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Muncitor

în 1963 — cel de-al patrulea 
an al planului de șase ani — 
s-au obținut noi succese în 
dezvoltarea economiei naționa
le, în ridicarea nivelului de

trai al oamenilor muncii, în 
desăvîrșirea construcției socia
liste în Republica Populară 
Romînă.

I. Industrie
Planul producției globale 

industriale pe anul 1963 a fost 
îndeplinit în proporție de 101,7 
la sută.

Pe ministere, organizații cen
trale, sfaturi populare, planul 
producției globale industriale 
a fost îndeplinit după cum ur
mează :

Procentul de îndepli
nire a planului pe 

anul 1963

Ministerul Minelor și Energiei Electrice 102,4
Ministerul Industriei Petrolului și Chimiei 100,6
Ministerul Industriei Metalurgice și Ministerul

Industriei Construcțiilor de Mașini 100,0
Ministerul Industriei Construcțiilor 102,9
Ministerul Economiei Forestiere 103,4
Ministerul Industriei Ușoare 103,3
Ministerul Industriei Alimentare 100,8
Unitățile Industriale ale Ministerului Transpor

turilor și Telecomunicațiilor 105,8
Unitățile Industriei Poligrafice ale Comitetului

de Stat pentru Cultură și Artă 103,7
Unitățile Industriei Locale ale Sfaturilor Populare 109,3 
Uniunea Centrală a Cooperativelor Meșteșugărești 103,4

Față de anul 1962 producția 
mijloacelor de producție a 
crescut cu 14,3 la sută, iar a 
bunurilor de consum cu 9,3 la 
sută. Pe întreaga industrie

producția a crescut cu 12,5 la 
sută.

Pe ramuri principale pro
ducția a crescut după cum ur
mează :

Industria chimică cu............................................................30 la sută
Industria energiei electrice și termice cu . . . 18 la suta
Industria construcțiilor de mașini și prelucrării

metalelor cu...................................................................13 la sută
Industria metalurgiei feroase cu..........................................8 la sută
Industria materialelor de construcții cu . . . 20 la sută
Industria de exploatare și prelucrare a lemnului cu 15 la sută
Industria ușoară cu............................................................ 11 la sută
Industria alimentară cu....................................................... 5 la sută

Producția efectivă 1963

V. M. Date 
absolute

în 
procente 

fată 
de 1962

Acid sulfuric
îngrășăminte chimice (sub-

mii tone 343 105

stanță activă 100 la sută) mii tone 185 141
— îngrășăminte fosfatice mii tone 100 115
— îngrășăminte azotoase mii tone 85 193
Coloranți organici tone 5937 119
Negru de fum
Detergenți (exprimați în 20 la

tone 33 177 112

sută substanță activă) tone 12 181 122
Fibre și fire sintetice tone 2 546 145
Anvelope auto-tractor-avion mii bucăți 921 167
Celuloză mii tone 196 128
Hîrtie mii tone 191 120
Ciment
Materiale de zidărie (în echi

valent cărămizi ceramice

mii tone 4 369 125

normale)
Geamuri trase în echivalent 2

mii. bucăți 1153 109

mm grosime mii mp 24 029 116
Cherestea mii mc 4 575 107
Placaj mii mc 158 122
Plăci din particule aglomerate mii tone 100 149
Plăci fibrolemnoase mii tone 74 303
Mobilă mii. lei 2 260 120
Țesături tip bumbac mii. mp 301 101
Țesături tip lînă mii. mp 38 114
Țesături tip mătase mii. mp 30 103
Tricotaje mii. bucăți 57 105
Confecții din țesături mii. lei 5 893 113
încălțăminte
din care :

mii per. 34 366 106

— încălțăminte din piele mii per. 22 904 109
Televizoare bucăți 68 148 164
Frigidere
Mașini electrice de spălat rufe

bucăți 72 035 157

pentru uz casnic bucăți 110 690 144
Came (fără slănină) mii tone 267 90
Preparate și conserve de came tone 74 223 99,6
Pește
Lapte de consum (inclusiv

tone 34 429 113

lapte praf) mii hi. 2 333 112
Brînzeturi tone 43 280 95
Unt tone 16 206 110
Uleiuri comestibile mii tone 160 99
Zahăr mii tone 287 84
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Mecanizatorii de la S.M.T. 
Mercurea, raionul Sebeș, au 
reparat pînă acum 135 trac
toare și numeroase alte 
mașini și unelte agricole, 
realizînd totodată economii 
de materiale în valoare de 
50 000 lei. In fotografie : o 
parte din noile tractoare 
„Universal-650", cu care a 
fost dotat S.M.T. Mercurea

Sarcinile planului șesenal se 
îndeplinesc cu succes. In pri
mii patru ani. producția glo
bală industrială a crescut cu 
74 la sută, cu un ritm mediu 
anual de creștere de 15 la sută 
față de cca. 13 Ia sută, ritm 
prevăzut pentru întreaga pe
rioadă 1960—1965. Producția 
mijloacelor de producție a 
crescut în această perioadă 
cu 82 la sută, cu un ritm 
mediu anual de 16,1 la sută 
față de 14 Ia sută prevăzut, iar 
în cadrul acesteia ritmurile 
cele mai înalte s-au realizat 
în ramurile de bază ale indus
triei : în industria construcții
lor de mașini și prelucrării 
metalelor 18,3 la sută, în in
dustria chimiei, hîrtiei și celu
lozei 24,3 la sută, în industria 
energiei electrice și termice 
17,6 la sută, în industria me
talurgiei feroase 16,9 la sută.

Ritmul înalt de creștere a 
producției a făcut posibilă de
pășirea în anul 1963 a nive
lului prevăzut în șesenal pen
tru anul 1964 în ramurile me
talurgiei feroase și construc
țiilor de mașini, iar în indus
tria lemnului s-a atins nivelul 
prevăzut pentru anul 1965.

Producția bunurilor de con

sum a crescut în acești patru 
ani cu 62 la sută, cu un ritm 
mediu anual de 12,8 la sută 
față de 12,2 la sută prevăzut

In anul 1963 s-au obținut în
semnate creșteri ale producției 
unor produse importante, atlt 
din categoria mijloacelor de 
producție, cit și a bunurilor de 
consum : energie electrică, ți
ței și produse petroliere, căr
bune, minereuri de fier, fontă, 
oțel, laminate, metale neferoa
se, motoare cu combustie in
ternă, motoare și generatori 
electrici, transformatori, strun
guri, utilaje tehnologice pen
tru industria siderurgică, chi
mică, prelucrarea țițeiului, 
lemnului, locomotive Diesel 
electrice de 2 100 C P, con
strucții’ navale, autovehicule, 
rulmenți, produse sodice, în
grășăminte chimice, mase 
plastice și rășini sintetice, co- 
loranți organici, fibre și fire 
sintetice, celuloză, hîrtie, ci
ment, cherestea, mobilă, țesă
turi, tricotaje, confecții. încăl
țăminte, articole electro-cas- 
nice de folosință îndelungată 
etc.

Producția principalelor pro
duse industriale în anul 1963 
se prezintă astfel:

Deși agricultura nu a livrat 
în întregime industriei mate
riile prime prevăzute, ceea ce 
a făcut ca la came, zahăr, 
produse lactate să nu se atin
gă nivelul planificat, totuși a- 
provizionarea populației s-a 
desfășurat satisfăcător. Des
facerile prin comerțul socia
list de piine în sortimente va
riate, mălai, paste făinoase, 
orez, ulei, zahăr, lapte, unt, 
pește, conserve și semiconser- 
ve de pește au sporit față de 
anul 1962 între 4—48 la sută.

Au foât înregistrate noi suc
cese. în creșterea nivelului 
tehnic al producției, ca urma
re a înzestrării întreprinderi
lor cu mașini și instalații mo
derne, a introducerii de noi 
procedee tehnologice, a meca
nizării și automatizării în con
tinuare a proceselor de pro
ducție, a ridicării calificării 
cadrelor, care au determinat 
îmbunătățirea calității produ
selor și lărgirea sortimente
lor.

în anul 1963 a continuat cu 
rezultate bune acțiunea de 
modernizare a parcului de ma- 
șini-unelte din întreprinderile 
industriale, precum și de reu- 
tilare a acestora cu mașini noi, 
cu performante tehnice și ran
damente superioare.

In anul 1963 a început pro
ducția de serie a noului tip de 
autocamion cu motor de 140 
C.P. și a noului tip de tractor 
de 65 C.P. Au intrat de aseme
nea în producție noi mașini și 
utilaje ca : strung Canissel, 
strunguri paralele, mașina de 
frezat roți dințate, mașina de 
frezat prin copiere, mașina de 
rectificat fără centre, presa hi
draulică de 150 tone, instalația 
de foraj de 650 m, turbina de 
foraj „T.C. 5 B 9“, noi tipuri 
de utilaje pentru industria de 
prelucrare a lemnului, pentru 
construcții, utilaje pentru in
dustria textilă.

(Continuare in pag. a ll-a)

Producția efectivă 1963
In 

yj Date procente
absolute fată 

de 1962

Fontă
Oțel
Laminate finite pline
Țevi de otel
Cocs metalurgic pentru furnale
Minereuri de fier
Cărbune brut extras
Țiței extras
Produse petroliere albe 
Uleiuri minerale
Gaz metan
Energie electrică
Motoare cu combustie internă 
Motoare electrice peste 0,6 kW 
Generatori electrici
Transformatori de forță 
Instalații de foraj ♦)
Utilaje tehnologice pentru in

dustria chimică
Utilaje tehnologice pentru 

prelucrarea țițeiului
Utilaje tehnologice pentru in

dustria siderurgică și tur
nătorii

Locomotive Diesel electrice de 
2 100 CP

Autovehicule
Rulmenți
Tractoare •♦)

Sodă calcinată
Sodă caustică

mii tone 1706 113
mii tone 2 704 110
mii tone 1921 115
mii tone 478 105
mii tone 1 141 102
mii tone 2 286 132
mii tone 10 267 107
mii tone 12 233 103
mii tone 6 629 101
mii tone 415 117
mii. mc 10 101 114

mil. kWh 11 655 116
mii CP 549 115
mii kW 1011 110

mii kVA 200 187
mii kVA 3 405 111
bucăți 120 88

tone 43 919 106

tone 14 048 104

tone 33 253 119

bucăți 59 169
bucăți 20 174 134

mii bucăți 8 760 121
unități con
venționale 
de 15 CP 55 783 86

mii tone 331 115
mii tone 170 106

♦) Pentru anul 1963 s-a prevăzut o producție mai mică, ca urmare a in
troducerii în producție de noi tipuri cu caracteristici tehnice superioare.

**) în anul 1963, s-a însușit și introdus în producție de serie, tractorul 
universal de 65 C.P., calitativ superior.

Patinoar
IA$I (De la corespondentul 

nostru). — In urmă cu cîteva 
săptămîni, în cadrul bazei 
sportive Voința din Bîrlad s-a 
deschis un mic șantier. Aici 
au fost aduse diferite mate
riale de construcție, unelte. 
Și s-a început lucrul. Tinerii 
din cadrul cooperativei meș
teșugărești, de la Fabrica de 
rulmenți din Bîrlad și Fabri
ca de confecții, elevii din cla
sele mari de la complexul

la Bîrlad
școlar au efectuat zile în șir 
sute de ore de muncă patrio
tică. Pe măsură ce lucrările 
avansau, căpăta contur pati
noarul mult așteptat de tine
rii bîrlădeni. Lucrările au 
fost terminate. Aceiași tineri 
care au ajutat voluntar la a- 
menajarea patinoarului pot fi 
întîlniți acum, în timpul lor 
liber, la patinaj.

Patinoarul este înzestrat și 
cu instalații pentru nocturnă.

Foto: AGERPRES

Fruntași
Ieri după-amiază, Comitetul 

orășenesc U.T.M. București a 
organizat la Casa de cultură a 
tineretului din raionul „Tudor 
Vladimirescu" o adunare la 
care au participat peste 500 de 
tineri din întreprinderi, institu
ții și școli, fruntași în munca 
patriotică. Din informarea pre
zentată, ca și din cuvîntul mul
tor participanți, au reieșit re
zultatele frumoase obținute de 
tineri la colectarea fierului 
vechi și în alte acțiuni de mun
că patriotică.

Astfel, în anul care a trecut 
s-au colectat și expediat oțelă- 
riilor patriei peste 76 000 de 
tone metale vechi, numeroși ti
neri au efectuat muncă patrio
tică pe șantierele de construc
ții, la lucrări edilitare, obiective 
social-culturale etc. Munca de-
pusă de tinerii din raioanele

în munca patriotică
23 August, 30 Decembrie, 16 
Februarie, V. I. Lenin, a fost în 
mod deosebit evidențiată cu 
prilejul adunării. S-a relevat de 
asemenea, participarea însufle
țită la muncă patriotică a tine
rilor din comunele subordonate 
orașului București care au reu
șit să repare și să întrețină 70 
km drumuri, să redea agricul
turii 39 ha, să irige 405 ha și 

)GfjcL.însilozeze o însemnat^ can
titate de furaje. 50 de organi
zații U.T.M. din Capitală pre
cum și numeroși tineri au pri
mit Diploma de onoare a Comi
tetului orășenesc U.T.M. Bucu
rești, precum și premii în o- 
biecte în valoare de 109 700 lei.

Cu prilejul adunării. Comite
tului raional U.T.M. 23 August, 
care a obținut rezultate deo
sebite, i-a fost înmînat Drapelul 
de organizație raională U.T.M.

tului la acțiunile de muncă pa
triotică desfășurate în 1963.

★

în fotografie, vă prezentăm 
cifiva dintre tinerii fruntași în 
munca patriotică (de la stingă 
la dreapta) : Gheorghe Simion, 
tinichigiu, Badea Moraru, sudor 
— Uzinele Chimice Romine, Ma
rin < Țuică -r-. constructor cen
trale telefonice — Electromag
netica, Aurel Paleologu — 
muncitor, secretar al organiza
ției U.T.M. nr. 3 — Electronica, 
Gheorghe Lupa — tehnician-te- 

lecomunicații.

I. BODEA

Foto : N. STELORIAN

La Festivalul

Laboratoare 
noi

La Institutul pedagogic de 
trei ani din București s-a ter
minat de curînd amenajarea 
noilor laboratoare de fizică a- 
tomică și moleculară, de radio- 
tehnică și televiziune și de fi
zică generală. Studenții Facul
tății de științe naturale din ca
drul institutului au și ei acum 
la dispoziție un laborator de 
fiziologie. Laboratoarele sînt 
dotate cu aparatură și mobi
lier modern.

(Agerpres)

Expoziție de artă 
populară

BAIA MARE (De la cores
pondentul nostru). — Joi după 
amiază la Negrești, centrul 
raionului Oaș, s-a deschis ex
poziția „Arta populară în 
Oaș“ organizată de comitetul 
raional pentru cultură și artă. 
Expoziția numără peste 200 
de exponate: costume pentru 
bărbați și femei tip Certeze și 
Bicsad, cele mai reprezentati
ve pentru această parte a ță
rii, precum și numeroase o- 
biecte datînd din secolul 
XVIII: geamuri sculptate pe 
motive populare din Negrești, 
farfurii, ștergare, cerge și alte 
țesături oșenești executate cu 
măiestrie. Ceramica specifică 
Oașului este reprezentată la 
expoziție prin valoroase lu
crări din ceramica de Vama, 
recunoscută în Maramureș 
pentru frumoasele farfurii, 
ulcioare, câni, și alte vase fru
mos ornamentate: Colțul des
tinat prezentării tipurilor 
vechi și noi do mobilier cas
nic oșenesc constituie, de a- 
semenea, un punct de atrac
ție al expoziției.

De la deschidere și pînă în 
prezent, peste 1000 de colec
tiviști, intelectuali și elevi au 
vizitat noua expoziție.

filmului la sate

fruntașă în mobilizarea tinere- Aproape 9 milioane de spectatorir

A luat sfîrșit Festi
valul filmului la sate. 
Această largă și popu
lară sărbătoare cine
matografică a fost ur
mărită cu interes în 
toate regiunile țării.

Timp de două luni, 
pe ecranele celor 4 500 
de cinematografe să
tești au rulat, în pre
mieră, 670 de filme 
artistice, documenta
re, de știință popu
larizată, de desene a- 
nimate și păpuși, rea
lizări de seamă ale 
studiourilor romînești 
și străine. Caravanele 
cinematografice au 
făcut ca această ma
nifestare a filmului 
să se desfășoare pînă 
în cele mai îndepăr
tate așezări ale țării 
— printre pescari în 
deltă, printre tăietorii 
de lemne din munți, 
printre constructorii 
de pe șantiere. Țăra

nii colectiviști au pri
mit cu interes noile 
filme romînești „Co- 
din“, „Lupeni 29", 
„Tudor", la prezen
tarea cărora au parti
cipat în unele comu
ne interpreții Ema- 
noil Petruț, Alexan
dru Virgil Platon, 
Răzvan Petrescu.

Pentru participanții 
la învățămîntul agro
zootehnic de masă au 
fost prevăzute cicluri 
speciale alcătuite din 
peste 100 de filme co
respunzătoare temati
cii cursurilor : „Po
rumbul hibrid asigu
ră recolte bogate", 
„Culturi intercalate și 
succesive", „Hormo
nii și viața plantelor", 
„Să dezvoltăm crește
rea păsărilor' etc. 
Prezentarea acestor 
filme contribuie la 
răspîndirea experien

ței înaintate, la popu
larizarea cuceririlor 
științei în domeniul 
agriculturii.

Proiecțiile au fost 
însoțite pretutindeni 
de variate manifes
tări cultural-artistice. 
Pe agenda festivalului 
au figurat astfel sim
pozioane, seri de în
trebări și răspunsuri, 
concursuri pe teme 
din filme, consfătuiri, 
recenzii de cărți, ex
poziții.

Larga popularitate 
de care s-a bucurat 
Festivalul filmului la 
sate din acest an își 
găsește expresie în 
marele număr de spec
tatori care au luat 
parte la manifestări : 
aproape nouă milioa
ne, cu un milion mai 
mulți față de anul 
trecut.

(Agerpres)

CĂLĂTORIA CĂRȚI L
arafrazînd o zi
cală populară, aș 
spune: „Multe
vede omul cît 
trăiește !** Căci 
am văzut foarte 
multe. Intr-o ju

mătate de veac de-acum 
vezi cît altădată în trei 
veacuri. Cînd un om vîrstnic 
se uită azi în urmă, și vede 
cîte și ce adînc s-au schim
bat are sentimentul că tră
iește de două sute de ani.

Așa, de pildă, eu am trăit 
vremea cînd recrutul dus la 
cazarmă îl ruga, cu-o carte 
poștală în mînă, pe „domnul 
sergent" să-i scrie o epistolă 
iubitei sale rămase în sat, iar 
cînd primea scrisoare de la 
ea, scrisă de mîna învățătoru
lui, umbla cu ea, din om în 
om, să i-o citească. Așadar, 
tinerii aceștia nu-și puteau 
mărturisi, ei între ei, în taină, 
nici cele mai intime sentimen
te. Iar, odată, doi intelectuali 
au fost arestați și condamnați 
la mulți ani grei de închisoa

re fiindcă au fost prinși răs- 
pindind prin sate o broșură 
ce conținea, nimic altceva, de- 
cît constituția țării.

După 1907, un boier, sena
tor în sfatul țării, a cerut și 
el nici mai mult nici mai pu
țin decît să se desființeze șco
lile primare de la țară, fiind
că țăranul e făcut să mun
cească de cînd se naște pînă 
moare, că asta e soarta lui, nu 
să învețe. Boierul care a cu
tezat să scrie chiar o carte cu 
năzdrăvănia asta, s-a expri
mat chiar figurativ: „cizmele 
făcute să meargă prin noroi, 
n-au nevoie să fie văxuite".

Nu-i așa că dumneavoastră 
tinerilor asemenea lucruri vi 
se par de necrezut?

Și cu toate acestea scriitorii 
vremii, maestrul Mihail. Sado- 
veanu le-a consemnat pe ve
cie în nuvelele și romanele 
sale; sentința de condamnare 
a celor doi intelectuali există, 
or fi trăind și gardienii lor, 
iar cartea cu pricina se află

Demosfene Botez

teafără la muzeul scriitorilor 
din șoseaua Kiseleff.

Iată însă că astăzi, prin iz- 
bînda luptei poporului, și în
țelepciunea conducătorilor săi, 
ni-i dat să vedem țărani lu
minați care știu agrozooteh-

Răspunzînd acestei tumul
toase nevoi de a cunoaște, s-a 
luat inițiativa de a organiza o 
luna a cărții la sate. Sîntem, 
acum, la începutul lui februa
rie, al acestei luni a cărții la 
sate, din acest an 1964. Un

LUNA CĂRȚII
LA SATE

nie, cunosc ce se întîmplă în 
lume, citesc literatură, ascultă 
radio.

Iată că acum, în lunile de 
iarnă, cînd cîmpul înghețat 
zace sub zăpezi, și doar grîul 
de toamnă mai lucrează acolo 
pe ascuns, țăranul simte ne
voia de ceva mai mult decît o 
carte la întîmplare.

întreg program bogat re
glementează manifestările de 
la sate legate de acest e- 
veniment. Sute de mii de 
cărți au luat drumurile sa
telor, a zecilor de mii de sate 
din țară, pentru a ajunge și 
în cel mai îndepărtat cătun, 
din Deltă, pînă-n înălțimile 
Carpaților. Miile de biblioteci

OR
vor însemna case de întîlnire 
a țăranilor, tineri și vîrstnici 
pentru a învăța „ce și cum să 
citească", pentru a cunoaște 
ce anume s-a scris mai fru
mos, și în ce scoarțe de carte 
vor găsi un răspuns la ceea ce 
frămîntă sufletul lor : proble
me de știință, de viață sau de 
artă.

Cartea literară șl de artă 
nu le este străină. îndemnul 
spre frumos îl poartă nesatis
făcut în inima lor, de mii de 
ani, fără ca cineva să se fi 
gîndit a-i da o înfăptuire. Ță
ranii știu, prin ei înșiși ce 
este literatura și ce este arta : 
au făcut doar ei cea mai fru
moasă literatură, de la care 
s-au inspirat cei mai de sea
mă scriitori culți. Doar și în
vățatul Eminescu a fost unul 
din elevii poeziei populare. 
Țăranii știu ce-i arta : au in
ventat cele mai frumoase și 
mai pline de viață dansuri, au 
dat lumii întregi o muzică de 
o rară v"1- ro. a-i c’opljt ar
tistic, piatră și lemn.

îi văd parcă azi cu ochii 
răsfoind cărțile noi sosite la 
unitățile cooperatiste din sat, 
aplecați deasupra foilor, ale- 
gînd cu chibzuință cele ce îi 
atrag mai mult. Undeva în 
casa lor nouă, de cărămidă de 
astă dată și nu acoperită cu 
paie, — nu doar după o grin
dă, unde nu ar încăpea, ci pe 
niște rafturi, în care odinioa
ră vor fi fost înșirate căni și 
ulcele, se vor alinia, cotor 
lîngă cotor, cărțile noi din re
colta acestei luni a cărții la 
sate.

Iar la căminele culturale, în 
casele de cultură ca și în să
lile de spectacole, scriitorii 
porniți să ducă rodul muncii 
lor la aceia cărora le este 
destinat, vor cuvînta arătînd 
importanța acestui evenimenl 
al cărții, și vor citi din ope- 
r?1? lor.

(Continuare în pag. a Ill-a)
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Au fost realizate prototipuri 
de mașini și utilaje moderne 
printre care: instalația de fo
raj de 315 tone pentru adîn- 
cimi de 6 000 m, ai cărei para
metri de funcționare se situea
ză la nivelul celor mai bune 
instalații similare produse pe 
plan mondial.

S-a extins automatizarea 
proceselor de producție în in
dustria siderurgică, industria 
construcțiilor de mașini, indus
tria petrolului și gazelor, in
dustria chimică, industria tex
tilă» .

A crescut în continuare gra-

II. Agricultura și silvicultura
’ Iii ânul 1963 a continuat ac- 

țiiinea de consolidare economi- 
co-6rganizatorică a gospodă
riilor agricole colective, de lăr
gire a bazei tehnice materiale 
a agriculturii și de creștere a 
producției.

La sfîrșitul anului 1963, în 
agricultură au existat 637 gos
podării agricole de stat, cu o 
suprafață agricolă de 1,9 mi
lioane ha, 4 907 gospodării a- 
gricole colective cu o suprafa
ță agricolă de 9,1 milioane ha 
și 256 stațiuni de mașini și 
tractoare.

Agricultura a primit 10 300 
tractoare fizice, 10 100 semă
nători mecanice, 3 600 combi
ne pentru recoltatul cerealelor 
păioase, precum și un număr 
important de alte mașini agri
cole.

Lă sfîrșitul anului, • agricul
tura dispunea de cca 65 000 
tractoare fizice, 62 000 semă
nători mecanice, 32 100 combi
ne pentru păioase, precum și 
alte numeroase mașini care 
contribuie la ridicarea gradu
lui de mecanizare a lucrărilor 
agricole.'

Suprafața arabila ce revine 
în medie pe un tractor fizic a 
scăzut de la 270 ha în 1959 la 
150 ha în 1963.

Stațiunile de mașini și trac
toare au executat 29.9 milioane 
ha arătură normală, realizîn- 
du-și planul în proporție de
101.4 la sută. Față de anul 
1962,, volumul lucrărilor execu
tate a.crescut cu 9 Ia sută, iar 
față de 19,59 db 3 .Qn.

Snau efectuat în coriUhUare 
lucrări de îndiguiri și desecări 
îri lunca inundabilă a Dunării, 
pe o suprafață de 97 000 ha.

în anul 1963 s-au folosit cu 
84 la suta, mai multe îngrășă
minte chimice decît în 1962. 
Ca și în ațiii precedenți, cea 
mar mare parte a îngrășămin
telor chimice a fost destinară 
gospodăriilor agricole de stat, 
precum și gospodăriilor agri
cole colective pentru cultiva
rea plantelor tehnice.

In condiții climaterice care 
nu au fost favorabile în toate 
regiunile țării, datorită aplică
rii pe o scară mai largă a mă
surilor agrotehnice în special 
la întreținerea culturilor în 
anul 1963 s-a obținut o pro
ducție totala de cereale de cca
10.4 milioane tone, cu aproape 
700 000 tone mai mult decît în 
anul 1962. Producția totală de 
grîu-secară a fost de 3,9 mi
lioane tone, cea de porumb 
boabe a fost de aproape 6 mi
lioane tone, de floarea-soare
lui de peste 500 mii tone, de 
cartofi de 2,7 milioane tone, de 
legume de peste 1,7 milioane 
tone.

O contribuție importantă Ia 
creșterea producției agricole 
au adus-o gospodăriile agricole 
de stat, oare au obținut în me
die la ha 1970 . kg grîu, 2 840 
kg porumb boabe, 1610 kg 
floarea-soarelui, producții mult 
superioare nivelului realizat 
pe întreaga agricultură.

în perioada 1960—1963 s-a 
obținut în medie pe an o pro-

III. Transporturi
In anul 1963 volumul măr

furilor transportate a crescut 
față de 1962 cu 12 la sută, par
cursul mărfurilor cu 15,1 la 
sută, iar parcursul călătorilor 
cu 7,4 la sută.

In transporturile feroviare, 
planul a fost îndeplinit în pro
porție de 100,8 la sută la măr
furi expediate, 102,8 la sută la 
parcursul mărfurilor și 98,71a 
sută la parcursul călătorilor, 
înregistrîndu-se creșteri față 
de anul precedent de 8,3 la 
sută la mărfuri expediate, 9.6 
la sută la parcursul mărfuri
lor, și 4,1 la sută la parcursul 
călătorilor.

Calea ferată a fost înzestra
tă în cursul anului 1963 cu 58 
locomotive Diesel electrice 
(transportul cu tracțiune Die
sel electrică reprezentînd 181a 
sută din volumul total al tra
ficului de mărfuri) și 4 330 va
goane de marfă (în echivalent 
pe 2~'oșii).

S-au executat noi lucrări 
pentru modernizare, sistema
tizare și centralizare electrodi- 
namică în stațiile de cale fe
rată. 

dul de mecanizare a lucrări
lor grele și cu volum mare de 
muncă în exploatările forestie
re, exploatările carbonifere, 
recoltarea stufului etc.

Productivitatea muncii a 
crescut pe ansamblul indus
triei cu 8 la sută față de anul 
1962.
Antrenați în întrecerea socia

listă. oamenii muncii din in
dustrie au obținut succese im
portante în reducerea cheltuie
lilor de producție, ceea ce a 
dus la îndeplinirea planului 
prețului de cost și la obținerea 
de economii peste plan de 700 
milioane Iei.

ducție totaiă de cereale de 10 
milioane tone, față de 9 mi
lioane tone media anilor 1956- 
1959, la floarea-soarelui s-au 
obținut 490 mii tone față de 
320 mii tone.

în anul 1963 s-au executat 
arături de toamnă pentru cul
turile de primăvară pe o su
prafață de cca. 4 milioane ha, 
realizindu-se cea mai mare su
prafață de arături de toamnă 
din agricultura noastră.

Pentru recolta anului 1964 
s-au însămînțat 3.2 milioane ha 
cu grîu-secară, cu cca. 200 
mii ha mai mult decît pentru 
recolta anului 1963, la un ni
vel agrotehnic superior.

In anul care a trecut s-a 
plantat în masiv pe terenuri 
improprii altor culturi, (deal, 
coline, terase etc.) o suprafață 
de cca 17 000 ha viță de vie și 
peste 50 000 ha livezi.

în anul 1963. datorită măsu
rilor de stimulare a creșterii 
animalelor, efectivele de ani
male din R. P. Romînă au spo
rit față de anul 1962 Ia bo
vine, ovine și maiJa 
porcine-matcă.

Rezultate remarcabile s-au 
obținut în ce privește crește
rea șeptelului în gospodăriile 
agricole de stat (G.A.S.) și gos
podăriile agricole colective 
(proprietate obștească). La 
sfîrșitul anului 1963 existau în 
aceste gospodării 2.4 milioane 
bovine din care aproape 1 
milion vaci și juninci. 2,3 mi
lioane porcine. 6.3 milioane o- 
vine, înregistrîndu-se;Tațâ' de 
anul trecut un spor de aproape 
400 000 bovine, din care vaci și 
juninci peste 150 000, de 700 000 
ovine ; efectivul de porcine s-a 
menținut la același nivel.

în anul 1963 s-a desfășurat 
în continuare, cu bune rezul
tate. acțiunea de profilare și 
specializare a producției vege
tale și animale (fin gospodăriile 
de stat.

Intrările în fondul de stat 
de produse agricole au sporit 
în anul 1963 față de 1962 la 
cereale cu 15 la sută, la floarea 
soarelui cu 11 la sută, la sfe
clă de zahăr cu 11 la sută, la 
legume cu 24 la sută, la fructe 
de 2 ori. la lapte cu 3 la sută, 
la lînă cu 2 la sută, din care 
lînă fină și semifină cu 9 Ia 
sută.

în urma măsurilor de redis
tribuire a cadrelor de specia
liști agricoli și a repartizării 
absolvenților învățămîntului 
agrozooveterinar, peste 18 000 
cadre cu pregătire superioară 
lucrează în agricultură.

In anul de învățămînt 1963/ 
1964 frecventează cursurile a- 
grozootehnice 932 000 colecti
viști și lucrători din gospodă
riile agricole de stat și stațiu
nile de mașini și tractoare, cu 
138 000 mai mulți decît în a- 
ițul precedent.

în silvicultură s-au executat 
lucrări de împăduriri pe o su
prafață de 71 530 ha, planul 
fiind îndeplinit în proporție de
102.2 la sută.

în

de

cu 
că-

ge-

Indicatorii de utilizare a 
materialului rulant s-au îm
bunătățit față de anul prece
dent

Productivitatea muncii 
transporturile feroviare 
crescut cu 5,3 la sută fată 
anul 1962.

în transporturile de mărfuri 
cu mijloace auto, volumul 
mărfurilor expediate a crescut 
cu 15,6 la sută față de anul 
1962, parcursul mărfurilor 
25,5 la sută, iar parcursul 
lătorilor cu 22,3 la sută.

Parcul auto de deservire 
nerală a fost dotat cu 4192 
autocamioane și autobasculan
te, cu peste 600 autobuze și 
181 alte autovehicule.

In perioada 1960—1963 au 
fost modernizate drumuri na
ționale în lungime de 1 490 km.

Capacitatea de transport a 
flotei comerciale a sporit prin 
dotarea acesteia cu noi nave 
maritime și fluviale.

Transportul de mărfuri e- 
fectuat cu flota fluvială a cres
cut față de 1962 cu 20,2 la sută 
la mărfuri expediate și cu 11.7 
la sută la parcursul mărfu
rilor.

Volumul transporturilor de 
mărfuri pe cale maritimă a 
crescut fată de anul 1962 cu 
44,9 la sută la mărfuri expe
diate, și cu 54.8 la sută la par
cursul mărfurilor.

IV. Investiții-Construcții
Volumul investițiilor realizat 

din fondurile statului în 1963 
a însumat 34.5 miliarde iei. cu 
cca. 23 miliarde lei mai mult 
decit in 1962.

Creșterea venitului național 
a creat condiții ca în perioada 
1960—1963 să se efectueze in
vestiții din fondurile statului 
de cca. 117 miliarde lei, aproa
pe de 2 ori mai mult decit in 
cei patru ani precedenți. Din 
volumul investițiilor pentru a- 
ceastâ perioadă. 62.1 miliarde 
lei au fost destinate industriei. 
18 miliarde lei agriculturii,
10.4 miliarde Iei pentru trans
porturi. Pentru construcții de 
locuințe s-au alocat în primii 
patru ani ai sesenalului 8.1 mi
liarde lei.

Volumul fondurilor fixe puse 
în funcțiune in 1963 a fost de 
26.0 miliarde let

în industria republicană au 
fost date in funcțiune între
prinderi și secții noi și s-a 
continuat dezvoltarea capacită
ților de producție la întreprin
derile existente.

Au fost Duse în funcțiune: 
în industria energiei elec

trice. Centrala electrotermică 
Luduș cu o putere de 100 MW. 
hidrocentralele Roznov I și 
Roznov II cu o putere de 21 
MW, Centrala de termoficare 
..23 August" București, noi 
grupuri electrogene la centra
lele existente cu o putere de 
peste 100 MW, linii de înaltă 
tensiune de 400 kV în lungime 
de 207 km. de 220 kV în lun
gime de 141 km si de 110 kV in 
lungime de 571 km.

în industria metalurgiei fe
roase și neferoase, Uzina me
talurgică Iași cu o capacitate 
de 80 000 tone/an țevi instalații 
și 20 000 tone/an țevi construc
ții, Uzina de cupru Baia Mare 
cu o capacitate de 20 000 tone/ 
an cupru electrolitic, la Fabri
ca de aglomerare din cadrul 
Combinatului siderurgic Hune
doara* o' capacitate de 750 000 
tone/an. la Combinatul side
rurgic Reșița instalația de gra- 
nulare a zgurei cu o capacitate 
de 500 000 tone/an. la Uzina 
..Industria Sîrmei" Cîmpia 
Turzii trăgăioria de bare cu 
o capacitate de 1 000 tone/an. 
sporirea capacității trăgătoriei 
de sirmă zincată electrolitic 
cu o capacitate de 5 000 tone/ 
an și sporirea capacității tră
gătoriei de sirmă din otel 
moale cu încă 6 000 tone/an.

In industria construcțiilor de 
mașini și a prelucrării metale
lor, Fabrica de armătură nefe
roase și echipament metalic 
București cu o capacitate de 
1 300 tone an armături. Uzi
na mecanică Suceava, s-au 
dezvoltat capacitățile de pro
ducție la mașini-unelte grele, 
locomotive Diesel electrice, 
autocamioane, autoutilitare, 
rulmenți, televizoare, aparate 
de radio etc.

în industria chimiei la 
Combinatul de cauciuc sinte
tic și produse petrochimice 
Onești o capacitate de 50 000 
tone/an cauciuc sintetic și Fa
brica de stiren și polistiren 
cu o capacitate de 6 500 tone an 
polistiren.

în industria lemnului Fa
brica de mobilă Dej cu o 
capacitate de 15 000 garnituri 
dormitoare convenționale an, 
la Complexul pentru indus
trializarea lemnului Pitești o 
capacitate de 18 000 mean

V. Circulația mărfurilor
au fost puseIn anul 1963 

la dispoziția populației canti
tăți sporite de mărfuri, într- 
un sortiment mai bogat și de 
mai bună calitate.

S-au vîndut prin comerțul 
socialist mărfuri în valoare 
de 57,5 miliarde lei, cu 7,7 la 
sută (în prețuri comparabile) 
mai mult decît în anul prece
dent ; desfacerile de mărfuri 
alimentare, inclusiv alimenta
ția publică, au crescut cu 10,1 
la sută, iar a 
tare cu 5,8 la 
da 1960—1963 
trat de la an 
importante ale volumului des
facerilor, ritmul mediu anual 
fiind de 12,7 la sută, față de
12,2 la sută prevăzut în Di
rectivele Congresului al III- 
lea al P.M.R.

Desfacerile principalelor 
mărfuri au sporit față de anul 
1962 după cum urmează: la 
pîine cu 10 ia sută, făină cu

celor nealimen- 
sută. în perioa- 

s-au înregis- 
la an creșteri

Numărul pasagerilor trans
portați pe cale aeriană a sporit 
cu- 51.5 la suta față de anul 
precedent, din care pe linii in
ternaționale cu 77.6 la sută.

placaj. 35 000 tone an plăci 
fibrolemnoase, 250 000 mp/an 
parchete. 250 000 mp an uși- 
ferestre și 8 000 mc piese 
semifabricate'an, la Comple
xul pentru industrializarea 
lemnului Comănești o capaci
tate de 18 000 mc an placaj 
și 35 000 tone an plăci fibro- 
lemnoase. la Complexul pen
tru industrializarea lemnului 
Pipera c capacitate de 10 000 
tone an înnobilare plăci și 
385 000 mp an uși la Comple
xul pentru industrializarea 
lemnului Gherla o capacitate 
de 300 000 bucan scaune, la 
Fabrica de mobilă Iași o capa
citate de 600 000 buc an scau
ne curbate, la Complexul pen
tru industrializarea lemnului 
Suceava o capacitate de 60 000 
mp/an uși-ferestre. la Com
plexul pentru industrializarea 
lemnului Rm. Vilcea o capa
citate de 210 me an lignofoî.

In industria materialelor 
de construcții la fabricile de 
ciment de la Medgidia și Tur
da 4 linii de ciment cu o ca
pacitate totală de 1280 mii 
tone an ciment și a crescut 
capacitatea întreprinderilor de 
prefabricate din beton „Pro
gresul" București și Roman cu 
încă 24 000 me an.

In industria alimentară la 
Fabrica de conserve Zagna— 
Vădeni o capacitate de 3 500 
tone/an conserve sterilizate și 
la Fabrica de zahăr Tg. Mureș 
o capacitate de 1650 tone 
sfeclă prelucrată/24 ore, 7 fa
brici de pline cu o capacitate 
totala de $21 tone/24 ore în lo
calitățile Giurgiu, Hîrșova, Tg. 
Ocna, Bocșa, . Mediaș. Tîmă- 
veni și Prundul Bîrgăului.

Se desfășoară m ritm susți
nut lucrările 
pe șantierele unor importante 
obiective ale planului de șase 
ani cum sint ? Combinatul si
derurgic Galați. Combinatul 
siderurgic Hunedoara, Combi
natul siderurgic Reșița, Hi
drocentrala .,16 Februarie" de 
pe Argeș. Centrala electrică 
de termoficare Craiova, Com
binatul de îngrășăminte azo- 
îoase Tg. Mureș, Combinatul 
de îngrășăminte chimice Tr. 
Măgurele, Combinatul de 
chimizare complexă a gazelor 
naturale Craiova. Uzina de a- 
luminâ Oradea. Uzina de alu
miniu de la Slatina, Combi
natul petrochimic Brazi, Com
binatul de celuloză și hirtie 
Dej, Combinatul de celuloză 
Suceava, Combinatul de celu
loză și hirtie din paie Călărași. 
Fabrica de celofan, celofibră 
și sulfura de carbon și Fabri
ca de rețele cord vîscoză de 
mare rezistență din cadrul 
grupului industrial Brăila.

In anul 1963. fondurile de 
investiții au fost folosite mai 
judicios, s-au obținut progre
se în scurtarea termenelor de 
punere in funcțiune a noilor 
obiective importante, s-au re
alizat lucrări la un nivel teh
nic și calitativ mai ridicat, 
s-au concentrat fonduri de 
investiții și mijloace materia
le pe principalele lucrări pro
ductive, aprovizionarea șanti
erelor a decurs în condiții 
mai bune, a crescut înzestra
rea tehnică și experiența or
ganizațiilor de construcții- 
montaj, ceea ce a dus la creș
terea eficienței economice a 
investițiilor.

de construcții

13 la sută, mălai cu 29 la sută, 
paste făinoase cu 4 la sută, o- 
rez cu 7 la sută, ulei cu 21 la 
sută, zahăr cu 8 la sută, lapte 
cu 9 la sută, unt cu 7 la sută, 
pește proaspăt cu 48 la sută, 
semiconserve de pește cu 27 
la sută, conserve de pește cu 
18 Ia sută, produse zaha
roase cu 4 la sută, vin cu 
16 la sută, bere cu 11 la sută, 
fructe proaspete cu 28 la sută, 
legume cu 10 la sută, ouă cu 
6 la sută. Au crescut desface
rile la : tricotaje cu 9 la sută, 
confecții cu 5 la sută, încăl
țăminte fețe de piele cu 7 la 
sută, articole electrotehnice cu 
28 la sută etc. La came și pre
parate de carne se înregistrea
ză o scădere (de 6 la sută) 
față de anul 1962.

Desfacerile de mărfuri de 
folosință îndelungată au con
tinuat să crească într-o mă
sura însemnată în special la : 
mobilă cu 11 la sută, aparate 
de radio cu 14 la sută, televi
zoare cu 71 la sută, mașini e- 
lectrice de spălat rufe cu 14 

la sută, frigidere cu 44 la sută, 
aspiratoare cu 91 la sută, bi
ciclete cu 29 la sută etc.

S-a lărgit rețeaua de desfa
cere și s-a îmbunătățit înzes
trarea ei cu utilaje comer
ciale.

In anul care a trecut R. P.

VI. Realizări 
îmbunătățirii condițiilor de viață 

aie oamenilor muncii
calcule preliminare, 

național a crescut 
cca. 7 la sută față

în 
de

e- 
de

sută mai 
din care

au 
cu 
in 
în

După 
venitul 
1963 cu 
1962.

Numărul salariaților din 
conomia națională a fost 
3 930 000, cu 190 000 mai mare 
decît în anul 1962 și cu 870 000 
față de 1959.

Salariul real a crescut cu 
4.6 la sută față de 1962.

Soldul depunerilor la C.E.C. 
a fost cu 44,7 la sută mai 
mare decît în 1962, iar numă
rul depunătorilor a crescut cu
13.2 la sută.

Pentru acțiuni social-cultu- 
rale s-a cheltuit de la buge
tul statului suma de 18,9 mi
liarde lei, cu 7,8 la 
mult decît în 1962, 
pentru :

— învățămînt 5,5 
lei, cu 10,1 la sută 
decît în 1962 ;

— cultură și știință 1,5 mi
liarde lei. cu 18,2 la sută mai 
mult decît în 1962 ; .

— sănătate 4,1 miliarde lei, 
cu 7.6 la sută mai mult decît 
in 1962 :

— asigurări sociale 4.5 mi
liarde lei, cu 7,6 la sută mai 
mult decît în 1962 ;

— alocații de stat pentru 
copii 2.4 miliarde lei, cu 12,1 
la suta mai mult decît în 1962.

Pentru obiecte' social-cultu- 
rale s-a investit dip. fondurile 
statului suma de 1003 milioa
ne lei. din care 551,7 milioane 
•ei pentru învățămînt și 343.6 
milioane lei pentru ocrotirea 
sănătății.

In primii patru ani ai pla
nului de șase ani au fost con
struite din fondurile statului 
161 800 apartamente conven
ționale.

In : aceeași perioadă popu
lația. in special cea din me
diul rural, și-a 
fonduri proprii 
ințe.

S-a dezvoltat 
baza materială _____ ,____
tului. In anul 1963 în învăță- 
mi n tul de cultură generală au 
fost construite cca. 4200 săli 
de clasă. învățămintul profe
sional și tehnic a fost, de ase
menea, înzestrat cu noi săli 
de cursuri, laboratoare, atelie
re. Au fost construite noi că
mine studențești cu 2 300 
locuri și cantine cu o capaci
tate de deservire de 1860 
locuri într-o serie.

In anul școlar 1963/1964 în 
învățămintul de toate gradele 
a fost cuprins un număr 
3 443 000 elevi și studenți.

în învățămintul mediu 
cultură generală numărul 
levilor a ajuns la 376 500, 
13 la sută mai mulți decît 

anul școlar precedent.
In învățămintul profesional 

fost înscriși 188 300 elevi, 
11 la sută mai mulți decît 
anul școlar 
învățămintul

miliarde 
mai mult

construit din 
383 000 locu—

in continuare 
a învățămîn-

de

de 
e- 
cu 
în

precedent, iar 
tehnic și teh-

de Statistică deDirecția Centrală
pe lingă Consiliul de Miniștri

al R. P. Romine

Ceea ce știi, învață-1 și pe ceilalți — iată cum gîndește tînărul Andrei Tănase din sec
ția croit a Fabricii „Flacăra roșie" din Capitală. El reușește să economisească lunar între 
800—1000 dm. p. piele. Cum face aceasta? Iată-1 împărtășindu-și experiența tinerelor 

Gheorghita Popescu, Raiila Cutoș și Georgeta Ene.
Foto : N. STELORIAN .

în domeniul

Romină a avut schimburi co
merciale cu peste 80 de țări 
și a participat la 29 tîrguri și 
expoziții internaționale.

Volumul comerțului exteri
or al R. P. Romine a crescut 
cu 10.3 la sută față de anul 

Ia radio și 
ajuns la 

la sută mai

nic de maiștri 72 000 elevi, cu 
12 la sută mai mulți decit in 
anul școlar 1962/1963.

Numărul studenților înscriși 
în anul universitar 1963/1964 
este de 112 600, cu 14 la sută 
mai mulți decît în anul uni
versitar precedent; din aceș
tia 41 la sută urmează cursu
rile facultăților tehnice și a- 
gronomice.

In anul 1963 au absolvit șco
lile profesionale și medii-teh- 
nice 61 400 tehnicieni și mun
citori calificați, 
de învățămînt 
specialiști.

A continuat 
baza materială 
artei.

In anul 1963 au fost date în 
folosință cinematografe la o- 
rașe cu 3 700 locuri și au cres
cut cu 700 instalațiile cinema
tografice la sate.

Abonamentele 
radioficare au
2 549 000, cu 7,5 
multe decît în anul precedent. 
A continuat să se dezvolte ra
pid rețeaua de televiziune. în 
anul 1963 au fost date în ex
ploatare încă 4 stații de tele
viziune la Iași, Oradea, Cluj și 
Timișoara, Numărul abonați- 
]or la televiziune a fost cu 64 
la sută mai mare decît: în anul 
1962.

în anul 1963 au fost editate
3 268 titluri de cărți și* broșuri, 
într-un tiraj de 57,2 milioane 
exemplare. Tirajul anual al 
ziarelor a fost de 1 044 milioa
ne exemplare, iar al revistelor 
de 89 milioane exemplare.

A continuat să se îmbunătă
țească asistența medico-sani- 
tară a populației. Numărul 
circumscripțiilor medico-sani- 
tare a ajuns la 3 841, din care 
în mediul rural 2 853. al case
lor de naștere la 1043. în anul 
1963 reveneau în medie 700 
locuitori la un medie.

în anul care a trecut au be
neficiat de odihnă și trata
ment în stațiuni balneo-clima- 
terice, tabere și colonii de co
pii peste 740 000 persoane.

Activitatea de gospodărie 
comunală s-a dezvoltat față 
de anul 1962. Rețeaua de dis
tribuție a apei s-a mărit cu 
peste 370 km, iar cea de gaze 
cu peste 260 km. In perioada 
1960—1963 au fost electrificate 
2 500 sate.

La 1 ianuarie 1964 populația 
țării a ajuns la 18 877 000 lo
cuitori.

iar institutele 
superior 11 700

să se dezvolte 
a culturii și

★

Rezultatele obținute în anul 
1963 în industrie, agricultură, 
construcții, cultură și sănăta
te, în ridicarea necontenită a 
nivelului de trai al întregului 
popor muncitor, reprezintă un 
însemnat progres în înfăptui
rea obiectivelor stabilite de 
cel de al III-lea Congres al 
Partidului Muncitoresc Romîn.

Un aspect dintr-o secție a Fabricii de oxigen din Capitală 
Foto t AGERPRES

CONSTRUCȚII NOI
Datorită bunei organizări a 

lucrului pe șantiere, în nume
roase orașe și centre muncito
rești din regiunea Mureș Au
tonomă Maghiară, constructorii 
de locuințe lucrează în prezent 
la finisarea a aproape 600 de 
apartamente.

Anul acesta, în regiune, vor 
fi date în folosința oamenilor 
muncii peste 1 800 de aparta- 

. mente și numeroase alte con- 
: sțrucții de folos obștesc : școli, 
cămine culturale, cinematogra
fe, dispensare și altele.
' La “ ’ ’
Karl

Tg. Mureș, pe străzile 
Marx și Tudor Vladimi-

Odihnă
aceste zile,î«

Predealul cunoaște o 
vie. animație. Nume
roși oameni ai mun
cii au sosit în stați
une pentru a-și pe
trece concediul de 
odihnă. Pentru ei, 
conducerea Casei de 
cultură din Predeal 
organizează multiple 
manifestări cultural- 
artistice ca: simpo
zioane
literare, 
audiții

științifice si 
conferințe, 

muzicale,

Colectivul secției reparații 
sonde din Schela Gura Ocniței, 
condus de maiștrii Gheorghe 
Aldea și Ion Dinescu, a dobîn- 
dit primele succese din acest 
an. în prima jumătate a lunii 
ianuarie s-au redat producției 
3 sonde care de mai mult timp 
erau inactive. La obținerea a- 
cestui succes s-a evidențiat în 
mod deosebit brigada de son

Bogată activitate culturală
de iarnă, la 
din comuna

In serile lungi 
căminul cultural 
Dolboșeți, raionul Bozovici, se 
organizează numeroase acțiuni 
interesante: șezători literare, 
călătorii imaginare pe harta 
țării, vizionări de filme, se 
prezintă recenzii a.îe unor ro- 

rescu se vor deschide în primM* 
vară două mari șantiere de Io1' 
cuințe. Pe aceste șantiere, vor 
fi ridicate și 5 blocuri cu cîte 
9 etaje la a căror construcție 
se va folosi, pentru prima dată 
în regiune, metoda cofrajelor 
glisante. Un volum mare dă 
construcții de locuințe se va 
realiza și în orașele și centrele 
muncitorești Reghin, Odorhei, 
Bălah, Toplița și Tîrnăveni.

VULCAN ION
corespondent voluntar

plăcută
te-am visat" etc. Din 
numărul mare de 
concurențl au fost 
premrați: Gae Șerbă- 
nescu, muncitor fo-

concursuri sportive, 
excursii prin O.N.T. 
etc.

Zilele trecute, cu 
oamenii muncii aflați 
la odihnă s-a orga- restier I.F.T. Curtea 
nizat un concttrs pe 
tema „Cine c>ntă 
mai frumos".

Repertoriul 
cursului a inclus cr 
teva din cele mai în
drăgite melodii 
populare romînești 
ca: „Lenuța mea", 
„Foaie verde și-o 
alună", „Astă noapte

Silviu 
inginer 

Timișoara, 
Gheorghiu, 

l.F.A.
cori

de Argeș, 
Munteanu, 
D.G.A. 
Ioana • 
tehnician 
București.

THEODOR 
MANCAȘ 

corespondent 
voluntar

dori condusă de comunistul 
Dumitru Nicolae.

Prin reactivizarea acestor 
sonde producția de țiței extrasă 
a crescut simțitor. Recent, au în
ceput lucrările de reactivizare 
a încă trei sonde.

ION MOLDOVEANU 
mecanic

mane etc., la care participă un 
mare număr de tineri. O aten
ție deosebită se acordă pregă
tirii formațiilor artistice de a- 
matori pentru cea de a doua 
etapă a celui de-al VII-lea 
concurs. Recent brigada artis
tică de agitație a prezentat 
programul intitulat „ Satul 
nostru-i ca o floare", iar echi
pele de teatru și dansuri au 
susținut și ele cite un specta
col. Tot cu scopul verificării 
stadiului de pregătire, forma
țiile noastre artistice prezintă 
în aceste zile programele lor 
și pe scenele căminelor cultu
rale din comunele învecinate.

NICOLAE GHERMAN
profesor

La cercul 
de matematică

Cercul de matematică din 
școala noastră se bucură de o 
mare participare a elevilor — 
iubitori ai acestei științe. Ac
tivitatea din cerc i-a ajutat 
pe mulți dintre ei să apro
fundeze problemele de mate
matică, să obțină rezultate 
foarte bune la cursuri. în ac
tivitatea cercului s-au evi
dențiat elevii Iacob Borș, 
Gavril Onac, Vasile Rusu și 
Dumitru Rusu din clasa a Xl-a, 
Vasile Plosca din clasa a X-a 
R, Ignat Sarac, Vasile Moldo
van din clasa a IX-a B, loan 
Boierescu, loan Cubleșan și 
Vasile Boca din clasa a IX-a 
A și alții.

Cercul le-a dezvoltat și in
teresul de a rezolva problem! 
apărute în Gazeta „Matemati
că și Fizică“, de a colabori 
la această revistă.

LETIȚIA DARABAN 
elevă

Școala medie Sărmaj
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DIN ÎNDEMNUL
CONȘTIINȚEI
SOCIALISTE" Sînteți chemați să înfățișați fapte și mtimplări din cea mai 

fierbinte actualitate și. de asemenea, să evocați acele mo
mente — pe care le-ați cunoscut — din anii construcției so
cialiste, grăitoare pentru evoluția eroilor lor. pentru forma
rea omului nou in patria noastră.Milioane de oameni ai muncii lucrează pe ogoa

rele patriei. Cit de uriaș este drumul pe care l-au 
străbătut în acești 20 de ani care au trecut de la 
Eliberare !

Concursul e deschis tuturor corespondenților vo
luntari și membrilor cercurilor literare. Spre deo 
sebire de alte concursuri, la cel pe care îl deschi
dem acum și care va avea o durată mai lungă de 
desiășurare, premiile vor ii acordate la sfîrșitul fie
cărei luni celor mai activi corespondenți, pentru 
cele mai bune materiale trimise redacției.

Ini deschide larg porțile științei agrozootehnice; 
rețineți fiecare fapt vrednic de luare aminte și sem
nificativ pentru întărirea atitudinii înaintate față 
de muncă, față de bunurile obștești; prin scrisul 
vostru, în relatarea concretă a întîmplărilor și por
tretizarea eroilor acestor întîmplări, iaceți să se 
vadă lumina vie a conștiinței socialiste în rîndurile 
colectiviștilor noștri !

Pentru a măsura aceste enorme distanțe, apleca- 
ți-vă cu atenție asupra faptelor pe care le săvîrșesc.

Scrieți despre eforturile lor pentru obținerea 
unor roade tot mai bogate în toate ramurile de 
producție ; zugrăviți interesul cu care lumea sătu

Concursul „Scinteii tineretului"
Consiliul Superior al Agriculturii

plante tehnice

Z/f îmi - 0 PELICULA DE 8 mm Institutul de cercetări

de ambasadă
Republicii Fopu-

Insemndri din activitatea

președintele
„Scînteia", regiunea

Mititelu, președintele 
„Nicolae Bălcescu“, re-

Ziarul „Scînteia tineretului" organizează 
pentru toți corespondenții săi voluntari — atit 
cei cu experiență, cît și tinerii care cu acest 
prilej vor scrie pentru prima dată ziarului — 
concursul

gospodăriilor agricole de stat sau ale gospodăriilor 
colective, în școli sau facultăți, în institute de cer
cetări sau instituții de artă — izvoarele de inspira
ție pentru reportajele, portretele, înseninările 
voastre sint, practic, inepuizabile. Ele iși au origi
nea în frumusețea morală a oamenilor care vă în
conjoară.

Ii vedeți — muncitori tineri alături de vlrstnici — 
lucrînd cu înflăcărare și respectînd, cu același înalt 
simț de răspundere, munca altora, eforturile între 
gului colectiv. Ii cunoașteți ca pasionați căutători 
ai noului, plini de grijă pentru calitatea produselor 
ce poartă marca întreprinderii lor, ridieîndu-șî me
reu nivelul pregătirii profesionale, străduindu-se să 
devină tot mai buni gospodari. Scrieți-ne despre 
acești oameni înaintați, pentru care inițiativa în 
muncă sau întrajutorarea tovărășească, introduce 
rea tehnicii noi sau grija pentru avutul obștesc sînt 
cerințe lăuntrice, convingeri proprii, însuflețindu-i 
în toate eforturile lor. Cronicari ai șantierelor, tri- 
miteți-ne corespondențe despre lupla constructori
lor noștri pentru darea în folosință înainte de ter
men a obiectivelor industriale și social-culturale. 
Corespondenți din uzine, fabrici, mine, scrieți des
pre rezultatele întrecerii socialiste în care se vede 
hotărirea muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor 
noștri de a îndeplini cu cinste angajamentele luate 
în întîmpinarea celei de a XX-a aniversări a Elibe 
rării, cea mai luminoasă sărbătoare a poporului 
nostru. Strîngeți în cuvînt aurul faptelor realizate 
de ei. Corespondențele voastre să fie oglinzile în 
care să apară profilul minunat al clasei noastre 
muncitoare 1

Viața și munca tinerilor din școli $i facultăți vă 
va oferi la rindul ei materia primă pentru cores
pondențele Închinate pasiunii in însușirea cuno
ștințelor tehnice, științifice și de cultură generală. 
La virsta cînd abia se pregătesc pentru viitoarea 
lor profesiune, tinerii iuvața totodată și modul de 
a trăi cu demnitate în spiritul răspunderii și eticii 
socialiste. Despre asemenea preocupări și răspun 
deri așteptăm să ne scrie corespondenții noștri.

Cimpul tematic al concursului nostru este vast.
Din îndemnul conștiinței socialiste au 'oc mii de fapte 

demne de relevat in cadrul relațiilor de prietenie, in dra
goste, in familie Din îndemnul conștiinței socialiste, sint 
săvirșite atit actele de eroism, cit și tot atit de pilduitoarele 
exemple de abnegație in munca de zi cu zi. Din îndemnul 
conștiinței socialiste fruntașul iși menține locul de fruntaș 
și din același îndemn un colectiv de zeci ori de sute de 
oameni luptă pentru redresarea morală a unui om vremelnic 
aflat intr-un impas. Despre toate aceste aspecte — și des
pre nenumărate altele — vă așteptăm mărturiile însuflețite.

Bogată în fapte demne de toată lauda, plină de 
elanul creator caracteristic unor oameni înzestrat! 
și harnici, optimiști și pasionați, viața tumultoasă 
a țării noastre se cere înfățișată In file de cronică 
nouă, contemporană. Vă așteptăm deci scrisorile, 
dragi tovarăși și prieteni 1 Oricare ar fi locul vostru 
de muncă — în fabrici sau în mine, pe șantiere sau 
în stațiunile de mașini și tractoare, pe ogoarele

a înființare, în de
cembrie 1959, nu 
erau decît 7—8 
studenți; Timotei 
Ursu și Ion Flori
că, studenți și ei, 
dar cu mai multe

cunoștințe de „specialitate” au 
fost principalii animatori, în
ceputul a fost făcut prin... lec
ții. Studiau cu sîrguință fiecare 
capitol din arta filmării. Un 
tehnician de la laboratorul de 
cineficare din oraș le-a fost 
primul „profesor". Studiau și 
aplicau, aplicau și studiau. Așa 
a-a născut primul documentar 
artistic, reportajul cinemato
grafic „Bună dimineața, tinere
țe”, inspirat din zilele de va
canță petrecute de studenți în 
Stațiunea Borșa. La prezentare, 
chiar dacă sonorizarea s-a fă
cut cu ajutorul magnetofonu
lui, cele 9 minute de proiecție 
a peliculei de numai 8 mm, 
gu cîștigat cu prisosință aplau
zele studenților. Aceasta s-a 
petrecul în martie 1960. A ur
mat, apoi, o perioadă de... a- 
provizionare tehnică: peliculă, 
decoruri, soluții... Și roadele ati 
început să apară din nou. Do- 

■ cumentarul „La muncă patrio
tică", despre contribuția 'sțu- 
denților la construirea celor 10 
cămine, „Concursul formațiilor 
cultural-artistice studențești” 
și „Reportaj din U.R.S.S." rea
lizat cu ocazia turneului aces
tor formații în Uniunea Sovie
tică — iată cîteva din concre
tizările eforturilor cinefililor 
amatori din Centrul universi
tar Cluj.

între timp, numărul amatori
lor s-a înmulțit considerabil. 
Se perfecționaseră și mijloa
cele. Studioul cinematografic 
de la Buftea le-a dăruit un a- 
parat de filmat Palliard-Bolex 
de 16 mm, complex și cu mul
tiple posibilități tehnice — a- 
paratul STASS pentru amatori.

In prezent, cineclubul nu
mără, numai la producție, a- 
proximativ 50 de membri (e 
vorba de cei care lucrează 
practic la realizarea filmelor).

Paralel cu această activitate

O oaza m... Delta — orășelul 
Maliuc

Foto t AGERPRES

Viitoarea premieră 

a Circului de Stat
„Circul florilor de gheață" este 

intitulat noul spectacol pe care 
bucureștenii vor avea prilejul să-l 
vizioneze la începutul lunii fe
bruarie la Circul de Stat. In acest 
spectacol, a cărui regie este sem
nată de Cezar Țipa și Mircea 
Gheorghiu, poezia deține un rol 
principal. Tablourile coregrafice 
sint însoțite de versuri de Alec- 
sandri, Topîrceanu, Minuleșcu, 
Arghezi, Beniuc și Otilia Cazimir, 
imprimate pe bandă de magneto
fon în interpretarea unor artiști 
de frunte ai teatrului romînesc.

(Agerpres) 

au loc cursuri teoretice de ini
țiere cinematografică, frec
ventate cu regularitate de că
tre 900—1 000 de studenți de 
la diverse facultăți. Au fost 
audiate pînă acum peste 50 de 
prelegeri din istoria cinemato
grafiei bine documentate și cu 
o tematică variată. Desprindem 
cîteva teme: despre filmul 
mut și sonor, clasicii regiei 
sovietice, realismul italian, ies-

cineclubului studenților 
din Cluj

sărbătoririi a 40 
înființarea P.C.R. 
prezentat docu-

tivalurile internaționale, reali
zări ale cinematografiei romî- 
nești etc.

Cu ocazia 
de ani de la 
cineclubul a 
inentarul artistic „Ce ne-a dă
ruit partidul”, care s-a bucurai 
de aprecierea unanimă a spec
tatorilor. Realizat -de Valentin 
Covic, I. Rusu.-Șirianu, Sabina 
Tamaș și Ion Florică, în 12 
minute filmul evidențiază con
dițiile minunate de studiu și 
viață create de partid studen
ților. Documentarului i-au ur
mat, apoi, alte șase jurnale 
studențești, care s-au prezentat 
deseori la Casa de cultură a 
studenților, înaintea 
programate. Treptat, 
bul clujean a atras atenția spe
cialiștilor. Studenții au fost vi
zitați deseori de către repre
zentanți ai cinematografiei 
noastre: Ion Popescu-Gopo, 
Liviu Ciulei etc., ale căror sfa
turi prețioase au folosit ama
torilor de pe Someș. A urmat, 
apoi, perioada schimburilor de 
experiență cu cinefilii de Ia A- 
telierele C.F.R.-Timișoara și cu 
cei de la Uzinele „Tractorul" 
din Brașov. Alți începători în 
ale filmului veneau la Cluj să 
învețe din experiența lor ; așa 
au ajutat la înființarea cineclu-

filmelor 
cineclu-

C 8
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film pentru ecran panoramic: 
Patria (9,30; 11,45; 14; 16,15; 
18,45; 21) PODUL: Republica 
18,45; 21). VIAȚA SPORTI
VA: Republica (9; 12; 15; 18; 
21), București (9; 12; 15; 18; 
21). PODUL: Festival (10; 
12; 14; 16,15; 18,30; 20,45“, Gri- 
vița (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,45), 
Tomis (10; 12; 14; 16; 18,15:
20.30) . PRIVEȘTE ÎNAPOI
CU MÎNIE: Carpați (9; 11,15; 
13,30; 15,45). Feroviar (10;
12,15; 14,30: 16.45: 19: 21,15). 
Modern (9,30; 11,45; 14; 16,15: 
18,30; 21). MAGAZIN FILM 
Capitol (10; 12: 14; 16,15: 18.30:
20.30) , Excelsior (10; 12: 14:
16,45; 18,30; 20,30), Miorița (10: 
12; 14; 16: 18,15; 20,30). Melo
dia (10; 12; 15: 17; 19: 21).
URAGANUL: Victoria (9.45; 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21),
Popular (16: 18,15; 20,30), HAI
DUCUL DE PE CEREMUȘ : 
Central (10,30; 12,30; 14.30; 

bului studenților din lași, al 
muncitorilor din Baia Mare.

„Pepiniera" clujeană crește, 
în același timp, cadre noi, ta
lentate, înlocuitori ai celor care 
termină facultatea. Grigore Că
lina de la matematică, Romulus 
Duță și Nicolae Rădulescu de 
la politehnică, Mihai Socoro- 
deanu de la filologie au pre
luat „ștafeta pasiunii". Dar ce 
au făcut „veteranii" 7 Timotei

de pildă, este acum se- 
literar al Teatrului Na
din Cluj. De cele mai 
ori, însă, după orele de 
îl poți întîlni la Casa de 

ajutînd

dintre cei mai 
ai cineclubului. 

dus cu ei, la

Ursu, 
cretar 
țional 
multe 
lucru, 
cultură a studenților, 
la realizarea noilor filme, dînd 
indicații competente de regie, 
ca unul 
membri 
lalți au 
locuri de muncă, făclia acestei 
pasiuni. Ion Florică, actualmen
te profesor de matematică la 
Școala medie din Tur nu Măgu
rele. și-a anunțat recent „co
legii" din Cluj că a înființat în 
școală un cineciub.

Iar clujenii iși continuă pa
sionanta activitate, 
țind-o necontenit. La 7 
iie 1964 au prezentat ț 
Ulm artistic de scurt 1 
„Antiteza". Filmul, care i 
de elementele comediei 
tești, este un adevărat foileton 
în imagini, satirizind atitudini
le învechite care se mai întîl- 
nesc din cînd în cînd în com
portarea unor studenți. Filmul 
desiășoară în 7—8 minute de 
proiecție 16 secvențe și 128 de 
cadre. Experiența acumulată 
le-a oferit posibilitatea cinefi
lilor să utilizeze pentru prima 
oară sonorizarea complexă,

vechi 
Cei- 

noile

îmbogă- 
ianua- 
primul 
metraj 
uzează 

gro-

NiMÂTQSRÂ^
16,30; 1830: 2030). NU-I
LOC PENTRU AL TREILEA : 
Lumina (930: 1130; 13,45. 16; 
18,15; 20,30). Progresul (1530; 
18; 20,15). AGATHA, LASA-TE 
DE CRIME: Union (15.45: 18; 
20,15), Munca (16: 18.15; 2030). 
PROGRAM SPECIAL PEN
TRU COPII: Doina (orele 10). 
PLACIDO: Doina (11,30; 1430: 
16,30; 1830; 20,30). Flacăra
(1430; 1630; 18,30; 2030). ÎM
PĂRĂȚIA OGLINZILOR

STRÎMBE: Timpuri noi (de la 
orele 10 la orele 17 rulează în 
continuare; 19: 21), Cultural 
(16: 18: 20), Cotroceni (16;
18,15; 20.30). PISICA DE
MARE: Giuiești (10,30; 12,30 ; 

trei canale : zgomot, muzică, 
text. Scurt-metrajul prezintă și 
cîteva inovații interesante. 
Textul, apropiat mult de factu
ra cupletului de brigadă artis
tică de agitație, este în versuri 
și servește de minune ideii. E 
drept că se simt și stingăcii, în 
special de montaj și imagine, 
dar acolo unde există opti
mism și voință, lucrurile se pot 
îndrepta ușor.

Pentru viitor studenții au 
multe trecute în plan. Spicuim 

noutăți: mai întîi, tur- 
unui film artistic „Dra- 

poetului", inspirat din 
„Uită-te" de Nicolae 

Nu este însă vorba de

cîteva 
narea 
gostea 
poezia 
Labiș.
o ecranizare a poeziei, aceasta 
servind doar ca pretext cine
matografic. In primăvară se va 
începe realizarea documenta
rului „Casa de cultură a stu
denților". De asemenea, cine
clubul va relua turnarea fil
mului „Strada scărilor", după 
scenariul scriitorului Romulus 
Rusan, la care s-au realizat 
deja 80 la sută din filmări.

ION ANDREIȚA

PORI • SPORI • SPORI • SPORT
PE SCURT

întrecerile „Olimpiadei albe CC

ft

INNSBRUCK 31 (Agerpres). — 
Vineri, în ziua a treia a celei de 
a y-a ediții a Jocurilor Olimpice 
de iarnă pe o vreme favorabilă au 
continuat întrecerile feminine de 
PATINAJ VITEZA. Pentru a doua 
oară in decurs de numai 24 dc ore 
sportiva sovieiică Lidia Skoblikova 
a urcat pe podiumul învingătoare
lor, primind medalia de aur pentru 
victoria repurtată și in proba de 
1300 m (cu o zi înainte Skobli
kova ciștigase medalia de aur la 
300 m). Campioana^ sovietică in 
formă remarcabilă a parcurs dis
tanța in 2'22n6ho stabilind un 
nor record olimpic. Kaija Mnstc- 
ner. (Finlanda), care a constituit 
o adevărată revelație s-a clasat pe 
locul doi cu 2*23'r3ho, primind 
medalia de argint. Berta Kolokol- 
țeva, o ținură patinatoare sovie
tică a cucerit medalia de bronz cu 
rezultatul de 2*27^1!10. La start 
au fost prezente 30 de patinatoa
re. Una din favoritele probei, 

ioane germană Helga Haase 
lasat pe locul 3 m z'z^bho.

La Seefeld, zeci de mii de spec
tatori au urmărit cu mare inte
res concursul pentru desemnarea 
campionului olimpic Ia SĂRITURI 
speciale de la trambulină mijlocie. 
După fondistul Mantiurenta. în
vingător joi la 30 km, un ah re
prezentant al echipei finlandeze. 
Veilcko Kznkkonen, a reușit să 
intre tn posesia medaliei olimpice 
de aur. El a avut principali adver
sari in norvegienii Toralf Engan 
și Torgeir Brandtzaeg clasați pe 
locurile următoare precum și in 
cehoslovacul Josef Matous care cu 
80,30 m a realizat cea mai lunga 
săritură a concursului.

Campioana europeană de PA-

1430: 1630; 1830: 2030), Volga 
(10: 12; 15; 17: 19: 21). PARA- 
ȘUTIȘTII: Înfrățirea intre
popoase (15,30; 17,45 : 20). PO
VESTIRILE LUI DRDA : Da
cia (10; 11,45; 13,30; 15,30;
17,15: 19; 21). BALADA HUSA
RILOR: Buzești (16: 18,15:
20,30).  ARHIVA SECRETĂ DE 
PE ELBA: Cringași (16: 18,15; 
2030). MEDICAMENTUL 
CARE UCIDE (ambele serii): 
Bucegi (9: 12,30; 16: 19,30),
Arta (1530; 19), Lira (1530; 
19). UCIGAȘUL ȘI FATA: 
Unirea (16; 18; 20). TUDOR 
(ambele serii): Vitan (15,30; 
19), Moșilor (16; 19,30). QIVI-

TELEVIZIUNE
Simbătă 1 februarie 1964

19,00 : Jurnalul televiziunii; 
19,10 : Tac și Pac, sportivi a- 
matori; 19.30 : Din viața ani
malelor (V) ; 20,10 : în fața 
hărții; 20,20 : Cîntă Mirian

Brigada condusă de Ștefan Nedelea de la întreprinderea forestieră Vatra Doinei, secto
rul Coșna. este compusă din oameni harnici și pricepuți. Organizîndu-și mai bine munca, 
muncind cu entuziasm, ei sînt ho tar iți să-și aducă contribuția din plin la îndeplinirea anga

jamentelor luate în întrecerea socialistă de colectivul întreprinderii dornene.

TINA] ARTISTIC, olandeza Sjouk- 
je Dijkstra, continuă să fie lideră 
după desfășurarea figurilor impu
se. Ea conduce in clasament cu
1113,2 puncte fiind urmată de aus
triaca Reghine Heitzer — 1074,8 
puncte și de canadiana P. Burka
— 1030Z2 puncte.

Pe pirtia de la lgls s-au dispu
tat primele două manșe ale con
cursului de BOB pentru două 
locuri. In fruntea clasamentului 
se află echipajul Antony Nash- 
Robin Dixon (Anglia) cu 2io"63 
100. Două echipaje care aspiră de 
asemenea la titlul olimpic se află 
pe locurile următoare: Sergio Zar- 
dini — Romani Bonagura (Italia)
— 2" 10”76! 100 și Eugenio Monti- 
Sergio Sciorpaes I Italia) — 
2"ion84iioo. Primul echipaj al R.P- 
Romine (Panțuvu—Pasovski) 
află pe locul 13 cu 
iar cel de-al doilea 
Cotacu) pe locul 17 
100.

Joi seara in grupa 
lui olimpic de HOCHEI PE GHEA
ȚĂ. echipa Canadei a obținut o 
surprinzătoare victorie cu 3—1 
(1—o; 1—1; 1—o) asupra echipei 
Suediei. Finlanda a învins cu 4—o 
io—o; 1—o; 3—o) echipa Elveției. 
Ieri in grupa B, R.P. Polonă a în
trecut cu 4—2 (1—0; 1—2; 2—o) 
echipa Norvegiei.

Meciul derbi a opus echipei

$e
2'i+'jrJiDo 

(Oancea— 
CU 2'lb'2AJ

A a tui

In programul de astăzi
In programul de astăzi figu

rează următoarele probe: schi 
10 km (femei); ultimele două 
coborîri la boburi de două per
soane; patinaj viteză 1000 m 
(feminin), slalom special (fe
mei). In turneul de hochei pe

TOQ: Aurora (10,15: 12,15; 
1430; 16,30; 18,30; 20,30), Fla
mura (10; 12,15; 16; 18,15:
20.30).  CU TOȚII ACASĂ: Lu
ceafărul (16; 18,15; 20,30). CA
VALERUL PARDAILLAN - 
cinemascop: Viitorul (13,30t 
16: 18,30; 21). ANICKA MER
GE LA ȘCOALĂ: Colentina 
(16: 18: 20), Adesgo (16: 18; 
20). JURNALUL ANNEI 
FRANK — cinemascop: Flo- 
reasca (15; 17,45; 20,30), Pacea 
(16: 19,30). UCIGAȘUL PLĂ
TIT — cinemascop: Drumul 
Sării (16; 18: 20). ELENA DIN 
TROIA — cinemascop: Feren
tari (15,30; 18; 20,30)

Acevedo din Cuba ; 20,45:
Jocurile Olimpice de iarnă. 
Transmisiune de la Innsbruck; 
21,00 : Allo, provincia ! Emi
siune muzicală. în încheiere : 
Buletin de știri, sport, buletin 
meteorologic. 

li. R.S.S., campioana mondială, 
formația R.S. Cehoslovace. La ca
pătul unui joc pasionant, hocheiștii 
sovietici au terminat învingători 
cu scorul de 7—3 (4—o; 1—5; 
2—2). Echipa S.U.A. a învins cu 
8—o (o—o; 2—o; 6—o) echipa 
Germaniei.

A
In grupa B a turneului de hochei 

pe gheață, echipa Japoniei a df- 
tigat cu 6—4 (1—1; o—1; 5—2) 
meciul cu echipa R.P. Romine.

★
După trei zile de întreceri CLA

SAMENTUL PE MEDAUI se pre
zintă astfel: 1) UJLS.S. — 3 me
dalii de aur, 1 medalie de argint.

medalii de bronz: 2) Finlanda 
2 medalii de aur, 1 de argint; 
Austria — 1 medalie de aur : 
Norvegia — 2 medalii de ar

at și una de bronz: 3) Germa- 
’ tpă unită) 1 medalie de

3

3)
4) 
S** 
nia (et 
argint și una de bronz; 6) Franța
— i medalie de argint; 7/ Canada
— 1 medalie de bronz etc.

Iată cum arată CLASAMENTUL 
PE PUNCTE: 1. U.RSS. 40 punc
te; 2. Finlanda 20 puncte: 3. Ger
mania 1 echipă unită) 16 puncte: 
4. Norvegia 14 puncte; 3. S.U.A. 
8 puncte: 6—7 Suedia, Austria 7 
puncte; 8. Franța 6 puncte; g—10 
Elveția. Canada 4 puncte ; 11—12 
R.P.D. Coreeană, Cehoslovacia 
3 puncte.

gheață au loc meciurile: R. S. 
Cehoslovacă—Finlanda, UJLS.S. 
— Elveția, S.U.A.—Suedia (gru
pa A). In grupa B Austria va 
juca cu R.P. Ungară iar Iugo
slavia cu Italia. Echipa R P. Ro
mine are zi liberă urmînd ca 
duminică să întîlnească repre
zentativa Iugoslaviei.

Un film care vă interesează:

ATENȚIUNE PĂRINȚI!

O producție a studioului „Maxim Gorki" după opera lui A. S. Makarenko

Vineri au continuat lucrările 
ședinței lărgite a Secției de 
cereale și plante tehnice 
Consiliului Superior al Agri
culturii. La ședință, consacra
tă culturii sfeclei de zahăr, au 
luat pacte membrii secției și 
numeroși invitați — președinți 
și șefi dc secții ai consiliilor 
agricole regionale și raionale, 
ingineri și președinți de 
G.A.C. din toate regiunile cul
tivatoare, mecanizatori, specia
liști din stațiunile experimen
tale, din institutele de cerce
tări și de învățămint agricol 
superior, din Ministerul Indu
striei Alimentare și de la fa
bricile de zahăr. Participanții 
au dezbătut cele mai noi re
zultate ale cercetărilor știin
țifice și metodele înaintate fo
losite în cultura sfeclei de 
zahăr în gospodăriile colective 
fruntașe, au făcut valoroase 
propuneri pentru extinderea 
lor în producție în scopul rea
lizării unei recolte sporite la 
această valoroasă plantă teh
nică.

Au prezentat referate Tibe- 
riu Mureșan, directorul Insti
tutului de cercetări pentru ce
reale și plante tehnice — Fun- 
dulea, în legătură cu „Rezul
tatele cercetărilor științifice 
privind cultura sfeclei de za-

Foto: AGERPRES

• Sala sporturilor de la Floreas- 
ca va găzdui astă«seară, de la ora 
19,15, meciul retur dintre echipele 
feminine Rapid București și Fort- 
schritt Weissenfels (R. D. Germa
nă). din cadrul sferturilor de finală 
aie „Cupei campionilor europeni^ 
la handbal. In primul joc, disputat 
Ia Halle, echipa germană a termi
nat învingătoare cu scorul de 10— 
9. întîlnirea va fi condusă de iu
goslavul P. Pupici. Echipa Fortisch- 
ritt a sosit joi seara în Capitală.

în deschidere la jocul de astăzi 
sînt programate întîlnirile ; Bucu
rești (tineret) — Ploiești (ora 
16.40) : București A — Brașov 
(ora 17,55). Seara de la ora 20,15 
se dispută meciul feminin Știința 
— Electromecanica din cadrul „Cu
pei F.R.H.U.

• „Cupa de iarna" la tenis a 
continuat vineri In sala de sport a 
Clubului Steaua din Capitală. C. 
Popovici l-a învins cu 5—7; 6—2; 
6—2 pe Al. Bardan, iar P. Mărmu- 
reanu l-a întrecut cu 6—0; 6—3 
pe V. Serester. La feminin, Maria
na Ciogolea a dispus cu 7—5-, 
4—6; 6—3 de Ecaterina Horșia.
• Activitatea la schi continuă 

astăzi la Poiana Brașov cu desfășu
rarea competiției de fond și sări
turi de la trambulină pentru „Cupa 
Tractorul". Printre cei care vor 
lua startul In probele de fond se 
numără Gh. Cincu, Dinu Petre, I. 
Drăguș, Marcela Bratu, Iuliana Si- 
memete. La sărituri, care vor avea 
loc duminică, principalii favoriți 
sint Flore® Voinea și Cornel Cră
ciun.

Duminică și luni se vor disputa 
întrecerile pentru „Cupa orașului 
Sinaia*4. In program figurează «ro
bele de slalom special și slalom 
uriaș. Dintre participant se re
marcă I. Zangor, N. Iovici, Dan 
Focșeneanu, P. Clinei, M. Enache, 
Xna Veraescu-Scherer și Ilona Mi- 
kloș.

• Con tin ui nd u* și turneul in Me
xic echipa cehoslovacă de fotbal 
Slovan Bratislava a jucat la Guada
lajara cu formația „Oro“. Jocul 
s-a încheiat cu un rezultat de ega
litate : 0—0.

(Agerpres)

Mărunt, 
'Marcel 
G.A.C. 

Suceava,

har", Nicolae Ionescu, vice
președinte al Consiliului Su
perior al Agriculturii, despre 
„Realizările obținute în anul 
1963 la cultura sfeclei de za
hăr de către gospodăriile a- 
gricole colective” și Emil Ga- 
mulea, director general in Mi
nisterul Industriei Alimenta
re, cu privire la „Calitatea 
tehnologică a sfeclei de zahăr '.

La discuții au luat cuvîntul 
Gheorghe Ologu, inginer la 
G.A.C. Balda, regiunea Mureș 
Autonomă Maghiară, Gheor
ghe Munteanu, președintele 
G.A.C. Sînpetru, regiunea Bra
șov. loan Pîrcu, vicepreședinte 
al Consiliului agricol raional 
Gherla, Walter Meiterth, in
giner la G.A.C. Buigăruș, re
giunea Banat, Ilie Drăgan, in
giner la G.A.C. Dor 
regiunea București, 
Neamțu. inginer la 
Broscăuți. regiunea 
Emilian Giurgiu, vicepreședin
te al Consiliului agricol regio
nal Crișana, Gheorghe Oltea- 
nu, inginer la G.A.C. Piatra, 
regiunea București, Constan
tin Andrei, inginer la G.A.C. 
Ciorăști, regiunea Ploiești, Mi
hai Croitoru, vicepreședinte 
al Consiliului agricol regional 
Oltenia, Ion Coș, directorul 
Fabricii de zahăr Tg. Mureș, 
Dobre Mocanu, 
G.A.C.
Galați, Ion Trofin, inginer la 
G.A.C, Negrești, regiunea Iași, 
Mihai - ----
G.A.C.
giunea Bacău, Flavius Domșa 
de la ’ ’ 7/
alimentare.

Lucrările ședinței continuă, 
(Agerpres)

Ridicarea misiunilor
diplomatice de la București 

Stockholm
la rang

Guvernul Republicii Popu
lare Romine și guvernul Re
gatului Suediei au căzut de a- 
cord să ridice la rang de am
basadă legațiile lor respective 
de la Stockholm și București,

CALATORIA
CĂRȚILOR
(Urmare din pag. f)

Eu știu, din asemenea ma
nifestări din trecut, cu cită 
dragoste și ospitalitate primesc 
țăranii pe scriitorii care vin 
în mijlocul lor. Contact folo
sitor și pentru unii și pentru 
alții, căci și scriitorii cunosc 
cu acest prilej, mai bine : oa
meni, transformări, noi aspec
te, și sunetul autentic al gra
iului nostru, care trebuie să 
fie tonul operelor lor.

Sensurile acestei luni a căr
ților la sate sînt grăitoare și 
multiple. Ea constituie o 
mărturie de netăgăduit a ni
velului de cultură și educație 
la care a ajuns lumea satelor 
noastre ; mărturie a dinamicii 
lor dorințe de a cunoaște ; a 
însușirilor deosebite a acestei 
lumi ; a grijii pe care o poar
tă partidul și statul pentru 
cultura maselor de muncitori 
de la sate ; a legăturii fier
binți dintre popor și cărtu
rari ; a progresului uriaș pe 
care l-a făcut cultura în pa
tria noastră în care analfabe
tul de odinioară își formează 
o concepție științifică despre 
lume și cere și consumă lite
ratură.

Așa se face că această lună 
de iarnă a devenit pentru oa
menii satelor ca luna unei 
primăveri timpurii.

REȚINEȚI!
Pentru sporturile de iar

nă, Întreprinderea de Hote
luri și restaurante „Bu- 
cegi" Sinaia, vă asigură 
confortul necesar și un ser
viciu ireproșabil la : Hote
lul și Restaurantul Postă- 
varu, Hotelul și Restauran
tul Cota 1 400, Cabana Co
ta 1 500, Cabana Vîrful cu 
Dor.

Asigurați-vă din timp 
camere prin telefon 10.63 
Sinaia sau prin Agențiile 
O.N.T. Carpați din țară.



Ciprul se opune trimiterii

pe teritoriul său a trupelor N. A. T. 0.

GENEVA: Lucrările Comitetului 
celor 18 state pentru dezarmare

Turneul FRANCE PRESSE:
„Uniunea Sovietică

GENEVA 31. — Trimisul 
special Agerpres, C. Benga, 
transmite : La 31 ianuarie a 
avut loc o nouă ședință ple
nară a Comitetului celor 18 
state pentru dezarmare prezi
dată de reprezentantul Mexi
cului, Ernesto de Santiago.

In intervenția sa, Agate 
Agade, șeful delegației Etio
piei, a scos în evidență at
mosfera favorabilă în care au 
fost reluate lucrările Comite
tului și care, după părerea sa. 
poate duce la rezultate pozi
tive în domeniul dezarmării. 
El a chemat pe participanții 
la tratative să-și continue e- 
forturile pentru a se ajunge la 
încheierea unui tratat de 
dezarmare generală și totală 
și la realizarea de acorduri 
asupra unor măsuri parțiale 
în legătură cu care „există 
cîteva puncte comune care 
măresc șansele de acord". 
Printre aceste măsuri, delega
tul Etiopiei a citat reducerea 
bugetelor militare, nerăspîn- 
direa armelor nucleare, inter
zicerea experiențelor nucleare 
subterane, crearea de zone 
denuclearizate.

Reprezentantul Indiei, R. K. 
Nehru, care a luat apoi cu
vîntul a scos în evidență că 
tratatul de la Moscova privind 
interzicerea parțială a expe
riențelor cu arma nucleară, 
rezoluția O.N.U. asupra in
terzicerii plasării pe orbită a 
unor vehicule avînd la bord 
arme nucleare, ca și alte eve
nimente creează condiții și po
sibilități noi comitetului de 
a-și îndeplini sarcinile care ii 
stau în față. Apreciind ca 
deosebit de importantă pro
punerea Uniunii Sovietice de 
a se menține o anumită canti
tate de rachete cu focoase nu
cleare pînă la sfîrșitul celei 
de a IIT-a etape a dezarmării, 
delegatul Indiei și-a expri
mat speranța că unele îndoieli

existente încă în această pro
blemă vor fi în cele din urmă 
eliminate. El a subliniat apoi 
ca o sarcină deosebit de im
portantă a Comitetului în
cheierea unui acord privind 
interzicerea experiențelor nu
cleare subterane și a reco
mandat ca în această proble
mă să fie studiate propunerile 
deja existente. In ceea ce 
privește măsurile colaterale 
menite să reducă tensiunea 
internațională delegatul In
diei a arătat că propunerile 
cuprinse în mesajul președin
telui S.U.A., Johnson adresat 
Comitetului și în memoran
dumul guvernului sovietic 
oferă un cîmp larg de a se 
ajunge în cele din urmă la 
încheierea unor acorduri.

In cadrul aceleiași ședințe 
a luat cuvîntul William 
Foster, reprezentantul S.U.A. 
După ce a exprimat hotărî- 
rea delegației sale de a folosi 
atmosfera bună în care se 
desfășoară în prezent lucrările 
comitetului, el a prezentat u- 
nele precizări privind punctul 
doi din mesajul transmis la 
21 ianuarie de președintele 
Johnson Comitetului celor 18 
state, referitor la „înghețarea 
numărului și caracteristicilor 
mijloacelor de transport o- 
fensive și defensive a armelor 
nucleare".

------ ------•-----

ansamblului

„Perinița"

in R.P. Mongolă

ULAN-BATOR 31 (Trimisul 
special Agerpres, S. Constanti- 
nescu transmite) : Ansamblul 
„Perinița“ al Sfatului Popular 
al Capitalei, care se află în 
prezent în turneu în R. P. 
Mongolă, a prezentat joi seara 
un spectacol de gală la Tea
trul de Operă și Balet din 
Ulan Batcr.

La spectacol au asistat, J. 
Sambu, președintele prezidiu
lui Marelui Hural Popular al 
R. P. Mongole, D. Molomjamț, 
prim-vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, S. Luvsan 
și T. Dughersuren, vicepre
ședinți ai Consiliului de Mi
niștri, precum și alte perso
nalități politice, oameni de 
cultură și artă, membri ai 
corpului diplomatic. In pau
ză, conducătorii mongoli s-au 
întreținut cu conducătorii an
samblului.

La sfirșitul spectacolului, 
conducătorii mongoli au ur
cat pe scenă și au felicitat 
călduros pe artiști.

Răspunsul lui I. B. Tito

la mesajul lui N. S. Hrușciov

a inaugurat
MOSCOVA 

dentul Agerpres 
Ca rezultat al tratativelor din
tre delegațiile R.P. Romîne și 
U.R.S.S., desfășurate într-o 
atmosferă de prietenie frățea
scă și înțelegere reciprocă, la 
31 ianuarie, a fost semnat la 
Moscova protocolul de livrări 
de mărfuri dintre R.P. Romî
nă și U.R.S.S. pe anul 1964.

Potrivit protocolului, volu
mul de livrări reciproce din
tre cele două țări pe anul cu
rent reprezintă mai mult de 
760 milioane ruble, depășind 
volumul schimburilor de măr
furi care a fost prevăzut pen
tru anul 1963.

31 — (Corespon- 
transmite):

Uniunea Sovietică va livra 
R.P. Romîne diferite mașini și 
utilaje, cocs, minereu de fier, 
anvelope auto, bumbac și alte 
mărfuri.

R.P. Romînă va livra Uniu
nii Sovietice diferite mașini și 
utilaje, nave, produse petrolie
re și chimice, produse ale in
dustriei lemnului și alte măr
furi.

Protocolul a fost semnat din 
partea romînă de Victor Io- 
nescu, ministrul Comerțului 
exterior al R.P. Romîne, iar 
din partea sovietică de N. S. 
Patolicev, ministrul Comerțu
lui exterior al U.R.S.S.

Conferința de presă
a lui de Gaulle

a sateliților

Lucrările 
Conferinței 
Pugwash

DELHI 31 (Agerpres). — 
La Udaipur continuă lucrările 
celei de-a 12-a sesiuni a Con
ferinței Pugwash. In cadrul 
unei conferințe de presă, la 
care au participat ziariști in
dieni și străini, savantul en
glez Powell a declarat că 
„cele mai arzătoare probleme 
ale contemporaneității sînt 
dezarmarea și ajutorarea ță
rilor aflate în curs de dezvol
tare'. El a propus crearea u- 
nui organ special internațio
nal de experți care să plani
fice acordarea de ajutor eco
nomic pe plan mondial.

Omul de știință pakistanez, 
A. Salam a declarat, la rîndul 
său, că atmosfera de război 
rece în relațiile interstatale 
constituie principala piedică 
in acordarea de ajutor econo
mic eficient țărilor aflate în 
curs de dezvoltare. „Dezarma
rea generală și totală, a subli
niat el, ar face disponibile 
mijloace uriașe care ar putea 
fi folosite cu succes în cali
tate de ajutor economic".

BELGRAD 31 (Agerpres). — 
Sîntem profund convinși că 
acceptarea propunerilor expu
se în mesaj 
un progres 
cauzei păcii 
neîncrederii 
în lume, se 
sul lui I. Broz Tito, președin
tele R. S. F. Iugoslavia, la 
mesajul lui N. S. Hrușciov 
din 31 decembrie 1963. împăr
tășim întrutotul . convingerea 
dv. că folosirea forței pentru 
rezolvarea litigiilor teritoriale 
și de frontieră nu corespunde 
intereselor vreunui 
Orice folosire a forței 
zolvarea acestor litigii 
în mod inevitabil la o 
vare periculoasă a relațiilor 
internaționale și, într-o accep
țiune mai largă, a implicat un 
pericol direct pentru pacea in 
întreaga lume. De aceea, un 
acord internațional, în virtu
tea căruia s-ar renunța în 
mod consecvent la folosirea 
forței sub orice fccmă ca mijloc 
de rezolvare a litigiilor terito
riale și a problemelor de fron
tieră, acord pe care îl propu
neți, ar constitui o concreti
zare a principiilor Cartei Or
ganizației Națiunilor Unite 
și ar aduce o mare contribu
ție la cauza dezvoltării pozi
tive pe viitor a practicii in
ternaționale care afirmă mij
loacele pașnice de rezolvare a 
problemelor internaționale ne
reglementate și coexistență 
pașnică în genere.

ar putea duce la 
considerabil al 

și la micșorarea 
care mai persistă 
spune în răspun-

popor, 
în re- 
a dus, 
agra-

Guvernul R.S.F. Iugoslavia, 
se subliniază în răspunsul 
președintelui Tito, a fost tot
deauna un partizan consec
vent al acestor principii în re
lații internaționale și a a- 
bordat această problemă ți- 
nînd seama de întreaga ei în
semnătate. După părerea lui, 
propunerile cuprinse în mesa
jul dv. reprezintă o bază u- 
tilă și unanim acceptabilă 
pentru realizarea unui acord 
internațional, prin care sta
tele ar renunța la folosirea 
forței ca mijloc de rezolvare 
a litigiilor teritoriale sau pro
blemelor de frontieră.

„Considerăm că și noua 
conferință a țărilor neangaja
te, care va avea , loc în curînd, 
va trebui să acorde atenția cu
venită problemelor care con
stituie obiectul mesajului dv.,

PARIS 31 
Președintele 
de Gaulle, a ținut vineri o 
conferință de presă la Palatul 
Elysee. La început, el a făcut o 
scurtă declarație generală des
pre situația politică și econo
mică a Franței, în cursul căreia 
a spus că națiunea franceză 
se bucură de pace în interior, 
cit și in afara țării. „Pentru 
moment, Franța nu este an
gajată în nici un conflict, fi
ind, în același timp, în măsură 
să dispună, în caz de nevoie, 
de arme de apărare moderne 
și puternice".

Apoi, răspunzind la între
bările puse de ziariști, pre
ședintele s-a referit, printre 
altele la Constituția Franței 
declarînd că deși mai tîrziu, 
în alte circumstanțe și de alți 
oameni ea ar putea fi schim
bată pentru moment însă ea 
trebuie păstrată așa cum este 
acum.

In problema creării Uniunii 
politice europene, vorbitorul a 
declarat că Franța a făcut la 
timpul respectiv propuneri în 
această direcție dar proiectul 
nu a fost încă realizat. El a 
spus că aceasta se datorește 
faptului că oponenții planu
lui „au formulat condiții, 
care ni se par inaplicabile și 
contradictorii”. Referindu-se 
la aceste condiții, el a spus 
că „popoarele Europei, nici un 
popor al Europei n-ar vrea 
să-și încredințeze soarta unui 
areopag constituit îndeosebi 
din străini. Acest lucru estea- 

at pentru Franța. Este 
de asemenea, că An-

(Agerpres). — 
Franței, Charles

glia îl va accepta mai puțin 
decît oricine". Președintele a 
adăugat, că Franța va exa
mina cu atenție propunerile 
ce vor fi făcute în vederea 
unei colaborări politice între 
cei șase.

„Epoca în care țările înapo
iate nu erau decît piețe exo
tice sau teritorii de colonizat a 
trecut" — a spus de Gaulle 
referindu-se la fostele colonii 
ale Franței și la politica ei 
față de țările în curs de dez
voltare.

In legătură cu stabilirea re
lațiilor diplomatice dintre 
Franța și R. P. Chineză, de 
Gaulle a arătat că „de 15 ani 
China se manifestă în afară ca 
o putere independentă și suve
rană..." „Republica franceză a 
hotărît să plaseze relațiile 
sale cu R. P. Chineză pe un 
plan normal, adică diploma
tic". El a declarat că nu se 
poate ignora „un popor mare 
și cel mai numeros de pe pă- 
mînt". Totodată el a spus că 
aceasta nu implică din partea 
Franței nici un fel de apro
bare a sistemului existent în 
R. P. Chineză.

în continuare, vorbitorul a 
spus că este de neconceput 
fără participarea Chinei, în
cheierea unui tratat de neutra
litate privind statele din Asia 
de sud-est, cărora francezii le 
acordă o atenție specială și 
cordială. „Neutralitatea pare 
să fie, în perioada în care ne 
aflăm, singura soluție compati
bilă cu viața calmă și progre
sul populațiilor acestor țări".

PARIS 31 (Agerpres). — In 
legătură cu lansarea de către 
U.R.S.S. a unui sistem cosmic 
alcătuit din două stații știin- 

w țifice (sateliți) „Elektron-l" 
și „Elektron-2“ agenția France 
Presse a transmis un comen
tariu în care subliniază că, o- 
dată cu plasarea pe orbite, e- 
sențial diferite, a celor doi sa
teliți „Uniunea Sovietică a 
inaugurat o nouă serie a sa
teliților lor științifici". Ară
tând că sarcina principală a 
acestor stații științifice este 
studierea simultană a centuri
lor de radiație interioară și 
exterioară ale Pămîntului, 
France Presse scrie că aceste 
centuri, care au primit nu
mele de „Centurile Van Al
len" după savantul american 
care le-a descoperit, „consti
tuie unul din obstacolele prin
cipale în calea zborurilor o- 
mului spre Lună sau planete, 
întrucît ele sînt alcătuite din 
particule de înaltă energie 
periculoase pentru organismul 
uman. Toate zborurile efectua
te pînă în prezent, atît de cos- 
monauții sovietici cît și de cei 
americani — continuă agenția 
— s-au desfășurat mai jos de 
aceste centuri de radiații". 
Potrivit agenției „interesul 
asupra experienței spațiale so
vietice rezidă și din faptul că 
doi sateliți vor studia simul
tan această centură de radia
ții, unul de deasupra ei, 
celălalt de desubtul ei".

NICOSIA 31 (Agerpres). — 
Joi seara, președintele Repu
blicii Cipru, Makarios, a făcut 
o declarație pentru presă în 
care a arătat că „aducerea de 
trupe ale țărilor N.A.T.O. sau 
ale altor țări în Cipru, sub 
pretextul preîntîmpinării unor 
ciocniri între populația greacă 
și cea turcă de pe insulă, nu 
este deloc necesară. Dimpo
trivă a subliniat Makarios, 
consider că existența unor ast
fel de trupe pe insulă ar 
complica și mai mult situația, 
ducînd la urmări dintre cele 
mai nedorite. Dacă totuși ar 
exista o necesitate a unor 
forțe armate, acestea ar tre
bui să aparțină O.N.U. și să 
urmărească respingerea unei 
intervenții din afară".

LONDRA 31 JAgerpres). Agen
țiile occidentale de presă au rela
tat vineri seară că surse din a- 
propierea Conferinței de . la Lon
dra în problema Ciprului au in
format că Statele Unite au remis 
guvernelor grec, turc. și cipriot 
propunerea lor privind planul de 
creare a unei forțe militare com
puse din unități ale S.U.A. și ale 
altor țări membre ale N.A.T.O. 
menite a supraveghea menținerea 
păcii în Cipru.

După cum se subliniază în 
cercurile oficiale 
ceasta forță ar

lansate in direcția Lunii

americane, a- 
urma să fie alcă-

tuită din 10 000 de oameni și să 
funcționeze pe o perioadă de cel 
puțin trei luni, timp în care să 
se dea posibilitatea soluționării 
problemei cipriote sub direcția 
unui mediator european neutru.

Planul mai precizează că co
mandamentul acestei forțe va fi 
încredințat Angliei care rămîne 
pe mai departe principala respon
sabilă a menținerii ordinei în 
Cipru.

După cum au declarat cercu
rile oficiale americane, acest plan, 
pentru a fi transpus în practică, 
va trebui să fie acceptat în tota
litatea lui de către părțile inte
resate — Grecia, Turcia și Cipru.

După cum a declarat Denktash, 
reprezentantul comunității turce 
din Cipru, planul nu este pe mă
sură de a satisface doleanțele ci- 
prioților turci. „Noi ne opunem a- 
cestui proiect, a precizat Cleridis, 
reprezentantul comunității gre
cești, deoarece el va duce la o 
ocupație pur și simplu a țării 
noastre de către forțele străine*. 
El a adăugat că în cazul cînd tra
tativele nu vor reuși să găsească 
o soluție problemei ciprioate, gu
vernul țării sale se va adresa 
Consiliului de Securitate al O.N.U.

La rîndul său Spiros Kyprianu, 
ministrul afacerilor externe al Ci
prului a declarat că proiectul an- 
glo-american este total inaccepta
bil deoarece echivalează cu o „ocu
pare a Ciprului".

STOCKHOLM — Intr-o scrisoare adresată 
Comitetului pentru decernarea Premiului No
bel, opt membri ai Parlamentului suedez , au 
propus candidatura reverendului negru Martin 
Luther King la Premiul Nobel pentru pace. 
Parlamentarii, reprezentând diferite grupări 
politice, au motivat această propunere prin 
rolul jucat de reverendul King în acțiunile 
pașnice desfășurate de populația de culoare 
din S.U.A. în sprijinul cererilor de abolire a 
legii cu caracter rasial.

TUNIS — In orașul tunisian ■ Sousse și-a 
încheiat lucrările cel de-al IlI-lea Congres 
al Confederației studenților din -Magreb. La 
ședința de închidere delegații au adoptat în 
unanimitate Carta Unității studenților din 
Africa de nord și au aprobat rezoluția pri
vitoare la politica generală a Confederației.

cu atît mai mult cu cît ele au 
și discutate sub diferite 
forme la unele întîlniri inte^ 
naționale importante, inclusiv 
la conferința șefilor de state 
și de guverne ale țărilor afri
cane".

In încheiere. președintele 
Tito își exprimă convingerea 
că inițiativa cuprinsă în me
sajul lui N. S. Hrușciov se va 
bucura de un ecou favorabil 
în întreaga lume și că ea va 
permite să se întreprindă noi 
măsuri tinzînd spre consolida
rea păcii, ceea ce constituie 
astăzi o dorință profundă 
tuturor popoarelor.

In cunoscutul ziar ita- 
jn „ CORRIE RE DELLA 

SERA“ a apărut un re
portaj despre Portugalia. 
Fără a fi o analiză pro
fundă a realității portu
gheze, reportajul reușeș
te să înfățișeze o seamă 
de aspecte semnificative 
din viața Portugaliei.

xistă două Lisabone. 
Una este orașul croa
zierelor turistice în 
care oamenii sosesc 
cu avionul sau, de 
preferință, pe cale 
maritimă. Orașul a-

cesta este situat pe 7 coline, la fel 
ca $i Roma, are mulți copaci um
broși, străzile sale sînt pavate cu 
dale albe și negre, care formează 
o împletitură ritmică. Ghizii tu
ristici sînt preocupați doar de a- 
ceastă Lisabona și o numesc „ora
șul fericirii".

Totodată, însă. Lisabona este 
un oraș în care viața este mai 
plină de amărăciune decît în orice 
altă parte. In primul rînd este un 
oraș al ceții. Portughezii au pen
tru cuvîntul ceață un termen me-

lodios „nebrina" și aci, la țărmul 
Oceanului, această definiție ne
putincioasă și parcă trecută prin 
vată, lasă impresia unei coinci
dențe stranii cu impresia produsă 
de realitate. In Portugalia, așa 
cum s-a întâmplat și în Italia pe
rioadei fasciste ermetic închisă, în 
literatură predomină poeții. Nu 
există nici un volum de versuri 
care să nu includă ode meditative 
consacrate ceții și deseori pline 
de aluzii alegorice. In orice caz, 
iarna fața Lisabonei are o palidi
tate morbidă, ascunsă de cortina 
tristă a ceții din care răsună doar 
ca o prevestire de nenorocire, stri
gătul alarmant al pescărușilor.

După cum știe toată lumea 
(deși mulți se prefac că nu știu a- 
ceasta) Portugalia este o țară care 
și-a păstrat cea mai mare parte 
din colonii. Prin urmare, Lisabona 
este nu numai capitala țării, dar 
și centrul imperiului. Chiar și 
după aspectul exterior al orașului 
pot fi ghicite neasemuitele greu
tăți de a-și menține imperiul co
lonial. In toată Lisabona sînt li
pite mici foi de hîrtie care anunță 
fără drept de apel: „Mozambicul, 
Angola și Guineea, aparțin Portu
galiei de cinci secole". Sau : 
„Portugalia nu este de vinzare !“, 
„Noi vom rezista și dacă va fi 
necesar vom lupta".

Dar toate lucrurile au o limită. 
Am văzut cum doi parașutiști, în 
uniformele lor de camuflaj, îm
pestrițate cu pete portocalii și 
violete, hohoteau din toate puteri
le (în Portugalia pot fi foarte rare
ori oameni văzuți rîzînd) în fața 
unui afiș care căuta să-i convingă 
pe turiști a vizita Guineea portu
gheză, înfățiștnd-o ca pe un ade
vărat tai pe pimînt. Să nu ne 
facem, iluzii: regimul lui Salazar 
va avea o agonie suficient de 
lungă. Se spune că el crede cu

sinceritate in faptul că oamenii 
se nasc neegali și poartă o ură tot 
atît de sinceră față de democrație. 
Bineînțeles ci ura cea mai mare 
o poartă comunismului. Oligarhia 
portugheza, formată din 20 de fa
milii, care posedă p amintim și 
cîțiva financiari îmbogățiți, văd 
în ideologia dictaturii corporatis
te, sprijinul si paza privilegiilor 
Ier. Imperiul in care Salazar cre
de orbește constituie pentru a- 
cestea doar o piață in care pot 
cumpăra la prețurile cele mat 
coborîte și vinde la prețuri ne
închipuit de ridicate.

WASHINGTON. — Comisia americană pentru 
energia atomică a anunțat că de la 15 septembrie 
1961 în deșertul Nevada au avut loc 109 explozii 
atomice subterane, cu 23 mai multe decît fusese 
anunțate.

Comisia a anunțat, de asemenea, că în cursul 
anului 1964 vor avea loc noi explozii subterane mai 
puternice.

WASHINGTON 31 (Ager
pres) .— Administrația națio
nală pentru problemele aero
nauticii și cercetarea spațiului 
cosmic — N.A.S.A. — a anun
țat că au fost efectuate recti
ficări în traiectoria navei cos
mice „Ranger-6" lansate la 
Cape Kennedy, devenite ne
cesare în urma unei ușoare de
vieri a acesteia care putea să 
abată nava din direcția Lunii 
cu circa 960 kilometri. In urma 
transmiterii prin radio a co
menzilor pentru reducerea vi
tezei și corectarea traiectoriei, 
directorul laboratorului pentru 
problemele spațiale din Pasa’ 
dena, (California) care urmă
rește zborul, a declarat, că 
„Ranger-6" va atinge probabil 
Luna.
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LEOPOLDVILLE —1 Agențiile de presă anunță 
că detașamentele de partizani care acționează în 
provincia congoleză Kwilu au atacat din nou, joi 
noaptea, localitatea Idiofa. Ei au întreprins atacuri 
și în localitățile Iwungu și Gungu. Ambasadorul 
american Gullion, care a întreprins o inspecție dea
supra regiunii, pe bordul unui avion, a 'declarat 
că pe drumurile regiunii Kwilu a observat coloane 
organizate de partizani.

INDIA: In apropiere de Barodi, statul Gudjerat, se construiește o rafinărie de petrol 
— întreprindere de stat.

- ■

WASHINGTON — Biroul de statistică al 
S.U.A. a anunțat că în cursul anului 1963 
populația Statelor Unite a crescut cu 
2 667 000 ajungînd la data de 1 ianuarie 1964, 
la 191 818 000 locuitori. După cum se mențio
nează în statistică, procentul nașterilor a 
fost cel mai scăzut .din ultimii 19 
fiecare 1 000 locuitori. Incepîndnașteri la

din anul 1957 acest procent a scăzut în per
manență.

PRAGA. — La 30 și 31 ianuarie a avut loc 
la Praga sesiunea Adunării Naționale a R.S. 
Cehoslovace care a aprobat în unanimitate 
planul dezvoltării economiei naționale a 
Cehoslovaciei și bugetul de stat pe anul 1964.

Conform planului, în anul 1964 producția 
industrială va crește cu 3,6 la sută, iar pro
ducția agricolă cu 6,5 la sută — în com
parație cu anul 1963. Planul prevede, de ase
menea, ridicarea productivității muncii cu 2,8 
la sută față de anul trecut. Au fost de aseme
nea aprobate o serie de proiecte de lege.

NEW YORK. — Ziarul „Christian Science Mo
nitor* a publicat relatări ale corespondenților săi în 
legătură cu comerțul țărilor capitaliste cu 
Ziarul ajunge la concluzia că acest comerț 
nuă și chiar a sporit „în ciuda încercărilor 
lor Unite de a-l împiedica*.

Poziția Angliei în problema comerțului cu 
scrie corespondentul din Londra al acestui ziar, 
constă în menținerea relațiilor comerciale cu Castro.

La rîndul său, corespondentul de la Paris al 
ziarului subliniază că cercurile de afaceri din Franța 
tind spre o sporire considerabilă a schimburilor 
comerciale cu Cuba.

In corespondența primită din Canada se sublinia
ză că această țară a vîndut în anul 1963 Cubei 
mărfuri în valoare de 4 milioane de dolari.
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Propuneri 
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efectua primăvara aceasta experi
ențe cu semințe tratate pe cale 
chimică care urmează să producă 
o iarbă roșie. Aceasta va fi însă- 
mînțată pe aerodromuri ca mijloc 
de a reduce accidentele provocate 
de păsări.
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La Paris s-a propus ca 
mafoarele electrice pen
tru dirijarea circulației 

să fie orizontale. Motivele 
sînt următoarele: sînt mai 
vizibile, deoarece reclamele 
comerciale sînt aproape toate 
verticale ; de asemenea, din 
punct de vedere psihologic a- 
tenția 
mai 
lele

automobilistului este 
rapid atrasă de semna- 
luminoase orizontale.

continuat să-și facă meseria, 
luîndu-și ca însoțitor în călă
toriile sale un băiețaș de 12 
ani, pentru a-1 ajuta să se o- 
rienteze. Intr-o zi însă, inevita
bilul s-a întâmplat. Autocamio
nul condus de Eduardo Barce
lona a intrat într-un zid. Ară
tând că este la primul accident, 
Eduardo Barcelona a fost scu
tit de amendă. Organele de 
poliție și-au dat seama că este 
orb numai în momentul cînd 
el a trebuit să semneze proce
sul verbal.

Vestigii
ale culturii bizantine 

pe malul Nilului

Un șofer orb
Iarbă roșie 

pentru aerodromuri

E
duardo Barcelona, în 
vlrstă de 38 de ani, din 
orașul Alicante, a con- 

multi ani un autocamiondus 
fiind complet orb. Numai o în- 
tîmplare a pus capăt acestui 
caz unic în analele automobi
lismului mondial.

Eduardo Barcelona lucra de 
mult timp Ia Madrid ca șofer 
pe un autocamion ce transpor
ta în fiecare duminică la Ali
cante. un port apropiat, pe a- 
matorii de corride. Acum 3 ani 
el și-a pierdut complet vede
rea. Fără să spună nimic, a

Păsările constituie o amenin
țare pentru avioanele care 
decolează sau aterizează. 

In prezent se studiază un nou 
mijloc pentru combaterea lor — 
iarba roșie

Intr-adevăr, s-a observat că 
porumbeii refuză să mănînce 
grăunțe sau firimituri de pîine a- 
runcate pe o suprafață roșie. In 
prezent, la baza aeriană din Los
siemouth (Scoția) se fac experien
țe pentru a vedea în ce măsură 
păsărilor le displace culoarea ro
șie sau violetă.

Oameni de știință britanici vor

O expediție din Republica 
Populară Polonă a descope
rit pe malul Nilului, în a- 

propiere de localitatea Faras, aco
lo unde va fi fundul lacului de 
acumulare de la Assuan, rămăși
țele unor ziduri datând din sec. 
IX—XI al erei noastre. Zidurile 
sînt acoperite de niște fresci u- 
riașe, ale căror culori s-au păs
trat nealterate în ciuda faptului 
că secole întregi acestea s-au gă
sit la o adîncime de 30—40 m în 
nisip.

Nu mică a fost surpriza specia
liștilor constatând că se află în 
fața celei mai bogate colecții de 
fresci bizantine, de o frumusețe 
inedită.

Cele peste o sută de fresci des
coperite sînt o mărturie elocven
tă a legăturilor multilaterale care 
au 
si

cheltuieli de 300000000 de do
lari.

Puțini știu că ideea sistemului 
zecimal a avut-o, pentru prima 
dată, un englez, Cristopher Wren. 
Franța și Statele Unite au adop
tat sistemul în urma revoluțiilor 
burgheze respective, adică la sfîr- 
șitul secolului al XVIII-lea, și au 
fost urmate de celelalte state eu
ropene. Acum cîțiva ani l-a adop
tat și Africa de sud ; Australia și 
Noua Zeelandă se pregătesc să 
facă marele pas în 1967. In An
glia o comisie de experți s-a ex
primat în mod favorabil și a pre
zentat guvernului spre aprobare 
un proiect în acest sens.

Reguli pentru circulația 
elefanților

Zn India a fost întocmit 
un nou regulament cu 
privire la circulația e- 

lefanților. Potrivit acestuia, 
uriașele pachiderme domesti
cite trebuie să poarte neapărat 
un felinar, care urmează să 
fie aprins de îndată ce se în
tunecă.

In semn de omagiu..

I
I
I

ROMA. — Vineri s-au încheiat la Roma 
lucrările conducerii Partidului socialist al 
unității proletare. Conducerea partidului a 
preconizat o serie de acțiuni in cadrul pro
gramului de activitate a partidului. Printre 
acestea se numără: lupta pentru reforma a- 
grară, acțiuni de combatere a speculei cu te
renurile de construcție, lupta împotriva domi
nației monopolurilor, controlul investițiilor în 
sectorul particular, acțiuni în vederea scăde
rii consumului articolelor de lux etc.

c uR
nei locuințe părăsite de pe a- 
ceeași stradă. în curînd s-a 
dat alarma : „Incendiu !** Toți 
comesenii, în frunte cu Sea
mon, s-au grăbit la locul si
nistrului, reușind după o 
muncă încordată să stingă 
flăcările. Ce recompensă mai 
bună decît aceasta se putea 
pentru bătrînul șef de pom
pieri ?

Episodul, însă, a avut un e- 
pilog neașteptat. Poliția a a- 
flat cum stau 
arestat pe cei 
originali.

a fost transportată la Paris și de
pozitată în pivnițele Luvrului. Ul
terior mumia a fost mutată de 
mai multe ori. In prezent, foarte 
deteriorată, ea se odihnește în 
grădina Bibliotecii Naționale din 
Paris.

Ascensiune spre 3.342 m.

Mormîntul

lucrurile și a 
patru pompieri

Cleopatrei

I
I
I
I
I
I

O echipă germano-italiană, 
alcătuită din tinerii alpini- 

ști Peter Haag, în vîrstă de 26 de 
ani, și Vincenzo Malziner, de 29 
de ani, a anunțat că a reușit pen
tru prima dată ascensiunea pe 
tâmp de iarnă a peretelui nordic 
al vîrfului Marmolada, în Munții 
Dolomiti. Vîrful este înalt 
3 342 m.

Știați că regina Cleopatra este 
înmormîntată la Paris? In 
cursul campaniei din Egipt 

lui Napoleon, mumia Cleopatrei

J. ste foarte probabil ca Marea 
Pj Britanic să adopte în 1964

Va adopta Anglia 
sistemul zecimal ?

existat între Imperiul Bizantin 
cel al Nubiei.

sistemul zecimal. Se calcu
lează că acest lucru va atrage

aIeșind la pensie, Frank 
Seamon, comandantul 
unei brigăzi de pom

pieri din S.U.A., a dat o pe
trecere pentru foștii lui colegi 
de muncă. Patru dintre aceș
tia s-au gîndit să-i facă cu a- 
ceastă ocazie o bucurie fostu
lui lor șef. Ei s-au furișat din 
casa acestuia și au dat foc u-
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