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despre întocmirea

1962

^Qf'Organ al Comitetului Central al P.M.R

de buni gospodari

MASURI PENTRU FOLOSIREA 
RAȚIONALA A PAMÏNTULUI

Au îndeplinit 
planul anual

O •• VCu grija
Zilele trecute, redacția ziarului 

nostru, cu sprijinul Comitetului ra
ional de partid Rm. Sărat și al con
siliului agricol raional, a organizat 
o discuție în legătură cu desfășura
rea lucrărilor de întocmire a pla
nurilor de producție în gospodăriile 
colective. Au participat membrii co
mitetului executiv al consiliului a- 
gricol raional, președinți și specia
liști din gospodăriile colective Fun
deni, Ghergheasa, Sălcioara, Mihăl
ceni, Tîmboiești, Bogza, Bălăceanu, 
Ciorăști și Vîlcele.

In raionul Rm. Sărat sînt 45 de gos- 
(podării colective. După cum a ară
tat în cuvîntul său tov. Vasile Du
mitru, președintele consiliului agri
col raional, cele mai multe dintre 
ele, ca, de pildă, cele din Ciorăști, 
Bălăceanu, Vîlcele și altele, obțin an 
de an producții și venituri mari. 
Anul acesta gospodăria colectivă din 
Vîlcele a realizat, de pe 1125 ha, cîte 
3 889 kg de porumb boabe la hec
tar, iar veniturile bănești se ridică 
la 8 milioane lei ; sectorul zootehnic 
al gospodăriei colective din Ciorăști 
numără 800 de bovine, 860 de porci, 
10 000 de păsări etc.

In raion sînt însă și gospodării co
lective mai tinere, care au nevoie 
de un sprijin concret pentru ca în 
scurt timp să poată deveni unități 
puternice, multilateral dezvoltate.

Experiența a arătat că întocmirea 
unui plan de producție bine chib
zuit, care să țină seama de specificul 
și posibilitățile fiecărei gospodării, 
are o mare importanță în întărirea 
economică și organizatorică a gospo
dăriilor colective. Ținînd seama de 
aceasta, de sarcinile de dezvoltare a 
agriculturii raionului, consiliul agri
col raional a luat din vreme măsuri 
pentru ca în acest an în fiecare gos
podărie colectivă planul de produc
ție să constituie un program cuprin
zător și amănunțit de sporire a pro
ducției, de creștere a veniturilor 
gospodăriei și ale membrilor ei.

Discuție
planurilor de producție in G.A.C. 

din raionul Rm. Sărat

ing. Marin Pavel de la G.A.C. Vîl- 
cele ajută gospodăria din Racovi- 
țeni, ing. Gh. Morogan de la G.A.C. 
Joița ajută gospodăria din Vadu So
rești etc. Fiecare membru al con
siliului agricol raional răspunde de 
cîteva gospodării colective și va sta 
în aceste unități pînă la terminarea 
lucrărilor de întocmire a planurilor 
de producție.

AJUTOR CONCRET
GOSPODĂRIILOR COLECTIVE

Cu cîtva timp în urmă, mem
brii comitetului executiv al consiliu
lui agricol s-au deplasat în gospo
dăria colectivă din Bălăceanu, unde 
au stat mai mùlte zile. Pe baza ana
lizei activității și realizărilor obți
nute, a condițiilor și posibilităților 
acestei gospodării, consiliul de con
ducere a fost ajutat să întocmească

proiectul planului de producție pe 
anul 1963. Bineînțeles că în rezolva
rea acestei probleme au fost antre
nați brigadierii și numeroși colecti
viști fruntași. G.A.C. Bălăceanu se 
află în cîmpie, are pămînt bun pen
tru grîu, porumb, plante tehnice, po
sibilități de creștere a animalelor și 
păsărilor. De aceea, în proiectul de 
plan s-au prevăzut ca obiective prin
cipale sporirea producției de cereale, 
mai ales de grîu și porumb, dez
voltarea fermelor de vaci, porci, pă
sări. S-au fixat în amănunt mă
surile ce trebuie luate pentru reali
zarea obiectivelor stabilite. Prin în
tocmirea acestui proiect de plan, con
siliul agricol raional a urmărit rea
lizarea unui „plan model”, îmbogă
țirea experienței în ce privește sta
bilirea obiectivelor planului. Și se 
poate spune că lucrul acesta a fost 
de un real folos. In cadrul ședinței 
de la centrul raionului cu președin
ții, inginerii agronomi și zootehniști, 
medicii veterinari și contabilii din 
gospodăriile colective, convocată 
tocmai pentru a discuta problemele 
legate de întocmirea planului, s-a 
vorbit amănunțit despre metodele 
folosite la G.A.C. Bălăceanu, despre 
felul cum s-au stabilit obiectivele 
planului de producție.

Totodată consiliul agricol raional 
a luat măsuri pentru a se aduce toa
te lucrările contabile la zi, s-au 
trimis din instituții și întreprinderi 
contabili care să ajute contabilii 
din gospodăriile colective mai ti
nere. în raion sînt medici veterinari 
și ingineri zootehniști tineri, ~ care 
lucrează pentru 
întocmirea unui 
ducție. 
a luat 
cialiști să participe la 
rea planului 
podării, alături 
riență. In felul 
apoi un ajutor 
gospodării din 
colective mai tinere sînt ajutate de 
specialiști cu experiență din gospo
dăriile fruntașe. Așa, ‘ de exemplu,

70 de unități economice 
din regiunea Oltenia

CRAIOVA (red. ziarului „Îna
inte"). PînS la data de 15 decem
brie, peste 70 de unități economice 
din regiunea Oltenia au îndeplinit 
prevederile de plan pe anul 1962.

Numeroase colective care au ra
portat îndeplinirea planului înainte 
de termen au prevăzut ca pînă Ia 
sfîrșitul anului să realizeze o Im
portantă producție suplimentară. De 
exemplu, colectivul complexului de 
industrializare a lemnului de la Tg. 
Jiu s-a angajat ca pînă la sfîrșitul 
anului 1962 să livreze în plus eco
nomiei naționale plăci aglomerate 
din lemn, parchete, placaj și alte 
produse în valoare de circa 
4 000 000 lei.

30 de întreprinderi 
din regiunea Dobrogea

CONSTANTA (coresp. „Scînteii"). 
— In ultimele zile, alte Întreprin
deri din regiunea Dobrogea au ra
portat îndeplinirea planului anual 
de producție. Printre acestea se nu
mără fabricile de ciment din Med
gidia șl Cernavodă, I.R.T.A., I.P.L. 
Constanța și altele. Pînă acum, în 
regiunea Dobrogea au îndeplinit 
planul anual de producție 30 de 
întreprinderi industriale șl unități 
economice.

Consiliul 
măsura

prima dată la 
plan de pro- 
agricol raional 
ca acești spe- 

întocmi- 
în anumite gos- 
de cadre cu expe- 

acesta vor putea da 
mai calificat altor 
raion. Gospodăriile

Una din principalele măsuri pen
tru sporirea producției agricole — 
care îi preocupă pe colectiviști acum, 
la întocmirea planului de producție
— este folosirea rațională a pămîn- 
tului. Despre aceasta a vorbit tov. 
ing. Nicolae Iacob de la G. A. C. 
Fundeni. El a arătat că prin defri
șarea mărăcinișurilor și a unor per
dele de protecție, prin desființa
rea sau îngustarea drumurilor din
tre tarlale, suprafața arabilă a gos
podăriei a crescut cu 20 ha. Prin 
aceasta se va realiza un cîștig de 
cel puțin șase vagoane de porumb. 
Colectiviștii din Fundeni își propun 
ca în planul pe 1963 să prevadă mă
suri care să ducă la cîștigarea de 
noi suprafețe de teren arabil.

Dar folosirea rațională a terenu
lui nu se mărginește numai la atît
— spunea ing. Ilie Pădineanu delà 
G.A.C. Mihălceni. în multe gospodă
rii cînd se ară, se lasă suprafețe în
semnate nefolosite pe lîngă drumuri. 
Făcîndu-se o mică socoteală, a re
zultat că în gospodăria din Mihăl
ceni în acest an s-au pierdut, din 
cauza unor asemenea neglijențe, cir
ca 3 hectare de teren. De aceea, se 
prevede ca în 1963 să se lucreze cu 
mai multă atenție.

în gospodăria colectivă din Tîm- 
boiești, așa cum a arătat tov. 
Gheorghe Neacșu, președintele a- 
cestei gospodării, ani de zile au 
stat nefolosite suprafețe însemnate 
de teren de pe dealuri, 
ta s-au făcut 
de terasare : 
viță de vie 
de producție pe 1963 
lucrări pentru valorificarea 
tor terenuri neproductive 
dealuri.

Mina Aninoasa
Minerii de la Aninoasa au extras 

azi ultimele tone de cărbune din 
planul prevăzut pe anul 1962. Acest 
succes obținut In cinstea celei de-a 
15-a aniversări a proclamării R. P. 
Romîne are la bază creșterea pro
ductivității muncii, ca urmare a fo
losirii mai intense a mecanizării și 
extinderii susținerii metalice în aba
taje. Prin reducerea prețului de cost 
pe fiecare tonă de cărbune extras, 
minerii au realizat economii supli
mentare în valoare de 600 000 lei.

Conferințe la căminele 
culturale

SATU-MARE (coresp. „Scînteii“).— 
La toate căminele culturale din ra
ionul Satu-Mare au avut loc în aceste 
zile conferințe organizate de comi
tetul raional pentru cultură și artă 
în cinstea celei de-a 15-a aniversări 
a Republicii Populare Romîne. Au 
participat peste 20 000 țărani colec
tiviști. La căminele culturale din co
munele Apa, Beltiug, Doha, Halimeu, 
Mădăraș și altele s-a ținut conferința: 
„Bunăstarea poporului, țelul suprem 
al Partidului Muncitoresc Romîn“.

A

în penultima zi a Festivalului „I. L Caragiale“
lui S.M.T.
Dobrogea.

Grijă deosebită pentru mamă și copil
IAȘI (coresp. „Scînteii“). — îna

inte d'e 1944, în satele regiunii Iași 
nu exista nici o casă de naștere. In 
anii regimului democrat-popular s-a 
acordat o grijă deosebită sănătății 
mamei și copilului. Cîteva cifre o- 
glindesc pe deplin acest lucru. As
tăzi sînt în regiune 186 case de naș
tere cu peste 900 paturi, precum și

79 staționare pentru copii, cu 400 
de paturi. Printre casele de naștere 
intrate de curînd în funcțiune se 
numără cele din circumscripțiile sa
nitare Ghermănești și Arsura, din 
satele Șchiopeni (circumscripția sa
nitară Cîrligați), Vinețești (circum
scripția sanitară Oltenești), raionul 
Huși și altele.

Se dezvolta rețeaua cinematografică sătească

; o serie 
și s-au

20 ha.

Anul aces- 
de lucrări 

plantat cu 
In planul 
se prevăd 

al
de pe

TEODOR MARIAN

(Continuare în pag. IlI-a)

Lq gospodăria colectivă 
Martie” din comuna Țigănești se 
lucrează intens în aceste zile la 
întocmirea planului de producție 
pe anul 1963. In fotografie : pre
ședintele gospodăriei colective. 
Pândele Modoran, Inginerul a- 
gronom Tudor Sandu, împreună 
cu brigadierii Victor Grecu, 
Gheorghe Brînceanu, Stan Iordă- 
chioaia și Florea Vișan lucrind 
Ia întocmirea planului de pro
ducție.

(Foto : M, Cioc)

Activitatea de creație 
in industria ușoară
Una din preocupările principale 

ale colectivelor întreprinderilor in
dustriei ușoare este îmbogățirea 
permanentă a sortimentelor și îm
bunătățirea calității produselor. In 
acest scop, pe lingă fabricile mai 
mari ale industriei ușoare își des
fășoară activitatea în momentul de 
țață peste 50 de centre de creație. 
Munca creatorilor s-a concretizat în 
cele 158 de articole noi din bum
bac, 820 desene noi de imprimeuri 
de mătase, 880 modele de confecții, 
1 000 modele de tricotaje și 1250 
modele de încălțăminte intrate în 
producție în cursul acestui an.

Pentru cel de-al IV-lea Pavilion 
de mostre, respectiv pentru contrac
tările pe anul 1963, au fost realizate 
alte numeroase modele noi : 1 200 
de tricotaje și 1200 de confecții, 
1 600 de încălțăminte, peste 100 ar
ticole noi de uz casnic și altele.

Printre produsele și modelele noi 
create sînt tricotajele din fire sin
tetice voluminoase, încălțăminte ex- 
traflexibilă, încălțăminte cu talpă 
duroflex, confecțiile din blană sin
tetică tricotată, faianța cu glazură 
cristalizată, noile modele de servicii 
din sticlă și porțelan etc., intrate în 
producție pentru prima oară în a- 
cest an.

din Băneasa, regiunea

★
Colectivul Casei raionale de cul

tură din Tulcea, regiunea Dobrogea, 
a prezentat luni seara un spectacol 
cu piesa „Zări necuprinse" de Ni
kolai Virta, în sala Magheru a Tea
trului „C. I. Nottara“. Ca și în ca
drul Festivalului bienal „I. L. Ca
ragiale“ spectacolul s-a bucurat de 
succes. (Agerpres)

CLUJ (coresp. „Scin- 
teii“). In acest an re
țeaua cinematografică 
sătească din regiune a 
cunoscut o puternică 
dezvoltare. La sate au 
fost deschise încă 26 
noi unități cinematogra
fice. In ultimul timp au 
fost inaugurate cine
matografe în comu
nele Ciceu-Giurgești, ra
ionul Dej, Dîrja, raio
nul Gherla, Negreni, ra
ionul Huedin, Poiana 
Ilvei, raionul Năsăud,

Someș &uruslău, raio
nul Zălau.

Pînă în prezent fil
mele prezentate de ci
nematografele cu ban
dă normală și bandă 
îngustă din regiunea 
Cluj, precum și de ca
ravanele cinematografi
ce au fost vizionate de 
peste 12 300 000 de spec
tatori.

De un deosebit suc
ces se bucură la cele 134 
de cinematografe sătești 
din regiunea Cluj fes
tivalul filmului la sate.

Au fost prezentate fil
me pentru fruntașii în 
agricultură, s-au organi
zat „Săptămîna filmului 
sovietic”, „Săptămîna 
filmului pentru tine
ret“, „Săptămîna fil
mului în slujba 
și a prieteniei între po
poare”. Au fost organi
zate de asemenea ci
cluri de filme pe teme 
ca „Realizări ale știin
ței și tehnicii sovietice 
în cucerirea Cosmosu
lui" și altele.

păcii

au
Și

în

recitat 
Malak

concurs 
din re-

Luni, în penultima zi a Festiva
lului bienal „I. L. Caragiale“ s-au 
întrecut în continuare artiști ama
tori din regiunea Dobrogea. Con
structorii navali din Constanța au 
prezentat poemul dramatic „Ma
rele fluviu își adună apele" de Dan 
Tărchilă, iar colectivul căminului 
cultural Nicolae Bălcescu din ace
lași oraș, comedia într-un act „Un 
iaz... și o poveste cu haz“ de Nata
lia Gheorghiu.

Artiștii amatori de la Șantierul 
naval maritim și de la sindicatul 
P.T.T.R. din Constanța 
versuri de Th. Pieridis 
Abd El-Azis.

După-amiază au intrat
o parte din artiștii amatori 
giunea Hunedoara. Siderurgiștii hu- 
nedoreni au prezentat piesa lui Paul 
Everac „Ferestre deschise", iar co
lectivul căminului cultural din co
muna Săsciori, comedia lui D. Stan
ca „Meci la Chițăoani“. Siderurgiștii 
hunedoreni au mai adus pe scena 
Festivalului un montaj literar-muzi. 
cal intitulat „Flăcări și flamuri", 
inspirat din întrecerea lor pentru a 
da patriei mai multă fontă, oțel și 
laminate.

Pe scena Casei de cultură a raio
nului „16 Februarie', unde s-au în
trecut artiștii păpușari, au fost pre
zentate spectacolele „Vulpoiul croi
tor" de Mioara Cremene în inter
pretarea colectivului Casei raionale 
de cultură din Sebeș, regiunea Hu
nedoara, și „Gîscănelul“ de S. Gher- 
net și T. Gurevici, de către forma
ția de teatru de păpuși a sindicatu-

dLa satbat&aiea ma f&iatului
Fiecare își are propria biografie, pro- 

visuri de viitor. Și 
scăldată în lumină,

Propuneri valoroase
La Fabrica „Țesătura“ 

Iași

IAȘI (coresp. „Scînteii"). — Zilele 
acestea la Fabrica „Țesăfura''-lași a 
avut loc adunarea de prelucrare a 
cifrelor de plan pe 1963. Adunarea a 
prilejuit fofodafă o analiză amplă a fe
lului cum au fost îndepliniți indicii de 
plan pe anul în curs.

In cele 11 luni care au trecut din 
acest an, planul a fost realizat lună de 
lună. S-au dat peste sarcinile planifi
cate 39 000 de kg fire de bumbac ți 
mai bine de 200 000 mp țesături. Rea
lizări însemnate au fost obținute și în 
domeniul scăderii prețului de cost, al 
sporirii beneficiilor, precum și în ce 
privește îmbunătățirea calității produse
lor. Cu un bilanț mai puțin pozitiv va 
încheia anul întreprinderea în ce pri
vește productivitatea muncii. Aceasta 
n-a crescut pe măsura sarcinilor plani
ficate. în cadrul adunării s-a insistat a- 
supra posibilităților existente în fabri
că de a se folosi mai judicios mașinile 
și fimpul de lucru.

Participanfii la discuții, — printre care 
Pușcașu Petru, maistru în filatură, in
giner Despa Elena, Boariu Mihai, ajutor 
de meșter din sectorul finisaj și alții — 
au cerut să se acorde o mai mare 
atenție creșterii indicilor de utilizare a 
războaielor, bunei desfășurări a cursu
rilor de calificare a muncitorilor și 
ajutorilor de meșteri.

— Pentru îmbunătățirea activității 
noastre în viitor, consider că problema 
ridicării calificării muncitorilor, a ajuto
rilor de meșteri, a ungăforilor etc. atît 
prin organizarea unor cursuri de califi
care, cît și prin extinderea metodelor 
de întrajutorare la locul de muncă, tre
buie să preocupe în mai mare măsură 
conducerea administrativă și comitetul

sindicatulul — a spus, printre altele, in
ginerul Chinciu Daniel, șeful sectorului 
țesătorie. Pe baza unei analize temeini
ce este nevoie să fie îndrumați spre 
cursurile de țesători mai mulți muncitori 
din sectoarele auxiliare. In felul acesta 
vom avea oricînd țesători gafa pregătiți 
să lucreze la mașinile pe care le vom 
pune în funcțiune în anul viitor.

Propuneri importante în legătură cu 
îmbunătățirea calității țesăturilor a fă
cut și inginera Maria Burlacu, șefa sec
torului finisaj. Ea a propus să se acor
de o mai mare atenție ridicării nivelu
lui tehnic în secția de finisaj. Inginerii 
cu pregătire superioară din cadrul ser
viciilor tehnic și de producție — a a- 
răfat vorbitoarea — ar trebui să cunoas
că cît mai bine activitatea din secțiile 
productive, pentru a ajuta în mod 
concret Ia rezolvarea unor probleme.

Țesătoarea Miron Emilia, secretara or
ganizației de bază de la schimbul B, a 
propus să existe o mai strînsă colabo
rare între schimburi, pentru a se preda 
războaiele în bună stare de funcțio
nare.

Pe baza propunerilor făcute de mun
citori și tehnicieni, planul de măsuri feh- 
nico-organizatorice, întocmit pentru a- 
sigurarea îndeplinirii în bune condiții 
a sarcinilor de plan pe 1963, a fost 
mult îmbunătățit.

La Fabrica de tananți
„Argeșul“*Pitești

PITEȘTI (de la redacția ziarului „Se
cera și Ciocanul”).

Anul 1962 a constituit penfru colecti
vul Fabricii de tananți „Argeșul“ din 
Pitești un an de muncă intensă penfru 
îmbunătățirea continuă a calității. Lună 
de lună, colectivul de muncitori, in
gineri și tehnicieni de aici și-a în
deplinit și depășit sarcinile planificate.

Descoperind și valorificînd noi rezerve 
interne, Fabrica de tananți „Argeș" a 
obținut, prin reducerea consumurilor 
specifice, economii peste plan în valoa
re de 900 000 lei, depășindu-și anga
jamentul luat.

In cadrul adunării de prelucrare a ci
frelor de plan pe 1963, numeroși mun
citori, ingineri, tehnicieni au propus mă
suri eficace penfru îndeplinirea și de
pășirea sarcinilor planificate, penfru îm
bunătățirea continuă a calității produ
selor.

Tov. Vasile Pricop și Gheorghe Șer- 
ban, muncitori, au propus să se creeze 
un spațiu mai mare între stivele de lemn 
pentru uscarea rapidă a materiei pri
me, procesul de uscare desfășurîndu-se 
mult mai bine în asemenea condiții. 
Mulți vorbitori. s-au referit la necesi
tatea de a se îmbunătăți calitatea tani- 
nului. Comparativ-tu ulfimii 3 ani cînd 
cifra de raport (principal indice de ca
litate) era de 55—59 la sută, în anul 
1962 s-a obținut o cifră de raport de 
63 la sută.

— Colectivul fabricii noastre — a spus 
în cuvînful său tov. Viorel Gheorghe, 
inginer șef — poate și trebuie să 
produsul fabricii la o cifră de 
de peste 65 la sută. Trebuie să 
cern și

Tov.
Jaf, în 
paralel 
calității
ducerea consumului specific de lemn 
de stejar cu 400 tone, ceea ce echi
valează cu o economie de aproximativ 
100 000 lei. în acest sens și-au mai 
luat angajamente și tov. Ion Lupules- 
cu, șeful serviciului mecanic, Dumifru 
Șfefănescu, de la serviciul energetic.

Penfru continua îmbunătățire a pro
ducției de tananți, colectivul fabricii s-a 
angajat să acorde o mai mare atenție 
respectării rețetelor de fabricație.

priile preocupări și 
totuși, aici, în sala iuaioara in lumina, 
patru sute de inimi au bătut aseară la 
unison și pe patru 
lane sau brune se 
Pragul majoratului 
Intr-o atmosferă sărbătorească.

Generația aceasta, a celor de 18 
ani, s-a născut odată cu libertatea pa
triei. Copilăria le-a fost legănată de 
cîntecul muncii de pe șantierele 
construcției socialiste. Nici unul din- 
trei ei n-a apucat anii întune
cați ai trecutului, pe care-l cunosc doar 
din povestirile părinților și ale celor 
vîrstnici. Sub ochii lor s-a impînzit în
treaga țară cu schelele șantierelor și 
mulți dintre cei ce se aflau la ceasurile 
nopții de decembrie în Casa de cul
tură a tineretului din raionul 30 De
cembrie, muncesc sau învață in ate
liere moderne, în școli noi. Cuvintele 
rostite de la tribună de eleva fruntașă 
la învățătură Melania Suciu stăteau în 
clipele acelea pe buzele tuturor : ,,ln 
această zi de sărbătoare a majoratu
lui, mărturie a dragostei și prețuirii cu 
care este înconjurată tînăra generație, 
gîndurile noastre se îndreaptă spre 
partidul părinte, căruia îi spunem Un 
cald : mulțumim".

Să luăm la întîmplare cîțiva dintre 
tinerii cărora, sub faldurile drapelului 
de stat, le-au fost înmînate felicitări și 
adresate urări pentru o viață fericită 
și succese în muncă. Alexandrina Țară
lungă este fiică de colectiviști din Mă-

sule de fețe bă- 
deslușea emojia. 

l-au trecut laolaltă,

răștii Bacăului. Acum 
școala tehnică sanitară 
dorește ca după absolvirea școlii 
să urmeze facultatea de farmacie. Vi
sul ei are contururi precise și 
știe că și-l va realiza, pentru că tine
retului nostru îi sînt deschise astăzi 
toate drumurile spre viață. Cu cîteva 
ceasuri mai înainte de a veni la săr
bătorire a primit nota 9 la materia 
„tehnica farmaceutică”. Un dar mic, 
simbolic, pe care l-a adus cu ea de 
ziua majoratului.

Sau Virgil Tutunaru, strungar. Abia de 
cîteva luni a ieșit de pe băncile școlii 
profesionale. Ca tînăr muncitor, a sim
țit îndrumarea plină de dragoste 
a comunistului Ion Tabarcea care în 
curînd va prăznui 35 de ani de muncă. 
Ieri, tînărul Tutunaru și-a depă
șit sarcinile de plan, succes pe care 
l-a închinat și el sărbătoririi ma
joratului. Gînduri de viitor l ,,Deo
camdată m-am înscris la cursurile fără 
frecventă ale școlii medii nr. 18, citesc 
și învăț mult, dorind să ajung cu ade
vărat un muncitor înaintat".

Intr-un grup de tineri, Maria Mure
șean, elevă fruntașă la învățătură din 
clasa a Xl-a a Școlii medii „I. L. Cara
giale“, povestește despre planurile ei 
de a deveni geolog. Pînă atunci însă, 
trebuie pregătite cu grijă examenul 
de maturitate și apoi ce/ de admitere 
in facultate. Își întrerupe însă șirul glo
durilor, invitîndu-și tovarășii să se foto
grafieze împreună.

Constantin Moldoveanu, electrician

e elevă la 
în anul I și

la ICSIM, a primit aseară o dublă fe
licitare. Prima, cea înscrisă cu litere 
aurii pe cartonul înmînat de vicepre
ședintele sfatului popular raional, iar a 
doua din partea colegilor de majorat : 
la miezul nopții de ieri a împlinit 18 
ani. Fericită coincidentă.

Cu cită emoție le-a vorbit tinerilor, 
băfrînul muncitor lăcătuș Dumitru Nea- 
gu, tatăl tînărului Marin Neagu, aliat 
în sală, printre sărbătoriți. Evocînd tre
cutul, el i-a îndemnat pe tineri să în- 
vefe cu sete, să-și însușească știința și 
cultura, să-și pună toată puterea de 
muncă și capacitatea în slujba mărețu
lui țel spre care ne călăuzește partidul. 
Aplauzele care au stăruit în sală minute 
în șir au sunat ca un angajament so
lemn al celor declarați maiori. Același 
cald îndemn le-a fost adresat sărbăto
riților și de Tiberiu Haioș, muncitor 
fruntaș, și de Marcel Bal, secretarul 
Comitetului raional U.T.M. 30 Decem
brie.

Jn cinstea noii promoții de cetă|eni 
majori a fost prezentat un bogat pro
gram artistic urmat de dans.

Seara tîrziu, grupuri, grupuri de tineri, 
coborau scările casei de cultură, fredo- 
nînd „Valsul celor de 18 ani“.

In aceste zile din preajma sărbătoririi 
celei de-a -15-a aniversări a Republicii 
noastre populare, pe tot cuprinsul pa
triei au loc asemenea manifestări, care 
constituie momente de neuitat pentru 
cel care au pășit cu încredere în viitor 
pragul majoratului.

ridice 
raport 
redu-

procentul de cenușă. 
Virgil Toma, maistru, s-a 
numele colectivului secției, ca, 
cu grija pentru îmbunătățirea 
tananfilor, să contribuie la re-

anga-

ION MÄRGINEANU

Cîțiva dintre sărbătoriți (de la stînga la dreapta) : Nicolae Trofin, elev, Alexandrina Țarălungă, elevă, 
Victor Mali, muncitor, Teodor Popescu, elev, Virgil Tutunaru, muncitor, Melania Suciu, elevă.

(Foto : Gh. Vințllă)
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La Uzinele 
„Vulcan“ Din activitatea știi

kJ

dar și posibilități nefolosite
me- 

își

teh- 
aici 
for- 
bio-

Uzinele „Vulcan“ se numără prin
tre întreprinderile constructoare de 
mașini din Capitală, în care 
todele tehnologice înaintate
găsesc de la an la an o tot mai 
largă aplicare. O metodă modernă 
căreia, datorită avantajelor ei 
nice și economice, i s-a dat 
multă atenție este turnarea în 
me întărite pe cale chimică cu
xid de carbon. Tot mai multe re
pere se toarnă în ____________
acest fel. Pentru ’----------------------
a se asigura apli
carea ei largă în 
cele mai bune con
diții, în uzină s-a 
projectat și reali
zat cu mijloace 
proprii o stație pentru producerea 
bioxidului de carbon necesar turnă
rii după acest procedeu. în acest an, 
sarcina planificată de 2 800 de tone 
piese turnate în forme întărite cu 
bioxid de carbon a fost realizată cu 
succes, urmînd ca în viitor procedeul 
să fie și mai larg extins. Bune rezul
tate s-au obținut și în extinderea crai- 
țuirii cu arc electric și aer compri
mat. Această metodă de crăițuire a 
ajuns de altfel să fie singura utili
zată în uzină în prezent, cadrele 
tehnice de specialitate de aici fiind 
acum preocupate de mecanizarea ei. 
Față de anul trecut, volumul sudării 
automate și semiautomate s-a du
blat, iar sarcina de turnare în co- 
chile a fost cu mult depășită. For
jarea în matrițe s-a extins în uzină 
foarte mult, în primele trei tri
mestre depășindu-se sarcina pe în
tregul an.

Ca urmare a destoiniciei și califi
cării ridicate a muncitorilor, teh
nicienilor și inginerilor uzinei, în 
tot cursul acestui an a fost realizată 
o producție de calitate ; în 11 luni 
prețul de cost a fost redus sub cifra 
planificată și s-au obținut economii 
suplimentare în valoare de peste 
4 000 000 lei. Sînt rezultate care se 
datoresc în mare măsură aplicării 
largi a metodelor tehnologice mo
derne.

în domeniul introducerii și extin
derii tehnologiei avansate, în uzină 
nu s-a făcut însă totul și colectivul 
de aici este conștient de acest lucru.

Tehnologia modernă 
în producție

O serie de prevederi ale planului 
tehnic al uzinei nu au fost trans
puse în viață.

în urmă cu cîtva timp, turnînd 
pentru Uzinele „Grivița Roșie" din 
București flanșele schimbătorului de 
căldură, s-au folosit cu mult succes 
maselote cu înveliș exoterin. Și to
tuși, deși uzina avea sarcina să toar
ne în 1962 o cantitate de 500 de tone 
piese cu astfel de maselote, metoda 

nu s-a aplicat. Ea 
a rămas la faza 
de experimentare 
timp de trei tri
mestre.

Nici turnarea 
în amèstecuri de 
formare cu ben- 
aplicat decît la 
tone piese, deși 
din planul teh- 
mai mare. Meto-

nu s-a 
de 

anuală

tonită
cîteva zeci 
sarcina 
nie este cu mult
da putea fi utilizată, chiar dacă în 
paralel se toarnă și în forme întă
rite cu bioxid de carbon. Este ade
vărat că trebuia creat spațiu pen
tru stația de pregătire a amestecu
rilor de formare și pentru dezbate
re dar, după cum spun înșiși tova
rășii din uzină, această problemă 
putea fi soluționată dacă exista mai 
mult interes.

Cu toate că preocuparea pentru 
extinderea noului în procesul de 
producție este evidentă, totuși in
troducerea unor procedee avansate, 
studiul posibilităților 
găsirea reperelor 
să fie utilizate se 
trimestru la altul, 
forjării în matrițe
ple sau al turnării pieselor din fontă 
cu grafit nodular, ținută în „evi
dență“ pînă la realizarea unui dis
pozitiv.

Analizarea periodică de către co
mitetul de partid și conducerea uzi
nei a îndeplinirii ritmice a prevede
rilor planului tehnic și crearea con
dițiilor necesare realizării lor vor 
duce la ridicarea nivelului tehnic 
al producției, la îmbunătățirea conti
nuă a calității 
și la obținerea 
neficii sporite.

de aplicare, 
potrivite la care 
amînă de la un 

Așa este cazul 
cu figuri multi-

produselor, precum 
unor economii și be-

CORPULUI SOLID

fo'to-lelor cu proprietăți 
conductoare, dispariția la 
un moment dat a fotocon- 
ductibilității se datorează 
faptului că energia lumi
noasă, absorbită de cris
tal, determină apariția ex- 
citonilor. Aceștia se pot 
deplasa în interiorul cris
talelor, cu transport 
energie. Ciocnirea lor 
defectele existente în 
țeaua cristalină duce la 
apariția curentului elec
tric. Deocamdată, punerea 
în evidență a excitonilor 
pe cale spectrală este în
greunată de faptul că tre
buie să se lucreze cu pro
be cristaline extrem de 
subțiri, de ordinul fracțiu
nilor de microni, în condi
țiile unor temperaturi ex
trem de scăzute.

Cercetările, pe lîngă în
semnătatea lor teoretică, 
vor găsi în viitor aplicații 
în construirea unor dispo
zitive electronice moderne.

LUXIȚA GHIȚA 
candidat în științe, 
Institutul de fizică 

al Academiei 
R. P. Romîne

Spectroscopia corpului 
solid, care prezintă nume
roase aplicații în tehnica 
modernă, constituie una 
din temele studiate de cer
cetătorii de la Institutul de 
fizică al Academiei R. P. 
Romîne. Cercetările urmă
resc îndeosebi stabilirea ■ 
nivelelor energetice în 
cristale, lămurirea unor fe
nomene legate de proprie
tățile semiconductoare ale 
cristalelor. în acest scop 
au fost realizate apara
te de laborator care 
permit studierea spectrelor 
excitonice ale cristalelot în 
condițiile unei temperaturi 
de minus 196°C.

Existența „excitonilor’ 
în spectre a fost preconi
zată teoretic încă în urmă 
cu trei decenii de fizicia
nul sovietic I. I. Frenkel, 
dar fenomenele legate de ' 
transferul de energie în , 
cristale cu ajutorul lor au ; 
fost puse în evidență .reia- ' 
tiv recent. Excitonii, o anu- ■ 
mită stare a electronilor în 
corpul solid, apar în di
ferite cristale. Cercetările 
au arătat că în cazul crista-

MATEMATICA ÎN SPRIJINUL PRODUCȚIEI

de 
de 

re-

efectuarea unui mare nu
măr de calcule. Utilizînd 
mașini de calcul obișnuite 
pentru prelucrarea statis
tică a observațiilor hidro
logice culese pe teren timp 
de cîteva decenii, specia
liștii de la Institutul de 
studii și cercetări hidro
tehnice au avut nevoie de 
un an. Folosirea acestor 
mașini la elaborarea unor 
proiecte în variante dife
rite este însă dificilă din 
cauza volumului mare de 
calcule ce trebuie efectua
te pentru stabilirea nive
lelor și debitelor apei.

Pentru a face calculele 
într-un timp mai scurt, 
cercetătorii din institutul 
nostru au utilizat mașinile
CONSFĂTUIRE MEDICALĂ

electronice de calcul ale 
Institutului de fizică ato
mică. în cadrul Institutu
lui de studii și cercetări 
hidrotehnice a fost alcătuit 
un colectiv care întocmeș
te programul de prelucra
re a datelor necesare de 
către mașini. Cu ajutorul 
calculatoarelor electronice 
a fost efectuată, în numai 
400 de ore, o lucrare cu 
peste 100 de milioane de 
operații aritmetice, 
în institut s-ar fi 
metodele vechi, ar 
nevoie de cel puțin 
de

Dacă 
folosit 
fi fost 
120 000

ore.
Ing. ROMEO 

AMAFTEESEI 
cercetător principal

INTERREGIONALĂ

Intr-o convorbire cu co
respondentul ziarului nos
tru, prof. univ. TIBERIU 
POPOVICI. membru co
respondent al Academiei 
R. P. Romîne, directorul 
Institutului de calcul din 
Cluj, i-a relatat următoa
rele :

De mai mulți ani, te
matica cercetărilor științi
fice din institutul nostru 
este îndreptată spre dife
rite aspecte, teoretice și, în 
același timp’, spre rezolva
rea unor probleme propu
se de fabrici și uzine. Ast
fel, pentru Uzinele „Teh- 
nofrig” din Cluj s-a înche
iat un calcul al șarjelor 
celor mai economice la cup
toarele de topit fontă, prin 
aplicarea căruia se obți
ne o însemnată economie

de metal. De asemenea, a 
fost efectuat un calcul al 
elementelor suprafețelor 
elicoidale și al profilului 
sculelor pentru pompe de 
ulei, necesar altei uzine 
metalurgice. Pe baza co
laborării matematicienilor 
cu ingineri, economiști și 
planificatori de la Uzinele 
„Industria Sîrmei” din 
Cîmpia Turzii, în secția 
trăgătorie de oțel moale a 
întreprinderii se vor apli
ca metode matematice la 
întocmirea programului de 
lansare a fabricației.

în cadrul cercetărilor 
privind construirea mași
nilor de calcul, se lucrea
ză la realizarea unei noi 
mașini electronice care va 
executa 3 000 de operații 
pe secundă.

DE 300 DE ORI MAI REPEDE

în cadrul activității U- 
niunii Societăților de Ști
ințe Medicale din R. P. 
Romînă, Societatea O.R.D. 
a organizat recent la Bucu
rești, în amfiteatrul spita
lului Colțea, o consfătuire 
interregională la care au 
fost discutate problemele 
de legătură dintre specia
litățile de oto-laringologie, 
neurologie și oftalmologie.

Participanții la consfă
tuire, peste 300 de specia
liști, au ascultat referatele 
prezentate de clinicile uni
versitare din București și 
Iași, precum și circa 70 de 
comunicări științifice. Un 
deosebit interes a trezit 
amplul referat al prof. N. 
Costinescu, prof. P. Van- 
cea și conf. N. Oblu din 
Iași cu tema: „Sindroame 
clinice comune rino-neuro-

oftalmologice“, ca și refe
ratul prof, dr. I. Tețu, 
prof. V. Racoveanu, dr. M. 
Lăzeanu și dr. N. Apos
tol din București intitulat: 
„Considerații asupra co
relațiilor oto-neurologice".

Din discuțiile purtate 
s-au concretizat și mai 
bine îndatoririle medicilor 
practicieni din cele trei 
specialități înrudite pen
tru a asigura bolnavilor 
un tratament medical și 
chirurgical de cea mai 
mare eficacitate.

Pe marginea referatelor, 
a comunicărilor și a dis
cuțiilor, consfătuirea a e- 
laborat concluzii practice, 
care vor fi difuzate în re
țeaua medicală și vor con
stitui un ghid pentru me
dicii din domeniul oto-la- 
ringologiei, neurologiei și 
oftalmologiei.

<■: :■
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„Alegerile e garantate" (1933).

Studiul hidrologic 
draulic al Văii și 
Dunării este menitIng. A. PRODAN

și hi- 
Deltei 
să în

Un nou restaurant modern deschis de curînd în cartierul Grivița Roșie — „Feroviarul“

dice măsuri eficiente pent 
tru evitarea inundațiilor, 
redarea de noi terenuri a- 

griculturii, efec
tuarea de ame
najări piscicole, 
valorificarea ra
țională a stufu
lui și utilizarea 
resurselor hidro
energetice. în
tocmirea acestui 
studiu impune

Institutul „Petru Poni” al filialei din Ia.șl a Academiei R. P. 
Romîne. Cercetătorii științifici N. lorțja și M. Bostan urmăresc 
comportarea unor combinații complexe sintetizate în secția 
chimie organică.

Cele mai ve
chi desene din 
expoziția re
trospectivă a lui 
B'Arg au apărut 
prin 1910—1911. 
Era la cîțiva ani 
după 1907, du
pă răscoalele ță
rănești înecate 
în sînge ; presa 
progresistă, „Fa
cla" de exem
plu, le amintea, 
acuzafor, guver
nanților care se 
sileau să le fa

că uitate. Infr-un 
desen al lui 
B'Arg din 1911 
fanfara defilează 
grotesc, parada 
de la 10 mai se 
desfășoară o- 
braznic : „Parcă 
nici n-ar fi fost 
1907 I", suspină 
un țăran abăfuf, 
cu haina petici
tă. Cutremurul 
social din 1907 
lăsase urme de 
neșters în toate 
conștiințele de
mocratice. Sis
temul politic al burgheziei și moșie- 
rimii se vădise, mai mult ca oricînd, 
ostil maselor populare. I. Bărbules- 
cu-B'Arg a pornit la drum în aceas
tă atmosferă, a colaborat la reviste 
antidlnasfice ale vremii, precum 
„Furnica", și a prins în caricaturile 
sale numeroase aspecte ale unui 
regim bizuit pe înșelarea cinică a 
maselor. „Nu m-am ținut de cu- 
vînt?" îl întreabă voios un șef de 
partid burghezo-moșieresc pe ale
gătorul său. „Bine ! îți mai făgădu
iesc o dată I" Și-l bafe peste umăr, 
cu un aer protector și nerușinat. E 
vremea alegerilor, „sosesc primele 
rezultate", comentează cineva în 
fața spitalului : înfr-adevăr, sînt a- 
duse cele dinfîi victime, cei bătuți 
în alegeri la propriu, cu bîta, de 
căfre agenți electorali care erau 
profesioniști ai ciomagului. Tntr-o 
caricatură a lui B'Arg din 1933 
— una din cele mai reușite — un 
astfel de bătăuș veghează alegeri
le, provocator, masiv și feroce. Iar 
textul desenului spune cu sarcasm, 
în stilul agramat al personajului ! 
„Alegerile e garantate I"

Apărută pe coperta revistei „Cu- 
vînful Liher", o planșă ca aceasta 
însemna — la fel cu numeroase alte 
lucrări ale caricaturistului — o a- 
fifudine deschis combativă. Retro
spectiva lui B'Arg ne-a pus în fața 
unor caricaturi care au constituit 
luări de poziție curajoase împotri
va fascismului. Chiar dacă uneori 
suferă de pe urma grabei, aceste

desene sînt mărfurii prețioase des
pre o epocă grea din istoria țării 
noastre, despre vremea cînd forțele 
reacțiunii pregăteau fascizarea Ro- 
mîniei. în numeroase lucrări, publi
cate prin periodicele democrate, 
graficianul a combătut barbaria hit- 
lerismului, aducător de război. 
„Pacea e amenințată : apărați-o I" 
— cheamă textul așezat ca un titlu 
deasupra unui desen din 1934.

Astfel de atitudini se împleteau 
cu înțelegerea duioasă față de „lu
mea necăjită" a periferiei, față de cei 
sărmani, de invalizii care cerșeau. 
Tnfățișîndu-i, B'Arg a folosit mai 
ales pastelul, voind să dea o căl
dură sensibilă acestor lucrări ; 
disting între ele 
zăforul de ziare" 
vagabondînd fără 
file legate în 
ceasta figură un
ceva de Pierrot trist, artistul a gă
sit un accent mișcător în astfel cfe 
lucrări ; după cum, în anii noștri, 
el a ilustrat, 
fală plină de 
Cehov.

Cu decenii
cercat să figureze nu numai neca
zurile celor exploatați, dar și bucu
ria speranței, în desene închina
te zilei de 1 Mai. Astăzi artistul, a- 
juns la 75 de ani, trăiește vremea 
cînd speranțele luminoase devin 
realitate împlinită, categorică.

se 
tipuri ca „Vîn- 
sau „Studentul" 
locuință, cu căr- 

sfoară. Are a- 
aer melancolic,

într-o notă senfimen- 
juste|e, schije ala lui

în urma, B'Arg a în-

DAN HÄULICÄ
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i n v a ț ă Capacitatea mijloacelor de transport

Cercurile literare - o școală 0 talentelor

Tn acest an, în gospodăriile colective 
clin regiunea Dobrogea funcționează 532 
cercuri de învăfămînt agrozootehnic. Sînt 
înscriși 23 000 de colectiviști. Cursurile 
s-au deschis la jumătatea lunii noiem
brie. In gospodăriile din Castelu, Grădi
na, Nisipari, Valea Dacilor din raionul 
Medgidia, au fost predate pînă acum 
7—8 lecții.

Pentru desfășurarea în bune condiții 
a învătămînfului, Comitetul raional de 
partid Măcin a analizat modul cum sînt 
expuse lecfiile, iar Consiliul agricol ra- 

' ional Adamclisi a repartizat fiecărui 
membru din consiliu un număr de cercuri 
pentru îndrumare.

mai multe din lecfiile predate 
însojife de aplicații practice, dia-

Cele 
au fost 
filme, prilejuind discuții interesante.

ȘTEFAN MIHAI 
ing. agronom

Grija pentru ceea ce este nou și va
loros, în toate domeniile de activitate, 
caracterizează politica partidului nostru. 
De această grijă sînt mîndri toți 
scriitorii noștri. Talente noi se ri
dică, se afirmă în toate regiunile țării. 
Răsfoind revistele de literatură, pagi
nile ziarelor, culegerile editate de 
cercurile literare — ca să nu mai vor
bim de volumele noi — ai sentimentul 
că foșnetul lor seamănă cu bătaia ari
pilor în zbor. Intr-adevăr, la noi toate 
condițiile de zbor sînt asigurate.

O adevărată școală a talentelor sînt 
cercurile literare. Despre cîteva proble
me ale lor vreau să vorbesc în rîndu- 
rile de față. Prilejul mi-a fost oferit 
de recenta consfătuire a cercurilor lite
rare din regiunile Banat, Hunedoara și 
Oltenia. Ea a avut, loc la Lipova, timp 
de două zile, în excelente condiții, da
torate ospitalității organelor de partid 
și de stat din regiunea Banat. Au par
ticipat peste o sută de tineri scriitori 
și cenacliști din cele trei regiuni. Au 
fost două zile de dezbateri, de schimb 
de experiență, de studiu.

Consfătuirea, inițiată de Biroul de 
conducere al Uniunii Scriitorilor și Casa 
centrală a creației populare, a ajutat 
la cristalizarea și dezbaterea unor pro
bleme de creație și activitate obșteas
că, importante nu numai pentru tinerii 
din regiunile respective. Dar mai întîi, 
pe scurt, cîteva detalii privind desfă
șurarea consfătuirii. Au fost prezentate 
informările despre activitatea cercurilor 
literare din cele trei regiuni, pe mar
ginea cărora s-au desfășurat discuții. 
A doua zi dimineața : seminarii de 
creație — pe genuri — conduse de 
Marcel Breslașu, Eusebiu Camilar, Ti
beriu Utan, Franyo Zoltan, Ion Horea, 
Al. Jebeleanu, Al. Ivan Ghilia, Petru 
Vintilă, Paul Everac și alții. După a- 
miază au avut loc șezători literare, cu 
toți tinerii scriitori, în satele raioanelor 
Lipova și Arad.

Cine erau participanții î Tineri mun-

Consfăfulrea cercurilor literare 
din regiunile Banat, Hunedoara 

ți Oltenia

sfudenfi, elevi, învăfăfori și pro- 
bibliotecari și activiști culturali. 

Craiova, Hunedoara,

citori, 
fesori, 
din Timișoara, 
Reșița, Turnu-Severin, Arad, Alba lulia, 
Anina, Orășfie, Tg. Jiu, Petroșeni, 
Sebeș etc. Unii dintre ei au publicat vo
lume de proză și versuri, le au sub ti
par sau în pregătire: Anghel Dumbră- 
veanu, Ion Arieșanu, Sorin Titel, Mircea 
Micu, Ana Șoit, C. Clemente, P. Sfoe- 
nescu, llarie Hinoveanu etc. Alții Sînt 
prezenfl în reviste, în culegeri, în zia
rele centrale și regionale.

Cîteva probleme discutate. Toți vor
bitorii au subliniat că tinerii creatori își 
datorează în primul rînd succesele fap
tului că se străduiesc să reflecte în 
lucrările lor activitatea, universul spiri
tual nou a> constructorilor socialis
mului. Prin lucrările lor, fie că e 
vorba de poezie, de proză, de 
texte pentru brigăzile artistice de agi
tație etc. — tinerii scriitori participă 
efectiv și cu succes la procesul fău
ririi unei conștiințe și morale noi, so
cialiste, la educarea celor ce muncesc 
în spiritul dragostei pentru partid și pa
trie, pentru fot ce e înaintat.

Deci, cunoașterea vieții, participarea 
directă la marile ei transformări revo
luționare — iată rădăcinile sănătoase 
ale arfei noi spre care aspiră, și în 
parte o și realizează, tinerii talenfafi 
din cercurile literare. Tofi năzuiesc să 
devină bun! agitatori, cu mijloacele 
artei, pentru socialism, pentru frumos.

Sub îndrumarea organizațiilor de 
partid, ajutate de filialele Uniunii Scrii
torilor și de casele regionale de crea
ție populară, cercurile literare din Ba
nat, Oltenia și Hunedoara au acumu
lat o frumoasă experiență pozitivă în

creafie, în activitatea culturală de 
masă. Cîteva exemple. în ultimii ani, 
tinerii creatori din regiunea Oltenia au 
organizat de mai multe ori brigăzi cul
turale complexe, alcătuite din scriitori, 
pictori, artiști dramatici și instrumen
tiști, comoozitori, care au mers în cen
tre industriale și agricole pentru cu
noașterea realităților, a vieții oameni
lor, pentru a se documenta, pentru a 
desfășura activitate 
brii cercurilor literare 
Hunedoara prezintă, 
vent, șezători direct 
producfie. (n Banat a 
pentru 40 de tineri o 
de o săptămînă de documentare 
Lenauheim și la „Ofelul roșu“. Au fost 
invitați cu precădere membrii cercu
rilor literare care prin natura activității 
lor nu lucrează direct în uzine, între
prinderi, gospodării agricole colective.

Rezultatele acestor acfiuni, care me
rită să fie permanentizate, au fost îm
bucurătoare.

Tocmai în comparație cu asemenea 
lucrări vii, însuflețite de pulsul proas
păt al vie}ii, tinerii creatori, atît în 
discuții cît și la seminarii, au criticat 
unele manifestări nepotrivite, care se 
mai fac simfite în anumite creații. Tn 
proza, e vorba de fendinfa de înlocui
re a problemelor mari, ascufite, cu 
„cazurile“ periferice, nesemnificative, 
cu ciudățenii psihologizante. Au fost 
criticate unele versuri abstractizate, în- 
tortochiate, care ascund, în fond, lipsa 
de gîndire și de sentimente noi. Oa
menii au spus-o deschis : presa noas
tră literară publică uneori asemenea 
versuri.

O problemă deosebit de importantă, 
evidențiată ca atare și în discuții, este 
orientarea ideologică a tinerilor crea
tori, cunoașterea temeinică a politicii 
partidului nostru, lărgirea orizontului 
lor filozofic ți estetic. Constatările, fă
cute pe viu, în lucrările literare, în 
discuții, preocupările pentru învăfămîn-

culturală.
din 

în 
la 

fost organizată 
excursie urmată 

la

Mem- 
regiunea 

mod frec- 
locul de

tul ideologic, pentru studierea este
ticii marxisf-leniniste sînt îmbucurătoa
re. Totuși, mai sînt cercuri literare care 
iau în dezbatere teme nesemnifi
cative. Problemele din ce în ce 
mai complexe ale vieții de fiecare zi, 
acum, în etapa desăvîrșirii construcției 
socialiste, cer fiecărui fînăr să poarte 
în minte și inimă un ideal clar de 
viață și de arfă. El nu poate fi altul 
decît idealul comunist a! arfei realist- 
socialiste.

Atît în ce privește orientarea, cît și 
organizarea cercurilor literare, consfă
tuirea ne-a ajutat să înțelegem mai 
clar cîteva probleme importante. Acolo 
unde Comisia de îndrumare a Uniunii 
Scriitorilor, filialele ei, Casa Centrală 
și casele regionale de creație, sindi
catele, s-au ocupat mai îndeaproape 
de organizarea și îndrumarea cercu
rilor literare, lucrurile merg mai bine, 
se află pe un făgaș sănătos. Așa se 
înfîmplă în Banat, în Hunedoara. In 
schimb la Craiova, filiala Uniunii Scrii
torilor nu a avut în atenția sa aceste 
probleme.

A rezultat din discuțiile purtate fap
tul că atît Casa Centrală cîf și casele 
régionale ale creației populare au da
toria să dovedească mai multă grijă 
pentru activitatea cercurilor literare 
(forme directe ale muncii artistice de 
amatori), să le ajute la selectarea mai 
riguroasă a lucrărilor ce intră în cu
legerile literare. Aceste antologii, cum 
este și firesc, trebuie să reprezinte pe 
toți acei care dovedesc însușiri lite
rare.

Un rol important în această muncă 
plină de frumusețe cu tinerii creatori 
îi revine presei noastre literare și în
deosebi „Luceafărului", ale cărui raze 
încă n-au pătruns decît la puține cercuri 
literare din țară.

lată doar cîteva însemnări pe margi
nea consfătuirii de la Lipova.

Cred că sentimentul de bucurie în
cercat de toți participanții la această 
consfătuire se justifică pe deplin : încă 
odată am putut constata că în vremea 
noastră, în anii Republicii, talentele a- 
devărate au toate condițiile favorabile 
pentru a-și dezvolta însușirile.

ION BRAD

In sprijinul 
cursanților

In raionul Rupea au fost organizate 
86 de cercuri ale învățămîntului agrozoo
tehnic. La cele mai multe sînt lectori 
inginerii agronomi și zoofehnicieni care 
lucrează în gospodăriile colective.

Claudia Salvastru, inginer la gospo
dăria colectivă din comuna Beia, s-a o- 
cupat încă din vară de strîngerea unui 
bogat material documentar, pe care 
să-l folosească la expunerea lecțiilor. A 
organizat și un mic laborator cu dife
rite 
Cursanfii 
însușirea 
O buna 
Octavian 
lectori la cele două cercuri din gospo
dăria colectivă Dacia.

TEOFIL TÎRNAVOI 
activist de partid

semințe, planșe, diafilme etc. 
manifestă mult interes pentru 

cunoștințelor predate la cursuri, 
activitate desfășoară și inginerii 
Răchită și Cornelia Mitulescu,

din piin
Pentru transportul materialului 

lemnos din pădure, întreprinderile 
forestiere din cadrul D.R.E.F. Olte
nia folosesc mijloace de transport pe 
care le pune la dispoziție I.M.T.F. 
(întreprinderea pentru mecanizare și 
transporturi forestiere). Nu toate ex
ploatările forestiere din regiune în
țeleg însă necesitatea folosirii rațio
nale, la întreaga capacitate, a auto
camioanelor ce li se repartizează. 
Dintr-o analiză recentă reiese că în 
cadrul D.R.E.F. Oltenia încărcătura 
medie pe autocamion a fost în unele 
perioade de 3,6 tone, în loc de 4 tone, 
cît este capacitatea unui autocamion. 
Se pierd în felul acesta însemnate 
capacități de transport, consumul de 
carburanți și lubrifianți nu are e- 
fectul economic dorit.

Printre întreprinderile forestiere 
care nu utilizează la întreaga capa
citate parcul auto se numără I. F.

folosită !
Tg. Jiu. In exploatările Stăncești, 
Porcu ș. a. autocamioanele sînt în
cărcate în grabă, lobdele nu se sti- 
vuiesc corect și, ca urmare, can
titatea de lemne încărcată este 
de multe ori mai mică decît puterea 
de tracțiune a autovehiculelor. Ex
periența exploatărilor fruntașe a do
vedit că oricît de uscate ar fi lem
nele, printr-o stivuire atentă se pot 
încărca în fiecare autocamion 4 
tone de material lemnos, cît este sta
bilit.

Considerînd problema semnalată 
mai sus de importanță majoră, so
cotesc necesar ca Ministerul Econo
miei Forestiere să analizeze și în 
alte regiuni ale țării cum sînt folo
site autocamioanele și să ia măsuri 
în consecință.

M. ILIESCU 
muncitor

T1EÆT1R1E • (SSrosma • ‘Tefey/ziurte
TEATRE. Teatrul de Operă și Balet 

al R. P. Romîne : Aida — (orele 19). 
Teatrul Național „I. L. Caragiale“ (Sala 
Comedia) : Febre — (orele 19,30). (Sala 
Studio) : Mașina de scris — (orele 19,30). 
Teatrul „C. I. Nottara“ (Sala Magheru) : 
Frații Karaniazov — (orele 19,30). (Sala 
Studio) ; Patru sub un acoperiș — (orele 
20). Teatrul 
(bd. Schitu Măgureanu 1) :
— (orele 19,30). (Sala Studio - 
Sahia nr. 
rioară — 
tineret și 
nlcul de 
20). (Sala 
(orele 20). Teatrul Muncitoresc C.F.R.- 
Giulești : Fata cu pistrui — (orele 19,30). 
(Sala Palatului R. P. Romîne) : Hoții 
și vardiștii — (orele 19,30). Teatrul E- 
vreiesc de stat : Selecțiuni... selecțiuni... 
(orele 20). Teatrul regional București : 
Mateiaș Gîscarul — (orele 20). Teatrul 
satiric muzical „C. Tănase" (Sala Savoy): 
Muzica, bat-o vina — (orele 20). (Sala 
Victoriei) : Ocolul pămîntului în 30 de 
melodii — (orele 20). Teatrul Țăndărică 
(Sala Academiei) ; Cartea cu Apolodor
— (orele 16). Circul de stat : Valea tran
dafirilor, spectacol prezentat de ansam
blul Circului din R. P. Bulgaria — 
(orele 20).

CINEMATOGRAFE. Tinerii — cinema
scop : Republica (8; 10; 12,15; 14,30; 16,45; 
19; 21,15; 23,15), București (8,45; 10,50; 13; 
15,10; 17,15; 19,30; 21,30), Alex. Sahia (8; 10,15; 
12,30; 14,45; 17; 19,15; 21,30). Floreasca (11; 
15,30; 18; 20,15). G. C'oșbuc (9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15; 22,30). Hamlet — rulează 
la cinematografele Magheru (9,15; 12: 15; 
18; 21), Tineretului (20) Libertății (9; 12; 
15; 18; 21). Miracolul lupilor — cinema
scop ; rulează la 
AleCsandri (10,30; 
Elena Pavel (9,30;
21.30) , 1 Mai (9; 11; 
G’h. Doja (8; 10,15-,
22.30) , Arta (10,15; 12,45; 15,15;
23 August (9; 11,30; 14; 16,30: . .
Ultima bătălie — rulează la cinemato
grafele I. C. Frimu (10; 12; 14; 16,15; 
18,30; 21), V. Roaită (10,30; 12,30; 14.30;

,,Lucia Sturdza Bulandra" 
Mamouret 
sțr. Alex.

76) : Costache și viața inte- 
(orele 19,30). Teatrul pentru 
copii (Sala C. Miile) : Logod- 
profesie se însoară — (orele 
Libertatea) : Micuța Dorrit —

cinematografele V.
13; 15,30; '■

11,45; 14;
13,30; 16;
12,30; 15;

18: 20.30), 
16,30; 19;
18.30; 21), 
17.30; 20;

17.45; 20,15), 
; 19; 21,30).

16,30; 18,30; 20,30). Povestiri vesele : Ti
neretului (10; 12), Flacăra (16; 18; 20), 
Moșilor (16; 18; 20). Ceapacv : Tinere
tului (14; 16; 18). Moartea în șa — cine
mascop': Victoria (10; 12,15; 14,30; 16,30; 
18,30; 20,30). Crimă fără pedeapsă : Lu
mina (rulează în continuare de la orele 
10 pînă la orele 14, după-amiază 16; 
10,30; 20,45); Luceafărul (15; 17; 19; 21), 
30 Decembrie (15; 17; 19; 21). Magistra
tul : Central (10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 
18,30; 20,30), Munca (16; 1315; 20,30), Vol
ga (10; 12; 15; 17; 19; 21), Donca Simo 
(15; 17; 19; 21). Program special pentru 
copii : 13 Septembrie (10; 11.30). Misterul 
celor doi domni „N" : 13 Septembrie
(14,30: 16.30; 18,30; 20,30), 8 Mai (15,30;
18; 20,15). Program de filme documen
tare — rulează în continuare de la orele 
10 pînă la orele 21 la cinematograful 
Timpuri Noi. Celebrul 702 — rulează la 
cinematograful Maxim Gorki (16; 18,15; 
20,30). Mongolii — cinemascop : înfră
țirea între popoare (10,30; 15,30; 18; 
20,30). O viață : Cultural (10; 11,50; 14; 
16,10; 18,20; 20,30). Chermesa : Alex. Po
pov (rulează în continuare de la orele 
10 pînă ia orele 21), Ilie Pintilie (16; 18; 
20). Alibiul nu ajunge : 8 Martie (15; 17; 
19; 21). Casa de la ' “ ’
(16; 18; 20). Spionaj 
Grivița (10; 12). Lupii la stînă 
ză la cinematograful 
17; 19; 21). Omul amfibie : Unirea (10; 
18,15; 20,30). Pompierul atomic — rulează 
la cinematograful T. Vladimirescu (11: 
15; 17: 19; 20 45). Președintele — centru 
înaintaș : Miorița (10; 12; 14; 16; 18,15; 
20,30). Oameni și fiare — ambele serii : 
Popular (16; 19,45). M-am săturat de căs
nicie : 16 Februarie (16; 18; 20). Car
touche — cinemascop : rulează la cine
matograful M. Eminescu (11.30; 14,45; 17; 
19,15; 21,30). Petre cel isteț — rulează la 
cinematograful G. Bacovia (15.30; 18; 
20,15). Vals pentru un milion — rulează 
la cinematograful Olga Banele (15,30; 18: 
20,30). învierea — ambele serii : Drumul 
Serii (15,30; 19,15). Vară romantică — 
rulează la cinematograful Aurei Vlaicu 
(15; 17; 19; 21). Moartea în insula de 
zahăr — cinemascop : B. Delavrancea 
(16; 18; 20).

TELEVIZIUNE. Orele 19.00 — Jurnalul 
televiziunii. 19,15 — Pentru copil. 20,00
— Emisiune de știință și tehnică. 20.20
— Recital de muzică instrumentală. Tsi 
dau concursul : violoncelistul Radu Al- 
dulescu, artist emerit, și pianistul Cor
neliu Gheorghiu. 20,50 — Filmul docu
mentar : „Tineri artiști" — o producție 
a Studiourilor Defa-Bcrlin. 21,10 — Seară 
de romanțe. In 
știri.

încheiere : Buletin de

E VREMEA
Vremea s-a meatinut

LA v « * • » 
răscruce ; Grivița 

contra spionaj : 
rulea- 

C-tin David (15;

CUM
Ieri în țară : 

umedă, cu cerul mai mult acoperit di
mineața, cînd au căzut ploi intermitente 
în Dobrogea șl Muntenia. In Ardeal Iși 
nordul Moldovei lapoviță și ninsoare, 
iar izolat ploaie. După-amlază, cerul a 
devenit variabil în jumătatea de sud 
a țării Iar precipitațiile s-au menținut 
numai în Banat, Transilvania și regiu
nea de munte. Vîntul a suflat slab cu 
intensificări locale pînă la tare predo- 
minînd ■ • •• —
aerului 
prinse 
1 grad 
Oradea 
rești : Vremea a fost în general umedă, 
cu cerul mal mult acoperit dimineața 
cînd a plouat intermitent, apoi cerul a 
devenit variabil. Vîntul a suflat potri
vit cu intensificări temporare. Tempe
ratura maximă a atins 9 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 19, 
20 și 21 decembrie : In țară : vremea 
continuă să se răcească ușor șl treptat. 
Cerul va fi schimbător, temporar aco
perit. Vor cădea precipitații locale sub 
formă de lapoviță și ninsoare. Vînt 
potrivit cu intensificări în sudul și estul 
țării din sectorul estic. Minimele vor 
fi cuprinse între minus 10 și 0 grade, 
iar maximele între minus 4 și plus 6 
grade. Ceată dimineața și seara. In 
București ; Vremea continuă să se ră
cească ușor și treptat. Cer noros. Vor 
cădea precipitații sub formă de lapo
viță și ninsoare. Vînt potrivit cu inten
sificări de scurtă durată. Temperatura 
în scădere ușoară.

din sectorul vestic. Temperatura 
la ora 14 înregistra valori cu- 

între 10 grade la Tîrgoviște și 
la Satu Mare, Sighet, Zalău, 

și Ghéorghiêni. Ieri în Bucti-
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Consfătuirea pe țară a legumicultorilor
măsurilor agrotehnice aplicate, anul 
acesta în acest bazin legumicol s-a 
obținut o producție totală de 47 500 
tone legume, cu peste 17 000 tone 
mai mult decît era prevăzut. Recol
tele medii realizate sînt de 18 400 kg 
legume la hectar, cele mai bune re
zultate fiind dobîndite de colecti
viștii din Macea. Curtici, Dorobanți 
și Aradu-Nou. S-a subliniat, de ase
menea, că în acest an s-au aplicat 
în unitățile agricole socialiste spe
cializate în cultura legumelor o serie 
de noi metode cum ar fi : proteja
rea răsadurilor de légume cu folii 
din mase plastice introducerea ră
sadnițelor în două pante, folosirea 
pentru irigare a surselor de apă din 
pînzele freatice.

La discuțiile care au urmat, au 
luat cuvîntul numeroși legumicul
tori fruntași și ingineri, președinți de 
G.A.C. care au împărtășit din expe
riența obținută în sporirea produc
ției de legume, îndeosebi a celor 
timpurii.

Participanții la consfătuire au vi
zitat apoi serele din apropierea ora
șului Arad.

De asemenea, cei prezenți la con
sfătuire au vizionat un film docu
mentar despre experiența legumicul
torilor din bazinul Arad în produ
cerea de legume timpurii.

Lucrările consfătuirii continuă.
(Agerpres)

Luni a început la Arad consfătui
rea pe țară a legumicultorilor, orga
nizată de Consiliul Superior al Agri
culturii și Consiliul agricol regional 
Banat. Scopul consfătuirii este dea 
face un schimb de experiență în ve
derea generalizării în întreaga țară 
a metodelor înaintate folosite de lu
crătorii din zona legumicolă Arad.

La lucrările consfătuirii participă 
tovarășii Mihai Dalea, secretar al 
C.C. al P.M.R., președintele Consi
liului Superior al Agriculturii, 
Bucur Șchiopu și Ștefan Nicolae, vi
cepreședinți ai Consiliului Superior 
al Agriculturii, reprezentanți ai 
unor ministere și ai altor instituții 
economice, cadre de conducere din 
consiliile agricole regionale și raio
nale, președinți de gospodării co
lective, ingineri și brigadieri din 
unitățile agricole socialiste din toate 
regiunile țării, oameni de știință din 
agricultură, conducători ai organe
lor regionale și 
de stat.

Consfătuirea 
tovarășul Petre
crêtar al Comitetului regional Ba
nat al P.M.R.

Tov. ing. Constantin Anderca, pre
ședintele Consiliului agricol regional 
Banat, a prezentat un referat cu pri
vire la rezultatele obținute în dez
voltarea bazinului legumicol Arad și 
posibilitățile de extindere a expe
rienței cîștigate de legumicultorii de 
aici în întreaga țară. Astfel, pe baza

locale de partid și

a fost deschisă de 
Blajovici, prim-se-

Infor
9 Luni dimineața s-a deschis Ia Școala 

medie „Gheorghe Lâzăr” din Capitală cea 
de-a 4-a sesiune a „Lecturilor pedago
gice”, organizată de Institutul de științe 
pedagogice.

Actiiala sesiune a fost precedată de se
siuni regionale, care au avut loc în lunile 
octombrie și noiembrie. In urma cerce
tării și selecționării lucrărilor prezentate, 
au fost admise 77 lucrări care vor fi sus
ținute în actuala sesiune.

După cuvîntul de deschidere rostit de 
piof. dr. Stanciu Stoian, directorul Insti
tutului de științe pedagogice, au avut loc 
dezbateri în cadrul celor 15 secții la care 
participă aproape 400 cadre didactice din 
Capitală și provincie.

Lucrările sesiunii continuă.

• La invitația Prezidiului Academiei 
R. P. Romîne a sosit în Capitală prof. 
V. G. Baranov, membru al Academiei de 
Științe Médicale a Uniunii Sovietice, care 
va face un schimb de experiență cu cadre 
de specialitate din țara noastră și va ține 
o serie de conferințe în domeniul endocri
nologiei.

• în cadrul teatrului muzical „Gheorghe
Dima” din Brașov a luat ființă o secție 
de estradă. ,

Duminică searț, colectivul artistic al 
noii secții a prezentat primul său specta
col intitulat : „Bună dimineața Brașov I”.

(Agerpres)

Cu grijă
(Urmare din pag. I-a)

In afară de aceasta, în gospodă
riile colective din raion există o se 
rioasă preocupare pentru amplasa
rea cit mai judicioasă a culturilor.

PENTRU RECOLTE MARI
DE CEREALE

In cadrul discuțiilor, președinții 
de gospodării și specialiștii au sub
liniat că-în gospodării se dă o mare 
atenție sporirii producției de cerea
le. niai ales de porumb și grîu, cul
turi care au condiții deosebit de 
favorabile în partea de sud a raio
nului. Ing. Constantin Andrei de la 
G.A.C. Ciorăști a arătat că cu tot 
timpul nefavorabil, gospodăria a 
realizat, de pe 991 ha, o producție 
medie de 2 816 kg porumb boabe la 
hectar. Dar pe unele tarlale s-a 
realizat cu mult mai mult. Brigada 
condusă de Grigore Sîrbu a obținut 
cîte 3 500 kg la ha, tarlaua de 52 
ha de la punctul „Dănoaîa” a dat 
cîte 5 0Q0 kg la ha. în discuțiile pur
tate cu brigadierii, cu colectiviștii 
fruntași, ei înșiși au arătat cauzele 
acestor diferențe de recoltă : pe 
unele tarlale nu s-a folosit samînță 
dublu hibridă, nu s-a respectat den
sitatea optimă a plantelor sau lu
crările nu au fost făcute la timp și 
de bună calitate. Ținîndu-se seama 
de toate acestea, acum, la întocmi
rea planului de producție se stabi
lesc măsuri pentru ca pe întreaga 
suprafață să se obțină o recoltă bo
gată de porumb. N-a fost lăsat nici 
un hectar nearat adînc, a și fost a- 
dusă în gospodărie sămînța dublu 
hibridă. De asemenea se vor folosi 
toate îngrășămintele.

Gospodăria colectivă din Gher- 
ghèasa are posibilități de irigare. 
Ing. Constantin Eremia a arătat că, 
în urma discuțiilor purtate cu co
lectiviștii, s-a prevăzut irigarea po
rumbului pe o suprafață de 80 ha.

CUM SE VOR DEZVOLTA

de buni g 
riéî colective din satul Bogza, a 
arătat că această gospodărie se află 
într-o zonă unde este pămînt bun 
pentru cultura porumbului și altor 
plante furajere valoroase. De aceea, 
în anul viitor gospodăria va mări 
fermele de vaci, porci și păsări.

Tehnicianul Grigore Roșea, a ară
tat că G.A.C. Ciorăști este o gos
podărie mare producătoare de grîu 
și porumb. Acum, la întocmirea 
planului de producție colectiviștii 
au discutat între altele despre 
posibilitățile de mărire a pro
ducției de carne de porc. In acest 
scop în plan se prevede creșterea 
unui număr de cel puțin 1 000 de 
porci. Construcțiile necesare crește
rii porcilor în flux continuu sînt 
gata. Pentru asigurarea bazei fura
jere se prevede îngrășarea unei su
prafețe cît mai mari de pășune, iar 
pe 55 de ha de pășune slab produc
tivă să se însămînțeze plante fura
jere valoroase care vor fi folosite 
ca masă verde. De asemenea s-a 
prevăzut cultivarea unei suprafețe

ALTE SECTOARE
O mare atenție se acordă la în

tocmirea planului de producție dez
voltării creșterii animalelor. Para
lel cu măsurile ce se iau pentru 
mărirea numărului de animale, gos
podăriile colective pun accent pe 
creșterea producției acestora. Tov. 
Toma Pavel, președintele gospodă-

ȘTIRI SPORTIVE
Aseară s-a desfășurat cea de-a 16-a 

rundă a campionatului republican de șah. 
Patru partide : Rădulescu—Suteu, Rado
vici—Partoș, Miiitelu—Pușcașiu, Nacu— 
Drimer s-au terminat remiză.

Gunsberger l-a învins pe Veisman și a 
devenit liderul clasamentului cu 11 punc
te. Pe locul doi se află Gheorghiu cu 9,5 
puncte și o partidă întreruptă.

À
Turneul internațional de lupte libere 

de la Belgrad a luat sfîrșit duminică sea
ra. Luptătorii turci, care obținuseră numai 
victorii în primele două tururi, au fost 
puși în dificultate de cei bulgari, cîștigă- 
tori la 3 categorii. Tinerii concurenți ro- 
mini au obținut rezultate bune — 4 din 
ei clasîndu-se in primele trei locuri. Se
migreul Pavel a reușit să facă meci nul 
cu campionul bulgar Dimitrov și a ocupai 
locul doi, iar Tăpălagă a obținut același 
rezultat cu turcul Tektas la categoria 
muscă.

...La locul indicat 
am găsit o clădire k k
nou-noufă, dar fără S h
ferestre. Mai ttrziu 
am aflat că această u*»
inovafie arhitectoni
că este o cerinjS impusă de proce
sul tehnologic al fabricării mătăsurilor.

Combinatul de mătase „Sverdlov" 
din cartierul Novîe Ceremușki ne-a fer
mecat de la prima vedere prin înfăți
șarea sa modernă. Noul combinat este 
— așa cum s-a exprimat unul din zia
rele moscovite — o „îmoă'ăfie a ma
terialului plastic și a automatizării".

Ceea ce te impresionează cel mai 
mult, aci, ca și pretutindeni în Uniunea 
Sovietică, este preocuparea generală 
pentru introducerea și aplicarea în pro
ducție a celor mai noi realizări ale 
științei și tehnicii, problemă căreia re
centa plenară a C.C. al P.C.U.S. 
i-a acordat o deosebită atenjie. Aceas
tă preocupare sporită pentru accelera
rea la maximum a progresului tehnic, 
ca o condiție esențială a înfăptuirii cu 
Succes a programului construcției co
muniste, se desprinde atit din discuțiile 
cu muncitorii, tehnicienii, inginerii din 
diferitele sectoare ale economiei, cît 
și, mai ales, din ceea ce vezi vizifînd 
noile înt-eprinderi industriale.

Dar să facem o vizită 
combinatului din cartierul
mușki. Ne însoțește fînărul maistru Gri
gori Alexeevici Efremov... Are 23 de 
ani. De altfel, întregul colectiv al în
treprinderi' este tînăr. In proporție 
90 la sulă, muncitorii combinatului 
vîrsta de comsomoliști.

Grigori Alexeevici ne explică în
constă „climatul artificial" al întreprin
derii. Deși n-are ferestre, fiind lipsit 
de razele soarelui, combinatul e scăl
dat într-o lumină plăcută, răspîndită dé 
mii de tuburi cu neon. Aparate de aer 
conditional primenesc aerul din hale, 
menfinînd o temperatură constantă. 
De-a lungul intervalelor, 
nilè de fesul, pardoseala 
chihlimbarului.

Pe unul din culoarele
pe tînăra țesătoare Galea Kalinova, i-a 
conduce — mai degrabă supraveghea
ză — opt mașini de tesut. Mașinile lu
crează după program — un sui de 
hîrtie perforat în mii de locuri, care sa

în interiorul 
Novîe Cere-

de
au

ce

■Ar
Echipa cehoslovacă de fotbal Slovan 

Bratislava s-a calificat pentru finala com
petiției „Cupa Rappan”. In meci retur, 
fotbaliștii cehoslovaci au învihs cu 2-1 
(1-1) echipa maghiară Tatâbanya. în fi
nală, Slovan va întîlni formația italiană 
Padova.

printre ma'șl- 
are culoarea

halei înKInim

★
Intr-un meci contînd pentru „Cupă 

campionilor europeni” la baschet feminin, 
echipa MTK Budapesta a Învins cu 62-44 
echipa Union Niébëlungén, campioana 
Austriei. Returul se va disputa la Buda
pesta. (Agerpres)

Solemnitatea înmînării unor ordine
La Palatul Consiliului de Stat al 

R. P. Romîne a avut loc luni la a- 
miază solemnitatea înmînării unor 
ordine.

Au participat tovarășii Ștefan 
Voitec, vicepreședinte al Consiliului 
de Stat, Grigore Geamănu, secreta
rul Consiliului de Stat, Mihail Ralea, 
membru al Consiliului de Stat.

Ordinul „Steaua Republicii Popu
lare Romîne” clasa I a fost conferit 
tovarășilor : Petre Constantinescu- 
Iași, cu prilejul împlinirii a 70 de 
ani de la naștere, pentru activitate 
îndelungată în mișcarea muncito
rească și contribuție adusă la con
struirea socialismului, la dezvoltarea 
științei și culturii : Constantin Mă
nescu, pentru activitate îndelungată 
în mișcarea muncitorească, cu prile
jul împlinirii a 80 de ani de viață ; 
Zaharia Stancu, pentru merite deo
sebite în domeniul creației literare,

cu prilejul împlinirii a 60 de ani de 
la naștere.

A fost conferit „Ordinul Muncii“ 
clasa I tovarășilor : Nicolae Bădescu, 
pentru merite în opera de construire 
a socialismului, cu prilejul împlinirii 
a 50 de ani de la naștere ; Octav 
Livezeanu, pentru contribuție la ope
ra de construire a socialismului, cu 
prilejul împlinirii a 60 de ani de la 
naștere ; scriitorului Alexandru Ca- 
zaban, pentru merite deosebite în 
domeniul creației literare, cu prile
jul împlinirii a 90 de ani de la nașr 
tere.

Tovarășul Ștefan Voitec, în numele 
C.C. al P.M.R., al Consiliului de 
Stat, al guvernului și al tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej personal, a 
felicitat călduros pe cei decorați.

în numele celor distinși au mul
țumit tovarășii Petre Constantinescu- 
Iași și Constantin Mănescu.

(Agerpres)

Semnarea planului de 
între R. P. Rotnînă
La 17 decembrie, la Ministerul 

Afacerilor Externe a avut loc sem
narea Planului de colaborare cultu
rală între R.P. Romînă și R.S. Ce
hoslovacă pe anii 1963 și 1964.

Planul de colaborare culturală pe 
următorii doi ani prevede dezvolta
rea colaborării multilaterale în do
meniul științei și învățămîntului, 
culturii și artei, presei, radiodifu
ziunii și televiziunii, sportului etc.

Din partea romînă planul a fost 
semnat de Pompiliu Macovei, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, iar 
din partea cehoslovacă de Jaroslav 
Sykora, ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar in R.P. Romînă.

La semnarea planului au fost de 
față C. Nădejde, adjunct al ministru
lui învățămîntului, D. Popescu, vice-

! colaborare culturală 
și R. S. Cehoslovacă 
președinte al Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, Al. Buican, 
vicepreședinte al IRRCS, funcționari 
superiori din Ministerul Afacerilor 
Externe, Ministerul învățămîntului 
și Comitetul de Stat pentru Cultură 
și Artă.

Din partea cehoslovacă au fost 
prezenți Vladislav Kukla, director 
in Ministerul învățămîntului și Cul
turii, Karel Starek, șef de secție în 
Ministerul învățămîntului și Cultu
rii, Marie Blazkova din Ministerul 
învățămîntului și Culturii, și membri 
ai Ambasadei R.S. Cehoslovace la 
București.

Cu ocazia semnării, au fost tostite 
cuvîntări de către șefii celor două 
delegații.

Sesiune științifică pe țară 
a cadrelor didactice 

din învățamîntul 
electrotehnic superior

La Institutul politehnic din Bucu
rești au început luni dimineața lu
crările sesiunii științifice pè țară a 
cadrelor didactice din învățămîntul 
electrotehnic superior, organizată de 
Ministerul învățămîntului.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de acad. I. S. Gheorghiu, vice
președinte al Academiei R. P. Ro
mîne.

Au rostit cuvîntări de salut acad. 
Ilie Murgulescu, ministrul învăță- 
mîntului, și prof. C. Dinculescu, 
membru corespondent al Academiei 
R. P. Romîne, rectorul Institutului 
politehnic din București.

La sesiune participă conducători 
ai unor ministere economice, cadre 
didactice din Centrele universitare 
din țară, din institutele de proiec
tări și cercetări electrotehnice, ingi
neri și tehnicieni din fabrici și 
uzine.

In cadrul sesiunii, care va dura 
trei zile, vor fi prezentate 64 de co
municări privind probleme de elec
trotehnică generală, măsuri și apa
rate electrice, mașini, rețele și sis
teme electrice.

(Agerpres)

Festival de poezie consacrat poetului spaniol 
AlbertiRafael

Uniunea Scriitorilor din R, P. Ro
mînă, in colaborare cu Institutul ro- 
mîn pentru relațiile culturale cu

ospodaii
mai mari cu porumb și lucernă, 
plante care în condițiile gospodă
riei dau producții ridicate.

Participant la discuții s-au refe
rit și la posibilitățile de dezvoltare 
a altor ramuri de producție. Gos
podăria colectivă Sălcioara este des
tul de aproape de oraș, a spus in
ginerul Dumitra Eremia. Aici sînt 
terenuri unde apa freatică e 
la suprafață și deci irigarea se 
poate face fără investiții, cu ajuto
rul unor fîntîni. Colectiviștii din 
Sălcioara își propun să mărească 
grădina de legume de la 80 la peste 
90 de hectare. •

★
Discuțiile purtate au arătat că, 

pregătindu-se pentru întocmirea 
proiectelor planurilor de producție, 
consiliile de conducere și inginerii se 
străduiesc să descopere și să pună 
în valoare resursele de sporire a 
producției agricole existente în fie
care gospodărie colectivă, pentru ca 
în anul viitor ele să obțină rezultate 
tot mai bune.

străinătatea a organizat luni după- 
arniază la Casa Scriitorilor din Ca
pitală un festival de poezie consa
crat marelui poet spaniol Rafael Al
berti, cu prilejul împlinirii a 60 de 
ani.

Despre personalitatea și opéra li
terară a lui Rafael Alberti au vorbit 
acad. Mihai Beniuc, președintele 
Uniunii Scriitorilor din R.P. Rotnînă, 
și scriitorul argentinian Bernardo 
Cordon, care se află în tara noastră 
la invitația I.R.R.C.S.

Poeții Maria Banuș, Geo Dumitres
cu, Eugen Jebeleanu, Darie Novă- 
ceanu și Veronica Porumbacu au ci
tit tălmăciri proprii din lirica lui Al
berti, iar artiștii Fory Etterle și Lu
dovic Antal au recitat din opera 
poetului.

Programul s-a încheiat cu muzică 
spaniolă susținută de cîntăreții cu
banezi Nancy Bello Palacios și Ra
mon Calzadilla.

Cu acest prilej, în incinta Casei 
Scriitorilor s-a deschis o expoziție 
consacrată lui Rafael Alberti.

(Agerpres)

Searâ muzicală dedicată 
lui ZoHăn Kodâly

Ambasadorul R.P. Ungare în R.P. 
Romînă, Jenö Kuti, a organizat luni 
in saloanele ambasadei, o seară mu
zicală dedicată lui Zoltăn Kodâly, 
cu prilejul împlinirii vîrstei de 80 
de ani.

Programul a cuprins Sonata pen
tru violoncel, Trei cîntece populare, 
in prelucrarea lui Kodâly, Cvartetul 
nr. 1 opus 2.

Au fost prezenți reprezentanți ai 
Comitetului de Stat pentru Cultură 
și Artă, Ministerului Afacerilor Ex
terne, Institutului romîn pentru re
lațiile culturale cu străinătatea, mu
zicieni, scriitori și alți oameni de 
artă, ziariști. (Agerpres)

A

Intre comuniști și socialiști 
există o bază de înțelegere 

O cuvînfare a lui Maurice Thorez

>

rotește peste un cilindru de metal. „In
teligentele metalice" fes automat, „ci
tind” în program mișcările cerule de 
producfie. Dacă se întîmplă vreo de
fecțiune tehnică, mașinile se opresc 
singure și aprind un bec roșu afrăgînd 
afenfia tinerei supraveghetoare.

O văd pe Galea Kalinova ridictnd 
un receptor telefonic așezat lingă ma
șina de fesul și pronunfînd cîteva cu-

vinfe. Peste cîteva minute un transpor
tor electric automat se oprește cü pre
cizie în dreptul mașinilor Galei și des
carcă fuse cu fire de mătase... Trans
portorul alunecă apoi cu repeziciune 
pe „calea de fier" suspendată și se 
retrage în încăperea rezervată dispe
cerului. Aici se leagă firele a 600 de 
mașini de țesut. Dispecerul urmărește 
activitatea lor, frimîfînd cu transporto
rul automat materia primă pînă în cele 
mai îndepărtate coifuri ale combinatu
lui. „Creierul" uzinei, căruia trebuie 
să-i mai adăugăm adjectivul de „elec
tronic", se găsește pe un culoar sus
pendat de unde poți cuprinde cu pri
virea întreaga uzină. Aici, inginerul de 
serviciu supraveghează produefia, ci
tind pe acele manomefrelor sau des- 
cîfrînd limbaiul becurilor multicolore.

Procesul de producție automatizat 
ușurează considerabil munca țesători
lor, dar cere în același timp și cunoș
tințe tehnice temeinice. Un mic amă
nunt : tofi muncitorii întreprinderii, fără 
nici o excepție, sînt absolvenți de școli 
medii sau ai unor institute tehnice.

Difuzoarele anunță încheierea celor 
7 ore de lucru. La propunerea maistru
lui Efremov am plecat să vedem ceea 
ce numește el „a doua parle a com
binatului, rezervată clipelor de odih
nă". Am trecut prin vestiarele cu du
șuri automate, prin cantinele cu auto
servire, care pun la dispoziția consu
matorilor cîteva meniuri, aidoma unui 
restaurant din centrul orașului. In apro-

pierea combinatului am privit noile 
blocuri ridicate odată cu combinatul și 
rezervate muncitorilor lui. Ne-am oprit 
cîteva clipe în una din sălile combi
natului ca să privim mostrele țesături
lor de mătase produse în combinat. 
Au nume poetice ca „Primăvara" 
„Curcubeu" sau „Cosmos". într-un vil. 
tor apropiat, combinatul va produce a- 
nual peste trei milioane metri de ase
menea țesături.

„Cum Iți place în noua fabrică 1" — 
« întrebăm pe Galea Kalinova.

„Aici e o adevărată desfătare să lu
crezi. In asemenea întreprinderi visam 
că se va lucra în comunism — și iată 
că visul se și împlinește", — ne răs
punde ea, surîzînd.

Noua întreprindere moscovită din tî- 
nărul cartier Ceremușki, construită po
trivit sarcinilor trasate de Congresul al 
XXII-lea al P.C.U.S., este o adevărată 
întreprindere a viitorului.

A. MUNTEANU

Combinatul textil 
Novîe Ceremușki. 
hală lucrează 600 
unelte automate.

din 
în 
de

cartierul 
această 
mașinl-

PARIS 17 (Agerpres).— „Socialiștii 
și comuniștii care și-au dat mîna nu 
vor permite să fie dezbinați din nou. 
De acum înainte vom lupta îm
preună. Vom asigura pîinea familii
lor noastre, vom asigura libertatea, 
vom asigura pacea“, a declarat la 16 
decembrie Maurice Thorez, secretar 
general al Partidului Comunist 
Francez, luînd cuvîntul la banchetul 
popular din suburbia pariziană Ivry- 
Vitry.

Scoțînd în evidență marea însem
nătate a unificării forțelor republi
cane în timpul alegerilor pentru 
Adunarea Națională, Maurice Thorez 
a spus : „Partidul nostru a aplicat 
cu curaj tactica frontului comun. El 
a ieșit cu îndrăzneală în întîmpina- 
rea greutăților și le-a învins. Se-

mințele semănate vor da roade mi» 
nunate“.

Maurice Thorez a arătat că întră 
comuniști și socialiști există o bază 
pentru înțelegere, îndeosebi în do
meniul apărării nivelului de viață 
al oamenilor muncii, există posibili
tăți de a se găsi, de asemenea, o 
bază pentru un acord în domeniul 
politicii externe.

„Sîntem convinși, a spus Maurice 
Thorez, că oamenii muncii socialiști 
nu pot să nu înțeleagă, de exemplu, 
că Piața comună nu este decît o 
tranzacție între marile trucuri ale 
Franței și Europei occidentale și că 
este nevoie să ne unim pentru apă-i 
rarea intereselor noastre și pentru: 
a împiedica Piața comună să-și în-i 
deplinească rolul său de bază eco-< 
nomică agresivă".

Comferința naționala
AMSTERDAM 17 (Agerpres). — 

TASS. La 15 decembrie s-a deschis 
la Amsterdam Conferința națională 
dé partid a P.C, din Olanda.

La conferință a luat cuvîntul Paul 
de Groot, președintele C.C. al P.C. 
din Olanda,

Referindu-se la criza din regiu
nea Mării Caraibilor, vorbitorul a 
declarat că ea a fost rezolvată, după 
cum se știe, pe baza unui compro
mis care a întărit pacea. Criza cu- 
bană, a arătat încă o dată milioa
nelor de oameni că Uniunea Sovie
tică și comuniștii apără pacea și 
coexistența pașnică.

Paul de Groot à criticat politica 
externă și internă a guvernului 
olandez.

El s-a pronunțat pentru unitatea 
de acțiune a socialiștilor și comu
niștilor.

Hukstra Henk, secretar al C.C. al 
P.C. din Olanda, a prezentat un ra
port asupra problemei intensificării

activității comuniștilor olandezi în' 
rîndul maselor social-democrate.

La 16 decembrie conferința și-â 
încheiat lucrările.

Delegații au adoptat în unanimi
tate un comunicat și un manifest 
adresat alegătorilor.

în manifest se spune că Partidul 
Comunist din Olanda se pronunță 
împotriva creării unei forțe ato
mice europene, pentru încetarea 
cursei înarmărilor, înlăturarea ar
mei atomice de pe teritoriul Olan
dei și reducerea duratei serviciului 
militar. El protestează împotriva 
staționării în Olanda a unităților 
Bundeswehrului vest-german și cere 
abolirea tratatului postbelic olando- 
german.

Partidul Comunist din Olanda, se 
spune îh încheierea manifestului, se 
pronunță pentru stabilirea bunelor 
relații cu Indonezia, pentru o îmbu
nătățire hotărîtoare a relațiilor cu 
Uniunea Sovietică și recunoașterea 
Republicii Démocrate Germane.

ușoare
fost cercetate tocmai nucleele ușoa
re. Apoi frontul științei s-a deplasat 
treptat în direcția studierii nuclee
lor grele, iar ulterior — a particu
lelor elementare. Recenta Consfătui-

MOSCOVA 17 (Agerpres). — TASS 
transmite : La Institutul unificat de 
cercetări nucleare de la Dubna de 
lingă Moscova și-a încheiat lucră
rile Consfătuirea .științifică interna-

- / U Uv VMIU511IWT.- Uzțj

țională pentru studierea reacțiilor cu știință de la Padova (Italia.), precum 
nucleele ușoare. La această consfă
tuire, care a durat cinei zile, au luat 
parte aproximativ 50 de oameni de 
știință din țările socialiste.

Aceasta este prima consfătuire a 
oamenilor de știință de la marele 
centru de cercetări, consacrată nu
cleelor ușoare.

Din punct de vedere istoric, în zo
rile dezvoltării fizicii nucleare au

și consfătuirea care a luat sfîrșit la 
Dubna, du arătat că fizica nucleelor 
ușoare constituie un domeniu vast 
și promițător, care, pe bună dreptate, 
atrape din nou atenția deosebită a 
experimentatorilor și teoreticienilor 
din multe țări.

Consfătuirea de la Dubna a con
tribuit la coordonarea mai departe a 
lucrărilor oamenilor de știință din 
țările socialiste care cercetează nu
cleele ușoare.

0 societate de stat în Indra 

pentru vînzarea și distribuția 
produselor petroliere

DELHI 17 (Agerpres). — Guver
nul indian a organizat o societate 
de stat pentru vînzarea și distribu
ția produselor petroliere, căreia îi 
aparțin stațiunile de benzină, situa
te pe șoselele principale âle țării.

La 15 decembrie a început să 
funcționeze la Delhi prima stațiune 
de benzină a societății „Indian oii“, 
într-un cadru festiv, ministrul sub
solului și combustibilului al Indiei, 
K. D. Malavîya, a tăiat panglica și 
un convoi de mașini s-a îndreptat 
spre stațiunile de alimentare.

Ministrul Malaviya a exprimat 
mulțumiri U.R.S.S. și R. P. Romîne 
pentru ajutorul acordat Indiei în 
lucrările de prospecțiuni șî de or
ganizare a extracției petrolului.

SIg

O vizită Ia Combinatul de laminate 
din oțel din Leningrad este pe cît de 
interesantă, pe alît de instructivă. Ea 
oferă o imagine a dezvoltării indus
triei sovietice pe drumul deschis de 
mărețul program de construire a comu
nismului adoptat de Congresul al 
XXII-lea al P.C.U.S.

Producția combinatului este foarte 
variată — de la cablurile de oțel pen
tru centralele electrice de pe Volga și 
Angara pînă la arcurile fine pentru 
ceasuri... Instalații mecanizate înlocu
iesc azi munca a zeci de muncitori care 
altădată încSrcau colacii de sîrmă cu 
puterea brațelor (fotografia nr. 1).

Raționalizatorii șl inovatorii se nu
mără la acest combinat cu sutele. In 
secții se desfășoară o vie și pasionantă 
întrecere pentru folosirea cît mai de
plină a tuturor rezervelor de produc
ție. La secția de laminat bare, de 
pildă, maistrul P. I. Denilievici (foto
grafia nr. 2) și brigada lui dau „lupta 
cu minutele”. în ultimul an productivi
tatea muncii în secție s-a dublat.

Fotografia nr. 3 înfățișează stația 
automată de conducere a secției unde 
se produc arcuri de ceas. Pe cadranele 
aparatelor pulsează întreaga viață a 
secției. (Foto : Gh. Vințilă)
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Tratativele pentru dezarmare
Geneva

Congresul F. I. R. 
a luat sfîrșit

Glezos primit cu însuflețire 
de patrioții greci

GENEVA 17 (Agerpres). — La șe
dința plenară din 17 decembrie a 
Comitetului celor 18 state pentru 
dezarmare a continuat discuția in 
problema dezarmării generale și to
tale, la care au luat parte reprezen
tanții Italiei, Canadei. Poloniei și 
S.U.A.

Delegatul italian, Cavalletti, s-a 
solidarizat cu poziția neconstructivă 
adoptată de A. Dean (S.U.A.) la șe- 
dințadin 14 decembrie a comitetu
lui. După părerea reprezentantului 
italian, propunerile sovietice prezen
tate la sesiunea a 17-a a Adunării 
Generale a O.N.U. nu pot fi luate 
ca bază pentru un acord reciproc 
acceptabil cu privire la dezarmarea 
generală și totală întrucît, potrivit 
spuselor lui, aceasta ar pune Occi
dentul într-o situație dezavantajată 
față de țările socialiste.

Argumentele lui Cavalletti 
fost sprijinite de reprezentantul Ca
nadei, Burns, care a declarat că 
propunerile sovietice necesită preci-

■ zarea și explicarea multor amănunte 
care, chipurile, încă nu sînt clare 
pentru reprezentanții occidentali în 
comitet.

Apoi a rostit un amplu discurs
■ șeful delegației Poloniei, M. Lachs, 

care s-a referit pe larg la binecu
noscutul „plan Rapacki” privitor la 
crearea de zone denuclearizate în 
Europa. Adoptarea acestui plan, a 
subliniat el, ar crea o atmosferă mai 
favorabilă în Europa, ar îndepărta

în luna

posibilitatea izbucnirii războiului nu
clear, ar contribui la însănătoșirea 
situației internaționale și la îmbu
nătățirea relațiilor dintre state.

Reprezentantul american Stelle a 
dat citire unei declarații a Departa
mentului de Stat al S.U.A. de care 
americanii s-au folosit și
aprilie și al cărei sens se reduce 
la aceea că „planul Rapacki“ este 
inacceptabil pentru Occident întrucît 
el ar oferi avantaje numai țărilor 
socialiste, ar duce la slăbirea apără
rii „lumii libere“ și ar încălca prin
cipiul „echilibrului de forțe“ în Eu
ropa.

Următoarea ședință a Comitetului 
va avea loc la 19 decembrie.

au
La O. N. U. : InWnirea 

delegației R. P. Romine 
cu reprezentanții presei
NEW YORK 17 (Agerpres).
La sediul reprezentanței perma

nente a R. P. Romîne la O.N.U. a 
avut loc 
delegației 
a XVII-a 
O.N.U. cu 
posturilor 
presă acreditați la Organizația Na
țiunilor Unite.

Intîlnirea a decurs într-o atmos
feră cordială.

o întîlnire a membrilor 
R. P. Romîne la sesiunea 
a Adunării Generale a 
reprezentanți ai ziarelor, 
de radio și agențiilor de

VARȘOVIA 17.— Corespondentul 
Agerpres transmite : La 16 decem
brie s-au încheiat lucrările celui 
de-al 4-lea Congres al Federației In
ternaționale a luptătorilor din re
zistență, a victimelor și deținuților 
fascismului (F.I.R.). La lucrările con
gresului, care au durat patru zile, 
au participat 200 de reprezentanți 
ai organizațiilor de rezistență din 23 
de țări.

Problema păcii, a dezarmării ge
nerale și totale, lupta împotriva mi
litarismului revanșard vest-german, 
educarea tinerei generații în spiritul 
luptei pentru apărarea păcii — au 
fost principalele probleme dezbătu
te la Congres.

In cadrul discuțiilor a luat cuvîn- 
tul și reprezentantul Comitetului 
foștilor deținuți antifasciști din R.P. 
Romînă. Ion Popescu Puțuri.

Congresul a < 
despre activitatea 
fost alese noile 
toare.

După încheierea 
greșului, în sala 
și științei din Varșovia a avut loc 
un miting. Participanții au adoptat 
un apel către opinia publică mon
dială.

adoptat rezoluția 
F.I.R. Apoi au 
organe conducă-

lucrărilor Con- 
Palatului culturii

încheierea conferinței sindicale 
internaționale

LEIPZIG 17 (Agerpres). La Leip
zig și-a încheiat lucrările confe
rința sindicală internațională con
sultativă care a dezbătut urmările 
economice și sociale ale 
Comunității Economice 
(Piața comună).

Cu puțin înainte de 
conferinței, la tribună a 
fael Gomez, reprezentantul Spaniei. 
El a petrecut în închisorile fran- 
chiste 22 de ani. în numele deținu
ților politici spanioli, R. Gomez a 
adus calde mulțumiri Federației 
Sindicale Mondiale și întregii miș
cări sindicale pentru sentimentele 
de solidaritate frățească și pentru 
ajutorul acordat. în aplauzele furtu
noase ale delegaților, el a remis 
președintelui F.S.M., R. Bitossi, un 
drapel care simbolizează hotărîrea 
de nezdruncinat a deținuților anti
fasciști spanioli de a continua lupta 
împotriva regimului franchist.

Secretarul general al F.S.M., Louis 
Saillant, a rostit cuvîntul de înche
iere.

în ședințele din 16 decembrie 
ale Conferinței, delegații sindicatelor 
norvegiene, M. Sterksen și P. Vi- 
berg, au vorbit despre lupta cres- 
cîndă împotriva aderării Norvegiei

activității 
Europene

încheierea 
urcat Ra-

de la Leipzig
la Comunitatea Economică Europea
nă, luptă la care participă cele mai 
largi pături ale populației țării.

Reprezentantul Congresului Sin
dicatelor din Ghana a spus că oa
menii muncii din Ghana își dau 
bine seama ce planuri odioase ur
zește Comunitatea Economică Eu
ropeană. Ei resping țelurile Pieței 
comune.

Reprezentantul Consiliului Cen
tral al Uniunii Sindicatelor din 
Iugoslavia a salutat propunerile cu 
privire la convocarea Conferinței 
internaționale pentru problemele 
comerțului.

Șeful delegației sindicale a R.P. 
Chineze, Liu Cian-șen, a sprijinit 
toate propunerile prezentate în ra
portul lui Louis Saillant.

Reprezentantul uniunilor sindi
cale din Austria, Otto Horn, a a- 
rătat că aderarea Austriei la Piața 
comună este incompatibilă cu neu- 
tralitateâ Austriei și cu constituția 
țării.

Noi uneltiri agresive 

împotriva R. A. Yemen

PARTIZANII PĂCII DEMONSTREAZĂ
împotriva bazelor militare, pentru dezarmare

în preajma întrevederii Kcnncdij-Maemillan
CE SCRIE PRESA OCCIDENTALĂ

CAMBERA 17 (Agerpres). — La 
16 decembrie pe străzile din Mel
bourne a trecut o coloană formată din 
cîteva sute de automobile cu lozinci : 
„Jos cu bazele străine I“, „Australia 
trebuie să fie liberă de arma nucleară!" 
Participant ii la această demonstrație au 
plecat apoi la baza avioanelor de 
spionaj americane „U-2“ de la Laver- 
ton. In apropierea 
bazei americane a 
avut loc un miting. 
Cei 
1 000 
panfi la miting au 
adoptat în unanimi
tate o rezolujie în 
care se pronunță 
împotriva construirii 
de baze străine în 
Australia ți cer gu
vernului Jării să du
că tratative privind 
crearea în emisfera 
de sud a unei zone 
denuclearizate.

potriva amenințării războiului. Par
tizanii păcii din Olanda, a declarat 
el, trebuie să obțină înlăturarea ar
mei atomice de pe teritoriul olan
dez, trebuie să protesteze hotărît 
împotriva dizlocării în țară a unor 
unități ale Bundeswehrului vest- 
german și să ia atitudine activă îm
potriva cursei înarmărilor.

LONDRA 17 (Agerpres). — Luni 
după-amiază primul ministru englez 
Macmillan a părăsit Londra, ple- 
cînd spre insulele Bahamas, unde 
urmează să se întîlnească la Nas
sau cu președintele S.U.A. Kennedy.

înainte de a părăsi Londra, Mac
millan a declarat ziariștilor că în 
situația care s-a creat după criza din 
regiunea Mării Caraibilor trebuie să 
se încerce o nouă apreciere a rela
țiilor dintre Est și Vest. Premierul 
englez a spus că trebuie să se dis
cute dacă situația care s-a creat

aproximafiv 
de partici-

tidului E.D.A., ales vineri. El a par
ticipat la prima ședință a C.C. fiind 
salutat printr-o cuvîntare de preșe
dintele Pasalidis. Glezos fusese ales 
membru în C.C. cu o zi înainte de a 
fi eliberat, iar sîmbătă la prînz a fost 
ales și în Comitetul Executiv 
E.D.A.

La o adunare care a avut loc 
la sediul E.D.A. numeroși tineri 
ascultat cu căldură cuvintele, 
mond Boussy, senator francez, care a 

participat la Con
gresul E.D.A., l-a 
salutat pe Glezos 
la adunarea tinere
tului spunînd: „Oa
menii muncii fran- 
mare bucurie cînd

Știrea despre eliberarea lui Mano- 
lis Glezos, erou national al poporului 
grec, al cărui nume a intrat în isto
ria mișcării de rezistență internațio
nală împotriva fascismului s-a răspîn- 
dit ca fulgerul în întreaga Atenă. 
După cum se știe, Glezos a lost a- 
restat la 5 decembrie 1958 și con
damnat pe nedrept la 5 ani închi
soare ți 4 ani exil sub pretextul de 
„spionaj". Glezos a ieșit acum din 
închisoare în vîrstă de 40 de ani și 
poa<e vedea 
nou liber cerul 
triei sale. Deși 
porul l-a ales ca 
deputat în paria- . 
ment, după cum a- 
rată ziarul „Avghi", el nu-și va pu
tea încă exercita acest mandat din 
cauza condamnării la privarea de 
drepturi politice pe timp de 8 ani.

Eliberarea lui a constituit un eve
niment pentru mișcarea democratică. 
Sîmbătă dimineața, un ofițer supe
rior din jusțiția militară a sosit la în
chisoarea „Averofl" din Atena unde 
Glezos fusese transferat în ultima 
săptămină și i-a făcut cunoscut că gu
vernul l-a grațiat de restul pedepsei. 
Răspunsul lui Glezos, simplu și calm, a 
fost dat cu demnitatea care îl carac
terizează. „Sînt nevinovat de acuza
ția ce mi s-a adus — a spus el. De 
aceea, așteptam ca guvernul să pro
pună ștergerea acuzării și a condam
nării. In orice caz, aș dori aceasta 
pentru toți deținufii politici". Apoi 
Glezos a părăsit închisoarea și a ple
cat împreună ‘ cu sofia sa la sediul 
partidului E.D.A. unde avea loc șe
dința noului Comitet Central al par-

apoi 
i-au 

Ray-

din 
pa- 
po- Corespondentă 

din Alena

cezi vor simți o
vor alia știrea eliberării. Eliberarea 
dv. este o mare victorie a poporului 
grec și a democraților din lumea în
treagă". Apoi Glezos a plecat la re
dacția ziarului „Avghi" organ al 
E.D.A. Vizita lui a stîrnit emoție în 
rîndurile vechilor săi colaboratori. 
Mulți cetățeni l-au recunoscut pe 
stradă și l-au salutat cu însuflețire, 
însofindu-l pînă la redacție, iar un 
grup de tineri i-a oferit flori. Glezos 
a vizitat apoi sediul Asociației fami
liilor deținuților și exilaților politici, 
și aici s-au petrecut scene emoțio
nante — mame, 
mei bătrîne l-au 
tat plîngînd.

Eliberarea lui 
mită cu bucurie 
cercurile democratice din Grecia, ca 
și în rîndurile opiniei publice din 
străinătate.

AL. GHEORGHIU

sofii și copii și fe- 
îmbrSfișat și săru-

Glezos a fost pri- 
și ■ satisfacție de

CAIRO 17 (Agerpres).- — Agenția 
M.E.N. anunță că vicepreședintele 
guvernului republican din Yemen, 
Abdel Rahman Al-Baydany, a de
clarat la 15 decembrie că Arabia 
Saudită, Iordania, Izraelul și Bei- 
hanul au încheiat un pact militar 
în scopul de a distruge regimul re
publican din Yemen.

★
LONDRA. 17 (Agerpres). — în sea

ra zilei de duminică, la Londra a so
sit regele Iordaniei, Hussein. Oficial, 
scopul vizitei lui Hussein la Londra 
este de a face „cumpărături cu prile
jul sărbătorilor de iarnă’’. In reali
tate însă, după cum relatează presa 
din R.A.U., regele Iordaniei este în 
prezent foarte interesat de achizițio
narea unei însemnate cantități de ar
me și muniții, în care scop a și fost 
încheiat un acord cu o societate bri
tanică.

din Senegal
la sfîrșitul săptămînii trecute au e- 
șuat. în cercurile politice senegaleze 
se face auzită părerea că „la baza 
crizei politice din Senegal, care a 
izbucnit la 17 decembrie, se află 
nemulțumirea unui grup de deputați 
ai Adunării Naționale față de me
todele de lucru ale primului minis
tru Mamadu Dia. precum și față de 
faptul că el a cumulat puteri prea 
largi în problemele de securitate și 
apărare“.

PARIS 17 (Agerpres). — După 
cum relatează corespondentul din 
Dakar al agenției France Presse, 
parlamentul senegalez a votat o 
moțiune de neîncredere în guvernul 
condus de Mamadu Dia.

Criza politică
DAKAR 17 (Agerpres). — Agen

țiile de presă anunță că la 17 decem
brie, la ordinul primului ministru 
senegalez, Mamadu Dia, sediul Adu
nării Naționale a fost înconjurat de 
trupe și detașamente de poliție din 
Dakar. Președintelui Adunării Na
ționale, L. Gueye, i-a fost interzis 
accesul la fotoliul prezidențial, iar 
deputaților li s-a cerut să părăseas
că sala de ședințe a Adunării Națio
nale. '

Corespondentul agenției France 
Presse relatează că primul ministru 
Mamadu Dia a luat această măsură 
în legătură cu intenția unui grup de 
deputați de a depune o moțiune de 
cenzură împotriva guvernului său. 
Tratativele de conciliere întreprinse

după criza din regiunea Mării Ca
raibilor nu ar putea duce la un a- 
cord mai larg între cele două lumi. 
El și-a exprimat de asemenea spe
ranța că vor fi lichidate greutățile 
în legătură cu racheta „Skybolt“.

Ziarul conservator „Daily Sketch“ 
preciza că „la Londra nu se ex
clude că dacă atmosfera sumbră ce 
domnește în legătură cu „Skybolt" 
nu este spulberată de președintele 
Kennedy, este posibilă încheierea 
unui acord nuclear franco-britanic“. 
înclinația manifestată în presa bri
tanică ca Anglia să încerce capta
rea bunăvoinței franceze pentru a 
exprima un punct de vedere comun 
în fața Washingtonului a fost infir
mată însă la convorbirile Mac- 
millan-de Gaulle.

★
PARIS 17 (Agerpres). — Din co

municatul dat publicității la Paris 
rezultă că președintele de Gaulle 
și primul ministru Macmillan au 
examinat în 
lor situația 
la aderarea 
mună. Aceste tratative vor conti
nua, se spune în comunicat, în ciu
da greutăților ivite.

în comunicat se arată că cele 
două părți „au examinat situația in
ternațională". Participanții la întîl- 
nirea de la Rambouillet declar.ă că 
există „o mare asemănare de păreri 
asupra concluziilor care se pot trage 
în privința politicii și apărării Occi
dentului".

Ziarele engleze subliniază că Mac
millan nu a găsit înțelegere la Paris. 
„Nu pare ca Macmillan, scrie săp- 
tămînalul „Observer",, să fi obținut 
la Rambouillet ceva mai mult decît 
cîteva zeci de fazani, pe care i-a 
vînat în dimineața zilei de 15 de
cembrie“.

Din inițiativa organizației americane „Femeile luptă pentru pace", în fața sediului 
O.N.U. din New York, a avut loc recent o demonstrație în sprijinul păcii și dezarmării.

cursul întrevederilor 
tratativelor cu privire 
Angliei la Piața co-

/

HAGA17 (Ager
pres).— La 16 de
cembrie a avut 
loc la Haga o în
trunire a partiza
nilor păcii din O- 
landa. Luînd cu- 
vîntul, L. A. Ko- 
ning, președintele 
Consiliului păcii 
din Olanda, a sub
liniat necesitatea 
mobilizării tuturor 
oamenilor muncii în fotografie : Un aspect din timpul demonstrației. Pe pancartă scrie: „Negocieri iar nu 
în lupta îm- nimicire".

MOSCOVA. în dimineața zilei de 
17 decembrie, N. S. Hrușciov, prim 
secretar al C.C. ’ 
ședințele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., a primit delegația militară 
a R. P. Polone, condusă de generalul 
de armată Marian Spy.chalski. La 
întrevedere au participat mareșalul 
Uniunii Sovietice, R. Malinovski, 
ministrul apărării al U.R.S.S., și 
B. Jaszczuk, ambasadorul R. P. Po
lone în U.R.S.S.

al P.C.U.S., pre-

Un succes al republicanilor
irancezi

Lista Uniunii republicane prezen
tată de partidul comunist și parti
dul socialist unificat a întrunit 56,5 
la sută din voturi, depășind 
lista prezentată de partidele reac
ționare. Toate cele șase mandate ale 
Consiliului municipal au revenit re
publicanilor : patru comuniștilor și 
două partidului socialist unificat.

ALGER. Guvernul algerian a ho
tărît naționalizarea tuturor teatrelor 
aflate pe teritoriul algerian și pune
rea lor sub controlul și îndrumarea 
Ministerului Educației Naționale.

PARIS. La alegerile municipale 
suplimentare din Sarcelle (departa
mentul Seine-Et-Oise) republicanii 
francezi au obținut un mare succes.

După sesiunea N.A.T.O.

pe insula Wollops (statul Virginia). 
Administrația națională pentru pro
blemele aeronauticii și cercetarea 
spațiului cosmic a declarat că scopul 
principal al lansării este studierea 
influenței micrometeoriților asupra 
zborurilor cosmice.

MANILA. După cum transmite 
agenția Associated Press, conducă
torul răsculaților din Brunei A. M. 
Azhari, care se află în prezent la 
Manila, a adresat note guvernelor 
Indoneziei, Pakistanului, Irakului și 
R.A.U., cerîndu-le să recunoască 
guvernul său și să ridice problema 
situației din Brunei la Organizația 
Națiunilor Unite. El a declarat că 
răsculații din Brunei sînt pregătiți 
să ducă un război îndelungat de 
guerilă, pînă cînd „ultimele vestigii 
ale colonialismului vor fi îndepărta
te din Borneo de nord".

Tipograiii din New York

Agenția TASS anunță că la în
ceputul anului 1963 vor apare în 
U.RS.S. caietele matematice' ale 
lui Marx, care numără aproxi
mativ 1 000 de pagini.

In prezent sînt studiate ma
nuscrisele lui Marx care cuprind 
însemnări cu privire la cele mai 
importante probleme ale mate
maticii. Fragmente din aceste 
manuscrise au fost publicate în 
anul 1933.

începind din anul 1858 Marx 
s-a ocupat de algebră, calcul di
ferențial și integral. El urmărea 
folosirea matematicii în econo
mie și sublinia că „numai atunci 
știința va ajunge la perfecțiune 
cînd vor fi folosite în ea meto
dele matematicii".

Orice răspîndire a armei nucleare 
va crea doar dificultăți suplimentare 
pe calea spre o înțelegere”.

Printre preocupările de la sesiu
nea N.A.T.O. a fost și aceea gene
rată de temerile aliaților europeni ai 
S.U.A., care, prin recenta „criză 
cubană" s-au văzut puși în situa
ția de a fi atrași de ameri
cani într-un război atomic, nu nu
mai fără a fi consultați, dar nici 
măcar înștiințați în prealabil — 
ceea ce a aruncat mai multă lumină 
asupra relațiilor din interiorul coa
liției atlantice. Astfel, răspunzînd 
unui articol de Walter Lippmann, 
ziaristul francez Raymond Aron a 
scris : „Președintele S.U.A. este cel 
care conduce automobilul atlantic pe 
drumurile de munte ; pasagerii — 
adică țările europene — trebuie să 
aibă încredere deplina în șofer. Dar 
aceasta înseamnă să li se ceară prea 
mult“.

Exprimînd acestea, sesiunea 
dezbătut — după cele spuse de 
cretarul general provizoriu 
N.A.T.O., Colonna — „problema per
fecționării procedurii de consul
tări politice”. Așa cum se co
mentează în cercurile politice de 
aci termenii comunicatului, re
zultă că S.U.A. nu au consim
țit decît să acorde unele făgăduieli 
vagi care nu obligă Ia prea mult. 
„Această problemă —• relatează a- 
genția France Presse — va face o- 
biectul unor noi studii". Iar ziarul 
„Paris Jour" scria : „La N.A.T.O. 
nimic nou".

Accentul pus în cursul sesiunii pe 
problemele 
siunea s-a menținut pe linia tradi
țională a
N.A.T.O. — linia intensificării cursei 
înarmărilor și a „războiului rece". 
S-au făcut din nou auzite apeluri la 
„fermitate“, la politica „de pe po
ziții de forță" în relațiile cu Uniu
nea Sovietică și țările socialiste. 
Dar, așa cum s-a văzut de atîtea 
ori, aceasta este o politică lipsită de 
temei și de perspectivă, respinsă de 
popoare, sortită eșecului.

în condițiile actuale, cînd raportul 
de forțe este favorabil forțelor 
păcii, cînd lagărul socialist posedă 
armele necesare pentru a ține la res
pect pe orice agresor, cheia situa
ției internaționale constă nu în acce
lerarea cursei înarmărilor, ci în e- 
forturi perseverente pentru lichida
rea focarelor de încordare, pentru

rezolvarea problemelor internațio
nale litigioase. Tocmai pe această 
poziție se situează cu consecvență 
țările socialiste.

Și în țările occidentale răsună tot 
mai multe glasuri care condamnă 
orientarea spre înarmare, cer cu in
sistență să se pornească pe calea 
reglementării problemelor interna
ționale, a lichidării bazelor și inter
zicerii armelor nucleare, a înfăp
tuirii dezarmării. „Dacă din partea 
noastră — scrie Fred Warner Neal, 
un expert american în domeniul po
liticii externe — se va manifesta 
imaginație și înțelepciune, atunci 
din acest punct de cotitură (criza 
cubană — n.r.) se va naște posibi
litatea construirii edificiului păcii". 
în cursul recentelor dezbateri din 
Camera Comunelor, Barbara Castle, 
Zilliacus, și alți deputați laburiști au 
cerut primului-ministru să renunțe 
la orice fel de „forțe nucleare euro
pene“ și să se pronunțe pentru 
crearea în Europa a unei zone de
nuclearizate. Asemenea păreri expri
mă stări de spirit larg răspîndite în 
opinia publică din țările N.A.T.O. 
Milioane și milioane de oameni, 
cer și din partea puterilor occiden
tale o politică de natură să contri
buie la 
ce s-au 
pașnică

continuă greva
NEW YORK. Tipografii de la cele 

nouă ziare principale din New York 
care au declarat grevă la 8 decem
brie în sprijinul cererilor de mărire 
a salariului, au hotărît duminică. în 
urma unei ședințe comune, să con
tinue greva atîta timp cît patronii 
refuză să accepte revendicările lor. 
Intr-o declarație făcută agenției 
Associated Press, Bertram Powers, 
purtătorul de cuvînt al Uniunii ti
pografilor din New York, a arătat 
că „moralul greviștilor este mai 
puternic ca oricînd“.

BERLINUL OCCIDENTAL. Ele
mentele „ultra” din Berlinul occi
dental au pus la cale în seara zilei de 
16 decembrie o nouă explozie la 
frontiera cu R.D.G. Explozia a fost 
efectuată de pe teritoriul Berlinului 
occidental în regiunea Jerusalemer
strasse în apropierea punctului de 
trecere de frontieră de pe Frie- 
drichsstrasse.

în ultimele două săptămîni aceas
ta este a doua acțiune întreprinsă 
de pe teritoriul Berlinului occiden
tal, cu scopul de a menține încor
dare în „orașul de front“, în inte
resul adversarilor rezolvării pașnice 
a problemei germane și problemei 
Berlinului occidental.

mînd aceeași nemulțumire, ziarul 
vest-german „Frankfurter Allge
meine“ scria — „de ce să ne ex
punem pericolului de a deveni un 
stat-garnizoană care să se mineze 
din punct de vedere economic prin 
înarmarea sa proprie

Un altul din subiectele în jurul 
căruia s-au purtat discuții îndelun
gate la sesiune a fost acela al cre
ării așa-zisei „forțe de șoc (atomică) 
à N.A.T.O.“. Și în acest domeniu 
s-au manifestat în continuare pozi
ții divergente de către principalele 
puteri din N.A.T.O. : poziția S.U.A., 
care avînd „atu-ul nuclear", caută 
să-1 folosească pentru a-și menține 
în continuare preponderența în ca
drul alianței ; poziția Franței, 
care dorește o forță nucleară 
proprie ; a R.F.G., care caută să-și 
asigure sub o formă sau alta acce
sul la controlul asupra armelor nu
cleare ; a Angliei, îngrijorată de 
faptul că toate planurile militare a- 
mericane au început să se orienteze 
mai mult spre Europa occidentală și 
îndeosebi spre R.F.G., în timp ce 
Anglia ar fi ușurel împinsă din po
ziția sa de prim aliat al S.U.A. pe 
o poziție de ordin secundar.

Din comunicatul dat publicității 
rezultă că în cursul sesiunii nu s-a 
ajuns la o apropiere a pozițiilor ; 
acesta — după cuvintele agenției 
France presse — „mărginindu-se —• 
să declare că studierea problemei va 
fi continuată“, spre „a se evita 
să se constate zgomotos că, de fapt, 
fiecare rămîne pe pozițiile sale".

Totodată trebuie notat că numeroși 
oameni politici lucizi care își dau 
seama de riscurile și primejdiile 
cursei înarmărilor atomice se pro
nunță împotriva oricăror proiecte 
de răspîndire a armelor nucleare. 
Deputatul norvegian Gunnar Garbo, 
membru al partidului burghez 
„Venstre” a declarat în legătură, cu 
sesiunea N.A.T.O. : „Cercurile reac
ționare europene vor să-și creeze 
propriile lor forțe nucleare. Consider 
că această idee este primejdioasă 
pentru cauza păcii. In momentul de 
față obținerea unei înțelegeri reci
proce între Est și Vest a devenit 
mult mai posibilă decît pînă acum.

gătit și s-a desfășurat sesiunea 
N.A.T.O.

La sesiune un mare accent s-a pus 
pe cererile S.U.A. privind sporirea 
înarmării cu arme clasice a membri- 

.............. j „Primul 
punct — a declarat George Mc 
Ghee, subsecretar de stat al S.U.A. 
— este că N.A.T.O. are nevoie de o 
mai vastă forță nenucleară“. în 
legătură cu aceasta, presa ameri
cană relata recent faptul că chel
tuielile S.U.A. pentru înarmări 
sînt disproporționat mai mari decît 
ale principalilor parteneri din 
N.A.T.O. Nu întîmplător tocmai în 
ziua deschiderii sesiunii au fost pu-

Lucrările sesiunii Consiliului mi
nisterial al N.A.T.O., desfășurate în 
capitala Franței între 13 și 15 
cembrie, au luat sfîrșit. A fost 
publicității un comunicat final.

In ce împrejurări a avut loc a- lor europeni ai N.A.T.O. 
ceastă sesiune? Consiliul N.A.T.O. 
s-a întrunit la scurtă vreme după 
criza acută din Caraibe și după 
ce lucrurile s-au îndreptat spre o 
reglementare pașnică. Adică, în con
dițiile cînd s-a văzut din nou că 
cele mai spinoase probleme inter
naționale pot fi rezolvate pe calea 
tratativelor, că numai aprecierea lu
cidă a situației, rațiunea politică pot 
da rezultate pozitive în viața inter
națională. După cum a scris cunos
cutul comentator american Walter 
Lippmann în „New York Herald 
Tribune", „Linia politică covîrși- 
toare în această eră este aceea că 
puterile nucleare nu pot folosi răz
boiul nuclear, așa cum a fost folo
sit războiul în trecut, ca instrument 
de politică națională. Chestiunea cu
bană trebuie să ne învețe multe des
pre caracterul diplomației în era 
nucleară“. în legătură cu aceasta, 
în presă occidentală a devenit mai 
frecventă în ultimul timp părerea 
că în condițiile actuale există posi
bilități reale pentru abordarea cons
tructivă a altor probleme interna
ționale.

Atît de evidente sînt noile împre
jurări apărute și cerința opiniei pu
blice încît ele n-au putut fi igno
rate de autorii comunicatului fi
nal al sesiunii N.A.T.O. La confe
rința sa de presă, secretarul gene
ral provizoriu al N.A.T.O., Guido 
Colonna, a arătat că participanții la 
sesiune „sînt convinși de necesita
tea de a se continua tratativele 
(Est-Vest — n.r.) pentru a se realiza 
o soluție acceptabilă" și în alte pro
bleme internaționale. Desigur, acea
stă poziție va putea fi apreciată la 
justa ei valoare atunci cînd enun
țarea intenției va fi urmată de fapte 
concrete.

Asemenea afirmații nu pot fi însă 
luate izolat — și, din păcate, ele 
sînt în contrast cu linia, măsu
rile și spiritul în care s-a pre-

de
dat
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PHENIAN. Comitetul Central al 
Crucii Roșii Coreene a anunțat că cea 
de-a 101 navă cu repatriați coreeni din 
Japonia a părăsit la 16 decembrie por
tul Niigata din Japonia, îndrepfîndu-se 
spre Cihoncijin (R.P.D. Coreeană).

Maniiestația de la Leopoldville

Corespondența 
din Paris

a
se

al

blicate noi date oficiale potrivit că
rora țările N. A. T. O. au chel
tuit în 1962 pentru înarmări suma 
record de 73,152 miliarde dolari, din 
care partea americană este de 
54,452 miliarde, iar a membrilor eu
ropeni de numai 17,054 miliarde. 
Sînt interesante de semnalat păreri
le din presa occidentală potrivit că
rora tendința S.U.A. de a-și îm
pinge „aliații" europeni pe calea in
tensificării înarmărilor „clasice“ s-ar 
datora nu numai și nu în principal 
unor motive militare ; cine cu
noaște temerile S.U.A. în legătură 
cu creșterea . capacității de concu
rență a țărilor din Piața comună 
ca și unele dificultăți economice ale 
S.U.A. (deficitul în balanța de plăți, 
fuga aurului etc.) înțelege că presiuni
le urmărind sporirea poverii chel
tuielilor militare vest-europene au 
și substraturi de altă natură.

Cum au reacționat însă la aceste 
cereri țările vest-europene din 
N.A.T.O. ? Agenția France Presse a- 
răta că „ceilalți membri ai alian
ței nu au manifestat aceeași emoție 
și că europenii nu sînt dispuși să se 
lase convinși. Ministrul britanic al 
apărării, Thorneycroft, a subliniat 
chiar destul de apăsat' că „ar fi inu
til să se proclame rezoluții pe care 
nimeni nu le poate respecta”. Expri-

înarmării arată că se-

sesiunilor Consiliului

valorificarea posibilităților 
ivit pentru reglementarea 
a problemelor litigioase.

LEOPOLDVILLE. Corespondentul 
agenției Reuter anunță că la 17 de
cembrie a avut loc în fața ambasa
dei britanice din Leopoldville o pu
ternică demonstrație a populației 
congoleze, în semn de protest față 
de politica promovată de Anglia în 
problema katangheză.

WASHINGTON. După cum anun
ță agenția Associated Press, la 16 
decembrie, în S.U.A. a fost lansat 
un satelit artificial al Pămîntului de 
tip „Explorer" de pe poligonul deT. VORNICU

în Japonia se intensifică lupta oa
menilor muncii împotriva „raționali
zării” capitaliste a producției și a con
cedierilor în masă efectuate în 
mele ei. La 
milioane de 
mitinguri și

13 mineri 
foamei începută cu șapte zile în urmă, 
în semn de protest împotriva planu
rilor autorităților de a concedia un 
mare număr de muncitori de la mi
nele de cărbune din Japonia. 11 alti 
mineri, care au participat pînă în pre
zent Ia greva foamei, au fost inter
nați de urgentă în spital din cauza 
stării alarmante a sănătății lor. Con
tinuă totodată greva foamei, declarată 
de 100 de mineri din 11 orașe ale insu
lelor Kiu Siu.

Luni dimineața, în parcul Hibiya din 
Tokio a avut Ioc o demonstrație à 
6 000 de mineri în semn de solidaritate 
_'u greviștii. Demonstranții au organizai 
un marș în fața clădirii parlamentului.

în fotografie : O demonstrație a mi
nerilor japonezi Ia Tokio.

nu-
14 decembrie aproape 4 
japonezi au participat Ia 
demonstrații.
japonezi continuă greva
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