parcelă, ce producție 
medie la hectar urmează să se 
obțină.

In cadrul adunării generale s-a 
stabilit ca 40 la sută din valoarea 
producției strînsă peste prevederi să 
se împartă celor care au contribuit 
Ia realizarea ei. Practica de pînă a- 
cum ne-a arătat că această măsură 
duce la sporirea recoltei la hectar. 
Intrucît știu că de felul cum execută 
prășitul, răritul etc. depinde produc
ția ce se obține, deci și cîștigul lor, 
cooperatorii efectuează la timp și de 
foarte bună calitate aceste lucrări. In 
1964, la cultura porumbului s-a a-

cordat ca 
de 164 000

Noi am
mentară, în funcție de producția rea
lizată, și la cultura griului. In acest 
caz am procedat oarecum diferit. 
Terenul nu a mai fost împărțit pe 
echipe, ci numai pe brigăzi. Lu- 
crînd bine terenurile, cooperato
rii, sprijiniți de mecanizatori, au 
reușit să obțină peste producția pe 
care și-au propus-o 446 kg la hec
tar prima brigadă și 154 kg cea 
de-a doua. Cooperatorii care au 
fectuat mai multe zile-muncă 
această cultură — la semănat pe 
mașinile S.M.T., la recoltat cu com
bina, la strînsul paielor, transpor
tul acestora sau al 
au avut numai de 
total, drept plată 
s-au atribuit cooperatorilor care au 
lucrat la cultura griului 75 250 lei.

Trebuie spus că noi aplicăm re
tribuția suplimentară și la sfecla de 
zahăr, cartofi, în legumicultură, vi
ticultură și zootehnie. In total, 
1964, cooperatorii au primit ca plată 
suplimentară pentru depășirea pro
ducției peste 1 200 000 lei, în afara 
drepturilor în produse și bani ce 
le-au revenit pentru zilele-muncă e- 
fectuate.

Noi vom aplica în continuare retri
buția suplimentară, în funcție de pro
ducția obținută, întrucît cointeresea
ză oamenii să lucreze mai bine, mai 
cu spor.

Petru FENEȘI
președintele cooperativei agricole 
de producție Tomnatec

e- 
la

boabelor — 
cîștigat. Tn 

suplimentară.

in

Cine trece as
tăzi prin coopera
tiva agricolă de 
producție din Gra
baț, cine cerce
tează cum e lu
crat pămîntul își 
poate da seama că 
metodele avan
sate agrotehnice 
și-au găsit cîmp 
larg de aplicare 
pe ogoarele noas
tre, că la noi ști
ința agricolă se 
află la loc de cins

te. în aceasta constă de altfel „se
cretul", dacă se poate spune așa, al 
recoltelor bune obținute anul tre
cut: 5 285 kg porumb boabe la hec
tar și 2 152 kg grîu.

Un prim factor care a determinat 
obținerea de recolte bogate a fost 
fertilizarea rațională a solului. Pen
tru a crea condiții bune de dezvol
tare plantelor, în fiecare an am 
încorporat în pămînt însemnate 
cantități de îngrășăminte. Pentru 
recolta de grîu a anului 1964 am ad
ministrat 15,6 tone de superfosfat pe 
78 hectare și 1 230 tone de gunoi de 
grajd pe 41 hectare, iar pentru cea 
de porumb peste 500 tone de îngră
șăminte organice. în afară de a- 
ceasta, noi am amplasat grîul și po
rumbul după plante cum sînt legu
minoasele, care lasă solul bogat în 
substanțe hrănitoare, precum și pe 
terenurile îngrășate cu gunoi de 
grajd . și cu îngrășăminte chi
mice cu un an, doi înainte. întrucît în 
unitatea noastră, care are un sector 
zootehnic dezvoltai, se fertilizează 
cu gunoi de grajd circa 250 hectare

anual (îndeosebi 
sfeclă de zahăr, 
rezultă că grîul și porumbul au gă
sit în sol însemnate cantități de în
grășăminte, fie administrate direct, 
fie indirect la plantele premergă
toare.

Recoltele bune de grîu și porumb 
obținute au la bază și grija deose
bită pe care am acordat-o alegerii 
semințelor și stabilirii unei densi
tăți optime. Pe loturile demonstra
tive și în cultura mare noi am ur
mărit ani de-a rîndul cum se com
portă, în condițiile unității noastre, 
tot felul de soiuri și hibrizi dubli, 
precum și ce număr de plante tre
buie asigurat la hectar. Observa
țiile făcute, ca și discuțiile purtate 
in plenarele consiliului agricol, ne-au 
fost de mare folos. Cu ajutorul lor 
am stabilit că soiurile de grîu care 
în cooperativa noastră dau produc
țiile cele mai mari sînt, în primul 
rînd, Bezostaia și apoi San Pastore, 
iar hibrizii de porumb cei mai va
loroși — 409 și 311. Totodată, am 
ajuns la concluzia că densitatea la 
porumb poate să crească în cazul 
hibridului 409 la 33 000—35 000 fire 
la hectar, iar în cel al hibridului 
311 la 35 000—38 000 plante la hec
tar — cu mult mai mult decît se 
realiza înainte prin partea locului. 
Cu ajutorul lecțiilor ținute la cursu
rile agrozootehnice, al exemple
lor concrete pe care le ofereau 
observațiile făcute pe loturile de
monstrative, al numeroaselor in
structaje cu mecanizatorii și co
operatorii pe teme ca : executarea 
în condiții optime a semănatului, 
cum trebuie executat răritul etc., 
precum și al muncii stăruitoare de 
îndrumare și control la fața locului,

în timpul lucrului, am reușit să de- 
membrilor cooperativei 

agricole importanța deosebită a se
mințelor de mare productivitate, a 
densității etc. Ca urmare, astăzi fo
losim pe toate suprafețele numai so
iuri și hibrizi valoroși, semănăm 
grîul și porumbul în teren bine pre
gătit, rărim porumbul la timp și 
bine, asigurînd o densitate optimă.

Un al treilea factor, care consi
derăm că a influențat în măsură 
hotărîtoare asupra recoltei de grîu 
și porumb, a fost lupta perseveren
tă pentru păstrarea apei în pămînt. 
In legătură cu aceasta aș vrea să 
subliniez că metodele folosite de noi 
sînt metode obișnuite, larg cunoscu
te de toți, recomandate de știința a- 
gricolă : la grîu — arături de insă- 
mînțare făcute imediat după recol
tarea plantei permergătoare ; menți
nerea terenului afinat și fără buru
ieni pînă la semănat ; grăparea cul
turii în primăvară. La porumb — 
executarea arăturilor de vară sau 
de toamnă pe toate suprafețele ; 
grăparea terenului imediat la des- 
primăvărare ; efectuarea lucrărilor 
de întreținere la timp și ori de cîte 
ori este nevoie (noi am prășit po
rumbul de 3 ori manual, de 3 și 
chiar de 4 ori mecanic). In unita
tea noastră, datorită muncii conști
incioase depuse de cooperatori și 
mecanizatori, toate aceste metode 
au fost aplicate la timp și la un 
nivel calitativ superior. Acest lucru 
este foarte important, fiindcă de el 
depind reușita culturii respective, 
obținerea de producții mari.

Desigur, sînt și alți factori impor
tanți care i-au ajutat pe membrii 
cooperativei noastre și pe tractoriști

să efectueze la un nivel tot mai 
înalt diferitele lucrări agricole: 
creșterea pregătirii lor profesiona
le ca urmare a atenției deose
bite acordate învățămîntului agro
zootehnic ; permanentizarea brigăzi
lor de tractoare în gospodărie și a 
grupelor de tractoriști în brigăzile de 
cîmp ; luarea în primire de fiecare 
mecanizator a unei parcele pe care 
o lucrează de la semănat pînă la 
recoltat; pregătirea din timp, cu 
cea mai mare grijă a mașinilor și 
a oamenilor înainte de începerea 
unor lucrări importante cum ar fi 
semănatul, prășitul sau recoltatul; 
controlul exigent, de zi cu zi, exer
citat de membrii consiliului de 
conducere, specialiști și brigadieri 
asupra muncii desfășurate etc. Con
siderăm însă că de cea mai mare 
însemnătate pentru creșterea sim
țului de răspundere al oamenilor 
față de munca desfășurată și cali
tatea lucrărilor executate, deci pen
tru sporirea recoltei la hectar, a fost 
introducerea sistemului de retribuire 
nu numai după munca depusă ci și 
după producția obținută. Acest sis
tem stimulativ a determinat pe co
operatori să execute la timp, la ter
menele optime stabilite, lucrările a- 
gricole, să le facă de cea mai bună 
calitate pentru a depăși producția 
prevăzută, știind că în felul acesta 
vor realiza venituri în plus.

Nu se poate spune că în unitatea 
noastră s-a făcut totul în direcția 
sporirii producției de cereale. Avem 
condiții să fertilizăm și mai bine 
terenul cultivat cu grîu și porumb ; 
putem să executăm lucrările agri
cole în condiții agrotehnice și mai 
bune, pe terenul tuturor echipelor 
etc. încă din vara și toamna anului 
trecut, cînd am pus bazele recoltei 
din 1965, am acordat toată atenția a- 
cestor probleme, fiindcă, o dată re
zolvate, ele ne ajută să obținem pro
ducții și mai mari.

Ing. Gheorghe RADULESCU 
Cooperativa agricolă 
de producție Grabaț

Contribuția 
mecanizatorilor

Cooperativele 
agricole din raza 
de activitate a 
stațiunii noastre 
de mașini și 
tractoare au ob
ținut succese în
semnate în spo
rirea producției 
de cereale și în
deosebi de grîu 
și porumb. In 
această privin
ță este grăitor 
faptul că din 
1960 și pînă în 
medii n-au fost 
kg grîu și 3 400

kg porumb la hectar.
Creșterea continuă a producțiilor 

medii a fost determinată de munca 
harnică a țăranilor cooperatori pen
tru aplicarea pe scară largă a meto
delor agrotehnice, de extinde
rea mecanizării atît la lucrările 
de bază — arat și semănat —• cît 
și la cele de întreținere, de recoltat 
etc. O contribuție însemnată în a- 
ceastă privință a adus-o însă crește
rea an de an a răspunderii mecani
zatorilor pentru munca depusă, exe
cutarea cu ajutorul tractoarelor și 
mașinilor agricole a unor lucrări de 
calitate tot mai bună.

O mare însemnătate pentru îmbu
nătățirea activității desfășurate de 
mecanizatori și sporirea contribuției 
lor la creșterea producției de ce
reale a avut-o permanentizarea bri
găzilor de tractoare în cooperativele 
agricole, a grupelor de tractoare în 
brigăzile de cîmp ale cooperativei 
și luarea în primire de către meca- 

■ nizatori, pe o perioadă de un an, 
a anumitor suprafețe de grîu și

porumb pe care le lucrează de la 
pregătirea terenului și pînă la recol
tat. De ce ? In primul rînd, mun
cind ani de-a rîndul în aceeași bri
gadă și pe același tractor a crescut 
foarte mult simțul de răspundere 
al mecanizatorilor pentru mașina în
credințată, pentru folosirea ei cu 
maximum de randament. In al doi
lea rînd, mecanizatorii au avut po
sibilitatea să cunoască mai bine par
ticularitățile terenului pe care îl lu
crează, metodele agrotehnice ce a- 
sigură obținerea de producții mari. 
In al treilea rînd, desfășurîndu-și 
activitatea de foarte multă vreme în 
aceeași cooperativă agricolă, tracto
riștii s-au simțit răspunzători într-o 
măsură tot mai mare pentru lucră
rile pe care le fac și pentru recol
tele care se obțin. In consecință ei 
folosesc tot mai bine tractoarele și 
mașinile pe care le au în primire, 
execută cu tot mai multă grijă lu
crările agricole, aduc o contribuție 
sporită la ridicarea producției la 
hectar. în sfîrșit, lucrînd în comuna 
lor, tractoriștii au asigurate condiții 
de viață mult mai bune, fapt ce in
fluențează pozitiv activitatea de zi 
cu zi.

Noi ne-am pregătit temeinic, din 
vreme, pentru ca în acest an să ob
ținem rezultate și mai bune. In 
toamnă am semănat grîul în condiții 
optime și am executat arături pe 
marea majoritate a terenurilor. Cele 
mai multe din utilajele pe care le 
vom folosi în primăvară sînt de pe 
acum în perfectă stare de funcțio
nare. La cursurile ținute cu meca
nizatorii continuăm să-i înarmăm cu 
cunoștințe de specialitate privind 
utilizarea cu maximum de randa
ment a mașinilor și efectuarea în 
condiții bune a semănatului și pră- 
șitului. O dată începută munca în 
cîmp ne vom strădui să executăm 
lucrări de cea mai bună calitate.

Andrei DZAMBA 
directorul S.M.T. Gotlob

La stația de calibrat Lovrin continuă 
pregătirea seminței de porumb dublu 
hibrid care va fi folosita în primă

vară

Pagină organizată de :

Radu ATANASESCU și
Ion CHIUJDEA

Foto: M. ANDREESCU
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SCRISORI CĂTRE „SCÎN TEI A“
UN CURS UTIL - Șl CÎTEVA NEAJUNSURI noua Înfățișare a satului

Combinatul de celuloză și hîrtie 
— Brăila este dotat cu utilaje de 
înaltă tehnicitate. Pentru ca aces
tea să poată fi folosite cu rezul
tate cit mai bune, conducerea com
binatului a organizat cursuri de 
ridicare a calificării și de speciali
zare, Ia care s-au înscris peste 
1 800 de muncitori, maiștri și ingi
neri. Cursurile se țin pe clase și 
pe specialități, potrivit pregătirii 
profesionale a celor înscriși. Cei 
mai buni specialiști din întreprin
dere expun lecții întocmite pe 
baza unui plan de învățămînt, le
gat de nevoile producției. Urmînd 
aceste cursuri mulți salariați reu
șesc să obțină frumoase realizări în 
producție. Rezultatele ar fi și mai 
bune dacă comisia inginerilor și 
tehnicienilor și unele servicii din 
combinat ar urmări ca lecțiile să fie 
mai strîns legate de sarcinile de

CLUBUL DIN CEAHLAU MUZEUL ETNOGRAFIC DE LA LUPȘA
Cu vreo 5 ani în urmă la Ceah

lău, raionul Tg. Neamț, a început 
să se construiască un club cu sală 
de spectacole, bibliotecă, săli de 
lectură. Locuitorii comunei au 
contribuit cu dragă inimă la ridi
carea acestei construcții. Dar 
club încă nu avem. Sfatul popular 
comunal nu s-a ocupat cu stăruin
ța cuvenită de terminarea lucrări

LABORATORUL METROLOGIC AL UZINEI
Laboratorul metrologic din Uzina 

„Vulcan" a împlinit de curînd 10 ani 
de activitate. Pînă în anul 1954, apa
ratele de măsură și control din dota
rea atelierelor uzinei erau trimise pen-

Metrologul Anatol Tutoveanu ve- 
rificind în laborator un potențio- 
metru electronic de la cuptoarele 
atelierului de tratamente termice

NU E SUFICIENTA NUMAI GRIJA 
PENTRU ESTETICĂ

Fabricile de încălțăminte au 
realizat unele modele mai fru
moase pentru copii (progrese 
care se lasă însă așteptate la 
încălțămintea pentru vîrstnici). 
Din păcate, nu se caută întotdea
una să se îmbine cerințele estetice 
cu cele practice. Mă refer, de pildă, 
la pantofii balerini pentru fetițe. 
Nu sînt deloc comozi pentru copiii 
în plină perioadă de creștere, De 
multe ori „balerinilor" udați de 
ploaie li se dezlipește talpa. După 
părerea mea, există toate condi
țiile ca pentru copii să se producă 
încălțăminte mai practică și mai 
comodă.

PIESELE DE SCHIMB
întreprinderea de gospodărire 

raională Luduș a fost înzestrată 
cw un număr destul de mare de 
autobuze, care ar putea să asigu
re o bună desfășurare transportu
lui în comun. Dar pentru autobu
zele cu motor S.R. 101, intrate în 
reparații, s-au epuizat piesele de 
schimb. Am încercat să procurăm 
altele prin O.R.A.D. Tg. Mureș, cu 
care are contract întreprinderea 

producție, demonstrațiile practice 
să se facă de fiecare dată la locuri 
de muncă și cu utilaje corespun
zătoare lecției predate. îmbunătă
țirea conținutului lecțiilor și a me
todelor de predare va mări efica
citatea cursurilor.

Pentru a se înlesni frecventa
rea cursurilor de către muncitori 
avem nevoie și de sprijinul sfatu
lui popular orășenesc. Din cauză 
că întreprinderea orășenească de 
transport în comun nu asigură nu
mărul necesar de autobuze, stabi
lit prin contractul încheiat cu 
combinatul, unii salariați nu pot 
frecventa cu regularitate cursurile 
de calificare.

I. MITROFAN
șeful serv, personal 
și învățămînt 
Combinatul de celuloză 
și hîrtie Brăila

lor. Nici pînă azi nu s-au montat 
sobele și nu s-a adus mobilierul. 
Așteptăm ca acest club, atît de 
necesar pentru desfășurarea acti
vității culturale în comună, să fie 
dat în folosință cît mai curînd.

Un grup de locuitori din comuna 
Ceahlău

tru verificare metrologică la Direcția 
generală a metrologiei, iar cînd se 
defectau, reparațiile trebuiau făcute 
la diverse cooperative și întreprinderi 
— ceea ce necesită un volum mare de 
transport, cheltuieli bănești și scoa
terea lor din producție pe un timp 
mai îndelungat. Se simțea nevoia unui 
compartiment metrologic care să re
zolve în cadrul uzinei problemele le
gate de verificarea, reetalonarea și 
repararea aparatelor de măsură și 
control, fără de care nu se poate con
cepe o producție de bună calitate.

Începutul a fost modest: un birou, 
cu un dulap în care se ținea evidența 
scriptică a aparatelor și un metrolog. 
Astăzi avem un compartiment metro
logic format dintr-un laborator de 
metrologie, cu un atelier care execută 
reparații la aparate de măsură și con
trol din cele mai diverse domenii de 
măsurare.

Gradul de tehnicitate la care a a- 
juns compartimentul metrologic uzi
nal se poate vedea și din faptul că 
în prezent se execută verificări și re
parații ale unor aparate electronice de 
o deosebită complexitate. Tot In ca
drul laboratorului metrologic se exe
cută diferite dispozitive de măsurare 
ajutătoare.

M. STANCESCU 
tehnician

Și-acum, o propunere pentru în
treprinderile care confecționează 
cămăși bărbătești. In comerț se gă
sesc acum cămăși frumos con
fecționate, cu o linie moder
nă și din materiale de bună 
calitate. Se știe însă că gu
lerul cămășii se uzează cel mai re
pede. Dacă nu ai guler de rezervă, 
cămașa nu mai poate fi purtată, 
deși este încă bună. Iată de ce 
propun să se confecționeze și gu
lere de rezervă pentru cămășile 
puse în vînzare.

Maria POP 
învățătoare

noastră. Aceasta ne-a răspuns că 
piesele solicitate nu există nici în 
depozitele de la centru. In schimb, 
ăm aflat că unele unități din Tg. 
Mureș, printre care și întreprin
derea orășenească, au magaziile 
pline. A'r fi bine ca sfatul popular 
regional să asigure o distribuire 
rațională a acestor piese.

Simion BOGDAN 
tehnician

Comuna Vîrteșcoi, din raionul 
Focșani, este așezată nu departe 
de Milcov. Apa riului le-a fost în
totdeauna de mare folos locuitori
lor. Apa bună de băut însă le-a 
lipsit. Oamenii au săpat fîntîni a- 
dînci, au dat peste izvoare bogate, 
dar cu gust sălciu. Proviziile fă
cute în timpul ploilor se epuizau 
repede. Acum vreo 4 ani locuitorii 
comunei au pornit să înlăture a- 
cest neajuns. Pe baza unor proiec
te alcătuite de specialiști trimiși 
de sfatul popular raional, au fost 
captate niște izvoare de pe un deal. 
De acolo s-au tras conducte în lun
gime de peste 12 km, prin care apa 
de băut ajunge în Vîrteșcoi și în 
satele aparținătoare Rotărești, Rîm- 
niceanca, Batiu și Olteni.

Vrednicia oamenilor a schimbat 
vechea înfățișare a satelor comu

De la Abrud pînă la Lupșa, o 
comună mare cu locuitori pricepuți 
la multe meșteșuguri, e cale de 
cîțiva kilometri. Sfătuiesc pe călă
torii aflați prin aceste meleaguri să 
viziteze muzeul etnografic. L-am 
cunoscut pe învățătorul Pamfil 
Albu, inimosul fondator și direc
torul acestui muzeu. A înființat în 
1939 un modest muzeu, pe care l-a 
îmbogățit continuu. In anii puterii 
populare a găsit 
înțelegere și pre
țuire pentru opera 
sa, primind spri
jin din partea sta
tului.

In sălile de la 
parter sînt pre
zentate unelte fo
losite în trecut la 
vînătoare și pes
cuit, la morărit și 
la munca timpu
lui. Am întîlnit aici 
plugul de lemn, 
grapa cu tîrș, jugul 
și tînjala. Tot în 
aceste încăperi Fragment 
mai poți vedea 
vechi mijloace de 
transport: trăgăul (un fel de sa
nie lucrată din trunchiul unui co
pac de esență tare și care era trasă 
de om), carul cu roți fără șină de 
fier.

Intr-una din încăperile de la 
etaj vizitatorului îi sînt prezentate 
mai întîi uneltele meșterilor aurari 
din vechime: hurca — o scîndură 
așezată în plan înclinat, pe două 
picioare și acoperită cu petice de 
lînă — trocul, căușul, saitro- 
cul și altele. Iți atrag aten
ția apoi vechi obiecte de uz 
casnic lucrate din lemn cu fru
moase încrustații sau din fier: 
ciocane, clești, cuie lucrate pe ni
covala de piatră, lacăte, furculițe, 
cuțite etc. Poți urmări și evoluția 
iluminatului: în vitrină stau ală
turi cremenea, iasca, amnare,

Fabrica de placaj din cadrul 
Combinatului de industrializare a 
lemnului Suceava, folosește la 
transportoarele de bușteni și de 
evacuare a rolelor două tipuri de 
lanțuri industriale calibrate, ne
standardizate. In vara anului 1963, 
cînd am observat că cele două lan
țuri dau semne de uzură, am sesi
zat forul nostru tutelar (Direcția 
generală de produse finite din lemn 
din cadrul Ministerului Economiei 
Forestiere), solicitînd să ne reparti
zeze o cantitate de 2,5 tone clin a- 
ceste materiale. Am primit asigu
rări că le vom avea. După a- 
proape un an, în luna mai 
1964, lanțurile s-au rupt. Și, cu 
toate revenirile noastre, altele 
n-am primit. Am fost nevoiți să 
utilizăm niște lanțuri destinate fa
bricii de cherestea, care urmează 
să intre curînd în funcțiune. Sub
liniez că, în tot acest timp, între 
fabrica noastră și forul tutelar din 
cadrul ministerului, pe de o parte, 
și întreprinderea de sîrmă, cuie și 
lanțuri (I.S.C.L.) din Galați, care 
trebuie să execute lanțurile, și fo
rul tutelar al acesteia din Minis
terul Industriei Metalurgice, pe de 

nei. In fiecare sat s-a înălțat cite 
o școală nouă, spațioasă. Toți co
piii învață carte. Lumina electrică 
a pătruns pe toate ulițele și în 
majoritatea caselor. In ultimii pa
tru ani s-au construit 155 de case 
din cărămidă, acoperite cu țiglă 
sau tablă. Altele au fost renovate. 
Fondul de bază al cooperativei a- 
gricole de producție a sporit de la 
400 000 lei în 1959, la 5,5 milioane 
lei în 1964. A crescut și nivelul de 
viață al oamenilor. Harnicii coo
peratori și-au cumpărat în ultimii 
ani aparate de radio, televizoare, 
aragaze, mașini de cusut, mobilă. 
In centrul comunei, alături de noul 
sediu al cooperativei agricole de 
producție, se înalță un cămin cul
tural.

Ion BELCIUGAN 
activist de partid

stearturi (opaițe), lampașe, felina
re, lămpi și becul electric.

Vechii locuitori din Lupșa au 
fost nu numai iscusiți meșteșugari 
dar și muzicanți vestiți. Mărturie 
stau fluierele, canalele, viorile și 
drîmbele făurite de ei. Femeile au 
folosit cu pricepere furca, fusul, 
războiul de țesut. La muzeu se pot 
vedea diferite obiecte, lucrate cu 
multă artă — pieptare din piele, 

dintr-o roată de moară de apă din 
secolul XVII

costume cu motive naționale, șter
gare, covoare etc. Arta lor s-a 
păstrat și dezvoltat din generație 
în generație. La expoziția jubiliară 
de la București, deschisă cu pri
lejul celei de-a XX-a aniversări a 
eliberării patriei noastre, a fost 
prezentat și costumul cu frumoase 
motive naționale, lucrat de tînăra 
Maria Oprișa. In muzeu s-au re
constituit și cîteva interioare : casă 
țărănească de pe la 1 400, cu cam- 
nița în vatra căreia se făcea focul, 
masă veche de lemn, almaru mare 
(un fel de bufet), lăzi cu „zestrea 
miresei" ; apoi interiorul colibei 
muncitorului de pădure din care 
nu lipsesc uneltele de muncă.

Tr. NICULESCU 
tehnician

LANJURI... Șl SLĂBICIUNI
altă parte, s-au purtat multe dis
cuții telefonice, s-a făcut schimb 
de numeroase adrese. Totodată, 
delegați ai întreprinderii noastre 
bat drumurile degeaba la Ga
lați și București. Este adevărat 
că, între timp, s-au dat repar
tiții pentru producerea celor 2,5 
tone de lanțuri, dar la scurt 
timp ele au fost anulate pe 
motiv că I.S.C.L. Galați are alte 
sarcini de producție. De altfel, 
conducerea acestei întreprinderi 
n-a răspuns cu solicitudine cere
rii noastre, Ne-a cerut ba scheme, 
ba mostre, deși tot această între
prindere a executat și vechile 
lanțuri, în prezent uzate și pen
tru care există toată documentația 
necesară.

Nu-i mai puțin adevărat că și 
direcția noastră tutelară din minis
ter a făcut prea puțin pentru re
zolvarea problemei. Socotim că 
măcar acum, cînd tărăgănarea a 
pus fabrica noastră într-o situație 
dificilă, este cazul să primim un 
ajutor eficace și prompt.

D. ILIUȚA
șeful serviciului aprovizionare 
C.I.L. Suceava

Cronica judiciară

„Autoservire" 
din... avutul 
cooperativei

Ca responsabil al atelierului de 
mobilă al cooperativei meșteșugă
rești din Onești, Ion Pătrașcu 
avea contact direct cu publicul. 
El primea comenzile, însoțite de a- 
conturl, în schimbul cărora trebuia, 
firește, să elibereze clienților chitan
țe. Este inutil să ne mai oprim asu
pra necesității unei evidențe clare în 
actele contabile. Dar Pătrașcu nu 
avea nevoie de lumină, de ordine în 
chitanțe.’ Pentru a-și asigura veni
turile ilicite, el mai „trecea cu vede
rea" înregistrarea comenzilor, elibe
rarea chitanțelor, iar banii, în loc să 
intre în casa cooperativei, intrau în 
propriul său buzunar. Cu timpul 
și-a lărgit sfera de „activitate". Cos
tul obiectelor refuzate de unii clienți 
și vîndute altora îl trecea tot pe nu
mele lui, doar că era nevoit 
să facă rabat pentru proasta lor 
calitate. în felul acesta scotea din 
depozit însemnate cantități de mate
rial. Comanda întreprinderii bal
neare Slănic-Moldova pentru con
fecționarea a 215 divane a fost ono
rată parțial ; 12 divane au fost vîn
dute unor clienți „particulari" ai lui 
Pătrașcu.

Haosul provocat cu intenție în ges
tiune urmărea îngreunarea cît mai 
mult a verificării ei. Desigur că dacă 
oameni competenți și-ar fi dat cît de 
cît osteneala, ar fi scos totuși la 
iveală, din timp, afacerile necurate 
ale lui Pătrașcu. Dar nici con
ducerea cooperativei, nici servi
ciul de contabilitate nu l-au deran
jat cu vreun control. între timp, be
neficiile responsabilului de atelier 
creșteau simțitor și în pas cu ele — 
prejudiciile aduse astfel cooperativei, 
avutului obștesc. Parte din sumele 
importante adunate pe această cale 
le-a depus la C.E.C., nu numai pe 
numele lui, ci, ca să nu bată la ochi, 
și pe acelea ale unor rude. Cumnatul 
său, Mircea Tulucă, avea trei librete 
de economii, în valoare totală de 
peste 17 000 lei, dintre care 12 500 de
puși într-o singură zi de soția in
culpatului, după ce autoritățile în
cepuseră cercetările.

Instanța a stabilit pe deplin vino
văția lui Ion Pătrașcu, cît și prove
niența necurată a sumelor înscrise 
în libretele sale și ale rudelor res
pective. Pentru delapidare, el a fost 
condamnat la 5 ani și 2 luni închi
soare corecțională și confiscarea par
țială a averii. Cît despre banii de
puși la C.E.C., cei stabiliți ca pro
venind din avutul obștesc au trecut 
în patrimoniul cooperativei, pentru 
acoperirea prejudiciului.

Recursul inculpatului a fost res
pins.

Fonică PIERSIC 
judecător-Onești

SFATUL MEDICULUI

Alergia
și bolile de piele
în 1901, Ia bordul unui vas de cer

cetări științifice, doi biologi fran
cezi au început să studieze efectul 
injectării lichidului extras din tenta
culele unor animale marine asupra 
altor animale. întorși în țară, ei au 
continuat încercările, dar cu extrac
tul obținut de la alte ființe marine. 
La primă injecție, cîinele de expe
riență nu a prezentat nici o modi
ficare. A doua însă, făcută la 3 săp
tămâni mai tîrziu, a provocat ani
malului un puternic șoc. Rezultatele 
acestor experiențe, celebre în lite
ratura medicală, au făcut să apară 
într-o lumină nouă mecanismul unor 
boli. Numeroasele cercetări care au 
urmat, au arătat însă că „lipsa de 
apărare" a organismului, ce se 
poate produce în urma injectării 
unor substanțe străine acestuia, nu 
provoacă totdeauna urmări atît de 
grave, că ea se poate solda uneori 
prin anumite semne locale, mult mai 
ușoare, limitate la un organ sau țe
sut. Astfel, a apărut termenul de „a- 
lergie", care desemnează starea sau 
reactivitatea particulară, exagerată, 
prin care răspunde un organism 
sensibilizat de pe urma unor con
tacte repetate cu o anumită sub
stanță, la orice nouă atingere cu 
acea substanță. Bolile alergice sînt 
deci boli prin sensibilizare. In rare 
cazuri, sensibilizarea este moște
nită de la părinți. In altele, nu pu
ține la număr, se transmite numai o 
predispoziție specială, care deter
mină sensibilitatea urmașului. De 
cele mai multe ori, însă, sensibiliza
rea este o însușire proprie, pe care 
omul o capătă în cursul existenței 
sale.

Substanța străină care, introdusă 
în organism prin respirație, alimente 
sau atingere directă cu pielea, pro
voacă o alergie, este denumită „an
tigen" sau „alergen". Aproape orice 
substanță din mediul nostru încon
jurător poate juca rolul de alergen. 
Sensibilizarea omului, care se pro
duce de obicei lent, se explică prin 
dezvoltarea în organismul său, chiar 
de la prima întilnire cu alergenul, a 
unor substanțe numite „anticorpi". 
Aceștia pot circula în sînge sau se 
pot fixa pe organe și țesuturi. La o 
nouă întîlnire a alergenului cu anti
corpii se produce un conflict, a că
rui evoluție este influențată și de 
scoarța cerebrală. Urmările se ma
nifestă sub diferite aspecte, cel mai 
frecvent sub forma de erupții pe 
piele.

Pielea reprezintă un front larg — 
1 pînă la 2 m p de suprafață, după 
talia omului — pe care au loc în 
permanență ciocniri cu nenumărați 
alergeni din mediul extern. De a- 
ceea, pielea este, în foarte multe 
cazuri, o oglindă fidelă a sensibili
zărilor alergice. O serie întreagă de 
produse animale (ouăle, carnea de 
porc, conservele, peștele, laptele și 
derivatele sale etc.) sau vegetale 
(paie, polen sau frunze de plante, 
ciuperci etc.), substanțe chimice în
trebuințate intern (de exemplu me

dicamente : antipirina, chinina, pira-^ 
midon, purgative, sulfamide, anti
biotice — mai ales penicilina, 
mercurul etc.) sau aplicate extern 
(fineturi de păr, creme, farduri, ruj 
de buze etc.), de agenți fizici (lu
mina, frigul) și multe altele, pot trezi 
o sensibilizare alergică a pielii, de 
cele mai felurite înfățișări. Una din 
cele mai frecvente este urticaria.

Faptul că erupția apărută pe piele 
poate determina, de la caz la caz, 
o gamă atît de variată de aspecte, 
pare să fie în legătură și cu locul 
din piele în care sînt cantonați an
ticorpii. Aceștia, în momentul întîl- 
nirii lor furtunoase cu alergenii, pro
voacă boala de piele respectivă.

Sensibilizarea alergică nu trebuie 
confundată însă cu ceea ce se cu
noaște sub termenul de intoxicație. 
Așa cum arată și numele, intoxica
ția se datorește unor substanțe cu 
proprietăți toxice (vătămătoare) 
pentru toată lumea, în raport cu 
doza (cantitatea) ingerată, în timp 
ce alergia are un caracter indivi
dual, în sensul că poate fi provo
cată de substanțe care în general nu 
sînt toxice pentru alții și chiar în 
doze foarte mici.

Stabilirea cauzei alergice a unei 
boli de piele nu este totdeauna un 
lucru ușor. Uneori bolnavul însuși 
își poate da seama care aliment sau 
medicament i-a provocat erupțiile pe 
piele, alteori însă nu poate fi des
coperit vinovatul (alergenul în 
cauză) decît prin folosirea anumitor 
probe speciale, denumite în limbaj 
curent „teste". Această metodă de 
cercetare, întrebuințată pe scară 
largă în medicina modernă și mai 
ales în bolile de piele, constă în 
punerea pielii bolnavului respectiv 
în contact cu diverse alergene, bă
nuite a fi responsabile de erupția în 
cauză.

Testarea se poate face pe cale di
rectă, prin aplicarea antigenului 
suspectat pe pielea intactă sau 
ușor zgîriată, sau pe cale injecta
bilă, prin introducerea lui în piele. 
„Mărturisirea vinovăției" se traduce 
prin apariția, la 24 pînă la 48 de ore, 
la locul unde s-a făcut testul, a unei 
pete roșii de mărime variabilă, mai 
mult sau mai puțin dure.

Suprimarea substanței răspunză
toare de apariția bolii, în cazul cînd 
a fost descoperită prin teste (ali
ment sau medicament) este și cel 
mai bun mijloc de tratament. In ca
zul cînd acest lucru nu se poate rea
liza, se recurge la desensibilizare, 
adică încercarea de a face ca or
ganismul să nu mal fie sensibil, să 
nu mai reacționeze ca la început, 
față de alergenii pe care nu-i poate 
înlătura. Aceasta se realizează în 
timp, pe cale înceată, prin adminis
trarea substanței respective în doze 
foarte mici, crescînd gradat pînă la 
atingerea celei necesare bolnavului 
și care determină desensibilizarea.

Dr. Jacques ALTERAȘ 
medic primar

La cabana Bîlea-cascadă din masivul Făgăraș

TEATRE • CINEMA • TELEVIZIUNE
TEATRE ; Teatrul de Operă și Balet 

al R. p. Romîne : Lucia di Lamermoor
— (orele 19,30). Teatrul de stat de ope
retă : Suflet de artist — (orele 19,30). 
Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala 
comedia) : Inșir-te mărgărite — (orele
19.30) , (sala Studio) : Să nu te joci cu 
dragostea — (orele 19,30). Teatrul de Co
medie : Rinocerii — (orele 20). Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. 
Schitu Măgureanu nr. 1) : Clipe de viață
— (orele 18,30), (sala Studio, str. Al. Sa- 
hia nr. 76 A) : Fii cuminte, Cristofor — 
(orele 19,30). Teatrul „C. I. Nottara'1 
(sala Magheru) : Hipnoza — (orele 19,30), 
(sala Studio) : Sonet pentru o păpușă — 
(orele 20). Teatrul Muncitoresc C.F.R.- 
Glulești : Pădurea împietrită — (orele
19.30) . Teatrul Mic (Str. C. Miile nr. 16): 
lioi pe un balansoar — (orele 19,30). Tea
trul pentru copii (Str. Eremia Grigores- 
cu nr. 24) : Soldatul fanfaron — (orele
9.30) . Teatrul regional București (Șos. 
Ștefan cel Mare nr. 34) : Școala neves
telor — (orele 20). Teatrul evreiesc de 
stat : Finita la commedla — (orele 20). 
Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Vic
toriei nr. 50) : Elefăpțelul curios — (o- 
rele 16), (sala din str. Academiei nr. 18): 
Ocneșel și Bălăioara — (orele 16), Eu și 
materia moartă — (orele 20,30). Teatrul 
satiric-muzical ,,C. Tănase" (sala Victo
ria) : Carnaval la Tănase — (orele 20). 
Ansamblul artistic al C.C.S. (Str. Lip
scani nr. 59) : O carte despre frumusețe
— (orele 20). Circul de stat : Circus 
București — (orele 20).

CINEMATOGRAFE : O stea cade din 
cer — cinemascop : Sala Palatului R. P. 
Romîne (seria de bilete nr. 1 332 — orele
19.30) . Paula captivă : Luceafărul (9,30;
11,45; 14; 16,15; 18.30; 20,45), Feroviar (9,45; 
11,30; 14; 16,30; 19; 21,30). Melodia (9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30). Can-Can — 
film pentru ecran panoramic : Patria 
(9,30; 12,30; 15,30; 18,30; 21,15). Titanic
vals : Republica (9,30; 11,15; 14; 16,30;
18,45; 21), București (9,30; 11,45; 14; 16,30;

18,45; 21), Grivlța (10; 12,15; 15,30; 18;
20,30),  Modern (9,30; 11,15; 14; 16,30; 18,45; 
21). Veneția, luna șl tu : Carpați (10; 12; 
14; 16). Yokmok : Capitol (9,30; 11,45; 14; 
16,30; 19; 21,15), Flamura (10; 12; 16; 18; 
20). Moscova-Genova : Festival (9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,30; 21), Excelsior (10; 
12,15; 18,30; 20,30). Răzbunătorul — cine
mascop : Victoria (10; 12; 14; 16; 18,15;
20.30) , Volga (10; 12; 15; 17; 19; 21). Săl
baticii de pe riul morții — cinemascop: 
Central (10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30;
20.30) . Cei șapte magnifici — cinemascop:
Lumina (9: 12; 15; 18; 21). Poveste nein
ventată : Union (16; 18,15; 20,30), Flacăra 
(15,30; 17,45; 20). Program pentru copii : 
Doina (orele 10 dimineața). La patru 
pași de infinit : Doina (11,30; 13,45; 16; 
18,15: 20,30), Floreasca (15,45; 18,15; 20,45). 
Rominia pe meridianele lumii — Cetă
țile chimiei — O noapte la Casa Scîn- 
teli — Temelii de oțel — Prefață la un 
poem — Poveste de primăvară : Timpuri 
Noi (10—21 în continuare). Cîntînd în 
ploaie : Gjulești (9.30: 12; 15; 17,30; 20), 
Aurora (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18.45; 21). 
Ce) trei mușchetari — cinemascop (am
bele serii) : înfrățirea între popoare 
(10,30; 15,16; 19). Eroi curajoși ca tigrii : 
Cultural (15,45; 18,15; 20,30), Colentina
(16; 18,15; 20,30). Climate — cinemascop : 
Dacia (9; 12; 15; 18; 21). Un nou Ghilga- 
meș : Buzești (15,30; 18; 20,30), Pacea (16; 
18; 20). Șapte ani de căsnicie — cinema
scop : Crîngași (16; 18,15; 20,30). Viață
ușoară : Bucegi (10; 12,15; 16; 18,15; 20,30). 
.Judecătorul de minori : Unirea (11; 16; 
18,45; 20,30), Munca (14; 16,15; 18,30; 20,45). 
Ah. Eva ! : Tomis (9,30; 11,30; 13,30; 16; 
18,15; 20,30), Miorița (9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18,15; 20,45). Locotenent Cristina : Vitan 
(16; 18,15; 20,30). Calabuch : Arta (15 ;
17,45; 20,30), Cotrocenl (15,30; 18; 20,30). 
Drum periculos -*  cinemascop ; Moșilor 
(15,15; 17,45; 20,30). Umbrelele din Cher
bourg : Viitorul (15,30; 18; 20,30). Șeful : 
Rahova (16; 18,15; 20,30), Ferentari (14; 
16,15; 18,30; 20,45).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 — Jurna
lul televiziunii. 19,10 — Pentru copii : 
Aventurile echipajului Val-Virtej — Ur
mașii lui Hala Wata. 19,50 — Centenarul 
Universității București. 20,10 — Actua
litatea cinematografică. 21,10 — Cîntă 
orchestra „Doina Olteniei" a Fi
larmonicii de stat din Craiova. In în
cheiere : Buletin de știri, buletin meteo
rologic.

Cum e vremea
Ieri în țară : Vremea a fost rece, cu 

cerul variabil, înseninări mai persisten
te s-au produs în Oltenia și Muntenia. 
A nins temporar în Moldova și izolat 
în celelalte regiuni. Vîntul a suflat po
trivit, predominînd din sectorul nord- 
vestic, cu intensificări locale în estul 
țării, iar în nordul Moldovei pe alocuri 
a spulberat zăpada. Temperatura aeru
lui la orele 14 înregistra valori cuprinse 
între un grad la Turnu Severin, Tîrgu 
Jiu, Băilești și Dîlja și minus 8 grade 
la Joseni și Miercurea Ciuc. In Bucu
rești : Vremea a fost rece, cu cerul mai 
mult senin. Vîntul a suflat slab pînă la 
potrivit. Temperatura maximă a fost de 
zero grade.

Timpul probabil pentru zilele de 5, 6 
și 7 februarie a. c. In țară : Vreme rece, 
mai ales în prima parte a intervalului. 
Cerul va fi variabil. Va ninge local. 
Vîntul va sufla potrivit predominînd 
djn vest. Temperatura staționară la în
ceput, apoi în creștere treptată. Mini
mele vor fi cuprinse între minus 5 și 
minus 15 grade, iar maximele între mi
nus 6 și plus 4 grade. Ceață locală. 
In București : Vreme rece, mai*  ales în 
prima parte a intervalului. Cerul va fi 
variabil. Vînt slab pînă la potrivit. 
Temperatura staționară la început, apoi 
în creștere treptată.
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Prietenie frățească

ANGAJAMENTE
In Întrecerea socialistă pe 1965
R E $1TA Fontă, oțel și laminate 
peste plan

Colectivul Combinatului siderur
gic Reșița și-a luat următoarele an
gajamente în întrecerea socialistă :

• să mărească cu 0,7 Ia sută 
rezistența cocsului metalurgic ;

• să reducă cu 2,5 la sută 
valoarea rebuturilor față de ci
fra admisă ;

• prin modificarea tehnolo
giei de elaborare a oțelului să 
îmbunătățească calitatea discu
rilor și a bandajelor de cale fe
rată și să reducă rebuturile față 
de norma admisă cu 5 Ia sută ;

• să asimileze discurile și 
bandajele pentru noul tip de 
vagon de călători, să elaboreze 
în cuptoarele „Martin" oțelul 
aliat cu crom, mangan și titan, 
să lamineze profilul cornier tip 
flanșă.

Să depășească planul a- 
nual cu :

• 6 000 000 lei la producția 
globală ; • 10 000 000 lei Ia pro
ducția marfă ; o 750 tone cocs 
metalurgic ; • 3 000 tone fontă,

bucurești Hotărîrea colectivului
Uzinei „Vulcan"
Hotărîți să obțină noi și însemna

te realizări în întrecerea socialistă 
pe anul 1965, muncitorii, Inginerii și 
tehnicienii Uzinei metalurgice „Vul
can" din Capitală au analizat posi
bilitățile de valorificare a rezervelor 
Interne care, puse în aplicare, să 
ducă la continua îmbunătățire a ca
lității produselor ce le execută, la 
creșterea producției și obținerea de 
economii și beneficii peste plan.

Sintetizînd propunerile făcute la 
fiecare loc de muncă, colectivul uzi
nei se angajează să depășească sar
cinile anuale de plan cu :

IERI LA TENIS DE MASĂ...
In sala Dinamo din Capitală au 

început ieri probele individuale din 
cadrul campionatelor republicane de 
tenis de masă. Intîlnirile din sfertu
rile de finală ale probei de dublu 
femei s-au terminat cu următoarele 
rezultate : Maria Alexandru, Ella 
Constantinescu — Tompa, Lezay 
3—0 ; Mariana și Viorica Jandrescu 
— Toma, Veliu 3—0 ; Catrinel Folea, 
Eleonora Mihalca — Dinu, Ciobanu 
3—0 ; Demetrovici, Ehrenfeld — Ke- 
rokeș, Sălăjan 3—0. La dublu băr
bați s-au calificat în turneul final 
Cuplurile : Negulescu, Reti; Sîndea- 
nu, Gantner ; Cobîrzan, Botner și De- 
mian, Soare. Ultimii au reușit să eli
mine cu 3—2 perechea Giurgiucă. 
Sentivani.

întrecerile continuă astăzi dimi
neață cu începere de la ora 8,30 și 
după-amiază de la ora 16,30.

...SI LA HOCHEI PE GHEATĂ J »
Miercuri, la patinoarul artificial 

„23 August’ din Capitală, s-au dis
putat noi întîlniri din turneul final al 
campionatului republican de hochei 
pe gheață. Conflrmînd buna sa pre
gătire, echipa bucureșteană Steaua 
a întrecut cu 14—0 (4—0, 4—0, 6—0) 
pe Știința Cluj. O nouă victorie a 
obținut și Voința Miercurea Ciuc, de 
data aceasta în dauna formației Tîr- 
nava Odorhei, cu scorul de 17—0 
(5—0, 7—0, 5—0). Partida dintre Di
namo și Știința București a cîștlgat-o 
.prima echipă. Scor 7—1 (1—0, 3—1, 
3—0).

Astăzi programul începe la ora 15.

folosind cocs economisit; •
10 000 tone oțel; • 3 200 tone la
minate finite ; • 0,25 la sută la 
productivitatea muncii; ®
2 500 000 Iei economii la prețul 
de cost; • 1 000 000 Iei beneficii.

Din care pînă la 1 Mai :
• 1900 000 lei la producția 

globală ; • 3 200 000 lei la pro
ducția marfă ; • 250 tone cocs 
metalurgic ; • 1 000 tone fontă 
folosind cocs economisit; • 7 500 
tone oțel; • 1100 tone laminate 
finite ; • 500 000 lei economii 
Ia prețul de cost; • 300 000 lei 
beneficii.

Pentru realizarea angajamentelor 
luate s-a întocmit un plan de mă
suri care prevede : scurtarea terme
nelor de reparații la cald în oțelă- 
rii; extinderea laminării la tole
ranțe restrînse; reducerea consu
murilor specifice la principalele ma
terii prime ; aprovizionarea secțiilor 
în mod ritmic pe bază de grafic; 
ridicarea calificării și specializarea 
muncitorilor pe meserii etc.

• 2 000 000 lei la producția 
globală, prin creșterea produc
tivității muncii ; • 1 500 000 lei 
Ia producția marfă ; • 1 500 000 
lei economii Ia prețul de cost; 
• 1500 000 Iei beneficii; • să 
îmbunătățească prin reproiec- 
tarea unor subansamble calita
tea cazanului C R/9.

Din care pînă la 1 Mai:
• 1 000 000 lei la producția 

globală; • 700 000 lei la produc
ția marfă; • 500 000 lei economii 
la prețul de cost; • 500 000 lei 
beneficii.

MOZAIC
CA SA FIE SIGURI. — Iubitorii 

fotbalului din lumea întreagă așteaptă 
cu justificat interes viitoarea ediție a 
campionatului mondial, care, după cum 
se știe, va avea loc anul viitor în An
glia. Referitor Ia acest campionat, un 
fapt pare oarecum ieșit din comun : or
ganizatorii nici rr-au apucat bine să ti
părească toate cele 2 400 000 de bilete 
de intrare că la Londra, pe adresa 
.White City, unde își are sediul comite
tul de organizare, au și sosit cereri din 
numeroase țări ale lumii. Brazilia a so
licitat reținerea de bilete pentru 6 000 
de persoane, S.U.A. — pentru 3 250, 
Franța — pentru vreo 800 etc. In to
tal 33 000 de turiști străini și-au anun
țat de pe acum prezența în tribunele 
stadioanelor engleze.

2 000 DE PART1CIPANȚI DIN 45 
DE ȚÂRI. — între 20 și 29 august vor 
avea loc la Budapesta Jocurile mondia
le universitare. în program figurează în
treceri la 9 sporturi : atletism (pe Nep- 
stadion), natație, sărituri și polo pe apă 
(pe insula Margareta), gimnastică și 
scrimă (la Palatul sporturilor), baschet 
și volei (la Kisstadion) și tenis de cîmp.

13 GOLURI INTR-UN MECI. — 
Performanța o deține fotbalistul Uru
guayan Pedrone. Prin 1930, jucînd în 
echipa italiană Fiorentina, el a înscris 
într-un singur meci un număr record de 
goluri. Pe locul doi în acest clasament 
al „golgeterilor absoluți" se situează un 
fotbalist englez — J. Paine de la Luton; 
în 1936 el a marcat echipei Bristol City 
10 goluri. Statisticienii au adus în dis
cuție acest gen de performanțe cu oca
zia unui joc al echipei braziliene Santos, 
în timpul căruia Pelă a marcat 8 go
luri. Pelă l-a egalat astfel pe McGrory 
din echipa Celtic care în 1928, în par

ORADEA

Prin folosirea 
mai bună 
a materiei prime

Colectivul fabricii de încălțăminte 
„Crișul" din Oradea s-a angajat să 
depășească planul anual cu :

• 1 000 000 lei la producția 
globală; e 700 000 lei la produc
ția marfă ; ® 300 000 lei economii 
la prețul de cost; • să realizeze 
o depășire de 0,2 la sută a pla
nului de calitate la talpă și la 
piei pentru fețe ; ® să îmbunătă
țească permanent calitatea pro
duselor astfel îneît să nu existe 
nici o reclamație atît din partea 
beneiiciarilor interni cit și a ce
lor externi.

Să realizeze peste plan din mate
rii prime și auxiliare economisite :

o 15 000 perechi Încălțăminte 
pentru femei; e 1 000 m p piei 
fețe ; o 2,5 tone talpă.

Din care pînă la 1 Mai :
• 330 000 Iei la producția 

globală ; • 270 000 lei la produc
ția marfă ; • 80 000 lei economii 
la prețul de cost.

Din materiile prime și auxiliare e- 
conomisite să realizeze :

• 4 500 perechi încălțăminte 
pentru femei; • 330 m p piei fețe; 
e 0,8 tone talpă;

Pentru îndeplinirea angajamente
lor a fost elaborat un plan de mă
suri tehnico-organizatorice care pre
vede : mecanizarea operației de 
croit; aplicarea unei tehnologii îm
bunătățite la operația de tragere a 
fețelor pe calapod ; elaborarea pro
cesului tehnologic pentru fabricarea 
pieilor de fețe cu finisaj anilină și 
semianilină.

tida cu Raith Rovers, înscrisese tot 8 
goluri.

CEL MAI GREU DINTRE GREI. — 
Dintre foștii campioni mondiali de box 
la toate categoriile greutatea cea mai 
mare a avut-o italianul Primo Carnera 
(121 kg), în timp ce americanul Bob 
Fitzsimmons a fost cel mai „ușor" greu 
(cîntărea doar 78 kg).

BĂTRIN LA 24 DE ANI... — Pen
tru echipa de fotbal West Ham — care 
se bucură de reputația de a fi cea mai 
tînără formație din campionatul An
gliei -— Bobby Moore este considerat 
„bătrîn", în ciuda faptului că n-are mai 
mult de 24 de ani. „Decanul de vîrstă" 
al lui West Ham este unul din compo- 
nenții de bază ai naționalei Angliei.

LIPSEAU CRONOMETRELE. — în 
scurta istorie a primului din cele două 
recorduri mondiale la 5 000 m, stabilite 
recent de atletul australian Ron Clarke, 
se menționează că Ia ora startului, pe 
stadionul din Hobard (statul Tasmania) 
arbitrul principal a constatat că nu e- 
xistau suficiente cronometre pentru a 
se putea consemna un eventual record. 
Proba a fost amînată cu circa 30 de mi
nute, pînă cînd s-a respectat și această 
condiție de regulament. Apoi, Ron a ple
cat în cursă și a parcurs distanța de 
5 000 m plat în 13’34”8/10, performanță 
superioară recordului mondial pe care 
îl deținea Vladimir Kuț.

PRONOEXPRES
La tragerea concursului Pronoex- 

pres nr. 5 din 3 februarie 1965 au fost 
extrase din urnă următoarele numere:

46 30 19 4 26 35
Numere de rezervă : 34 31
Fond de premii: 438 118 lei.

Semnarea Protocolului privind schimbul 
de mărfuri și plățile pe anul 1965 

intre R. P. Romină și R. 0. Vietnam
în urma tratativelor, care s-au 

desfășurat într-o atmosferă priete
nească de colaborare și înțelegere 
reciprocă, la 3 februarie s-a sem
nat la București Protocolul privind 
schimbul de mărfuri și plățile pe 
anul 1965 între Republica Populară 
Romînă și Republica Democrată 
Vietnam.

R. P. Romînă va livra în R. D. 
Vietnam mașini și piese de schimb, 
produse sodice, uleiuri și unsori mi
nerale, produse farmaceutice și alte 
mărfuri. R. D. Vietnam va livra în 
R. P. Romînă apatltă, cositor, sulfit

RE TESTE HOTARE
Olanda își reafirmă poziția negativă
față de F. N. M.

HAGA 3 (Agerpres). — După cum 
relatează agenția D.P.A., în parla
mentul olandez au loc în prezent 
dezbateri de politică externă, la 
care se discută în special aspecte 
ale politicii de integrare vest-euro- 
peană și ale N.A.T.O.

Luînd cuvîntul în ședința de 
marți seara a camerei deputaților, 
ministrul de externe, Luns, a decla
rat că guvernul olandez dorește o 
colaborare politică vest-europeană 
care să nu fie instituționalizată 
printr-un acord, un secretariat po
litic sau o comisie politică. Dacă cei 
cinci parteneri ai C.E.E. doresc să 
se consulte mai departe în privința 
realizării unei colaborări politice, a 
spus Luns, Olanda este gata să par
ticipe, dar se pronunță și pentru 
participarea Marii Britanii, deși 
după conferința de Gaulle-Erhard 
de la Rambouillet nu s-a mai vor
bit de acest lucru. Date fiind, însă, 
profundele divergențe de păreri 
existente în problema colaborării 
vest-europene și atlantice, guvernul 
olandez nu este dispus că accepte o 
colaborare prea strînsă. Luns a 
condiționat convocarea unei confe
rințe la nivel înalt a șefilor de state 
ai țărilor Pieței comune de o întîl-

Un nou partid politic 
de opoziție în Spania

MADRID 3 (Agerpres). — 150 de 
delegați democrat-creștini spanioli, 
reuniți recent în cadrul unui „Con
gres clandestin", au creat un partid 
politic denumit „Uniunea Democrat- 
Creștină" (U.D.C.). Programul nou
lui partid, care cuprinde 14 puncte, 
menționează că acesta este „un par

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ
Haiti continuă să cunoască
teroarea și arbitrariul

Sub titlul „Haiti continuă să cunoască 
teroarea și arbitrariul", ziarul „LE 
MONDE" publică următorul articol.

„Aeroportul international din Port-au- 
Prince, apoteoză a duvalierismului înnoi
tor și progresist, triumf strălucitor al vo- 
infei de neclintit și al viziunii trans
cendente ale Excelenjei sale Președintelui 
pe viafă al Republicii, va fi inaugurat în 
mod solemn la 22 ianuarie, la ora 1...".

Textul de mai sus, publicat în coti
dianul „le Jour" din 6 ianuarie,, al cărui 
ton cam bombastic ar putea surprinde 
un observator neavertizat asupra obiceiu
rilor actuale ale unicei republici negre de 
pe continentul american, nu era decît un 
anunf relativ banal pentru supușii lui 
«Papa Doc».*)

• Franțois Duvalier, președintele 
Republicii Haiti.

*• Astfel se autointitula Trujillo.

Haitienii ar putea cu greu să ignoreze 
titlurile președintelui lor Franțois Duvalier. 
Lui Leonidas Rafael Trujillo, fostul dictator 
al Republicii Dominicane între 1930 și 
1961, îi plăceau, de asemenea, foarte mult 
cărțile de vizită supraîncărcate. Potrivit u- 
nei anecdote cele cinci minute prevăzute 
pentru o întrevedere între Trujillo și pre
ședintele Eisenhower la Casa Albă ar fi 
fost în întregime consacrate lecturii ti
tlurilor Benefactorului **).  Se pare că 
vecinul său «Papa Doc» procedează și 
mai și. In mod ritual el e prezentat în 
presă ca «Excelenja sa Onorabilul Doctor 
Franțois Duvalier Victoriosul, șeful su
prem și efectiv al forjelor armate, al 
forjelor de polijie și al milijiei naționale".

„Atotputernicul**
Cînd inspectorul Biroului muncii 

fine un discurs în fața «sindicatului do
cherilor și muncitorilor» din Cayes, si
tuat pe coasta de sud a jării, iată ce le 
spune : «Omul-Stindard pe care l-afi 
ales în acea zi memorabilă de 22 sep
tembrie 1957 acceptă sacrificiul viejii 

de sodiu, uleiuri eterice și alte 
mărfuri.

Față de anul 1964, protocolul pre
vede o creștere a schimbului reci
proc de mărfuri între cele două 
țări.

Protocolul a fost semnat din 
partea romînă de Valentin Steriopol, 
adjunct al ministrului Comerțu
lui exterior, iar din partea vietna
meză de Hoang Van Diem, adjunct 
al ministrului Comerțului exterior.

La semnare au fost de față Hoang 
Tu, ambasadorul R. D. Vietnam la 
București, precum și membrii celor 
două delegații. (Agerpres) 

nlre pregătitoare a miniștrilor de 
externe ai „celor șase". El a dat, 
însă, a înțelege că nici la Ram
bouillet nu s-a elaborat vreun plan 
pentru o conferință asupra unei 
uniuni politice vest-europene.

Referindu-se la proiectul forței 
.nucleare multilaterale, Luns a spus 

că planurile privitoare la acest pro
iect „continuă să fie valabile. Inte
resul S.U.A. față de aceste planuri 
nu a scăzut, dar ele doresc ca, mai 
întîi, țările interesate din Europa să 
ajungă la o înțelegere. Guvernul a- 
merican dorește să evite impresia 
că vrea să impună crearea unei a- 
semenea forțe". El a adăugat că 
Olanda se opune creării unei forțe 
nucleare vest-europene independen
te „din cauza consecințelor sale ne
gative pentru colaborarea atlan
tică".

Deputatul liberal dr. Berkhouver, 
care a luat cuvîntul la discuții, s-a 
pronunțat, de asemenea, pentru 
participarea Marii Britanii la dis
cuțiile de colaborare vest-europe
ne, iar deputatul catolic, dr. Blaisse, 
a cerut crearea unei comisii parla
mentare speciale cu care guvernul 
olandez să se consulte în toate pro
blemele Pieței comune și N.A.T.O.

tid de opoziție activă care respinge 
orice colaborare cu actualul regim 
spaniol". în program se prevede că 
„statul spaniol trebuie să fie laic". 
Partidul se pronunță pentru națio
nalizarea băncilor, reforme fiscale, 
respectarea revendicărilor clasei 
muncitoare.

sale pentru bunăstarea materială și 
spirituală a concetăfenilor săi. Care din
tre noi n-ar dori, după ce a petrecut ani 
și ani la președinția Republicii, să guste 
deliciile unei vieți ușoare, fie la Nisa, pe 
Coasta de Azur fie mai aproape de noi, 
la Fermathe ? Doctorul Duvalier gîndește 
altfel, deoarece știe că are o misiune sa
cră de îndeplinit...»

Efectiv, «Papa Doc» gîndește altfel. 
Succedînd în 1957 președintelui Magloi- 
re, «bunul papa» Franțois Duvalier s-a 
reales prima dată în 1961 pentru o pe
rioadă de șase ani și, fără să aștepte 
sfîrșitul nouiui său mandat s-a proclamat 
în 1964 președinte ales pe viață.

„Tontons macoutes"
El a instalat în posturile-cheie ofițeri 

siguri, și-a format propriile sale 
trupe de siguranță «tontons macoutes» — 
mai aproape de bandiții de drumul mare 
decît de soldații obișnuiți, pe care i-a 
recrutat din rîndurile declasaților din 
Port-au-Prince și din satele aflate într-o 
stare mizerabilă. Din 1957 «Papa Doc» 
joacă jocul așa-numit al «negritudii» 
împotriva «puterii mulatrilor». Diferen
țierea între negri și mulatri este 
uneori destul de subtilă și criteriul 
strict al culorii pielei poate fi și secun
dar. Dar e un fapt că 90 la sută din hai- 
tieni sînt negri, săraci și analfabeți. Iar 
casta mulatrilor a reușit să aibă puterea 
în mînă de la cucerirea independenței 
de către Haiti — respectiv de 150 de 
ani. Bogați și cultivați, ei admiteau în 
anumite ocazii un președinte negru, cum 
a fost Magloire, cu condiția ca acesta să 
respecte riguros regulile jocului haitian : 
să nu pună în cauză supremația econo- 
mico-politică a mulatrilor și a asimila- 
ților.

Vorbăria, lăudăroșenia oficială și com
plimentele bombastice acoperă azi o 
realitate violentă și o represiune nemi
loasă.

In Republica Dominicană demonstrații 
regizate permiteau notabilităților în 
trecere să-și imagineze o dictatură bono
mă și paternal'sfă. Apoi vălul s-a rupt. 
După moartea lui Trujillo au apărut la 
suprafață tortura polițienească, lagărele 
de internare, execuțiile sumare. In Haiti 
vălul n-a fost încă rupt. Mărturiile «înf

Cu 17 ani în urmă, la 4 februarie 
1948, istoria relațiilor romîno-sovie- 
tlce a consemnat un Important eve
niment — semnarea la Moscova a 
Tratatului de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală dintre Republica 
Populară Romînă și Uniunea Sovie
tică.

Sentimentele de prietenie ale po
porului nostru față de prima Țară 
a Socialismului și-au găsit expresie 
încă în anii grei ai ilegalității, cînd 
comuniștii și alți patrioți, oameni cu 
vederi înaintate, înftuntînd prigoa
na și persecuțiile vechilor regimuri, 
își manifestau simpatia și solidarita
tea față de țara Revoluției din Oc
tombrie, militau pentru o politică de 
prietenie și alianță cu Uniunea So
vietică. Sîngele vărsat în comun de 
cele două popoare, după 23 August 
1944 și pînă la victoria asupra fas
cismului, a cimentat relațiile frățești 
romîno-sovietice, care au căpătat un 
conținut calitativ nou, internaționa
list, după instaurarea puterii popu
lare în țara noastră.

Tratatul romîno-sovietic oglin
dește Comunitatea de aspirații și țe
luri a popoarelor noastre în făuri
rea noii societăți sub steagul mar- 
xism-leninismului, exprimînd voința 
lor de a întări continuu relațiile de 
prietenie frățească în lupta pentru 
triumful socialismului și comunismu
lui, al cauzei păcii.

Desfășurînd o vastă activitate în 
construcția comunistă, U.R.S.S. a 
obținut importante victorii în creș
terea continuă a forțelor de produc
ție, în dezvoltarea economiei și cul
turii, a științei și tehnicii. Ca prieten 
și tovarăș, poporul nostru se bucură 
din toată inima de realizările po
poarelor sovietice, care prin munca 
și eforturile lor aduc o contribuție 
de cea mai mare însemnătate la în
tărirea sistemului mondial socialist.

Poporul romîn, înaintînd pe calea 
vieții noi, alături de popoarele ce
lorlalte țări frățești ale sistemului 
mondial socialist, muncește plin de 
abnegație pentru dezvoltarea eco
nomică și social-culturală a patriei 
sale, pentru desăvîrșirea construc
ției socialiste.

Realizările țărilor socialiste au un 
puternic ecou internațional, sporesc 
puterea materială și influența sis
temului mondial socialist, reprezintă 
un aport de seamă la consolidarea 
forțelor păcii și progresului.

Poporul nostru acordă o înaltă 
prețuire legăturilor multilaterale ro
mîno-sovietice. în perioada care a 
trecut de la semnarea Tratatului, 
relațiile politice, economice, tehnico- 
științifice, culturale dintre țările

T E L E G
Cu ocazia celei de-a XVII-a ani

versări a semnării Tratatului de 
prietenie, colaborare și asistență 
mutuală dintre R. P. Romînă și U- 
niunea Sovietică, ministrul afaceri
lor externe al Republicii Populare 
Romîne, Corneliu Mănescu, a adre
sat ministrului afacerilor externe 
al U.R.S.S., A. A. Gromîko, o tele
gramă de felicitări cordiale, în care 
își exprimă ferma convingere că re
lațiile de prietenie trainică și cola
borare rodnică, statornicite între cele 
două state, se vor dezvolta și întări 
continuu, spre binele ambelor po
poare, al cauzei socialismului și păcii.

rare. Dar toată lumea vorbește despre 
agravarea represaliilor în urma tentativei 
nereușite de insurecție din vara trecută a 
celor treisprezece tineri haitieni. Condu
cătorul lor, Villedroin, de douăzeci și pa
tru de ani, fost pilot, precum și tatăl 
său, ofițer superior, au dispărut într-o în
chisoare din Port-au-Prince. Debarcînd la 
capul Dame-Marie, în vestul insulei, cei 
treisprezece, sumar înarmați, au sperat să 
ridice populația împotriva lui Duvalier. 
Aflînd de debarcarea lor, Duvalier s-a 
grăbit să se ducă la Fort-Dimanche și a

INDUSTRIA OCCIDENTALA DE AUTOMOBILE 
ÎN LUPTĂ PE DOUĂ FRONTURI
• Aspecte conjuncturale • Epicentrul concurentei

lntr-un articol consacrat proble
melor concurenței pe piața vest-eu- 
ropeană a automobilului, ziarul ita
lian „AVANTI", după ce amintește 
că anul 1963 a cunoscut un înalt 
ritm de dezvoltare față de anul pre
cedent, arată că în 1964 în industria 
auto franceză și italiană au avut loc 
restrîngeri ale producției care se da
torează în parte conjuncturii dar și 
măsurilor antiinflaționiste luate de 
guvernele respective.

Pe de altă parte — arată mai de
parte ziarul — faptele confirmă că 
„giganții" industriei de automobile 
din Europa occidentală, și mai ales 
cei din C.E.E., trebuie să lupte pe 
două fronturi: pe de-o parte pentru 
a-și asigura, cu toată concurența se
rioasă care există între ei, poziții 
mai bune în vederea unei mari piețe 
europene lipsite de bariere vamale; 
pe de altă parte, pentru a face față 
nu numai pe continent, dar și pe pie
țele interne, ofensivei tot mai vi
guroase a celor trei companii din 
Statele Unite.

Pentru giganții Statelor Unite — 
„General Motors", „Ford", „Chrys
ler" — Europa occidentală este un fel 
de pămînt al făgăduinței. Asaltul 
marilor trusturi americane, căruia 
îi corespunde un impuls asemănător 
din Japonia, provoacă o serioasă 
tendință spre concentrare în indus
tria de automobile europeană.

R.F.G. reprezintă o piață stabilă de 
import pentru industria de automo
bile internațională. Aceasta nu îm
piedică însă ca, în ultimii ani, con

noastre au cunoscut o largă și con
tinuă dezvoltare.

An de an s-au dezvoltat schim
burile economice reciproc avanta
joase romîno-sovietice, U.R.S.S. 
avînd principala pondere în volu
mul comerțului nostru exterior. Po
trivit Protocolului semnat luna tre
cută, volumul livrărilor reciproce de 
mărfuri pe anul în curs îl va depăși 
pe acela din anul precedent, fiind 
totodată cu mult mai ridicat decît 
se prevăzuse inițial pentru 1965 prin 
acordul de lungă durată. în compa
rație cu anul 1961, volumul Schim
burilor comerciale urmează să spo
rească în acest an cu circa 40 la 
sută, creștere aproape dublă în ra
port cu cea înregistrată în 1960 față 
de anul 1956.

O dezvoltare rodnică au cunoscut în 
decursul anilor și schimburile cultu
rale romîno-sovietice ; solii artei și 
culturii sovietice, creațiile lor se 
bucură de o primire călduroasă în 
țara noastră, după cum și mesagerii 
culturii romînești sînt întîmpinați cu 
simpatie și apreciați de către oa
menii sovietici.

Slujind năzuințelor și idealurilor 
popoarelor noastre, prietenia de 
nezdruncinat și colaborarea multila
terală romîno-sovietică contribuie 
totodată la întărirea unității țărilor 
socialiste.

Consacrîndu-și eforturile muncii 
pașnice, creatoare, ropoarele noas
tre sînt vital Interesate în asigu
rarea unei păci trainice. Tratatul 
romîno-sovietic, oglindind voința 
comună a celor două țări de a pro
mova ideile nobile ale securității și 
prieteniei popoarelor, are o însem
nătate deosebită ca instrument al 
păcii. împreună cu celelalte sta
te socialiste, țările noastre mili
tează perseverent pentru coexis
tența pașnică între state cu sisteme 
sociale diferite, instaurarea unui 
climat de destindere șl colaborare 
internațională, pentru preîntîmpina- 
rea unui nou război mondial. In țara 
noastră sînt bine cunoscute și se 
bucură de mare prețuire activitatea 
desfășurată de Uniunea Sovietică 
pe tărîmul vieții internaționale, 
eforturile ei, ale tuturor țărilor iu
bitoare de pace, îndreptate spre sta
tornicirea unei păci trainice în 
lume.

Cu prilejul celei de-a 17-a aniver
sări a Tratatului romîno-sovietic, 
poporul nostru transmite poporului 
sovietic un frățesc salut și îi adre
sează calde urări de noi victorii în 
construirea comunismului și în lupta 
pentru apărarea păcii.

RAME
Cu ocazia celei de-a XVII-a ani

versări a semnării Tratatului de, 
prietenie, colaborare și asistență mu
tuală dintre Uniunea Sovietică și 
R. P. Romînă, ministrul afacerilor 
externe al U.R.S.S., A. A. Gromîko, 
a adresat ministrului afacerilor ex
terne al R. P. Romîne, Corneliu Mă
nescu, o telegramă prin care-i trans
mite felicitări cordiale și-și expri
mă încrederea că prietenia sovieto- 
romînă se va dezvolta și în viitor, 
spre binele celor două popoare, în 
interesul cauzei păcii și socialismu
lui.

dat ordin să fie executați prin împușcare 
30 de deținuți politici.

Represiunile s-au înmulțit, pare-se, îm
potriva rudelor celor treisprezece. Ast
fel, la Jeremie întreaga familie Savaricq 
a fosf împușcată.

Teroarea exercitată de «tontons ma
coutes» și apologia rasistă nu sînt 
suficiente pentru a explica supraviețuirea 
regimului. Se pare că administrația ame
ricană a hofărît să susțină fără rezerve 
guvernul de la Port-au-Prince, regretînd 
poate caracterul polițist și totalitar al re
gimului Duvalier.

curența cu principalele societăți 
americane să se înăsprească. Un 
exemplu îl oferă „Opelul" — una 
din cele patru mari companii vest- 
germane de automobile — aparținînd 
trustului „General Motors", care 
vrea să înlăture predominarea măr
cii „Mercedes-Benz" în domeniul ma
șinilor de lux. Două societăți ameri
cane cum sînt „General Motors" și 
„Ford", față-n față cu patru mari 
vest-germane — aceasta poate da o 
idee despre gradul la care a ajuns 
penetrația americană în Europa oc
cidentală în materie de automobile.

In prezent, Italia reprezintă epi
centrul concurenței producătorilor de 
automobile francezi, vest-germani și 
britanici.

Industria de automobile franceză, 
deși prezintă o accentuată tendință 
de concentrare („Peugâot" și „Ci
troen", „Citroen" și „Simca", „Re
nault" și „Peugeot" au încheiat acor
duri pentru achiziționarea în comun 
a materialelor necesare respectivelor 
producții, acorduri considerate ca un 
prim-pas spre o fuziune a celor pa
tru mari-firme constructoare de ma
șini), n-a reușit încă să se afirme ca 
producătoare europeană impunătoa
re. „Simca" înseamnă „Chrysler" și 
datorită considerabilei puteri finan
ciare a societății-mame, ea întinde 
o cursă pentru „Renault", întreprin
dere care reprezintă cel mai mare 
complex automobilistic francez — 
mai ales în ceea ce privește vînză- 
rile în rate.
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UE PESTE HO TARE
LAOS Aminarea vizitelor lui H. Wilson
VIENTIANE SUB FOCUL in S. U. A. și Canada
ARTILERIEI

VIENTIANE 3 (Agerpres). — Si
tuația din Laos a devenit extrem de 
încordată în cursul zilei de miercuri, 
în cursul dimineții au avut loc 
ciocniri serioase între trupele colo
nelului rebel Sykosy și trupele înal
tului comandament al armatei. 
După-amiază, șeful poliției laoțiene, 
generalul Siho Lamphutakoul, care 
pînă atunci adoptase o atitudine de 
expectativă, a luat o poziție fățiș 
ostilă guvernului. El a ordonat uni
tăților de poliție situate la baza 
Chianimo să deschidă foc de artile
rie împotriva părții centrale a ora
șului Vientiane și asupra palatului 
regal unde se aflau premierul Su- 
vanna Fumma și un mare număr de 
membri ai guvernului. Premierul 
laoțian s-a refugiat într-unul din 
spitalele orașului.

în aceste condiții, trupele colo
nelului Sykosy s-au alăturat forțe
lor armate fidele guvernului. Gene
ralul Kouprasith a ordonat deschi-

Kanza

AGENDA CONGOLEZA
• La Bruxelles tratative dificile 
e Un nou partid al lui Chombe
• Declarația lui Thomas

Respeciîndu-se „consemnul tăcerii", 
stabilit înaintea tratativelor de la Bru
xelles dintre Chombe și ministrul de ex
terne Spaak, nu s-au dat amănunte asu
pra modului cum se desfășoară convor
birile: Agenția Reuter, citind surse bine 
informate, transmite însă că, deși con
vorbirile au intrat în cea de-a treia zi, 
nu se întrevede nici o soluționare a pro
blemelor examinate. Aceste tratative, po
trivit agenției citate, întîmpină dificul
tăți serioase. Dosarul financiar belgiano- 
congolez se referă la cererile lui Chombe 
față 
ne 
file 
țină 
tării

de societățile miniere sfrăi- 
de pe urma cărora auforifă- 
de la Leopoldville ar dori să ob- 
mai multe venituri în scopul achi- 
numeroaselor datorii contractate.

Intre timp, s-a anunțat că în Congo

timpulChristophe Gbenye, șeful guvernului răsculaților congolezi, in 
recentei sale conferințe de presă de la Cairo

COMENTARIUL ZILEI 

Impas în problema kurdă

derea focului de artilerie împotriva 
bazei Chianimo care a fost distrusă 
în mare parte.

Deși agenția France Presse reia-, 
tează că generalul Kouprasith ar fi 
stăpîn pe situație, agenția U.P.I. a- 
preciază că generalul Fumi Nosa- 
van — care, potrivit unor surse, nu 
este străin de acțiunea poliției — 
intenționează să înceapă „o a doua 
bătălie pentru Vientiane". Se crede 
că el va ordona trupelor sale con
centrate în sudul țării să porneas
că spre Vientiane. Cercuri ale De
partamentului de Stat al S.U.A. au 
declarat, potrivit agenției France 
Presse, că „în realitate este vorba 
de lupta pentru putere între șefii 
militari de dreapta, luptă care du
rează de la lovitura de stat din a- 
prilie".

Exodul populației civile din Vien
tiane continuă. Potrivit agenției 
France Presse numărul persoanelor 
care s-au refugiat în Tailanda din 
Vientiane este de aproximativ 9 000.

a fost creat un nou partid, condus de 
Chombe. Noul partid se numește „Co- 
naco" — Confederația națională a aso
ciațiilor congoleze. Bineînțeles, el va 
participa la viitoarele alegeri. Agenția 
D.P.A. precizează că alegerile vor dura 
șase săptămîni, între 18 martie și 30 
aprilie.

Conducătorii răsculaților au declarat că, 
în actualele condiții, alegerile nu pot 
avea nici o valabilitate.

„Interesele străine — a declarat mi
nistrul afacerilor externe al guvernului 
revoluționar congolez, Thomas Kanza — 
au fost puse deasupra intereselor poporu
lui. Noi luptăm pentru libertatea poporu
lui, pentru ca poporul să aibă posibili
tatea să-și exprime liber părerea și să-și 
hotărască soarta".

Miercuri după-amiază a fost dat 
publicității la Londra un comunicat 
oficial în care se anunță că primul 
ministru al Marii Britanii, Harold 
Wilson, și-a amînat vizitele pe care 
trebuia să le întreprindă începînd 
de la 10 februarie la Washington, 
New York și Ottawa.

Comentînd acest fapt, agenția 
„France Presse" scrie : „Observato
rii diplomatici socotesc că datorită 
amînării probabile a lucrărilor A- 
dunării Generale a O.N.U. — în fața 
căreia H. Wilson intenționa să pro
nunțe la 11 februarie un mare dis
curs obiectivul principal al că
lătoriei sale peste Atlantic ar fi în
cetat să mai existe".

Astăzi poporul ceylonez aniver
sează un eveniment de seamă din 
istoria țării sale. în urmă cu 17 ani, 
la 4 februarie 1948, Ceylonul și-a 
proclamat independența națională. 
Această victorie a fost rodul unei 
îndelungate lupte împotriva domi
nației coloniale.

Anii care au trecut de la procla
marea independenței marchează re
alizări importante obținute de po
porul ceylonez în înlăturarea grelei 
moșteniri coloniale și consolidarea 
economiei naționale. Pe plan extern 
Ceylonul promovează o politică de

Preludiu la o întîlnire
Johnson —de Gaulle?

WASHINGTON 3 (Agerpres). După 
cum transmite corespondentul din 
Washington al agenției D.P.A., în 
capitala americană se consideră că 
apropiata vizită a ministrului fran
cez al afacerilor externe, Couve de 
Murville, va permite pregătirea unei 
întîlniri, care ar urma să aibă loc 
mai tîrziu, între președintele John
son și președintele Franței, de Gaulle. 
Purtătorul de cuvînt al Departamen
tului de stat a declarat că, în vede
rea vizitei ministrului de externe 
francez, care va fi primit de preșe
dintele Johnson, nu a fost pregătită 
pînă acum nici o ordine de zi precisă.

■

Conducătorii S.U.A. — observă sur
sele americane — „ar fi întotdeauna 
bucuroși să primească la Washing
ton pe primul ministru al Marii Bri
tanii, dar se consideră că o nouă 
întîlnire Wilson-Johnson ar fi 
mai utilă după discuțiile anglo-vest- 
germane in legătură cu proiectul 
britanic al forței nucleare atlantice. 
Or, vizita pe care H. Wilson tre
buia s-o facă la Bonn între 21-23 
ianuarie a fost acum amînată și nu 
va avea loc decît în prima jumă
tate a lunii martie". Radio Londra, 
la rîndul său, transmite că în capi
tala britanică nu s-au confirmat ști
rile după care H. Wilson va pleca 
la Bonn în prima jumătate a lunii 
martie.

Clădirea municipalității din Ceylon
pace, pronunțîndu-se pentru dez
voltarea relațiilor de prietenie cu 
toate statele, indiferent de sistemul 
social și politic.

între Republica Populară Romînă 
și Ceylon s-au statornicit relații de 
prietenie și colaborare, care se află 
în continuă dezvoltare, spre binele 
ambelor popoare, în interesul apă
rării păcii și înțelegerii interna
ționale.

Cu prilejul sărbătorii naționale a 
Ceylonului, poporul romîn adresea
ză poporului ceylonez felicitări și 
urări de succes în lupta pentru 
prosperitatea patriei sale.

Portugalia

Demonstrații 
ale studenților

LISABONA 3 (Agerpres). — Marți 
după-amiază a avut loc la Lisabona 
o demonstrație organizată de stu
denții de la institutele de învăță- 
mînt superior din capitala Portuga
liei în semn de protest împotriva 
procesului celor șase studenți ares
tați recent de către siguranța por
tugheză. După cum transmite agen
ția France Presse, poliția portughe
ză a creat un dispozitiv special de 
protecție în jurul Palatului Justi
ției din Lisabona, pentru a opri pă
trunderea studenților în clădire. 
Studenții au împrăștiat manifeste 
de protest împotriva înscenării ju
diciare. Agenția Associated Press, 
referindu-se la declarațiile unor 
martori oculari, anunță că au fost 
efectuate numeroase arestări. Poli
ția a refuzat însă să furnizeze zia
riștilor vreo informație în legătură 
cu această chestiune. Potrivit agen
ției France Presse, procesul împo
triva celor șase studenți a fost amî- 
nat pînă joi.

COMUNICAT
cu privire la cea de-a XlX-a sesiune a Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc și a XVI-a ședință a Comitetului Executiv

In intervalul 28 ianuarie — 2 fe
bruarie 1965, la Praga a avut loc 
cea de-a XlX-a sesiune ordinară a 
Consiliului de Ajutor Economic Re
ciproc. La lucrările sesiunii au luat 
parte delegațiile țărilor membre ale 
C.A.E.R., conduse de S. Todorov, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare Bulga
ria, O. Simunek, vicepreședinte al 
guvernului Republicii Socialiste 
Cehoslovace, B. Leuschner, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
R. D. Germane, D. Molomjamț, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al R. P. Mongole, P. Ja- 
roszewicz, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al R. P. Polone, 
Al. Bîrlădeanu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Republicii 
Populare Romîne, A. Apro, vice
președinte al guvernului revoluțio
nar muncitoresc țărănesc ungar, M. 
Leseciko, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al Uniunii Republici
lor Sovietice Socialiste.

Potrivit acordului dintre C.A.E.R. 
și guvernul R.S.F.I. privind partici
parea Iugoslaviei la lucrările orga
nelor Consiliului, la sesiune a fost 
de față o delegație a Republicii So
cialiste Federative Iugoslavia, con
dusă de I. Brilei, membru al Vecei 
Executive Federale.

La sesiune au fost prezenți ca ob
servatori Kim Re Zun, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al 
R.P.D Coreene în R. S. Cehoslovacă, 
reprezentantul Republicii Populare 
Democrate Coreene, și A. Flores 
Ibarra, ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Cuba în 
R. S. Cehoslovacă, reprezentantul 
Republicii Cuba.

Sesiunea Consiliului a fost prezi
dată de O. Simunek, vicepreședinte 
al Guvernului Republicii Socialiste 
Cehoslovace, șeful delegației R. S. 
Cehoslovace.

Sesiunea a examinat raportul Co
mitetului Executiv cu privire la ac
tivitatea desfășurată de Consiliul de 
Ajutor Economic Reciproc în inter
valul dintre sesiunile a XVIII-a și 
a XlX-a ale Consiliului.

Cea de-a XlX-a sesiune a con
statat că lucrările organelor Consi
liului pe linia dezvoltării colaboră
rii economice multilaterale au avut 
la bază hotărîrile consfătuirilor din 
iunie 1962 și iulie 1963 ale primilor 
secretari ai Comitetelor Centrale ale 
partidelor comuniste și muncitorești 
și ale șefilor de guverne ale țărilor 
membre ale C.A.E.R., precum și ho
tărîrile celei de-a XVIII-a sesiuni a 
Consiliului de Ajutor Economic Re
ciproc.

în perioada care a trecut de la 
cea de-a XVIII-a sesiune a Consi
liului de Ajutor Economic Reciproc 
s-a dezvoltat și s-a perfecționat co
laborarea dintre țările membre ale 
C.A.E.R. în toate domeniile econo
miei lor naționale atît pe bază mul
tilaterală, cît și pe baza bilaterală. 
Ea s-a înfăptuit în deplină concor
danță cu principiile egalității în 
drepturi, respectării suveranității și 
intereselor naționale, avantajului re
ciproc și întrajutorării tovărășești.

Sesiunea a coristatat că în pe
rioada care s-a scurs s-a depus o 
activitate considerabilă în vederea 
înfăptuirii hotărîrilor celei de-a 
XVIII-a sesiuni a C.A.E.R. Atenția 
principală a fost concentrată asupra 
îndeplinirii sarcinilor de coordona
re a planurilor de dezvoltare a 
economiei naționale ale țărilor 
membre ale C.A.E.R. și de specia
lizare internațională în producție.

îndeplinind hotărîrile celei de-a 
XVIII-a sesiuni a Consiliului în do
meniul dezvoltării colaborării eco

nomice și tehnico-științifice, țările 
membre ale C.A.E.R. au efectuat o 
muncă preliminară în vederea coor
donării planurilor de dezvoltare a 
economiei naționale pe perioada 
1966—1970. Consultările bilaterale 
între țări și elaborarea de către țări 
a balanțelor de decontări orienta
tive și sintetizarea acestor balanțe 
de către organele Consiliului au per
mis țărilor să stabilească, în mod 
preliminar, volumele orientative ale 
livrărilor reciproce de mărfuri, să 
rezolve, în mod preliminar, un nu
măr de probleme ale colaborării e- 
conomice, să schițeze unele căi de 
rezolvare a diferitelor probleme 
și totodată să scoată la iveală prin
cipalele probleme ce urmează să fie 
studiate mai departe.

Organele Consiliului au adoptat o 
serie de recomandări privind dez
voltarea specializării și cooperării 
internaționale în producție pentru 
tipuri deosebit de importante de 
produse industriale. Printre altele 
au fost adoptate recomandări asu
pra specializării în producție și li
vrărilor reciproce de linii tehnolo
gice complexe, de agregate și de di
ferite tipuri de utilaje tehnologice 
pentru industria chimică, pentru re
formarea catalitică și hidrofinarea 
motorinei, de mașini pentru exploa
tări forestiere, de utilaje pentru in
dustria textilă ș.a.m.d. S-a dezvoltat 
specializarea în producția de rul
menți.

în scopul lichidării paralelismului 
nejustificat în desfășurarea cerce
tărilor științifice și tehnice și con
centrării forțelor și mijloacelor asu
pra problemelor celor mai importan
te care prezintă interes reciproc, 
în cadrul organelor C.A.E.R. se ela
borează propuneri referitoare la di
recțiile principale de cercetări știin
țifice și tehnice pentru o perioadă 
îndelungată, care urmează să fie 
coordonate.

în perioada între sesiunile a 
XVIII-a și a XlX-a, țările intere
sate au înfăptuit o serie de măsuri 
în domeniul colaborării economice. 
Sistemul energetic al Romîniei a 
fost conectat la sistemele energetice 
unite ale Cehoslovaciei, R. D. Ger
mane, Poloniei, Ungariei și ale unei 
părți din Ucraina de vest (U.R.S.S.), 
a fost creat și și-a început activita
tea parcul comun de vagoane-marfă 
care numără circa 93 000 unități, s-a 
terminat construcția primei părți a 
minei de fosforit din Kinghisepp și a 
unei fabrici de înnobilare din U.R.S.S. 
care se construiesc cu participarea 
Republicii Populare Bulgaria, Re
publicii Socialiste Cehoslovace, Re
publicii Democrate Germane, Repu
blicii Populare Polone și Republicii 
Populare Ungare.

Măsura cea mai importantă în do
meniul colaborării țărilor membre 
ale C.A.E.R. în problemele valutar- 
financiare este trecerea la decontă
rile multilaterale în ruble transfera
bile și organizarea Băncii interna
ționale de colaborare economică pe 
baza acordului încheiat în octombrie 
1963.

După ce a făcut bilanțul activității 
organelor Consiliului și a analizat 
starea colaborării între țări, sesiu
nea a făcut o apreciere a muncii și 
a stabilit sarcinile pentru dezvolta
rea continuă și perfecționarea cola
borării economice și tehnico-științi
fice a țărilor membre ale C.A.E.R.

La a XlX-a sesiune a Consiliului 
a fost aprobat acordul dintre Consi
liul de Ajutor Economic Reciproc și 
Republica Socialistă Federativă Iu
goslavia privind participarea R.S.F.I. 
la activitatea organelor Consiliului. 
Acordul constituie un pas important 

în domeniul dezvoltării relațiilor 
economice ale țărilor socialiste. In 
acord se prevede că Iugoslavia va 
colabora în cadrul C.A.E.R. în pro
bleme care prezintă interes reciproc 
pentru țările membre ale C.A.E.R. și 
Iugoslavia. Acordul reglementează, 
de asemenea, și alte probleme lega
te de participarea Iugoslaviei la ac
tivitatea organelor Consiliului.

★
între 29 ianuarie și 2 februarie, 

a.c., la Praga a avut loc cea de-a 
XVI-a ședință a Comitetului execu
tiv al Consiliului de Ajutor Econo
mic Reciproc.

La ședință au participat reprezen
tanții țărilor în Comitetul executiv 
din partea: Republicii Populare 
Bulgaria, Republicii Socialiste Ceho
slovace, Republicii Democrate Ger
mane, Republicii Populare Mongole, 
Republicii Populare Polone, Repu
blicii Populare Romîne, Republicii 
Populare Ungare, Uniunii Republi
cilor Sovietice Socialiste.

Ședința a fost prezidată de repre
zentantul Republicii Populare Bul
garia, S. Todorov, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R. P. Bul
garia.

Comitetul executiv a analizat mă
surile care rezultă din recomandă
rile și hotărîrile sesiunii a XlX-a 
și a adoptat hotărîri îndreptate spre 
înfăptuirea lor.

Comitetul executiv a analizat u- 
nele probleme ale colaborării în do
meniul industriei petrolului și gaze
lor. Printre altele, Comitetul execu
tiv a analizat raportul Comisiei per
manente a C.A.E.R. pentru industria 
petrolului și gazelor referitor la 
terminarea construcției conductei 
de petrol „Prietenia" și perspectivele 
dezvoltării ei.

Conducta de petrol „Prietenia" a 
fost construită, în strînsă colabo
rare, de R. S. Cehoslovacă, R. D. 
Germană, R. P. Polonă, R. P. Unga
ră și U.R.S.S. Crearea unei conduc
te de petrol cu o lungime de peste 
4 500 km este nu numai o realizare 
tehnică remarcabilă, ci și un exem
plu grăitor al înaltei eficacități a 
colaborării țărilor membre ale 
C.A.E.R.

Comitetul executiv a analizat pro
punerile Comisiei permanente a 
C.A.E.R. pentru industria petrolu
lui și gazelor referitor la creșterea 
pînă în 1970 a volumului forajului 
și perfecționarea tehnicii și tehno
logiei forajului în orizonturile de 
petrol și gaze care se află la o adîn- 
cime de peste 3 000 m.

în cadrul ședinței au fost apro
bate recomandările pregătite de Co
misia permanentă a C.A.E.R. pen
tru construcția de mașini în ce pri
vește colaborarea în asimilarea și 
organizarea în cadrul țărilor mem
bre ale C.A.E.R. a producției unor 
tipuri importante de instalații pen
tru industria chimică, electrotehni
că, de prelucrare a metalelor și 
ușoară, în scopul satisfacerii nece
sităților pe perioada 1966-1970.

Comitetul executiv a analizat și 
aprobat sistemul de indicatori sta
tistici principali care caracterizează 
nivelul și ritmurile de dezvoltare a 
economiei naționale, precum și un 
nomenclator unic al producției in
dustriale și agricole.

Comitetul executiv a aprobat pla
nul activității sale pe 1965, în care 
locul principal îl ocupă continuarea 
lucrărilor pentru coordonarea pla
nurilor pe anii 1966-1970.

Discutarea problemelor în cadrul 
sesiunii Consiliului și la ședință Co
mitetului executiv s-a desfășurat în 
spiritul prieteniei frățești și înțele
gerii reciproce depline.

Un ziarist vest-german care a vi
zitat Irakul scria recent în coloanele 
ziarului „Frankfurter Allgemeine' : 
„Panorama piscurilor înzăpezite din 
ținuturile kurde din Irak am putut-o 
admira numai din aer. Orașele din 
ținutul kurd nu se pot recunoaște din 
avion. Cine vrea să călătorească azi 
pe șosea spre Kirkuk sau Mosul nu 
va reuși să se îndepărteze prea mult 
de Bagdad. Drumurile spre nord sînt 
puternic păzite. Permise de trecere 
aproape că nici nu se mai acordă 
străinilor. Totuși războiul împotriva 
kurzilor nu a început încă'. Aceste 
constatări reflectă situația încordată 
care domnește în Irak în legătură cu 
problema kurdă. După cum am a- 
nunțat în ziarul de ieri, în regiunile 
locuite de kurzi s-au semnalat în 
ultimele zile noi tulburări. Astfel, la 
un an de la semnarea acordului cu 
privire la încetarea ostilităților, lu
crurile se găsesc din nou într-un 
punct de tensiune.

Cum s-a ajuns la această situație? 
Este știut că populația kurdă, care 
reprezintă circa un sfert din totalul 
locuitorilor, duce de mulți ani o lup
tă susținută pentru recunoașterea 
drepturilor ei la autonomie în ca
drul granițelor Irakului, pentru obți
nerea egalității în drepturi cu popu
lația majoritară în domeniul vieții 
politice, economice și culturale a ță
rii. Kurzii au încercat să obțină satis
facerea acestor revendicări pe 
calea tratativelor cu autoritățile 
de la Bagdad. Dar guvernul Kassem 
și cercurile extremiste baasiste ve
nite la putere după înlăturarea sa, 
situîndu-se pe o poziție de forță, au 
împins negocierile la eșec. In vara 
anului 1961, în Kurdistanul irakian a 
început un război sîngeros, care a 
continuat cu unele întreruperi pînă 
la sfîrșitul lunii Ianuarie 1964. In 
nordul Irakului a fost concentrată 

mai bine de jumătate din armata 
irakiană. Așezările kurzilor au fost 
supuse unor bombardamente sălba
tice. Kurzii însă nu s-au lăsat intimi
dați. Ei au luptat cu mult curaj, forțe
le lor pricinuind pierderi grele trupe
lor guvernamentale. Desfășurarea e- 
venimentelor a arătat că orice încer
care de a soluționa problema kurdă 
pe calea armelor este sortită eșecu
lui. Tratativele începute cu guver
nul de la Bagdad s-au încheiat 
printr-un acord cu privire la înce
tarea ostilităților (10 februarie 1964). 
Președintele Aref a declarat că gu
vernul său garantează drepturile na
ționale ale kurzilor în cadrul granițe
lor Irakului, iar la Bagdad s-au a- 
nunțat o serie de măsuri menite să 
ducă la dezvoltarea regiunilor din 
nord devastate de război, la traduce
rea în viață a revendicărilor formu
late de populația kurdă. Intr-un cu
vînt, acordul a însemnat o mare vic
torie a populației kurde și a forțelor 
progresiste din Irak.

Dar în cursul anului care s-a 
scurs de atunci evoluția lucruri
lor s-a înrăutățit. „Tratativele din
tre Consiliul suprem revoluțio
nar al lui Barzani și guvernul 
central irakian în problema reven
dicărilor kurzilor au intrat în 
impas", arată ziarul libanez „Lis- 
san ul Hal". Ministrul de interne Sobhi 
Abdel Hamid a adresat o scrisoare 
lui Mustafa Barzani, conducătorul 
kurzilor, în care a cerut ca „forțele 
kurde să fie dezarmate și dispersate 
înainte de a fi reluate orice negoci
eri în legătură cu cererile prezentate 
de kurzi pe baza acordului de înce
tare a ostilităților din februarie 
1964". „Guvernul irakian — a decla
rat el într-un interviu acordat zilele 
acestea ziarului libanez „Al Mou- 
harrer' — ar putea să recurgă la 
forță pentru a restabili ordinea In 
zonele nordice ale țării".

In ceea ce-1 privește pe kurzi, ei 
se arată profund nemulțumiți afir- 
mînd că prevederile principale ale 
acordului nu sînt respectate. Zia
rul „Frankfurter Allgemeine' scria : 
„acordul făgăduia kurzilor auto
nomie internă, reprezentare pro
porțională în cabinet, participarea 
la veniturile petroliere irakiene șl re
construirea satelor avariate în tim
pul războiului... Dar se pare — con
tinuă ziarul — că Bagdadul nu s-a 
gîndit niciodată serios să îndepli
nească condițiile armistițiului. Des
păgubiri și ajutor pentru reconstrui
re au primit numai așezările kurde 
care luptaseră înainte de partea ar
matei irakiene. In cabinet au fost 
acceptați doi miniștri kurzi care spri
jineau politica președintelui Aref, 
nu și reprezentanți ai triburilor kurde 
conduse de Barzani. Imediat după 
asta guvernul a început un program 
de repopulare pentru a-și întări in
fluența în cîmpia kurdă... Adepții lui 
Barzani s-au retras în regiunile mun
toase unde guvernul de la Bagdad 
nu poate exercita controlul'.

Cu toate acestea, conducătorii 
kurzi se declară în continuare 
pentru negocieri. „Kurzii — a decla
rat Vanly, purtătorul de cuvînt al lui 
Barzani — nu vor începe primii 
lupta, ci numai dacă vor fi ata
cați. Ei speră să realizeze obiecti
vele lor prin tratative pașnice”. 
Vanly a anunțat că a primit misiu
nea de a remite mesaje din partea 
conducătorului kurzilor șefilor unul 
număr de state și secretarului gene
ral al O.N.U., exprimîndu-și In ace
lași timp speranța că „țările solici
tate șl Națiunile Unite pot determi
na guvernul de la Bagdad să nu în
ceapă un nou război In Irak'.

Nicolae N. LUPU

PARIS. După cum transmite agenția 
France Presse, Valery Giscard d’Es- 
taing, ministrul de finanțe și al afa
cerilor economice al Franței, care 
urmează să plece vineri la Buourești, 
a fost primit miercuri la Elys6e de 
generalul de Gaulle.

CAPE KENNEDY. La Cape Ken
nedy a fost lansată miercuri o rache
tă cu trei trepte de tip „Thor-Delta“, 
purtătoare a unui satelit artificial care 
are ca obiectiv efectuarea de studii a- 
supra Soarelui. La bordul satelitului 
sînt instalate aparate pentru măsura
rea intensității radiațiilor solare și ob
ținerea datelor necesare întocmirii unei 
hărți a Soarelui. La cîteva minute 
după lansare, Administrația națională 
pentru problemele aeronauticii și cer
cetarea spațiului cosmic (N.A.S.A.) a 
anunțat că satelitul a fost lansat pe 
orbita prevăzută. Cele trei trepte ale 
rachetei purtătoare au funcționat nor
mal, iar vehiculul s-a separat de ul
tima treaptă conform planului dinain
te stabilit.

RIO DE JANEIRO. Ziarul „Corre- 
io da Manha" a anunțat că guvernul 
francez a protestat pe lîngă guvernul 
brazilian împotriva activităților poli
tice pe care le desfășoară în această 
țară fostul conducător al organizației 
teroriste O.A.S., Georges Bidault, sta
bilit în prezent în localitatea Campi
nas din statul Sao Paulo. Potrivit 
ziarului, Bidault a stabilit recent con
tacte cu guvernatorul statului Guana- 
bara, Carlos Lacerda, cunoscut pen
tru vederile sale antidemocratice, care 
l-a invitat să facă o vizită la Rio de 
Janeiro.

SCURTE ȘTIRI
HAMILTON. In urma ciocnirii din

tre poliție și greviștii de la societatea 
de electricitate din Hamilton, insulele 
Bermude, nouă muncitori au fost a- 
restați. Poliția a întrebuințat gaze la
crimogene pentru a-i împrăștia pe 
greviști, care cer recunoașterea sindi
catului lor. Incidentele au avut loc în 
fața sediului companiei de electrici
tate din Bermude ai cărei muncitori 
se află în grevă.

LONDRA. Primul ministru al 
Norvegiei, Einar Gerhardsen, care a 
sosit la Londra într-o vizită oficială 
de patru zile, și-a început întrevede
rile, întîlnindu-se cu Lordul Chalfont, 
ministru pentru problemele dezarmă
rii. Gerhardsen va continua discuțiile 
cu primul ministru Wilson, cu mi
niștrii afacerilor externe, finanțelor, 
comerțului, economiei.

CAIRO. După cum anunță postul 
de radio Cairo, primul vicepreședinte 
al Republicii Arabe Unite, mareșalul 
Abdel Hakim Amer, împreună cu 
președintele Adunării Naționale a 
R.A.U., Anwar el-Sadat, s-a reîntors 
la Cairo, după o vizită de șapte zile 
în R. A. Yemen.

PARIS. Comitetul de conducere al 
Partidului socialist francez (S.F.I.O.) 
a aprobat la 3 februarie hotărîrea 
luată de Federația Partidului socia
list francez din departamentul 
Bouches du Rhâne de a exclude din 
partid o serie de conducători și acti
viști socialiști care au încheiat la Mar
silia un acord cu comuniștii în vede
rea prezentării unei liste comune la 
alegerile municipale de la 14 martie.

CIUDAD DE MEXICO. La Ciu
dad de Mexico s-a deschis expoziția 
fotografică „R. P. Romînă în plin pro
gres" organizată de Institutul național 
de arte frumoase și de Societatea de 
prietenie și schimburi culturale mexi- 
cano-romîne. Cu acest prilej a fost ex
pusă și o colecție de artă populară ro- 
mînească. Expoziția urmează să fie 
prezentată și în alte orașe ale Mexi
cului. Concomitent, s-a deschis la Ve
racruz expoziția fotografică „Peisajul 
în R. P. Romînă", care prezintă vizi
tatorilor frumusețile Romîniei.

Aspect de la expoziția fotografică „Peisajul In R. P. Romînă", deschisă 
la Veracruz

LISABONA. Agenția U.P.I. anunță 
că poliția politică portugheză (PIDE) 
a arestat marți noaptea în orașul Caia, 
situat la frontiera Portugaliei cu Spa
nia, pe prințesa Maria Pia, sub acu
zația de conspirație împotriva guver
nului lui Salazar. Prințesa Maria Pia, 
fiica lui Don Carlos de Portugalia, 
este cetățeană italiană. Ea sosise In 
Portugalia pentru a vizita locurile sale 
natale. Poliția i-a ordonat să pără
sească Portugalia.
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