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Dezbaterea cifrelor de plan pe 1963 în întreprinderi

Construcții bune, trainice, predate ia termen
Obiectivele industriale ridicate- 

sau care se află în construcție în 
Capitală șl regiunile Ploiești, Ar
geș, Galați, Iași sînt realizate de 
colectivul Trustului 1 construcții- 
montaje-București. Constructorii 
acestui trust au obținut realizări 
de seamă în scurtarea termenului 
de execuție, în îmbunătățirea ca
lității lucrărilor și reducerea cos
tului lor. Cu prilejul adunării 
pentru prelucrarea sarcinilor de 
plan pe 1963 au fost analizate, pe 
baza experienței dobîndite pînă 
acum, posibilitățile existente pen
tru îndeplinirea în bune condiții 
a volumului de lucrări planificat 
pentru 1963. Redăm aici o parte 
din discuții.

amănunțime proiectul, care să fie 
discutat pe larg cu maiștri, șefi de 
brigăzi pentru ca împreună să se 
stabilească cele mai bune măsuri de 
realizare a lucrărilor.

O serie de măsuri concrete se cer 
luate și pentru stabilirea unor for
mații minime de lucru încadrate cu 
cadre calificate, cit și pentru folosi-

La Trustul 1 construcții 
montaje București

Sarcinile de plan 
pe 1963 pot fi în
deplinite cu suc
ces. Avem sufi

ciente posibilități. Conducerea trus
tului ar trebui să urmărească 
mai sistematic ca încă de la pro
iectare să se prevadă soluții con
structive și economice eficiente, in
troducerea metodelor industriale și 
a materialelor noi. în același timp e 
necesar să se doteze șantierele, în 
mod rațional, cu utilaje și dispoziti
ve de mică mecanizare. Ar trebui 
făcut mai mult și în ce privește or
ganizarea muncii pe unele șantiere 
importante ale grupurilor 1 și 2. Și 
asta încă de la primirea proiectului. 
Consider că e necesar ca, înainte de 
trecerea la executarea construcției, 
cei care conduc și execută o lucrare 
să studieze și să-și însușească în

C. Ionescu 
inginer

rea mai bună a utilajelor existente, 
asigurarea unei asistente tehnice 
permanente pe șantiere.

După cum se știe, de calitatea lu
crărilor depinde și costul lor. Va 
trebui să depunem mai mult efort 
pentru ca fiecare lucrare să fie exe
cutată corect încă de la început. Se 
înlătură astfel refacerile, deteriora
rea unor lucrări gata executate — 
lucru care a mai existat în acest an 
pe unele șantiere.

meniu în care pe șantierele grupu
lui 3 și în alte locuri se mai con
stată deficiențe.

Șantierele trustului execută unele 
lucrări asemănătoare. Un șantier 
dobîndește o experiență, folosește a- 
numite metode de lucru avansate, al
tul continuă însă să lucreze după 
metode vechi, sau pierde timp pen
tru a experimenta aplicarea unor 
noi metode, care se folosesc cu 
succes pe alte șantiere. S-a a- 
rătat în discuții experiența bună 
a grupului de șantiere nr. 3 
din Capitală în organizarea lu
crărilor și introducerea metodelor 
industriale. Scheletul de rezistență al 
unei fabrici a fost terminat în nu
mai 4 luni și jumătate. Ar fi bine 
ca experiența pozitivă să fie gene
ralizată, pentru ca ea să devină în 
scurt timp un bun comun al tutu
ror șantierelor trustului.

Producția de îngrășăminte chimice 
din (ara noastră a crescut considera
bil. In timp ce în anul 1950 se 
realizau 649 tone îngrășăminte chi
mice, în 1961 s-au produs 86 443 tone. 
Directivele celui de.-al III-lea Congres 
al partidului prevăd să se producă, în 
1965, circa 500 000 tone îngrășăminte 
chimice — calculate în substanță activă 
(100 la sută).

Producția de antidăunători pentru a- 
gricultură a sporit de asemenea de la 
1 500 tone în 1948 la peste 14 000 tone 
în 1962; în 1965 se vor fabrica peste 
26 000 tone de antidăunători.

Producția de îngrășăminte chimice 
și antidăunători se realizează azi în u- 
nităfi moderne ca : Combinatele chimi
ce din Făgăraș și orașul Victoria, U- 
zina de superfosfat și acid sulfuric Nă
vodari, uzinele „9 Mai“-București, 
Combinatul chimic Borzești.

Chimiștii noștri au livrat agriculturii, 
în 11 luni din acest an : 114 770 tone 
îngrășăminte cu azot, 395 400 tone în
grășăminte fosfatice și mii de tone anti- 
dăunători.

Manifestări 
cultural - artistice

Pe șantierele
V. Niculache trustului nostru se

inginer execută o serie de 
lucrări de înaltă 

calitate. La executarea lor avem 
uneori necazuri. Ar fi bine să se 
studieze posibilitatea organizării pe 
trust a unui curs de specializare, de 
scurtă durată, la nivelul șefilor de 
echipe, pentru însușirea tehnicii noi 
care se introduce pe șantiere. Un 
asemenea curs ar fi foarte necesar 
bunăoară pentru însușirea tehnicii 
preparării și turnării betoanelor, do-

Anul acesta co
lectivul 
nostru a 
rezultate 

industrializarea lucrărilor, 
rea calității, gospodărirea 
lelor. Totuși n-au fost 
toate rezervele. Munca 
tiere poate fi mai spornică. Pen? 
tru aceasta este nevoie să se ia mă
suri pentru ca întotdeauna să se a- 
sigure aprovizionarea la timp a șan
tierelor cu materiale. în același timp, 
comenzile de materiale pe care le 
facem să fie onorate operativ, 
multă operativitate se cere și 
partea proiectanților, îndeosebi

Gh. Tănase 
maistru

trustului 
obținut 

bune în 
ridica- 

materia- 
epuizate 

pe șan-

Mai 
din 
în

(Continuare în pag. Il-a)

33 întreprin
deri din indus
tria petrolului 

și chimiei

Pînă la 18 decembrie, 33 de întreprinderi aparjinînd Mi
nisterului Industriei Petrolului și Chimiei au îndeplinii pla
nul anual la jxroducțla globală și marfă. Multe din acestea 
fac parte din Direcția generală a industriei de medica
mente, care și-a realizat planul pe acest an.

Colectivele; întreprinderilor de medicamente au îmbo
gățit în cursul anului gama produsetor farmaceutice și de reactivi cu aproape 70 de 
noi sortimente, printre care se numără Colefinul și Feniletilcarbinoiul, folosite la 
tratarea afecțiunilor hepatice, Faringbseptul — dezinfectant, și Saprosanul — bacte
riostatic. I

Colectivul Trustului de explorări geologice, care și-a realizat cu 16 zile mai 
devreme planul, folosind turbina șț alte metode moderne, a reușit să reducă prețul 
de cost pe metru forat cu circa 8 la sută față de anul trecut. Muncitorii și tehni
cienii de la uzinele „Petru Poni” din Valea Călugărească au produs, pînă la data 
îndeplinirii planului, aproape 18.000 tone mai multe îngrășăminte chimice decît 
anul trecut, obțlnînd economii peste plan a căror valoare depășește suma 
1 100 000 lei.

Direcțiile 
regionale 

C.F.R. Bucu
rești, Iași 

și Cluj

in 
de

auLa Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor 
fost primite telegrame din partea direcțiilor regionale C.F.R. 
București, Iași și Cluj care anunță îndeplinirea înainte de 
termen a sarcinilor pianului global anual de transport. Fero
viarii din cadrul Direcției regionale C.F.R. București au 
reușit să obțină economii peste pian de aproape 17 mi
lioane lei.

BRAȘOV (coresp. „Scînteii”). — Ieri, colectivul fabricii
Fabrica de zahăr-Bod a îndeplinit sarcinile anuale de plan la pro-

de zahăr Bod ducția globală și marfă. Pînă la sfîrșitul anului, muncitorii 
----------- *---------- ------- - și tehnicienii de aici vor mai produce peste pian circa 

3 000 de tone zahăr și alte zeci de tone produse intermediare-în valoare de aproape 
13 000 00t) lei. In II luni, colectivul fabricii'a realizat economii suplimentare la pre
țul de cost de 600 000 lei și beneficii peste plan de 2 700 000 lei. Fabrica do zahăr 
Bod este cea de-a 100-a întreprindere din regiunea Brașov care și-a îndeplinit pla- 

. nul anual.

La căminele culturale din regiunea 
Oltenia, în școli și în cluburile Între
prinderilor au loc numeroase manifes
tări cultural-artistice consacrate celei 
de-a 15-a aniversări a Republicii 
Populare Romine. La peste 300 
cămine din satele regiunii s-au 
expus pînă în prezent conferin
țele „Țara întreagă, un imens șantier", 
„Bunăstarea poporului, țelul suprem al 
politicii P.M.R.". Elevii școlii elemen
tare de 8 ani nr. 3 din Craiova au or
ganizat o interesantă seară literară cu 
tema „Frumoasă ești, patria mea", iar 
în sala de festivități a Direcției regio
nale C.F.R. s-a prezentat simpozionul 
„30 Decembrie, a 15-a aniversare a 
R. P. Romîne" organizat de Comitetul 
orășenesc Craiova al femeilor.

Manifestări asemănătoare au avut 
loc și la cluburile uzinelor mecanice 
Tr. Severin, exploatarea minieră Ro- 
vinari, schela petrolieră Bîlteni.

(Ager preș)

în centrul discuțiilor 
mai

valorificarea
bună a masei' lemnoase

Construit cu cîțiva ani în urmă, 
Combinatul pentru industrializarea 
lemnului din Gălăuțaș este una din 
unitățile importante de prelucrare a 
lemnului din țara noastră.

Odată cu combinatul, au crescut 
și cadre noi de muncitori și spe
cialiști, oameni stăpîni pe tehnica 
modernă. întregul nostru colectiv 
se mîndrește cu muncitori ca loan 
Vasile, conducător de presă, Florea 
Moldovan, de la uscătorie, maistrul 
Barti Alexandru, inginerul Boac 
Virgil.

Muncitorii, inginerii și tehni
cienii combinatului au obținut în • 
acest an rezultate de seamă în pro
ducție. în 11 luni s-au realizat, 
peste plan produse a căror valoare 
depășește 1 500 000 lei. Productivita
tea muncii planificată a fost depă
șită în această perioadă cu 1 la sută.

în urma luării unor măsuri teh- 
nico-organizatorice, în acest an s-a 
îmbunătățit calitatea la o serie de 
produse. La placaje — unul din pro
dusele noastre principale — s-a rea
lizat în 11 luni cu aproape 500 mc 
placaje de calitate superioară mai 
mult, față de aceeași perioadă a 
anului trecut. De asemenea, a fost 
îmbunătățită calitatea plăcilor a- 
'glomerate din așchii de lemn, pre
cum șl aceea a plăcilor celulare.

Cu ocazia prelucrării cifrelor de 
plan pe anul 1963 în secțiile pla-

caje, plăci celulare și plăci aglo
merate, care a avut loc zilele a- 
cestea. muncitorii, tehnicienii și in
ginerii au analizat cu spirit de răs
pundere sarcinile sporite ce revin 
colectivului combinatului în pri
vința ridicării productivității mun
cii, reducerii prețului de cost și 
sporirii volumului de produse de ca
litate superioară.

O problemă larg dezbătută a fost' 
aceea a valorificării superioare a 
masei lemnoase. în acest sens au 
vorbit tovarășii Gheorghe Platon,

La C. I. L.-Gălăuțaș

muncitor la depozitul de bușteni, 
Vasile Moldovan, muncitor la 
prese, Köllö Ladislau, maistru la 
derulare, Toader Platon, conducător 
de presă de la secția plăci celulare, 
Solyom Ladislau, maistru la secția 
plăci celulare, loan Simon, maistru 
la secția PAL, și alții. Toți vorbitorii 
au subliniat că în 1962 materia primă 
a fost mai bine gospodărită. în acest 
domeniu există încă, la flecare loo 
de muncă, însemnate rezerve care 
pot și trebuie să fie valorificate din 
plin. S-a arătat că la bazinele de 
tratament termic, prin respectarea 
regimului de tratare, prin selecțio-

ii

Ieri în sala teatrului C.C.S. s-a des
fășurat cea de-a 12-a zi a Festivalului 
bienal de teatru de amatori în aceeași 
atmosferă plină de căldură și entu
ziasm care a caracterizat încă din pri- 
• -a zi' această mare manifestare artis
tică. Actorii amatori ai casei raionale 
de cultură din Brad, regiunea Hune
doara, au interpretat în cursul dimi
neții piesa „Oameni care tac" de Al. 
Voitin. Au urmat apoi pe scenă for
mațiile de amatori din regiunea Bucu
rești. Montajul literar muzical „Par
tid — tu ești oriunde” a fost prezentat

Noi cămine culturale

In șalele Gîrlița și Canlia din regiu
nea Dobrogea se apropie de sfîrșit 
construcția noilor localuri de cămine 
culturale, avlnd săli de spectacole cu 
cite 400 de locuri, biblioteci, săli de 
Matură etc., care vor fi date în fo
losință in cinstea celei de-a 15-a ani
versări a proclamării R. P. Romine.

De la începutul anului, în regiune 
și-au început activitatea 25 de noi că
mine culturale, iar alte 25 se află in 
construcție. In această parte a tării, 
in care înaintea celui de-al doilea 
război mondial existau doar 38 de așa- 
zise alenee populare, funcționează in 
prezent 346 cămine culturale și 10 case 
de cultură raionale și orășenești, în 
cadrul cărora se desfășoară o bogată 
activitate culturală de masă. Aproape 
1 300 de formații artistice alcătuite din 
26 000 de artiști amatori — de două 
ori mai mul fi decit in anul 1960 — 
aduc o pre/ioasă contribuție la acțiu
nea de culturalizare a maselor și la 
întărirea econoniico-organizatorică a 
unităților agricole socialiste. Numai la 
fazele celui de-al III-lea Festival bie
nal de teatru „1. L. Caragiale" au par
ticipat în acest an peste 370 formalii 
de teatru din regiune. Colectiviștii din 
Pecineaga, Comana, Beștepe și din 
alte comune au format adevărate an
sambluri corale, cu cite 80-100 de 
membri.

de casa raională de cultură din Fe
tești. Montajul literar-muzical „Pă- 
mînturile s-au făcut ca marea" a fost 
interpretat de artiștii amatori din co
muna Peretu.

Muncitorii de la șantierul naval din 
Oltenița au prezentat montajul literar 
„Zări albastre". Formația de teatru a 
sindicatului C.F.R.Fetești a interpretat 
piesa „Febre" de Horia Lovinescu, iar 
echipa casei raionale de cultură din 
Călărași a prezentat comedia „O 
noapte furtunoasă" de I. L. Caragiale. 
Aurel Ciulei, de la casa raională de 
cultură din Titu, și Aurelia Voican, de 
la șantierul naval Oltenița, au recitat 
versuri de Tudor Arghezi și Maria Ba- 
nuș, iar Marcela Sima de la Institutul 
de cercetări agricole Fundulea a citit 
„La cireșe" de Ion Creangă.

Pe scena „mică" a festivalului, for
mațiile de amatori de la casa raională 
de cultură Giurgiu, 
fabrica de confecții 
din Călărași și 
minul cultural 
comuna Mircea 
dă au prezentat 
spectacole cu piese 
de teatru pentru 
păpuși.

Marea întrecere 
s-a încheiat. Ar
tiștii amatori aș
teaptă acum anun
țarea distincțiilor 
care vor răsplăti 
talentul și eforturi 
le lor.

narea buștenilor după diametru 
aplicarea scoabelor pentru proteja
rea buștenilor, se poate valorifica 
mai bine materia primă.

La secția derulare <— a arătat 
muncitorul Iacob Țandea — prin 
centrarea atentă a buștenilor, pre
cum și prin' tăierea la dimensiuni 
a furnirelor se vor putea reduce 
simțitor pierderile de bușteni și 
furnire. Referindu-se la pregătirea 
furnirelor, la uscarea și repararea 
corespunzătoare a acestora, el a su
bliniat că în felul acesta se pot re
duce cantitățile de placaje de cali
tate inferioară.

Alți vorbitori au arătat că în sec
torul presă, prin împerecherea mai 
bună a foilor de furnir, împachetarea 
mai atentă a furnirelor, precum și 
prin respectarea timpului de pre
sare, poate fi îmbunătățită substan
țial calitatea produselor, realizîndu- 
se astfel, din aceeași masă lemnoa
să, cantități sporite de produse cu 
o valoare mai mare.

In legătură cu mai buna valorifi
care a masei lemnoase s-a subli
niat necesitatea ca inginerii și teh
nicienii să acorde o mai mare asis
tență tehnică muncitorilor și, tot
odată, să urmărească sistematic res
pectarea întocmai a procesului teh
nologic.

In cadrul adunărilor de prelu
crare a cifrelor de plan pentru anul 
viitor s-au făcut peste 100 de pro
puneri 
tonice, 
faptul 
planul 
nit la 
să să 
superior.

MARIA VIOREANU, inginer ; 
MINCSOR VALENTIN, maistru 
principal ; ION TRUȚA, șeful 
serviciului plan ; TOMA GRI- 

GORAȘ, maistru
Combinatul pentru industriali

zarea lemnului din Gălăuțaș

de măsuri tehnico-orgainiza- 
Dlscuțiile au scos în evidență 
că ■ există toate condițiile ca 
pe anul 1963 să fie îndepli- 
toți 
fie

indicii, ca masa lemnoa- 
valorificată la un nivel

o puter

CÄPRARU

sută din 
țării se

Brașov. Nu- 
Institutului 
de là 1 482

Blocuri noi în cartierul Steagul Roșu -Brașov

Seda teatrului de stat din Brașov
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In mjââlvulcl Qivaș.M-
In anii puterii populare regiu

nea Brașov a cunoscut 
nică dezvoltare.

® Mai mult de 13 la 
producția industrială a 
realizează în întreprinderile din 
regiunea Brașov. Producția in
dustrială ce se realizează în a- 
cest an, pe ansamblul regiunii, 
este de 6,2 ori mai mare față de 
1950. Creșterile cele mai mari 
de producție s-au înregistrat în 
industria constructoare de ma
șini — de 12 ori, iar în industria 
chimică — de 8,5 ori.

© Intre anii 1956-J963 în regiu
ne au intrat în funcțiune 10 în
treprinderi și 30 de secții noi, 
a fost dezvoltată capacitatea de 
producție a numeroase întreprin
deri. Printre acestea se numără 
Uzinele chimice Rîșnov, Com
plexul de faianță și sticlă 
din Sighișoara, Combinatul de 
industrializare a lemnului de la 
Blaj, filatura „Firul roșu" de la 
Tălmaciu, fabricile de amoniac, 
de azotat de amoniu, de metanol

și de formaldehidă din cadrul 
combinatelor chimice de la Fă
găraș și Orașul Victoria și altele.

e Pentru oamenii muncii din 
regiune s-au construit în ultimii 
4 ani aproape 7 500 de aparta
mente.

9 In ultimii 10 ani au luat 
ființă două teatre la Brașov, s-au 
construit 4 case raionale de cul
tură și 256 cămine culturale.

® La școlile profesionale din 
regiune, în 1948 erau înscriși 
doar 5 543 elevi, în timp ce anul 
acesta cursurile acestor școli sînt 
frecventate de 17-557 elevi.

o S-au construit în ultimii 6 
ani, numai din fondurile statu
lui, 27 școli noi. A luat ființă un 
institut pedagogic de 3 ani, s-au 
înființat 4 facultăți noi la Insti
tutul Politehnic din 
mărul studenților 
Politehnic a crescut 
în 1948, la 3 316.

C.
coresp. „Scînteii“ Combinatul pentru industrializarea lemnului-Blaj

ț>:

Locuințe pentru siderurgiști♦

HUNEDOARA (coresp. „Scînteii"). 
— Zilele acestea, constructorii de 
locuințe hunedoreni au dat în folo
sință siderurgiștilor încă două 
blocuri cu cîte 48 de apartamente, 
astfel că numărul apartamentelor 
construite în cursul acestui an la 
Hunedoara se ridică la aproape 800.

Din 1947, anul cînd s-a dat prima 
lovitură de tîrnăcop la construcția 
Hunedoarei noi, constructorii de 
aici au dat în folosință oamenilor 
muncii 4 850 de apartamente, 4 școli, 
un teatru și un olub modern, un 
spital, un stadion, zeci de magazine 
și alte obiective social-culturale.

«hl.

O scenă 
spectacolul „Oa
meni care tac" 
de Al. Voitin, 
prezentat de Ca
sa raională de 
cultură Brad, re
giunea Hune
doara.
(Foto : Gh. Vlnțilăl

Si

Peste cîteva zile, elevii 
vor intra în vacanță. Ca în 
fiecare an, și în această 
vacanță, partidul și statul 
nostru asigură tineretului 
școlar de pe întregul în
tins al patriei bucuria unor 
zile de odihnă plăcută, in
structivă. Conducerile șco
lilor, cu sprijinul organiza
țiilor U.T.M., vor organiza 
numeroase manifestări cul
tural - artistice, competiții 
sportive, excursii etc.

Serbînd cea de-a 15-a 
aniversare a Republicii, e- 
levii vor organiza în școli 
o serie de manifestări 
cultural-educative și sporti
ve. In Capitală va avea 
loc spectacolul festiv „Te 
slăvim, Republică", susți
nut de cele mai bune for
mații participante la con
cursul artistic al școlarilor 
pe 1962. La Palatul pionie
rilor se vor ține adunări 
pe teme ca : „Sub steagul 
partidului”, „Puternică, li
beră, pe soartă stăpînă”, 
precum și concursuri spor
tive. „Casa prieteniei ro- 
mîno-sovietice" va găzdui 
un spectacol coregrafic- 
muzical și montajul liferar- 
cinemafografic „Viața feri-

cifă a copiilor c|in patria 
noastră”.

Numeroși elevi vor vizi
ta întreprinderi industriale, 
gospodării agricole colec
tive și de stat, se vor în- de 
tîlni cu muncitori și colecti
viști fruntași, scriitori, acti
viști de partid și de stat.

în cadrul „Turului orașu
lui” din București și din 
alte localități, tinerii se vor 
opri la muzee, case memo
riale, monumente istorice, 
apoi se vor îndrepta spre 
noile cartiere ale orașelor.

La Palatul 
din Capitală, 
de liteutură 

’ sibilitatèa să 
sărbătoare a 
drul căreia eroii lor prefe
rați, care vor 
din paginile 
riașe, vor fi 
tinerii artiști 
cile balerine 
de balet al 
prezenta spectacolul „Ma- 
șenka". Membrii cercului 
de teatru vor prezenta 
piesa „Trei în rachetă”. 
Colectivele Teatrului pentru 
tineret și copii și teatrului 
„Țăndărică“ vor susține 
spectacole pregătite anume

pionierOor 
micii iubitori 

vor avea po- 
participe la o 
cărții, în ca-

„descinde” 
unei cărți u- 
însuflefiți de 
amatori. Mi- 
de la cercul 
palatului vor

VACANTA
Și acum, alături de cei 

aproape 3 000 de pionieri 
și școlari fruntași, să luăm 
parte la Carnavalul pionie
rilor organizat la Palatul 
Republicii, în după-amiaza 
zilei de 1 ianuarie 1963. 
Treizeci de trîmbițași, în 
costume pitorești, dau 
semnalul. începe carnava
lul ; asistăm la jocuri pre
zentate de pionieri, la 
spectacole de păpuși, la 
concursul „Cunoașteți eroii 
Cosmosului dotat cu 
premii. în cele din urmă, . 
ne vom întîlni cu moș Ge- 
rilă, însoțit de o gardă de 
onoare, formată dinfr-un 
grup de pionieri purtînd 
note de 9 și 10. Carnava
lul se va încheia cu un 
montaj de cîntece și ver
suri, intitulat „Cînfăm Re
publica”.

La Palatul pionierilor din 
Capitală aproape 7 000 de 
pionieri și școlari vor par
ticipa la un carnaval ase
mănător, care se va repeta 
de mai multe ori.

Am anticipat doar cîte
va din zilele unei vacanțe 
senine, pline de frumusețe.

M. IORDÄNESCU

pentru zilele vacanței de 
iarnă.

...lată munții îmbrăcați 
în hainele lor albe, cu pă
duri de brazi ca o dantelă 

marmură. în multe 
locuri pitorești, ca Pre
deal, Bușteni și Sinaia, sînt 
amenajate tabere pentru 
tinerii iubitori ai sporturi
lor de iarnă sau admiratori 
ai peisajului alpin, 
giunile 
Brașov, Dobrogea etc. Pe 
pîrfiile de schi și de 
niuș își

București,
din re- 

Banat,

să- 
vor disputa înfîie- 

tafea sute de tineri. In alte 
zile, școlarii aflați în aces
te tabere vor face excursii, 
vor vizita muzeul Doftana, 
castelul Peleș, Uzina me

talurgică din Sinaia, Uzina 
de tractoare din Brașov etc. 

în preajma zilei de 30 
Decembrie, tinerii vor par
ticipa la adunări, avînd ca 
temă „Mulțumim din inimă 
partidului” sau „Republică, 
măreață vatră". Programul 
de tabără include și orga
nizarea unor concursuri de 
cîntece și poezii, lecfuri- 
ghicitoare, în care tinerii 
spectatori vor deveni pe 
rînd actori, interprefi, di
rijori.
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Metode moderne
și rapide de deservire

(Fotoreportaj de
S. Moldovanu și R. Costin)

T'rxtiïrî,-,î>i.,z»'<«•.

Cum să-l deservim mai re
pede pe cumpărători, cum să le 
economisim cît mai mult timp ? 
Iată una din preocupările ac
tuale ale celor care se ocupă 
de organizarea comerțului nos
tru socialist. Pentru îmbunătăți
rea continuă a aprovizionării 
populației cu produse alimen
tare și industriale, tn orașele și 
satele tuturor regiunilor din 
țară se deschid mereu noi uni
tăți comerciale, înzestrate cu 
utilaj modem. Pe de altă 
parte metodele modeme și ra
pide de deservire au tnceput 
să fie aplicate pe scară tot mai 
largă. In peste 50 la sută din 
numărul unităților comerciale se 
practică forme avansate de de
servire.

Magazine din diferite orașe 
au organizat transportul la do
miciliu al mărfurilor. Restauran
te și numeroase cofetării pri
mesc comenzi pentru felurite 
produse. Transportul mărfurilor 
la domiciliu se bucură de apre
cierea consumatorilor. Unități 
comerciale care asigură acest 
gen de deservire sînt acum la 
București, Brașov, Baia Mare, 
Tg. Mureș, Suceava și Constan
ta, iar într-un viitor nu prea în
depărtat vor fi șl mai multe, 
lat-o (in fotografia nr. 1) pe dis
pecera de la magazinul „Unic" 
din Capitală înregistrînd o nouă 
comandă primită prin telefon.

Pentru a veni în alutorul 
gospodinelor, numeroase maga
zine de specialitate livrează la 
domiciliu cantitățile de lapte 
comandate, pe bază de abona
ment. Una din „marile” consu
matoare ale acestui produs își 
ia personal în primire sticla 
(foloorafia nr. 2). Numai unita-

tea „Lactate" din raionul Gri 
vița Roșie, de pildă, distribuie 
zilnic la domiciliu circa G00 li
tri de lapte.

Sistemul de vînzare cu plata 
direct la vînzător (fotografia nr 
3) se practică în peste 13 000 de 
unități comerciale.

In rețeaua comercială func
ționează peste 300 de ateliere 
de retuș pentru confecții. în a- 
telierul special amenajat la ma
gazinul de confecții nr. 30 din 
Capitală se fac în cîteva ore 
toate retușurile cerute de client 
(fotografia nr. 4).

O largă răspîndire cunosc și 
unitățile de alimentație publică 
organizate pe sistemul auloser 
virii. Există în țară peste 1 800 
de magazine alimentare, restau
rante, bufete, cofetării, restau- 
rante-cantine de acest fel. In 
Plata 3 Decembrie (fostă Chi
brit) din Capitală s-a deschis 
recent un nou magazin alimen
tar, în care clientii se servesc 
singuri (fotografia nr. 5).

în cadrai unor magazine 
mari, de pildă, Ia „Victoria", în 
Capitală, (fotografia nr. 6) sau 
Ia magazinul universal din Ba
cău există ateliere speciale, 
unde personal calificat ajută la 
alegerea modelului și, la cerere, 
croiește imediat rochii, bluze și 
alte obiecte de îmbrăcăminte 
din materialul cumpărat de 
client.

Metodele moderne și rapide 
de desfacere a mărfurilor se ex
tind tot mai mult în magazine 
de cele mai diferite specialități, 
economisind timpul cumpărăto
rilor și îmbunătățind deservirea 
acestora.

Cu viitorii profesori la sate 
în practică pedagogică

La Institutul pedagogic de 3 ani 
din orașul nostru, a. avut.loc.o co’n- 

• sfătuire despre: practica pedagogică 
efectuată de studenții acestui insti- 

' tut în școlile sătesti din regiune. Cu 
acest prilej s-a subliniat importanța 
și folosul perioadei de activitate 
practică la sate pentru viitorii pro
fesori. Iată cîteva probleme des- 

' prinse ■ din dezbaterile consfătuirii.
Pe lîngă cunoștințele teoretice în

sușite la cursuri, practica efectuată 
în școli de studenții institutelor pe
dagogice de 3 ani contribuie la îm
bunătățirea pregătirii lor pedagogice 
și metodice, le asigură deprinderi 
concrete de muncă didactică. Pînă 
anul acesta, practica pedagogică se 
desfășura numai în școlile elemen
tare din orașe. în noul an universi
tar, Ministerul învățămîntului a 
luat o măsură bună ca studenții din 
anul III de la facultățile de științe 
naturale și științe agricole să facă 
practică pedagogică în școlile să
tești.

Cei mai mulți studenți ai Institu
tului pedagogic de 3 ani din Galați 
vor fi peste doi-trej ani profesori 
în școlile de opt ani de la sate. 
Este deosebit de folositor pentru vii
toarea lor activitate să cunoască 
încă din anii facultății viața nouă 
a satului colectivizat, problemele 
concrete ale muncii didactice și cul
tural-educative de la sate. La pro
punerea Comitetului regional de 
partid Galați, practica pedagogică a 
fost organizată în școlile sătești pen
tru studenții tuturor facultăților din 
institut

în perioada practicii de două 
săptămîni, încheiată acum cîtva timp, 
la școlile de opt ani din çomunele 
Pechea, Tudor Vladimirescu, Inde
pendența, Ianca și altele, pentru stu
denți s-a asigurat un program de 

, • activitate variat. Ei au avut posi
bilitatea să folosească la lecțiile de 
probă, ținute la clasele V—VII, 
elemente specifice școlii sătești. La 
lecția despré soluții nutritive ținută 
în școli, studenții au vorbit elevilor, 
după predarea noțiunilor științifice, 
despre rolul și importanța îngrășă
mintelor chimice pentru creșterea 
producției agricole la hectar, folo
sind exemple de unități agricole 
fruntașe locale care au obținut re
colte sporite. Lecțiile în care s-au 
folosit exemple desprinse din munca 
și din viața gospodăriilor agricole 
de stat și colective au devenit mai 
interesante, mai accesibile și au că
pătat un caracter educativ mai pro
nunțat.

în perioada practicii au fost pre
date lecții și la clasele mal mici — 
III și IV. Este adevărat că la în
ceput unii studenți au avut ezitări. 
Cînd s-au apropiat însă mai mult 
de elevii din aceste clase și au 
început să-i cunoască mai bine, ei 
au reușit să predea lecții bune. în 
cadrul consfătuirii mulți studenți 
și-au manifestat dorința de a pre
da lecții în anii următori elevilor 
din clasele mici.

Viitorii profesori au participat 
activ la viața școlii, contribuind la 
lărgirea orizontului de cunoștințe al 
elevilor. Ei au organizat meditații 
și consultații, au corectat lucrările 
scrise ale elevilor, î-au ajutat la 
întocmirea temelor, arătîndu-le cum

trebuie să studieze • > . la disciplina 
respectivă.

Un rezultat important al'..practicii 
pedagogice în școlile sătești este a- 
propierea studenților -, dé ,';Cb^i|,' -- cu
noașterea preocupărilor și aspira
țiilor lor. Studenții au vizitat pe 
elevi acasă, au discutat cu ei și cu 
părinții lor, i-au îndrumat cum să 
pregătească lecțiile, le-au recoman
dat cărți noi, le-au vorbit despre 
perspectivele muncii lor ca viitori 
colectiviști.

Practica studenților nu s-a limitat 
numai la activitatea instructiv-edu- 
cativă din școală. Ei au participat 
la munca cultural-educativă des
fășurată în cadrul căminelor cul
turale, colțurilor roșii din gospo
dăriile agricole de stat și colective, 
la casele de citit. Viitorii profesori 
au organizat simpozioane, seri lite
rare, jurnale vorbite, au ținut con
ferințe și recenzii la stațiile de ra
dioamplificare, au sprijinit activita
tea formațiilor de teatru și a bri
găzilor artistice de agitație.

Toate aceste acțiuni au contribuit 
la întărirea pregătirii practice a vii
torilor profesori, dîndu-le posibilita
tea să înțeleagă mai bine rolul și 
sarcinile importante care revin in
telectualilor în dezvoltarea conștiin
ței socialiste a țărănimii, colecti
viste- în timpul practicii, ei au sta
bilit legături strînse cu cadrele di
dactice din școlile de la sate, oameni 
cu o bogată experiență pedagogică, 
de la care au mult de învățat ; 
practica a dezvoltat pasiunea și 
dragostea studenților pentru profe
siunea aleasă. Cunoscînd îndea
proape viața nouă din satele re
giunii noastre, numeroși studenți 
și-au exprimat încă de acum do
rința de a se întoarce ca profesori, 
după absolvirea institutului, în co
muna în care au făcut practică sau 
în satele învecinate.

în discuții, cadrele didactice din 
institut au arătat că practica peda
gogică a fost folositoare nu numai 
studenților, ci și cadrelor didactice 
care i-au îndrumat. Materialul fap
tic cules de conducătorii de grupe 
și de studenți privind specificul 
muncii didactice și educative la sate 
va fi folosit la cursuri și Ia seminarii. 
Pe această bază cadrele didactice 
au posibilitatea să verifice în ce 
măsură diferitele discipline asigură 
o cît, mai bună pregătire viitorilor 
profesori pentru școlile de opt ani 
de la sate, să vadă ce măsuri mai 
trebuie luate pentru îmbunătățirea 
conținutului cursurilor.

Așa cum s-a arătat în discuții, 
există încă posibilități pentru a se 
perfecționa pregătirea viitorilor 
profesori. Cred că ar fi util ca or
ganele de resort din Ministerul în
vățămîntului să examineze posibili
tatea de a se preda cursurile de 
fotocinematică și organizarea mun
cii culturale de masă în anul II, nu 
în anul III, cum este prevăzut în 
actualul program de învățămînt. 
Studenții ar cunoaște astfel — îna
inte de a începe practica — conți
nutul, formele și metodele muncii 
culturale de masă.

DUMITRU VRABIE 
lector la Institutul pedagotric 

da 3 ani din Galați

Vești din țară
MUSCELUL—RAION CINEFI- 

CAT. — în anul 1938, în fostul 
județ Muscel nu exista decît un 
singur cinematograf. Astăzi, în 
raionul Muscel funcționează 39 
de cinematografe. Filmul a pă
truns astfel în cele mai îndepăr
tate sate și comune. în acest an 
numărul spectatorilor care au vi
zionat filme în raion este de 
500 000.

DRUMURI MODERNIZATE. - 
De curînd s-au terminat lucrări
le din prima etapă pentru mo
dernizarea drumului regional 
Seini-Negrești-Sighet din regiu
nea Maramureș. Anul acesta re
țeaua de drumuri modernizate 
s-a extins cu peste 40 km. în 
prezent pe Cuprinsul regiunii e- 
xistă peste 300 km. drumuri na
ționale și regionale modernizate.

EXPOZIȚIE CU LUCRĂRI 
ALE PICTORULUI OCTAV 
BÄNCILÄ. — în sălile muzeului 
regional din Piatra Neamț s-a 
deschis o expoziție cu operele 
create de pictorul Octav Băncilă 
în perioada în care a lucrat pe 
meleagurile regiunii Bacău.

Printre cele mai importante lu
crări expuse aici se numără ta
blourile „Moș Grigore“, „Car cu 
boi”, „în gura holdiței” și altele.

ACȚIUNI DE ÎMPĂDURIRE. 
Prin munca patriotică a tinere
tului din regiunea Suceava au 
fost împădurite anul acesta peste 
2 100 ha. în raioanele Săveni, Bo
toșani, Dorohoi, tinerii au cură
țat și întreținut peste 57 000 ha 
pășuni și finețe.

7 600 TONE DE PLANTE MEDI
CINALE. — Cooperația de con
sum a achiziționat anul acesta, 
prin unitățile sale de specialita
te, peste 7 600 tone de plante me
dicinale. Numărul sortimentelor 
de plante achiziționate se ridică 
la peste 140.

Cele mai mari cantități au fost 
culese în regiunile Cluj, Mureș- 
Autonomă Maghiară, Argeș.

UN NOU DISPENSAR VETE
RINAR. Recent, în comuna Bo
gata, raionul Luduș, a fost dat în 
folosință un nou dispensar vete
rinar. în vederea îmbunătățirii 
asistenței zooveterinare, în ulti
mii ani s-au mai construit dis
pensare veterinare și în comu
nele Zau de Cîmpie, Sînpaul, Rî- 
du etc. din raionul Luduș.

Construcții bune, trainice. fredute iu termen
(Urmare din pag. I-a)

facem

folosite pe 
șantierele

privește educația 
plinej în muncă.

N. Coșerea 
președintele 
comitetului 
sindicatului, 

șantierul 
Pitești

N. Țucman 
inginer 
director 

general al 
trustului

se cere o grijă deosebită pentru ca
lificarea și ridicarea calificării lor 
profesionale, pentru ca tinerii veniți 
pe șantiere să devină în scurt timp 
stăpîni pe meserie. Pentru aceasta 
sînt mijloace — calificarea la locu
rile de muncă, prezentarea de lecții 
și conferințe pe anumite teme le
gate de profesia lor, repartizarea ti
nerilor pe lîngă constructori cu ex
periență etc., așa cum s-a arătat că 
se procedează pe șantierul Pipera. 
Aceste mijloace ai' trebui 
scară mai largă pe toate 
trustului nostru.

rezolvarea unor nepotriviri și omi
siuni care se ivesc.

O mai mare atenție ar trebui dată 
întăririi rolului și răspunderii mai
ștrilor în producție. Spunînd aceasta 
nu mă refer numai la conducerea 
directă a lucrărilor, ci și la crea
rea condițiilor ca maistrul să se o- 
cupe mai mult și în primul rînd de 
producție. Totodată ar merita să se 
analizeze și să se ia măsuri pentru 
repartizarea rațională a maiștrilor 
pe șantiere, îndeosebi pe cele din 
provincie. în prezent această repar
tizare nu este, după părerea mea, 
cea mai bună, din care cauză și ni
velul calitativ al lucrărilor diferă.

Un aspect des intilnlt pe șan
tierele Trustului 1 construcțll- 
montaje București : calificarea la 
locul de muncă- Electricianul 
Alexandru Rovența, șef de bri
gadă, la o lecție practică cu ti
nerii muncitori din brigadă.

—----- —/■

Pe șantierul nos
tru ca și pe ce
lelalte, lucrează 
mulți tineri. Con
sider că acestora 
trebuie să li se 
dea o mare aten
ție mai ales în ce 
și întărirea disci- 
înainte de toate

de asemenea, după date preliminare, 
apreciem că ne vom încadra 
și în sarcina de plan privind redu
cerea prețului de cost, îndeplinin- 
du-ne și angajamentul de a da eco
nomii peste plan de 400 000 led.

în anul viitor ne revin sarcini spo
rite. Printr-o legătură mai strînsă cu 
beneficiarii, cu institutele de proiec
tare, vom urmări să asigurăm o 
mai bună pregătire a lucrărilor, în
tocmind cu toată atenția graficele de 
execuție și proiectare, eșalonarea a- 
mănunțită a lucrărilor de investiții, 
astfel încît să existe o concordanță 
perfectă între termenele de asigura
re a documentațiilor tehnice și 
de predare a utilajelor tehnolo
gice și cele de execuție a lu
crărilor de construcții, instala
ții șl montaje. Atenția colecti
vului nostru va fi îndreptată în con
tinuare spre folosirea tehnologiei a- 
vansate și sporirea gradului de in
dustrializare a lucrărilor. Totodată 
vom urmări ca în proiecte să fie 
prevăzute într-o măsură mai mare 
materialele noi și cu eficiență spo
rită care asigură creșterea producti
vității muncii, îmbunătățirea calității 
lucrărilor și un cost mai scăzut.

Prin organizarea mai bună a con
trolului de calitate, recepționînd cu 
mai multă grijă materialele, prefa
bricatele, aparatajele, confecțiile 
metalice, întărind răspunderea teh
nicienilor, maiștrilor și muncitorilor 
în executarea corectă a lucrărilor, 
ne vom strădui să realizăm numai 
lucrări de bună calitate.

Pentru pregătirea activității pe 
anul 1963 am întocmit un plan de 
măsuri tehnico-organizatorice care 
în prezent este dezbătut pe toate 
șantierele trustului. Completat cu 
propunerile care se vor face în ca
drul consfătuirilor de producție de 
pe șantiere, el va primi forma defi
nitivă înainte de sfîrșitul anului, iar 
de la 1 ianuarie se va trece la apli
carea măsurilor stabilite.

Dacă 
cum, cînd ne mai 
despart puține 
zile de încheierea 
anului, un bilanț 
preliminar al rea
lizărilor obținute, 

putem aprecia că în anul 1962 co
lectivul trustului nostru a avut o 
activitate rodnică. Au fost cons
truite o serie de obiective. în total 
anul acesta predam beneficiarilor 

63 capacități noi 
' " 4? de producție.

Durata de exe- ■ cuție a lucrărilor 
a fost simțitor re
dusă față de anii 
precedenți ; aceas- 
îa es‘-G urmarea fi- 
rească a inclus-■■■■-A Af'aG trializării con-

" strucțiilor, sporirii
B volumului de pre

fabricate și pre- 
comprimate, ex
tinderii mecani
zării lucrărilor, 

' - ~ precum și folosi-
£, rii de procedee
HI noi de execuție.

Sarcina de creș. 
| tere a productivi-
a j 1 tații muncii va fi

realizată, fiind cu 
| ||| 6 la sută mai

. :.. mare decît în 1961;

Elementele prefabricate — stîlpl 
din beton armat precomprimațl, 
ferme din beton armat ansam- 
blate la sol prin precomprlmare, 
plăci termolzolante autoclavlzate 
din beton celular șl altele — slnt 
larg folosite pe șantierele trus
tului la construcția noilor obiec
tive industriale.

Pi LUNGIMEA DE UNDĂ

zice 'indul din lată al plutonului frun
tașilor. Sîm atîțiă incit nu-' pofi număra 
pe dogele. Sincer să liu, am și eu o slă
biciune Dintre aceștia m-aș opri la un 
lînăr de 'are sin* pe deplin mulțumii II 
cheamă Nedelea Florea și lucează in 
echipa de inbefinere a uHla/elor.

Cînd aude numele Iu' Irate-său Dumi
trii se ''age mai aproape de radio.

— Ce ne-ați putea spune despre el I
— Tot ce se poate spune despre un 

muncitor fruntaș, L-am cunoscut pe Ne
delea. Nu se deosebește cu nimic de 
tovarășii săi de muncă. După preocu
pări însă se poate vorbi mai mult: ini
țiativă, îndrăzneală în găsirea celor mai 
judicioase solufii, sete de noi cunoș
tințe...

Se aud bătăi în perete — și în pe
retele din dreapta și 
în cel din sfînga. 
Aurica îl dă mai în
cet. Jn continuare, 
crainicul arăta în co
mentariul lui crîm-

peie din viata acestui tînăr. Vîrsta lui e 
de douăzeci și ceva de ani. Biografia lui 
nu are lucruri deosebite, fiind una Hin 
cele care ne-am obișnuit să le aflăm de. 
la tinerii crescuți în acești ani : copilă
rie, școală elementară, profesională, ate
lierul. Se mai adaugă înalta școală a 
muncii la care comuniștii, muncitorii 
vîrstnici, l-au pregătit în decursul ani
le de atelier. Astfel a ajuns să vorbească 
astăzi la „Tribuna fruntașilor". Cărfile, 
caietele, trusa de desen, echerul de pe 
masa din coiful camerei dovedesc că 
anii de învățătură nu s-au terminat. Este 
la seral în cl. X-a.

Crainicul : Anii Republicii sînt anii dez
voltării lui Nedelea...

Florea iese în hol. Sună 
apartament.

— Vă rog să ne iertați, 
cercat un aparat de radio.

— Nu-i nici o supărare,
perete ca să ascultați la radio.

Vecinii din apartamentul 16, par și 
chiar sini oameni liniștiți.

N. MORUȚA

Niciodată locatarii din blocul 5 nu au 
avui de furcă cu vecinul din apartamen
tul 16. Păreau și pa' oameni liniști/i. 
Atunci t Să bată în perele, să nu bală ? 
Auziți I Cință amîndouă aparatele de ra
dio deodată. Unul e pe București I și 
celălalt pe București II

Ce se întimplă î Nedelea Florea, gaz
da, caută lungimea de undă de 206 m. 
Dumitru, lraie-'u, încearcă un aparat de 
'adio pe care l-a cumpărat acum.

— Mai lasă-l, mă Dumitre. Trece-I și 
pe-al tău pe 206.

La radio, pe lungimea de undă 206 
metri s-a te-minat muzica oltenească. 
Crainicul anun|ă :

— Aici postul de radio Craiova. Trans
mitem buletinul de știri,

Florea și Aurica se apropie de aparat, 
îl dau mai tare. Vo
cea crainicului umple 
încăperea : „Pînă în 
ziua de 11 decem
brie a.c. aproape 60 
de unități industria
le și economice din regiunea Oltenia au 
raporta' îndeplinirea sarcinilor anuale de 
plan. ...La Complexul pentru industriali
zarea lemnului din Tg. liu, construit în 
anii puterii populare, s-a fabricat de 
curînd cea de-a 10 000-a tonă de plăci 
aglomerate din lemn... Sondorii de la în
treprinderile de loraj Craiova și Zătreni. 
au săpar cu turbina mai mult de 70 la 
sută din to'alul metrilor fora/i...“.

Vocea crainicului anun/ă apoi rubrica : 
„Tribuna fruntașilor“

— Crainicul : Am vizitat astăzi Uzinele 
„7 Noiembrie“ din Craiova. Ne-am în- 
tîlnit acolo cu Iov. Vasile Pafica, inginer 
șei al uzinei. Printre altele l-am întrebat:

— Uzina e fruntașă. Se înțelege că 
are și un număr însemnat de fruntași în 
întrecerea socialistă După părerea dv. — 
deși n-a bătut încă gongul sfîrșitul acestui 
an — cine poale fi socotit fruntașul nr. 1 
al uzinei pe anul 1962 7

Tov. Pafica a înfîrziaf să ne răspundă. 
Se pare că pînă la urmă a găsit totuși o 
portiță de ieșire :

— In loc de fruntașul nr. 1, eu aș

la vecinii de

știți... am în-

Am bătut în

A apărut revista „Cercetări filozofice“ nr 6-1962
Numărul 6, pe anul 1962, al revistei 

„Cercetări filozofice” — număr festiv în
chinat celei de-a 15-a aniversări a procla
mării R. P. Romine — se deschide cu arti
colul intitulat : „Instaurarea Republicii și 
transformarea socialistă a Romîniei". In 
continuare sînt publicate articolele : „Sta
tul democrat-popular în etapa actuală și 
dezvoltarea democrației socialiste în R. P. 
Romînă” de MARIA MANTA, „Bazele 
politicii externe a Republicii Populare Ro- 
mîne” de H. DONA, „Progresul tehnic în 
etapa desăvîrșirli gonstrucției socialismu
lui în R. P. Romînă și lupta pentru șlăpî- 
nirea . forțelor naturii” de GH. P. APOS
TOL, „întărirea disciplinei în muncă și 
lupta dintre nou și vechi” de GH. BE- 
RESCU, „Educația estetică multilaterală a 
maselor ca proces organizat” de GR. 
SMEU, „Tradiții republicane în gîndirea

social-politică din Rominia" de RADU 
PANTAZ1, „Politica antițărănească a mo
narhiei de Hohenzollern” de COSTIN 
MURGESCU,

Rubrica „Orientarea cercetări) științifice 
în lumina sarcinilor și perspectivelor de
săvârșirii construcției socialiste” cuprinde 
articolele : „Despre rolul generalizărilor 
teoretice în orientarea cercetărilor științi
fice” de ȘT. M. MILCU, „Aspecte ale le
găturii dintre teorie și practică în mate
matică" de TIBERIU POPOVICI, „Dezvol
tarea construcției de mașini electronice în 

, R, P. Romînă și însemnătatea lor pentru 
economia națională” de VICTOR TOMA, 
„Orientarea .nouă, materialistă a geneticii 
romînești” de PETRE RAICU.

Numărul de față mai conține lecții și 
consultații, articole de critică și bibliogra
fie', note de lectură și note bibliografice, 
din sumarele revistelor străine, buletin 
bibliografic.

Autofinanțarea cooperativelor sătești 
din regiunea Crișana

încaptnd cu această lună toate 
cele 106 cooperative sătești din re
giunea Crișana își rezolvă proble
mele de aprovizionare, desfacere șl 
achiziții din fondurile proprii. Tre
cerea la autofinanțare eete rezul
tatul utilizării mai raționale a mij
loacelor financiare, al reducerii 
cheltuielilor de circulație și crește
ri) rentabilității, al dezvoltării rețelei 
cooperatiste în regiune și creșterii 
fondului lor social. Față de 1958 
cheltuielile de circulație la desfa

cerea mărfurilor s-au redus cu 3 lâ 
sută, iar la achiziții cu 5,75 la sută, 
în același timp, fondurile proprii 
au crescut ou 92 000 000 lei. în ul
timii patru ani au fost construite 
130 de unități de desfacere și de
pozite pentru păstrarea mărfurilor.

Autofinanțarea cooperativelor din 
această regiune dă posibilitatea eli
berării unor credite în valoare de 
peste 90 milioane lei, sumă ce 
poate fi folosită în alte sectoare ale 
economiei naționale. (Agerpres)

Cinematografe)
Teatrul de Operă șl Balet al 

R. P. Romîne : Traviata — (orele 19,30). 
Teatrul Național „I. L. Caragiale" (Sala 
Comedia) : Orfeu în infern — (orele
19.30) ; (Sala Studio) : Siciliana ■— (orele
19.30) . Teatrul ,,C. I. Nottara" (Sala Ma- 
gheru) : Ciocîrlia — (orele 19,30). (Sala 
Studio) : Bucătăreasa — (orele 20). Tea
trul „Lucia Sturdza Bulandra" (bd. 
Schitu Măgureanu 1) : O singură viață 
— (orele 19,30). (Sala Studio — str. Alex. 
Sahia nr. 76) : Menajeria de sticlă — 
(orele 19,30), Teatrul pentru tineret șl 
copii (Sala C. Miile) : Prima întîlnire — 
(orele 20). Teatrul Muncitoresc C.F.R.- 
Giulești : Băiat bun, dar cu lipsuri — 
(orele 19,30). Teatrul Evreiesc de Stat : 
Selccțluni... selecțiuui.., — (orele 20). 
Teatrul regional București : Șapte inși 
într-o căruță — (orele 20). Teatrul sa
tiric muzical „C. Tănase" (Sala Savoy) : 
Tănasc și Revista — (orele 20). (Sala 
Victoriei) : Ocolul pămîntului în 30 de 
melodii - (orele 20). (Sala Dalles) : Mu
zica bat-o vina — (orele 20). Teatrul 
Țăndărică (Sala Academiei) : Cartea cu 
Apolodor - (orele 16). Circul de stat : 
Valea trandafirilor 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), Floreas- 
ca (11, 15,30; 18; 20,15), G. Coșbuc (9; 11,15;

I 13,30; 15,45; 18; 20,15; 22.30). Hamlet — 
. rulează la cinematografele Magheru

(9,15; 12; 15; 18; 21), Tineretului (20). Li
bertății (9; 12; 15; 18; 21). Miracolul lu
pilor — cinemascop : rulează la cinema
tografele V. Alecsandrl (10.30; 13; 15.30; 
18; 20.30), Elena Pavel (9,30; 11.45; 14;
16,30; 19; 21,30), 1 Mal (9; 11; 13,30; 16:
18,30; 21), Gh. Doja (8; 10,15; 12,30; 15;
17,30; 20; 22.30) Arta (10,15; 12.45; 15,15;
17,45; 20.15), 23 August (9; 11,30; 14; 16,30; 
19; 21,30). Ultima bătălie - rulează la 
cinematograful I. C. Frlmu (10; 12; 14; 
16,15; 18,30; 21). Povestiri vesele :
Tineretului (10; 12), Flacăra (16; 18; 20), 
Moșilor (16; 18; 20) Ceapaev : Tinere
tului (14; 16; 18). Moartea tn șa — cine
mascop : Victoria (10; 12,15; 14,30; 16,30; 
18,30; 20,30). Crimă fără pedeapsă : Lu
mina (ruleâză în continuare de la orele 
10 pînă la orele 14, după-amlază 16i 
18,30; 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; 18,15; 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 tn 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: 
18,10: 18.20; 20,30). Chcrmcsa : Alex. Po
pov (rulează în continuare de la orele 
10 pînă la orele 21), Die Plntille (16; 18;

20). Alibiul nu ajunge : 8 Martie (15; 17; 
19; 21). Casa de la răscruce : Grivița 
(16; 18; 20). Spionaj contra spionaj : 
Grivița (10; 12). Lupii la stînă — rulea- 

’Ză la cinematografii! C-tlh David (15; 
17; 19; 21). Omul amflbie : Unirea (16: 
18,15; 20,30). Pompierul atomic — rulează 
la cinematograful T. Vladimirescu (11; 
15; 17; 19; 20.45) Președintele — centru 
înaintaș : v. Roaită (10; 12; 14; 16;
18,15; 20,30), Miorița (10; 12: 14; 16; 18,15; 
20,30). Oameni și fiare — ambele serii : 
Popular (16; 19,45). M-am săturat de că? 
nlcie : 16 Februarie (16; 18; 20). Ca ■ 
touche — cinemascop : rulează la cine
matograful M. Eminescu (11.30; 14.45; 17; 
19,15; 21,30). Petre cel isteț : (18;
20,15), Telegrame (11,30; 15,30) ru
lează la cinematograful G, Baco-
via. 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 Aurel Vlalcu 
(15; 17; 19; 21). Moartea în insula de 
zahăr — cinemascop : B. Delavrancea 
(16; 18; 20)

televiziune. Orele 17,00 — Emisiu
nea pentru cluburile din întreprinderi. 
Din cuprins : Telejurnalul săptămînii. 
Cu planul anual .îndeplinit-. Inovații șl 
inovatori. Reducerea consumului de me
tal în proiectarea obiectivelor siderur 
gice. In vizită cu aparatul de filmat la 
Uzina ..Electronica" Moment poetic : 
Rafael Alberti, Artiști amatori în stu
dio : muzică ușoară în interpretare: 
soliștilor și a orchestrei Casei Centrale 
a Armatei. Dirijor : Ion Lăzărescu. 19,00 
— Emisiunea pentru sate.

CUM E VREMEA
Ieri în țară : Vremea s-a răcit ușot 

șl treptat, mal ales în sudul și estul 
țării. Cerul a fost schimbător, cu înse
ninări temporare în Oltenia și Bărăgan, 
mai ales în cursul dimineții. Cu totul 
Izolat în Ardeal șl Moldova au căzut 
precipitații sub formă de ninsoare. Vîn- 
tul a suflat slab pînă la potrivit, pre- 
domlnînd din sectorul vestic. Tempera
tura aerului la ora 14 înregistra valori 
cuprinse între 6 grade la Turnu Seve 
rin. Tg Jiu, Calafat. Vaslui și Tulcea 
șl minus 2 grade la Topllța. In Bucu
rești : Vremea s-a menținut frumoasă 
dar s-a răcit ușor și treptat. Cerul e 
fost schimbător, mal mult senin. Vîntu 
a suflat slab din sectorul estic. Tempe
ratura maximă a aerului a fost de 5 
grade.

Timpul probabil pentru zilele de 20. 
21 șl 22 decembrie. In țară : Vremea 
devine în general umedă, cu ceață di 
mlneața șl seara. Cer temporar noros 
Vor cădea precipitații locale sub formă 
de lapovlță și ninsoare. Vînt potrivit 
Temperatura staționară. Minimele vor f-, 
cuprinse între minus 8 și plus 2 grade 
iar maximele între minus 3 și plus 7 
grade. In București : Vremea devine în 
general umedă, cu ceață dimineața șl 
seara. Cer temporar noros. Vor cădea 
precipitații suh formă de lapoviță și 
ninsoare. vînt potrivit. Temperatura 
staționară.
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După absolvirea cursurilor, studenții Institutului

Un verdict anticonstituțional 
antidemocratic
S.U.Â. condamnat la plata unei amenzi 

de 120 000 de dolari
(Ager pres). —

Soare-e artificial** la tăierea
metalelor

de arhitectură 
„Ion Mincu“ vor participa la înnoirea continuă a orașelor patriei noa
stre, vor înălța locuințe, școli și alte instituții social-culturale.

In fotografie : Iată-i pe cîțiva studenți din anul V, discutind unele 
dintre proiectele cărora le vor da viață în viitor. (Foto : Agerpres)

WASHINGTON 18
Agențiile de presă americane anun
ță că la 17 decembrie juriul Tri
bunalului federal al Statelor Unite 
a pronunțat un verdict de „vinovă
ție” împotriva Partidului Comunist 
din S.U.A., care a refuzat să se în
registreze pe baza faimoasei legi 
McCarran. Fiecare dintre cele 11 zile 

, care au trecut între expirarea ter
menului de înregistrare și ziua pro
cesului este considerată ca reprezen- 
tînd o nouă „infracțiune” penală.

Acest proces neobișnuit — primul 
proces intentat unui partid politic 
în întreaga istorie a Statelor Unite 
— s-a încheiat prin condamnarea 
P.C. din S.U.A. la o amendă de 
120 000 de dolari. După cum au ară-' 
tat la proces avocatii apărării, parti
dul comunist refuză să se înregis
treze, deoarece legea McCarran vine 
în contradicție cu constituția și în
calcă drepturile fundamentale ale 
americanilor. Această lege, adoptată

în septembrie 
mccarthismul 
Âmerioa, nu 
de peste 10 ani, fiind folosită abia 
în ultimii doi ani pentru persecu
tarea partidului comunist și a al
tor organizații democratice.

într-un articol recent, ziarul „The 
Worker”, organul- Partidului Comu
nist din S.U.A., sublinia ca „o stra
nie coincidență” faptul că procesul 
a avut loc exact în zilele în care 
se desfășura în Statele Unite „Săp- 
tămîna drepturilor omului”.

Procesul a provocat proteste ener
gice din partea opiniei publice din 
întreaga lume, care consideră, după 
cum sublinia publicistul american 
A. Shields, că „scopul procesu
lui este de a pune în afara legii 
partidul ce se află în avangarda 
luptei pentru interesele clasei mun
citoare, pentru lichidarea rasismu
lui și pentru apărarea păcii”.

1950, pe vremea cînd 
bîntuia cu furie în 
a fost aplicată timp

Specialiștii sovietici de 
la Institutul de aparate de 
sudură electrică din Le
ningrad au construit un a- 
parat, numit „soarele ar
tificial", care va fi folosit 
la noua metodă de tăiere 
a metalelor cu arc electric 
și gaze. Arcul electric al 
acestui aparat dezvoltă o 
temperatură de 20 000 de 
grade. Aparatul poate tăia 
orice metal, printre care a- 
luminiu, aliaje de alumi
niu, cupru, oțel inoxidabil, 
fontă.

în timpul funcționării a- 
paratului, arcul electric 
este alimentat cu curent 
de înaltă tensiune. In a- 
celași timp se adaugă gaz 
argon. în mediul acestui 
gaz inert inactiv, sub in- 
ilu.nța arcului electric se 
dezvoltă temperaturi u- 
riașe.

Cu prilejul experiențe
lor, o tablă de aliaje de 
aluminiu, groasă de 2 cm 
și lungă de 50 de cm a 
fost tăiată de Ia un cap la 
altul în numai 5 secunde.

Hibrizi de fructe
în urma unor experiențe 

de încrucișare a gutuiului 
cu mărul, lucrătorii știin
țifici ai Institutului de cer
cetări pomicole din R. P. 
Bulgaria au obținut un hi
brid de gutui și măr care 
dă o 
fructe 
tățile

recoltă bogată de 
mari, posedînd cali
celor două fructe.

Fructe mari și zemoase se 
obțin și de la hibridul rea
lizat prin încrucișarea mă
rului și părului. Hibridul 
posedă trăsăturile caracte
ristice celor două specii.

S-au obținut succese și 
în încrucișarea prunului 
cu vișinul.

Plenara C. C. al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez

Cărți pentru copii

încheiat lu- 
tară a legu- 
de Consiliul 
și Consiliul

Marți, la Arad, și-a 
crările Consfătuirea pe 
micultorilor organizată 
superior al agriculturii 
agricol regional Banat.

în cadrul' discuțiilor, fruntași în 
cultura legumelor din diferite uni
tăți agricole socialiste din regiunile 
Banat, București. Dobrogea, Oltenia, 
Galați, Crișana au împărtășit din 
experiența acumulată în producerea 
legumelor timpurii, organizarea și 
retribuirea muncii în brigăzile legu
micole și aplicarea complexului de 
măsuri agrotehnice în vederea ob
ținerii 
gume.

Tov. 
te al
culturii, șeful secției hortiviticole. a 
făcut o serie de recomandări privind

unei producții sporite de le-

Ștefan Nicolae, vicepreședin- 
Consiliului superior al agri-

dezvoltarea legumiculturii în toate 
regiunile țării, în lumina sarcinilor 
trasate de partid și guvern. Vorbi
torul a subliniat, printre altele, ne
cesitatea extinderii culturii legume
lor timpurii, asigurarea producerii 
de semințe de calitate superioară, 
folosirea pe scară largă a repicatu- 
lui în ghivece nutritive, extinderea 
protejării culturilor cu folii din ma
teriale plastice și altele.

în încheierea lucrărilor consfătui
rii, tov. Petre Blajovici, prim-secre- 
tar al Comitetului regional Banat 
al P.M.R., a arătat că schimbul de 
experiență organizat cu acest prilej 
va contribui la generalizarea meto
delor avansate în vederea dezvoltă
rii sectorului legumicol în toate re
giunile țării

VARȘOVIA 18 (Agerpres). — 
După cum anunță P.A.P., la Varșo
via și-a început luni, lucrările ple
nara a 11-a a C.C. al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez. Plenara 
a fost deschisă de Wladyslaw Go
mulka, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P. Witold Jarosinski, secretar 
al C.C. al P.M.U.P., a prezentat ra
portul „Despre sarcinile fundamen
tale în domeniul învățămîntului su
perior și al cercetărilor științifice".

BRUXELLES (.Agerpres)/ — După 
cum anunță ziarul „Le Drapeau 
Rouge”, la Bruxelles au avut loc șe
dințele C.C. al P.C. din Belgia în 
cadrul cărora au fost ascultate și- 
discutate raportul de activitate a 
P.C. din Belgia și raportul cu pri
vire la bugetul partidului pe anul 
1963. Raportul la primul punct de, 
pe ordinea de zi a fost prezentat de 
Frans van den Branden, vicepreșe
dinte al P.C. din Belgia, iar la punc
tul al doilea — de Ernest Burnelle, 
președintele P.C. din Belgia.

i

i

(Agerpres)

etape a unor 
transformări, 
înzestrate cu 
astronomice 

fost deschise

rea primei 
importante 
noile clădiri 
instrumente 
moderne au 
publicului.

Spațiul pe
torul îl ocupă în parcul 
Treptow a fost considera
bil mărit. Aici a fost con-

care observa

struită o cupolă de 3 m și 
o altă cupolă de 5 m des
tinate unui refractor Zeiss- 
Coudé și unui telescop cu 
oglindă Zeiss, cu diame
trul de 50 cm, cu ajutorul 
căruia, chiar cînd se folo
sește ocularul cel mai mic, 
se obțin măriri de 181 de 
ori.

bil valea riului Șarsn-gol
Pe valea rîului Șarîn-gol 

din R. P. Mongolă au fost 
descoperite mari zăcămin
te de huilă. Timp de mulți 
ani baza carboniferă a 
Mongoliei era socotită Na- 
laiha, situată în apropiere 
de Ulan-Bator. Dar rezer
vele de la Șarîn-gol sînt 
cu mult mai mari. In afa
ră de aceasta, aici zăcă
mintele se află mult mai

aproape de suprafață, Iar 
în vecinătatea lor au fost 
descoperite mari zăcămin
te de calcar, materie pri
mă pentru producția ci
mentului. Pe baza zăcă
mintelor descoperite, a în
ceput construirea noului 
complex industrial-energe
tic și a orașului socialist 
Darhan.

Vagoane de 100 tone

Declarația, lui Manolis Glezos 
făcuta ziarului „Avghi

Editură slovacă de litera
tură pentru copii și tineret 
„Mlada leta" a tipărit în 
acest an 162 de cărți în
tr-un tiraj de peste 2,5 mi
lioane de exemplare.

Studiind preocupările 
celor mai tineri cititori, 
„Mlada leta" a editat și 
așa-numitele cărți-jucării, 
destinate copiilor de vîrstă 
preșcolară.

în ultima vreme o aten-

(ie deosebită se acordă e- 
ditării de cărți științifice 
care prezintă tinerelului 
într-o formă 
cele mai noi realizări ale 
științei și tehnicii.

Din literatura
„Mlada leta" a editat în 
primul rînd opere ale cu- 
noscuților 
Nemcova, 
Majerova, 
J. Fucik.

accesibilă

cehă,

scriitori — B. 
J. Neruda, M.

A. Zapotocky,

Noutăți la observatorul astronomic 
Archenho§d din Berlin

Observatorul astronomic mari observatoare astro- 
Archenhold din Berlin este nomice populare din Euro- 
astăzi unul dintre cele mai pa. Recent, după încheie-

Uzina constructoare de 
vagoane din Swidnica, 
(R. P. Polonă) care pînă nu 
de mult se ocupa numai 
cu repararea vagoanelor, a 
fost transformată într-o 
uzină modernă, producă
toare de material rulant 
feroviar. în prezent, aici 
se construiesc noi secții de 
producție, se instalează 
noi utilaje automate, ca de 
pildă, un automat pentru 
sudarea pereților vagoane
lor.

Anul acesta la Swldnlca 
a fost pusă Ia punct pro
ducția cîtorva noi tipuri 
de vagoane, printre care a 
unor mari vagoane de 
marfă cu descărcare atito- 
mată, avînd o capacitate 
de 100 tone. Un singur me
canic de locomotivă poate 
deservi un tren format din 
asemenea vagoane, descăr- 
cîndu-1 într-un timp foarte 
scurt.

Cu sarcinile de plan îndeplinite
car- 

P. 
an 

deosebite 
sectorul

Minerii din bazinul 
bonifer Nograd (R. 
Ungară) încheie acest 
cu rezultate 
în muncă. în
Szkvolgy au fost extrase 
ultimele tone de cărbune 
din planul anual. în între
cerea socialistă 
desfășoară între brigăzile
din acest sector, cele mai 
bune rezultate le-a obținut

care se

brigada condusă de Pal 
Gajdor care a dat peste 
sarcina de plan 3 500 tone 
de cărbune. Pînă la sfirși- 
tul anului, minerii din a- 
cest sector vor da peste 
plan aproape zece mii tone 
de cărbune.

Și minerii din sectorul 
11 al bazinului carbonifer 
Tatabanya și-au îndeplinit 
zilele acestea planul anual.

Lucrări gospodărești
în centrele miniere din Valea Jiului, 

la Hunedoaiă,- Călan, Bradj Deva și O- 
răștie s-au extins în acest an cu peste 12 
km rețelele de apă și canalizare. S-au 
modernizat și pavat străzi și trotuare to- 
talizînd aproximativ 40 000 mp. La sate 
s-au construit și dat in folosință peste 
200 de obiective de interes obștesc : 
cămine culturale, școli, dispensare, po
duri. In numeroase comune, printre care 
Teiuș, Șibot, Miercurea, Vinfu de Jos, 
Geoagiu au fost amenajate parcuri și zone 
verzi și s-au plantat pe marginea drumu
rilor mil de pomi ornamentali.

La realizarea acestor lucrări și-au adus 
contribuția cetățenii din localitățile res
pective.

în centrele miniere
treburilor obștești, 
regiunea Hunedoa-

Pentru rezolvarea 
sfaturile populare din 
'a folosesc forme variate de antrenare a 
maselor de cetățeni. ' La Hunedoara, Pe- 
troșeni și în alte centre industriale, comi
tetele executive ale sfaturilor populare 
au organizat discuții cu muncitorii din în
treprinderi, cerîndu-le părerea asupra u- 
nor probleme gospodărești. In adunările 
și întllnirile cu cetățenii, deputății au fă
cut dări de seamă cu privire 
rea propunerilort luîndu-se 
discuție lucrările ce urmează 
cutate.

ATENA 18 (Agerpres). — Manolis 
Glezoș, eroul national al Greciei, a 
făcuf următoarea declarajie ziarului 
„Avghi“ :

„Consider de datoria mea să exprim 
recunoștinfa cea mai cordială și să a- 
dresez ce' mai călduros salut tuturor 
oamenilor politici și fruntași ai vieții 
publice din Grecia, tuturor democrați
lor greci, poporului grec, oamenilor 
simpli și personalităților din întreaga 
lume, tuturor celor care în acești ani 
grei au dat dovadă de solidaritate și 
au contribuit la eliberarea mea.

Această solidaritate a fosl și este o 
contribuție la lupta pentru democrație 
Și dreptate,

Noi

pentru salvarea și elibe-

INFORMAȚII
• Marți a plecat la Sofia prof. I. Rach- 

mut, membru corespondent al Academiei 
R. P. Romîne, director adjunct al Institu
tului de cercetări economice al Academiei. 
Bl va lua parte la consfătuirea oamenilor 
de știință din țările socialiste pentru dis
cutarea direcției cercetărilor în problema 
„Legile dezvoltării sistemului socialist 
mondial”, organizată de Academia bul
gară de științe.

• Spectacolul de marți seara al Tea
trului de Operă și Balet al R. P. Romîne, 
cu opera Aida, s-a bucurat de concursul 
a doi artiști de peste hotare : mezzoso- 
prana Irina Arhipova, artistă a poporului 
din R.S.F.S. Rusă, și tenorul bulgar Ivan 
Dimov.

• Un număr tot mai mare de siderur- 
giști, constructori și colectiviști din re
giunea Hunedoara își petrec timpul liber 
drumețind prin țară și străinătate. Anul a-

; pesta, la cele 510 excursii organizate prin 
Ö.N.T. Carpați, în localitățile pitorești de 
pe Valea Prahovei, Valea Oltului, în Ba
nat, Brașov și București au parlicipat 
29 000 de turiști. De asemenea 600 de oa
meni ai muncii din regiune au participat 
la excursiile organizate în alte țări.

(Agerpres)

la rezolva- 
fotodafă In 
să fie exe-

(Agerorety

Pregătiri pentru revelion
Irt Uzinele de trac- 
pregătiri pentru săr-

BRAȘOV, 
toare se fac 
bătorirea pomului de iarnă și re
velionului. Membrii cercului lite
rar „Vladimir Maiakovski" lucrează 
la tradiționalul Plugușor al con
structorilor de tractoare, care va fi 
urat la masa de revelion. De ase
menea, poeții uzinei scriu răvașe cu 
„sare și piper". în sălile clubului, 
orchestra de muzică ușoară, cea de 
muzică populară, repetă de zor noi 
bucăți, iar micii recitatori de la că
minul uzinei se pregătesc și ei pen
tru a „debuta" în fața pomului de 
iarnă și a lui Moș Gerilă.

ALEXANDRU ROȘCA 
coresp. voluntar

manevrelor

dedau ole-

La Leopoldville a avut Ioc zi
lele trecute o demonstrație de 
protest împotriva 
antidemocratice și anticonstitu
ționale la care se
mentele reacționare din Congo.gleză) relațiilor

Săgeata cerului“ — a produs în cețoșat și că
— _ .i_ I.I...Î..;— î..-------- s-au schimbat fulgere (boit

: rarea tuturor luptătorilor din mișcarea
i de rezistență.

îmi exprim speranța că această miș
care de solidaritate va fi continuată

i în vederea eliberării cît mai grabnice
a celor peste 1 000 de deținuți politici 
care se află de 18—19 ani în închi-

i sori și în deportare pentru faptul că 
iubesc cu ardoare poporul și Grecia“.

Pe numele lui Manolis G.'ezos con- 
i tiniiă să sosească un torent de telegra- 
i me de salut din Grecia și din sfrăină- 
i tafe. Glezos este vizitat de delegații

le sindicatelor, organizațiilor populare, 
> de organizații ale muncitorilor, de lo- 
I cuifori din Atena care își exprimă
■ bucuria în legătură cu eliberarea lui.

Ik • '

■

arestări de comuniști în India
18 (Agerpres). — TASS 
La Haiderabad, statul 

comu-

DELHI 
transmite :
Andhra, au fost arestați doi 
niști, deputați în Camera Populară a 
parlamentului indian. La Bangalore, 
statul Mysore, a fost arestat un de
putat din Adunarea Legislativă. In 
aceste două state au fost arestați în 
total 56 de comuniști indieni.

Potrivit presei, Comitetul Executiv 
al organizației P.C. din statul Mad
hya Pradesh a dat publicității un 
memorandum în care protestează îm
potriva arestării a 14 comuniști și 
fruntași sindicali și a cerut elibera
rea lor. Memorandumul a fost pre-

dat ministrului principal al acestui 
stat,

O delegație a comuniștilor din 
Pundjab a făcut o vizită ministrului 
principal din Pundjab și a cerut gu
vernului să-i elibereze pe cei 48 de 
comuniști aflați în închisoare.

La Madras a fost arestat cunoscu
tul fruntaș al P.C. din India, Rama- 
murti.

Ciocniri intre greviști 
și în Peru

so-LIMA. 13 000 de mineri de la 
cietatea americană „Cerro de Pasco 
Copper“ din orașul Oroya (Peru) au 
declarat grevă cerînd majorarea sa
lariilor. Politia a deschis focul îm
potriva greviștilor și a folosit bom
be lacrimogene. Au fost uciși doi 
mineri și un polițist, iar cîteva per
soane au fost rănite. Potrivit agen
ției Prensa Latina, orașul Oroya — 
mare centru de exploatare și pre
lucrare a plumbului, zincului și ar
gintului — se află de fapt în. mîi- 
nile greviștilor. Guvernul Peruvian 
trimite la Oroya importante forțe 
de poliție și subunități militare.

Așa-zisu-l „caz Skybolf“ — în tradu
cere „f 
ultimele zile o vie frămîntare în cercu- _.............. ________ v___
rile atlantice. El a format obiectul unor ză mai înseamnă și fulger).

_ j i.. f-‘— _!_.«_•! .î. Motivul invocat a fosf că racheta este
nu numai costisitoare, ci și proastă ca
litativ — lucru ce poate fi adevărat, dat 
fiind că în repetate rînduri a fost expe
rimentată și de fiecare dată experien
țele s-au soldat cu eșecuri.

Presa occidentală pretinde însă că 
adevăratul mobil al acțiunii S.U.A. ar 
fi acela de a împinge Anglia pe un plan

îndelungi discuții între miniștrii de 
război ai S.U.A. și Angliei, McNamara 
și Thorneycroff ; a plutit în atmosfera 
recentei sesiuni a N.A.T.O. și în sala 
palatului Rambouillet, unde s-au întîl- 
nif la 
Gaulle 
înfr-un 
pentru 
înscris 
înalt

AZI PE STADIONUL REPUBLICIIin sala Floreasca

Handbal: /?. P. Romînă- 
R. D. Germană

Sala sporturilor Floreasca va găzdui joi 
de la ora 19 meciul internațional de hand
bal dintre selecționatele masculine ale 
R P. Romîne și R D. Germane. Cele două 
echipe s-au intîlnit ultima oară la 1! de
cembrie 1961, locul încheindu-se cu un 
rezultat de egalitate (11-11). în acest se
zon handbaliștii germani s-au arătat în 
excelentă formă Ei au cîștigat in depla
sare (cu 17-14) meciul cu echipa Suediei, 
fostă campioană a lumii. Oaspeții au a- 
nunțat că vor deplasa la București cel mai 
bun efectiv, în frunte cu internaționalii 
Papusch, Tiedmann, Habler și Beyer. Din 
echipa țării noastre nu vor lipsi Redl, Ivă- 
nescu, Hnat. Mozer. Costache II și alții.

Box: Finala campionatului 
pe echipe

Finala campionatului republican de box 
pe echipe, tn care se vor Intllni formația 
bucureșteană Steaua și echipa C.S.O. Cra
iova, va avea loc sîmbătă, de la ora 19, 
pe ringul amenajat tn sala Floreasca. în- 
tllnlrea este așteptată cu viu interes de 
amatorii de sport. La Steaua tșl va face 
reintrarea fostul campion al țârii Gh. Ne
grea, care va evolua la cat. grea. Ca arbi
tru neutru va funcționa Stolcev (R. P. Bul
garia).

FOTBALj Lotul A
ora 14, pe stadionul Repu- 
selectionate de fotbal ale

Astăzi, de la 
blicii, echipele 
R. P. Romine (A și de tineret) se întîlnesc 
intr-un meci de verificare, înaintea turnee
lor pe care urmează să le susțină în străi
nătate. După cum se știe, echipa selecțio
nată a tării noastre va îritîlni duminică 
la Casablanca echipa Marocului, iar echi
pa de tineret va pleca intr-un turneu în

In cîteva
Partidele disputate marți, în runda a 

17-a a campionatului republican de șah, 
s-au încheiat cu următoarele rezultate t 
Gheorghiu—Seimeanu 1—0 Șuteu—Cio- 
cîltea remiză: Partoș--Günsberger remiză: 
Veisman—Rădulescu 1—0: Voiculescu— 
Szabo remiză: Pavlov—Ghifescu remiză: 
Troianescu—Nacu remiză.

în clasament continuă să conducă 
Günsberger cu 11,5 puncte, urmat de 
Gheorghiu, cu 10,5 puncte și o partidă în
treruptă.

•k

La 17 decembrie a fost zi de întrerupte 
In campionatul de șah al U.R.S.S. Fără să 
mai reia jocul. Holmov a cedat la Spasski. 
S-au încheiat remiză partidele Stein —

Zaițev , Hodos — Scianovschi ; Suetin 
Korelov. S-a jucat, de asemenea, parti- 
amînată dintre Novopașin și Tal. Parti- 
s-a întrerupt cu avantaj de partea lui

A.

da 
da 
Tal.

Lotul de tineret
Etiopia, urmînd ca în primul meci să întîl- 
nească, tot duminică, la Addis Abeba, 
echipa acestei țări.

în meciul de astăzi, amatorii jocului de 
fotbal vor putea urmări pe experimentalii 
jucători Voinescu, Nunweiller III, Popa, 
Constantin, precum și pe tinerii Pavlovici, 
Suciu, Pali, Voinea și alții.

r î n d u v I
înaintea rundei finale, In fruntea clasa

mentului se află Kqrcinoi cu 13,5 puncta.
★

Agenția „France Pressa” transmite că, 
în urma unei anchete organizate de revis
ta „France Football”, sportivul cehoslovac 
Josef Masopoust, de la Dukla Praga, a 
fost desemnat ca fotbalistul cel mai bun 
din Europa pe anul 1962. La această an
chetă au răspuns ziariști de specialitate 
din 19 țări europene. Masopoust a jucat 
anul acesta cu succes în postul de mijlo
caș în echipa R. S. Cehoslovace, ' clasată 
pe locui doi la campionatul mondial din 
Chile.

★
Formația maghiară de fotbal Vasas Bu

dapesta și-a început turneul în America, 
jucîndja Bogota cu o selecționată locală. 
Au cîștigat fotbaliștii columbipni cu 
3-1 (0-1). (Agerpres)

americane e cam 
între cele două părți 

în engle-

sfîrșitul săptămînii trecute de 
și Macmillan ; a fosf analizat 
raport special »I lui McNamara 
Casa Albă și figurează acum 
pe agenda întîlnirii la 
care începe astăzi între Mac

millan și președintele Kehnedy ia Nas
sau (insulele Bahama).

Cazul datează din 1959, cînd Eisen
hower a promis că S.U.A. vor livra An
gliei rachete americane denumite Sky- 
bolt, obținînd în schimbul promisiunii 
ceva concret — baza de la Holly Loch, 
pentru submarine nucleare americane. 
Noua administrație a menținut promi
siunea, astfel că Anglia aștepta liniști
tă livrarea în 1964 a rachetelor „Sky
bolf".

Ce însemnătate prezenta pentru An
glia acest contract ?

Anglia, după cum se știe, și-a creat 
o armă atomică proprie, dar nu dispune 
de mijloace moderne de transportarea 
acesteia, avioanele de bombardament 
fiind depășite din punct de vedere 
tehnic, acum, Cînd există rachete de 
toate tipurile. „Primirea rachetelor 
Skybolf este într-adevăr esențială pen
tru rolul Marii Britanii ca putere nu
cleară independentă" — așa scria 
„New York Times".

Or, ce s-a întîmplat î în ultimele 
zile S.U.A. s-au răzgîndit și au pus sub 
semnul întrebării comenzile de rache
te „Skybolf" pentru Anglia. Ministrul 
de război Thorneycroft a relatat în 
Camera Comunelor că lucrurile s-au 
petrecut după un calendar precis : „în 
septembrie — a spus el — am primit 
asigurări că construirea rachetei va 
continua în ciuda anumitor piedici"... 
„la începutul Iul noiembrie McNamara 
m-a informat că soarta rachetei „Sky- 
boit" devenea nesigură" ; pentru ca 
la întrevederile de la 11 decembrie 
dintre cei doi miniștri să rezulte că tn arătat că problema „va afecta relațiile 
fapt,, s-a renunțat la proiectul „Sky- pe plan diplomatic șl militar dlnfra

agenția 
„această problemă 
anglo-amerfcană să 
decît tn Întreaga 

criza tn problema

— a arătat „Daily Te-

nivel
să reacționeze în 

acțiunea

Comentariul zilei

secundar în alianța atlantică și de a-și 
menține neștirbit rolul conducător în 
această alianță, bizuindu-se pe contro
lul forțelor nucleare. Corespondentul 
agenției americane Associated Press 
a dat următoarea explicație: „Se 
știe că administrația Kennedy ma
nifestă îndoieli față de micii factori 
naționali de descurajare independenți 
ca aceia ai Marii Britanii și Franței. 
S.U.A. ar prefera în schimb o bizuire 
pe arma nucleară americană“ ; iar mai 
precis, revista americană „Aviation 
Week and Space Technology” a scris : 
„Există bănuieli serioase că efortul 
S.U.A. de a anula programul Skybclt 
este o încercare abia voalată de a ex
clude Marea Brifanie din clubul nu
clear“.

De aici Iritarea cercurilor oficiale 
engleze. în Camera Comunelor, știrea 
— după cum transmite A.F.P. — a 
provocat „vii proteste pe toate băn
cile deputaților, conservatorii manifes- 
tînd o Indignare de o rară violență, în 
fimp ce laburiștii subliniau cuvintele 
Iul Thorneycroft prin murmure Ironi
ce“. Liderul laburist Brown a excla
mat : „întregul program de înarmare 
al Marii Britanii este ruinat". Mai mulți 
conservatori, printre care John Eden, au 
exclamat : „Americanii ne părăsesc“. 
Un deputat conservator a întrebat 
„pfnă unde va merge răbdarea britani
cilor Față de toate acestea, cores
pondentul agenției Associated Press a

Londra
U.P.I. a 
a făcuf 

mars a răspuns — după cum relatează fie mal 
France Presse — doar cu „considera
tion! asupra cejii londoneze care a în- 
fîiziat plecarea sa cu circa două ore". 
Aceasta a făcu) pe ziariștii mucalifl 
»ă glumească eă „corul" (sky în on-

boit". La sfîrșiful acestor întrevederi, 
la întrebarea ziariștilor englezi asupra 
viitorului rachetei „Skybolf", McNa-

șl Washington", Iar
conchis că 
ca alianța 
încordată 

perioadă de după 
Suezulul din 1956”.

Nu înfîmplăfor, ca la un semn de 
baghetă do dirijor, tocmai în această 
perioadă Acheson, fort secretar «I

Departamentului de stat american, în
fr-un discurs ținut în S.U.A., a spus că 
„Marea Brifanie este istovită", că „ro
lul său ca mare putere independentă 
este epuizat". Titlurile ziarelor londo
neze, inclusiv ale celor conservatoare, 
au exprimat destul de plastic reacția 
opiniei publice engleze. „Acheson a 
sfîrnif repulsie la Londra" — a scris 
„The Times". „Cuvîntarea lui Acheson 
insultă Anglia1 
legraph".

Londra a căutat 
diferite forme la acțiunea S.U.A. 
Printre altele, s-a arătat că Anglia ar 
fi lansat un „balon de încercare", vîn- 
turînd posibilitatea unei tranzacții în
tre Anglia și Franța. Publicația săplă- 
mînală engleză „New Statesman“ a 
scris : „Tranzacția ar fi simplă și sor
didă : Marea Brifanie ar pune la dis
poziție mijloc ce necesare pentru a sa
tisface ambițiile nucleare ale ge
neralului de Gaulle, cu condiția ca 
aceste să rezolve problemele politice 
urgente ale iui Macmillan, înlesnind 
intrarea Marii Britanii în Piața comună“. 
Se pare însă că vizita lui Macmillan 
la Paris n-a dat asemenea rezultate, 
căci presa britanică, scriind că singurul 
lucru izbutit în cadrul acestei întîlniri 
a fost o vînăfoare, a înfîmpinat reîn
toarcerea premierului cu întrebarea : 
„ce ne aduceți mai mult decit fazanii 
pe care i-afi vînaf k Rambouillet !“.

în acest clima* se deschid în insu
lele Bahama convorbirile dintre Ken
nedy șl Macmillan, avînd pe agendă 
„dosarul Skybolf“ ca un subiect prin
cipal al contradicțiilor dintre S.U.A. și 
Anglia. Disputa a prilejuit în opinia 
publică britanică reflexii cu mult mai 
lucide ; mulți oameni cu judecată au 
arătat că adevăratele interese ale An
gliei îi cer să-și îndrepte eforturile nu 
spre obținerea cutărei sau cutărei ra
chete, ci înspre favorizarea negocieri
lor în vederea dezarmării generale și 
totale. Șeful partidului liberal, Grim- 
mond, a declarat în parlament că „este 
timpul ca Marea Brifanie să părăsească 
politica dezastruoasă a forței nucleare 
Independente“ ; o serie de deputați 
laburișt' au cerul lichidarea bazelor mi
litare americane din Anglia și iniția
tivă din partea Angliei în negocierile 
de dezarmare. Cea mai bună apărare, 
ceea ce poate asigura într-adevăr secu
ritatea și liniștea Angliei — arată opi
nia publică engleză — sînt nu „săgețile 
cerului", ci luarea lucidă în considera
re a realităților de pe pămînt, a ce
rințelor popoarelor privind dezarmarea, 
întărirea păcii.

L. RODESCU

PARIS. La Paris s-au dat publi
cității rezultatele definitive ale ale
gerilor pentru consiliile administra
tive ale Caselor de asigurări- speia- 
le. Un important succes au obținut 
delegații Confederației Generale a 
Muncii (C. G. T.). Pentru reprezen
tanții C.G.T. au votat 44,3 la sută 
din cei 3 561 000 de alegători, care 
au participat la vot. Pentru dele
gații Confederației franceze a. mun
citorilor creștini au votat 1 685 000 
de persoane, pentru delegații orga
nizației „Force Ouvrière” —-1 184 000 
persoane. .• '

închiderea lucrărilor Consili ilul
Niițioiiiil al Partidului

Socialist francez
PARIS 18 (Agerpres). — Consiliul 

Naționai al Partidului Socialist 
Francez, care și-a încheiat lucrările 
în seara zilei de 16 decembrie, a.a- 
probat activitatea organelor de con
ducere ale partidului. Astfel, a fost 
aprobată și poziția conducerii 
S.F.I.O., care la recentele alegeri 
parlamentare a cerut ca în unele lo
calități să fie înființate blocuri re
publicane pentru a pricinui înfrân
gerea protejaților reacțiunii.

în rezoluția adoptată de Consi
liul Național se reafirmă că socia
liștii se opun categoric tuturor sco
purilor pe care și le propune pre
ședintele de Gaulle, atît pe plan in
tern, cît și pe plan internațional...

Problema relațiilor cu Partidul 
Comunist a ocupat un loc de frunte 
în cuvîntarea pe care a rostit-o. se
cretarul general al Partidului So
cialist Francez, Guy Mollet. El a 
subliniat că unitatea de acțiune a 
socialiștilor și comuniștilor, pe care 
conducerea S.F.I.O. a realizat-o în 
unele cazuri, nu a însemnat că 
conducerea S.F.I.O. intenționează să 
se îndrepte spre Frontul popular. 
„A fost vorba doar de 
de a apăra cu orice preț 
a spus el.

Guy Mollet a criticat 
tualul regim, arătînd că el duce țara 
spre un „fascism de tip salazarist*.

necesitatea 
republica“,

aspru ac-
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Manifestări consacrate aniversării 
proclamării R. P. Romine

Să fie acordată independența 
popoarelor coloniale!

Rezoluția adoptată de Adunarea Generală a O. N. U.
NEW YORK 18 (Agerpres). — 

TASS transmite :
In ședința din după-amiaza zilei 

de 17 decembrie, Adunarea Gene
rală a O.N.U. a adoptat o rezoluție 
la raportul Comitetului special al 
celor 17 în legătură cu aplicarea 
declarației cu privire la acordarea 
independenței țărilor și popoarelor 
coloniale. Pentru proiectul de rezo
luție propus de 34 de țări afro-asia- 
țice au votat 101 delegații. S-au ab- 
■țjnut de la vot patru delegații — 
Franța, Republica Sud-Africană, 
Spania și Anglia. Portugalia nu a 
participat la vot, 4 delegații au lip
sit. Adunarea și-a exprimat profun
dul regret că puterile coloniale nu 
îndeplinesc prevederile declarației. 
Rezoluția condamnă acțiunile mili
tare și represiunile dezlănțuite de 
autoritățile coloniale împotriva po
poarelor care nu au dobîndit încă 
independența, împotriva activității 
politice a liderilor legali ai acestor 
popoare.

Adunarea Generală a cerut cate
goric ca puterile coloniale să între
prindă neîntîrziat acțiuni în vede
rea acordării independenței țărilor 
și popoarelor coloniale. în rezoluția 
adoptată sînt aprobate metodele de 
lucru ale Comitetului special al ce
lor 17. Este un fapt deosebit de im
portant deoarece țările coloniale 
s-au străduit să arunce o umbră a- 
supra activității comitetului și, în
deosebi, asupra practicii de ascul
tare a petiționarilor din țările de
pendente și asupra organizării șe
dințelor comitetului în Africa.

Adunarea a hotărît să mărească 
cu șapte membri componența comi
tetului. Ea a recomandat ca comi
tetul să continue într-o componență

lărgită „căutarea unor căi și unor 
mijloace mai adecvate pentru în
făptuirea rapidă și totală a decla
rației pe toate teritoriile care nu au 
dobîndit încă independența“. Comi
tetul trebuie să țină Consiliul de 
Securitate în curent cu toate eve
nimentele care au loc în aceste te
ritorii, evenimente care ar putea pe
riclita pacea și securitatea.

Puterile coloniale au depus efor
turi disperate pentru a lipsi de con
ținut proiectul de rezoluție, propu- 
nînd votarea separată, pe puncte.

Delegatul Guineei, Diallo Telli, a 
obiectat împotriva votării separate 
a acestor puncte. El a arătat că pro
punerile cuprinse în aceste reco
mandări sînt și așa reduse la mi
nimum. A le exclude, ar însemna a 
slăbi încrederea milioanelor de afri
cani în eliberarea lor imediată de 
sub jugul colonialist.

Președintele Adunării a pus la vot 
nominal problema dacă trebuie puse 
în mod separat la vot punctele pro
iectului de rezoluție a căror exclu
dere au cerut-o puterile occidenta
le, în frunte cu S.U.A.

Majoritatea delegațiilor Și anume 
țările occidentale și latino-america- 
ne, precum și Birmania, Camerunul, 
Ceylonul, Federația Mali, India, Ne
palul s-au pronunțat pentru votul 
separat, iar 47 de delegații — țări 
ale Africii, Asiei, țările socialiste au 
votat împotrivă.

în continuare a fost pus la vot 
paragraful din preambul în care este 
vorba de necesitatea de a stabili o 
dată cît mai apropiată pentru înde
plinirea completă a prevederilor De
clarației. Pentru menținerea acestui 
paragraf au votat 54 de țări, iar 40 
— țările membre ale blocurilor mi

litare agresive N.A.T.O. și S.E.A.T.O., 
precum și țările Americii Latine 
care sînt la remorca acestora — au 
votat împotrivă. După ce au fost 
anunțate rezultatele votului, pre
ședintele Adunării a declarat că a- 
cest paragraf a fost totuși exclus din 
rezoluție.

Delegatul Guineei, ureîndu-se din 
nou la tribună, și-a exprimat sur
prinderea în legătură cu faptul că 
președintele a interpretat această 
votare drept o votare a unei pro
bleme „importante", care pentru a 
fi aprobată necesită două treimi din 
voturile adunării.

El a subliniat însă cu satisfacție 
că majoritatea adunării a sprijinit 
ideea africană cu privire la necesi
tatea de a stabili un ultim termen 
lichidării colonialismului.

*
Apoi, la propunerea Comitetului 

special al celor 17 Adunarea Ge
nerală a adoptat rezoluții în pro
blema Zanzibarului și Kenyei. în 
aceste rezoluții Adunarea a cerut 
Angliei să ia în cel mai scurt timp 
măsuri pentru aplicarea în Zanzi
bar și Kenya a prevederilor De
clarației cu privire la acordarea in
dependenței țărilor și popoarelor 
coloniale. De altfel, în rezoluția cu 
privire la Kenya, Adunarea confir
mă dreptul inalienabil al poporului 
din Kenya la libertate și indepen
dență și insistă ca Anglia să de
pună toate eforturile pentru a orga
niza cît mai grabnic în Kenya ale
geri pe baza votului universal.

răscoala anticolonlală din Brunei, trupele 
patrioți. In fotografie : Patrioțl din

înăbușe 
cu brutalitate pe

Incercînd sä 
britanice reprimă 
Brunei arestați de trupele coloniale.

Ho Ipr
« < Iri

Intîlnirea conducătorilor P. C. U. S. 
și ai guvernului sovietic 

cu oameni de literatură și artă
MOSCOVA 18 (Agerpres). — După 

cum. transmite TASS, la 17 decem
brie, la Moscova a avut loc o întîl- 
nire a conducătorilor partidului co
munist și ai guvernului sovietic cu 
oameni de literatură și artă din 
toate republicile unionale.

După cuvîntul lui Leonid Ilicev, 
secretar al C.C. al P.C.U.S., în ca
drul schimbului de păreri au vorbit 
scriitorii Nikolai Gribaciov, Evgheni 
Evtușenko, Galina Serebriakova, 
Stepan Șcipaciov, Ilya Ehrenburg, 
pictorii Alexandr Deineka și Vladi-

mir Serov, regizorul Serghei Ghera- 
simov.

Au fost discutate cele mai impor
tante probleme ale dezvoltării lite
raturii și artei, sarcinile intelectua
lității artistice în lupta pentru un 
nou avînt al artei realismului so
cialist, pentru afirmarea ideologiei 
comuniste în lupta împotriva in
fluențelor străine, ale artei deca
dente din Occident.

în cursul convorbirii, a luat cu
vîntul N. S. Hrușciov, care a fost 
ascultat cu multă atenție și cu un 
viu interes.

MOSCOVA 18 (Agerpres).—Corespon
dentă specială de la AI. Stark :

La Institutul de relații internationale 
din Moscova a avut loc o adunare festivă 
consacrată celei de-a XV-a aniversări a 
proclamării R.P. Romine, la care au asis
tat membri ai corpului didactic, studenfi 
sovietici și din țările socialiste care-și fac 
studiile în capitala Uniunii Sovietice. Au 
luat cuvinful prorectorul institutului, Gher
man Rozanov, prof. Nikolae Lebedev, 
specialist în istoria Romîniei, studentul 
Viaceslav Klemenciuk, care a vorbit în 
limba romînă, și studentul maghiar Istvan 
Doerki.

Cei prezenfi au fost salutați de tov. 
Gheorghe Stoian, consilier al Ambasadei 
R. P. Romine la Moscova.

Echipele artistice ale studenților sovie
tici și romini au prezentat un program 
din cîntecele și dansurile celor două po

poare. A fost prezentat filmul romînesc 
„Celebrul 702“.

La institut s-a deschis, de asemenea, 
o expoziție de fotografii, care oglindesc 
succesele poporului romin.

★

BERLIN. In cinstea apropiatei săr
bătoriri a aniversării a 15 ani de la 
proclamarea R:P. Romîne, Ștefan 
Cleja, ambasadorul R.P. Romîne în 
R.D. Germană, a oferit la 17 de
cembrie o gală cu filmul romînesc 
„Post restant”. Au participat Jo
hannes Koenig, adjunct al ministru
lui Afacerilor Externe al R.D.G., re
prezentanți ai diferitelor instituții 
de stat, oameni de artă și cultură. 
Au fost de față șefi ai misiunilor 
diplomatice și alți membri ai corpu
lui diplomatic acreditați la Berlin.

Propuneri pentru premiile Lenin pe anul 1963 
în domeniul literaturii și artei

MOSCOVA 18 (Agerpres). — 
TASS : Comitetul pentru premiile 
Lenin în domeniul literaturii și ar
tei a dat publicității lista lucrărilor 
propuse pentru obținerea premiului 
Lenin pe anul 1963.

Au fost propuse în total 64 de lu
crări, dintre care 18 din domeniul 
artei plastice. Poetul Evgheni Vino
kurov din Moscova a fost propus 
să fie premiat pentru versurile noi 
cuprinse în volumele „Cuvînt" și 
„Lirica".

Pentru premiul Lenin a fost pro
pus, de asemenea, veteranul poe
ziei sovietice, Samuil Marșak, în 
vîrstă de 75 de ani. Printre candi- 
dații la premiul Lenin în domeniul 
literaturii se află și poetul Nazim 
Hikmet.

In domeniul muzicii a fost propus

Plecarea președintelui Tito din Moscova
MOSCOVA 18 (Agerpres). — 

TASS : Președintele R.P.F. Iugo
slavia, Iosip Broz Tito, cu soția și 
persoanele care îl însoțesc au pă
răsit Moscova. în drum spre patrie 
oaspeții iugoslavi vor vizita capitala 
R.S.S. Ucrainene — Kievul.

Cu același t.ren a plecat la Kiev 
președintele Consiliului. de Miniștri 
al U.R.S.S., N. S. Hrușciov, cu soția.

La plecarea din gara Kiev din 
Moscova, N. S. Hrușciov și Iosip 
Broz Tito au rostit cuvîntări.

în cuvîntarea sa, N. S. Hrușciov 
a spus printre altele :

„Sintern fericiți să subliniem din 
nou că punctele noastre de vedere 
în problemele internaționale princi
pale coincid sau sînt apropiate și că 
ambele părți își exprimă dorința 
de a face totul pentru ' dezvoltarea 
continuă și întărirea prieteniei so- 
vieto-iugoslave". Șeful 
sovietic a 
în U.R.S.S.
Tito și 
slavi vor 
întărirea 
tre cele 
punde și 
socialismului, servește cauzei luptei 
pentru menținerea păcii, pentru fe-

ricirea și prosperitatea tuturor po
poarelor.

în cuvîntarea sa, Iosip Broz Tito 
a exprimat mulțumiri pentru ospi
talitatea caldă 
dihna noastră 
punctele de 
clarat el. în 
tre la dv.
tea deplină de a face un schimb 
larg de păreri, iar în timpul convor
birilor rodnice s-a reliefat existența 
condițiilor reale 
tru consolidarea 
lor noastre“.

și cordială. „O- 
aici a fost din toate 
vedere utilă, a de- 
timpul vizitei noas- 
am avut posibilita-

și favorabile pën- 
continuă a relații-

guvernului 
că vizitelearătat

ale lui Iosip Broz 
altor conducători iugo- 
contribui la dezvoltarea și 
continuă a prieteniei din- 
două țări. Aceasta cores- 
intereselor tuturor țărilor

*

La 18 decembrie guvernul so
vietic a oferit un prînz în cinstea 
președintelui R.P.F. Iugoslavia Iosip 
Broz Tito și a soției sale, Iovankâ 
Broz.

Din partea iugoslavă la prînz au 
luat parte persoanele care îl înso
țesc pe președintele Iugoslaviei, am
basadorul Iugoslaviei în U.R.S.S., Ț. 
Miatovici, precum și funcționari di
plomatici ai ambasadei iugoslave.

Din partea sovietică la prînz au 
luat parte conducători ai P.C.U.S. și 
ai statului sovietic, în frunte cu N. S. 
Hrușciov.

O hotârîre constructivă I

Criza politică din Senegal
Primul ministru a fost arestat

comer- 
stabilit 

aceasta 
a doua 
nu mal

lng. MIHAIL CIOBANU 
președintele Camerei de Comerț 

a R. P. Romîne

în
?i
1964. Subli- 
a comerțu-

La 8 decembrie, Adunarea Gene
rală a O.N.U. a adoptat hotărîrea 
plivind convocarea conferinței in
ternaționale în problemele 
fulul. Deși rezoluția nu a 
data exactă a conferinței, 
urmează să aibă loc 
jumătate a anului viitor 
tîrziu de începutul anului 
niind marea însemnătate
lui internațional, rezoluția recoman
dă, printre altele, ca la conferință să 
se dezbată probleme legate de ne
cesitatea lărgirii comerțului țărilor 
în curs de dezvoltare, înlăturarea 
piedicilor, restricțiilor și discrimi
nării în comerțul mondial. în fața 
conferinței este deschisă posibilita
tea discutării problemei creării unei 
organizații comerciale internațio
nale. însuși votul din Adunarea Ge
nerală cu privire la această rezo

luție (91 pentru și o abținere) re
flectă actualitatea acestor proble
me, interesul pe care-1 suscită în o- 
pinia publică mondială.

Hotărîrea adoptată de O.N.U. este 
rodul inițiativei și eforturilor țărilor 
socialiste îndreptate spre dezvolta
rea legăturilor economice între state. 
Este cunoscut că în mai 1962 Uniu
nea Sovietică a făcut propunerea, 
sprijinită de celelalte țări socialiste, 
de a se convoca o conferință inter
națională în problemele comerțului 
— în cadrul căreia să se examineze 
problema creării unei organizații co
merciale internaționale care să cu
prindă toate regiunile și țările lumii. 
Propunerea a găsit de la început un 
ecou favorabil în diferite țări. în 
vara aceasta, Conferința econo
mică de la Cairo a țărilor din Asia, 
Africa și America Latină, și ulterior 
cea de-a 34-a sesiune a Consiliului 
economic 
pronunțat pentru organizarea unei 
conferințe 
în cadrul 
problemele comerțului internațional.

Ecoul acestei inițiative se datoreș- 
te faptului că ea exprimă o cerință 
de prim ordin a vieții internaționale. 
Dezvoltarea continuă a comerțului 
internațional constituie o necesitate 
legică; cerințele legilor economice 
impun o lărgire continuă a legături
lor comerciale între state, ca impor
tant factor de progres.

Totodată, se poate afirma ca un 
adevăr axiomatic că schimbul in
ternațional de mărfuri are o însem-

și social al O.N.U. s-au

economice internaționale
O.N.U., care să dezbată

I esențială pentru 
mondiale. După cum 
adeseori, niciodată 
comerțului, nu s-a 
înțelegere cu Marte, 

adevăr

întărirea 
s-a afir- 
Mercur, 

aflat in 
zeul 

e șl
noastre,

pentru premiul Lenin cîntecul „Clo
potul de alarmă de la Buchenwald" 
de Vano Muradeli.

Un mare grup de sculptori și pic
tori sînt propuși a fi premiați pen
tru realizarea complexului de lu
crări artistico-monumentale de la 
Palatul pionierilor și elevilor, de pe 
Colinele Lenin.

Sculptorul Ghedeminas Jokubonis 
este propus a fi premiat pentru rea
lizarea monumentului victimelor 
fascismului, din satul Pirciupis (Li
tuania).

Asociația sovietică de prietenie și 
colaborare culturală cu țările Ame
ricii Latine a propus pentru pre
miul Lenin „Suita cubaneză" de 
pictorul P. Ossosovski.

Pentru premiul Lenin sînt pro
puși, de asemenea, creatorii filmu
lui „9 zile dintr-un an“.

Pe lista candidaților figurează, de 
asemenea, Andrei Tarkovski, regi
zorul filmului „Copilăria lui Ivan”.

DAKAR 18 (Agerpres). — Agen
țiile occidentale de presă transmit 
că situația din Senegal s-a clarificat 
într-o oarecare măsură. Agenția 
France Presse arată că după ce jan
darmeria și politia au trecut de par
tea președintelui Senghor, Adunarea 
Națională s-a întrunit marți dimi
neața într-o ședință extraordinară 
la care au luat parte 51 din cei 80 
de deputați. Adunarea a demis pe 
primul-ministru Mamadu Dia, ridi- 
cîndu-i, totodată, imunitatea parla
mentară. A fost, de asemenea, mo
dificată constituția și instituit un 
regim prezidențial.

Leopold Senghor și-a asumat pre
rogativele președintelui și ale pri- 
mului-ministru. Mamadu Dia s-a 
refugiat, potrivit agenției France 
Presse, la locuința sa din cartierul 
musulman al capitalei senegaleze 
împreună cu miniștri care i-au ră
mas credincioși. Ulterior, Dia a fost 
arestat.

Așa se prezenta marți seara dez-

nodămîntul crizei care s-a declanșat 
luni în Senegal ca urmare a diver
gențelor care s-au ivit între primul- 
ministru și președintele republicii, 
în probleme politice și economice.

Demonstrație a studenților 
și elevilor la Atena

ATENA 18 (Agerpres). — TASS : Cu 
toată interdicția poliției, 15 000 de 
studenți și elevi din Atena s-au adu
nat la 17 decembrie în fata clădirii 
Universității din Atena la un nou 
mare miting, în cadrul căruia s-a ce
rut sporirea cheltuielilor guvernului 
pentru învățămînt. După miting 
pe strada universității a avut loc 
o mare demonstrație a studenților, 
pe care detașamentele de poliție nu 
au putut-o opri. La 18 decembrie a 
continuat greva generală a studen
ților din Atena.

MOSCOVA. Marți s-a deschis la 
Muzeul central „V. I. Lenin” din 
Moscova expoziția „Lenin în Polo
nia". Expoziția a fost organizată de 
Muzeul „V. I. Lenin” din Varșovia 
și este consacrată împlinirii a 50 de 
ani dé cînd întemeietorul statului 
sovietic a locuit în Polonia.

mintească că Irianul de vest nu a 
fost încă redat Republicii Indone
zia.

Primul reactor nuclear
din R.D.G.

deBERLIN. La Institutul central 
fizică nucleară din Dresda a intrat 
în funcțiune la 18 decembrie primul 
reactor nuclear din R- D. Germană.

DJAKARTA. Luînd cuvîntul la 
prima conferință a lucrătorilor din 
întreprinderile de stat din Indone
zia, președintele Sukarno a decla
rat' printre altele : Revoluția indo- 
neziană nu este încă încheiată, iar 
poporul indonezian trebuie să-și a-

ATENA. In capitala Greciei a 
apărut în limba greacă, într-un 
tiraj de trei mii de exemplare, 
romanul „Baltagul" de Mihail 
Sadoveanu. Prefața este semnată 
de acad. Stratis Mirivilis, preșe
dintele Asociației naționale a 
scriitorilor din Grecia, unul din 
cei mai mari scriitori greci con
temporani.

PEKIN. La Pekin a avut loc șe
dința Comitetului permanent al 
Adunării Reprezentanților Populari 
din întreaga Chină. în cadrul șe
dinței s-a hotărît să se convoace 
în trimestrul II al anului 1963 
cea de-a patra sesiune a Adunării 
Reprezentanților Populari din în-

treaga Chină, iar mai tîrziu, în cel 
de-al doilea semestru al anului vii
tor, să se efectueze alegerile de de
putați în Adunarea Reprezentanți
lor Populari din întreaga Chină. Șe
dința a ascultat raportul prezentat 
de Ciu En-lai, premierul Consiliu
lui de Stat al Republicii Populare 
Chineze.

Olanda respinge cererile 
populației din Irianul de vest

HAGA. O delegafie a populației 
din Irianul de vest a făcut o vizită pri
mului ministru al Olandei, De Quay, și 
i-a înmînat o petiție în care cere ca 
administrația Irianului de vest să fie 
predată Indoneziei începînd de la 31 
decembrie a.c., și nu de Ia 1 mai 1963 
cum prevede acordul olandezo-indo- 
nezian. De Quay a respins cererea ex- 
pusă în petiție. Delegația a plecat la 

" New York pentru a înmîna o petiția 
similară secretarului general al O.N.U., 
U Thanf.

tel colaborări, statele socialiste se 
pronunță totodată pentru dezvoltarea 
comerțului mondial care contribuie 
la întărirea păcii în lumea întreagă“. 
Este cunoscut că țările socialiste 
au făcut repetate propuneri plivind 
extinderea relațiilor economice pe 
plan european și mondial, privind 
colaborarea cu statele vest-europene 
nu numai în domeniul comerțului ci 
și în sfera producției, în domeniul 
sporirii resurselor de energie, al ex
ploatării unor materii prime, căilor de 
comunicații și în alte domenii. Avîntul 
economic al întregului sistem mon
dial socialist, dezvoltarea industria
lă a țărilor socialiste, progresele lor 
pe calea egalizării nivelului loj de 
dezvoltare economică constituie 
premise tot mai favorabile pentru 
continua intensificare a relațiilor 
economice dintre Est și Vest pe 
baza avantajelor reciproce.

întărind și dezvoltînd neîntrerupt 
legăturile frățești de colaborare și 
întrajutorare tovărășească cu cele
lalte țări alo comunității mondiale 
socialiste. R. P. Romînă promovează 
relații economice cu toate țările, in
diferent de regimul lor social-politic, 
în prezent, țara noastră întreține re
lații comerciale cu peste 80 de 
țări. Așa cum a arătat tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej în cuvînta
rea rostită în parlamentul Indoneziei 
— „Republica Populară Romînă mi
litează pentru dezvoltarea legăluri- 
lor economice între toate țările 
mii, fără discriminări și bariere 
tificiale. Realitatea demonstrează 
orice tendințe de a se crea sfere 
chîse în relațiile economice interna
ționale — cum este Piața comună — 
sînt în contradicție cu interesele po
poarelor de a lărgi schimburile eco
nomice internaționale și a instaura 
relații normale între toate statele. 
Nci ne declarăm de acord și mili
tăm pentru convocarea unei confe
rințe internaționale in problemele 
comerțului, unde să se examineze 
problema creării unei organizații co
merciale internaționale care să 
prindă toate regiunile și țările 
mii“.

însăși viața, necesitatea promovă
rii principiilor coexistenței pașnice, 
a însănătoșirii atmosferei internațio
nale, a dezvoltării progresului uman 
subliniază caracterul constructiv al 
poziției țărilor socialiste și al celor
lalte state care se pronunță ferm 
pentru statornicirea unor legături e- 
conomice normale, rodnice, între 
toate țările. Iar acest obiectiv poate 
fl atins numai prin dezvoltarea lar
gă a comerțului internațional, factor 
de pace și prosperitate.

ele sînt incontestabil elemente ale 
încordării în relațiile internaționale. 
Și de aceea cu cît se va pune mal 
repede capăt unor asemenea pie- 
dlci, restricții și practici discrimina
torii în comerțul internațional cu 
atît mai bine va fl pentru însănă
toșirea vieții Internaționale.

O expresie grăitoare a orientării 
contrare colaborării economice paș
nice o constituie grupările econo
mice interstatale închise, cu carac
ter agresiv, de tipul Pieței comune. 
Concepută ca un instrument al „răz
boiului rece", subordonată țelurilor 
agresive ale blocului militar N.A.T.O., 
Piața comună constituie o încercare 
a cercurilor monopoliste de a îm
piedica diferite state să dezvolte le
gături comerciale cu țările socialiste 
— și, totodată, tinde să împiedice 
dezvoltarea'multilaterală a relațiilor 
economice internaționale, încalcă 
legăturile economice tradiționale de 
mult statornicite între state, ridică 
bariere în calea dezvoltării comer
țului mondial. Prin măsurile discri
minatorii în domeniul tarifelor va
male, țările Pieței comune lovesc în 
interesele economice ale celorlalte 
țări — de unde și faptul că din 
țările vest-europene neparticipante, 
în special din rîndul celor mai mici, 
se fac auzite plîngeri că Piața co
mună constituie o amenințare cres- 
cîndă pentru economia lor. Este un 
fapt că Piața comună nu a putut și 
nu poate rezolva problema pieței în 
lumea capitalistă în ansamblu și în 
Europa occidentală în special ; ea 
nu a slăbit, ci a intensificat lupta de 
concurență.

în același timp, Piața comună este 
folosită ca un instrument pentru 
exercitarea de mari presiuni econo
mice și politice asupra țărilor în 
curs de dezvoltare, urmărindu-se in
stituirea unei exploatări colective a 
lor de către marile monopoluri și 
menținerea lor în rolul de furnizoare 
de materii prime, la prețuri stabili
te, respectiv dictate, de marile mo
nopoluri. Așa cum a arătat N. S. 
Hrușciov „imperialiștii își dau seama 
că industrializarea este baza dez
voltării de sine stătătoare și a pro
gresului economic al tinerelor state, 
a întăririi independenței lor. Tocmai 
de aceea organizatorii Pieței comu
ne încearcă să pună piedici 
neînvins în calea creării unei 
dustrii naționale".

In fața zecilor de state care 
apărut în perioada postbelică, mai 
ales în ultimii ani, pe ruinele colo
nialismului, se află sarcinile lichi
dării înapoierii economice în care 
au fost menținute decenii și secole

> de-a rîndul de colonialiști. Ele dis
pun de perspective favorabile pen
tru folosirea resurselor și avuțiilor

■ lor în interesul renașterii naționale, 
• al întregirii independenței politice cu

o reală independență economică.
■ Dar, pentru realizarea acestor obiec

tive are o însemnătate primor
dială dezvoltarea comerțului lor 
cu toate țările, pe bază de depli
nă egalitate. Crearea condițiilor 
favorabile pentru lărgirea relațiilor

, comerciale internaționale, așa cum 
își propune conferința anunțată, 
crearea unei organizații comerciale 
internaționale ar contribui hotărîtor 
ca țările în curs de dezvoltare să-și 
apere interesele împotriva acelor 
cercuri care folosesc practicile dis
criminatorii, schimburile neechiva
lente, într-un cuvînt întreaga politică 
comercială ca un instrument al neo- 
colonialismului.

în țările aflate în curs de dezvol
tare, cercuri importante ale opiniei 
publice își dau tot mai bine seama 
de deosebirea radicală dintre rela
țiile practicate de organizatorii Pie
ței comune și acelea promovate de 
țările socialiste, care acordă tinerelor 
state independente un ajutor dezinte
resat, călăuzit de dorința de a spri
jini eforturile lor pe calea consoli
dării independenței și a progresului 
economic.

în ceea ce privește țările socia
liste, 
cută, 
găturile 
întrajutorarea tovărășească 
ele — expresie a relațiilor 
ternaționaliste dintre țările 
țești — în interesul progresului 
rapid al fiecăreia din ele și al 
voltării mai accelerate a sistemului 
mondial socialist în ansamblu. Ho- 
tărîrile ultimei consfătuiri a repre
zentanților partidelor comuniste și 
muncitorești din țările membre ale 
C.A.E.R., elaborarea principiilor di
viziunii internaționale socialiste a 
muncii sînt menite să aducă o nouă 
contribuție la adîncirea și perfec
ționarea colaborării economice în 
cadrul sistemului mondial socialist.

Totodată, țările socialiste mili
tează consecvent pentru continua 
lărgire a relațiilor comerciale cu ță
rile nesocialiste, potrivit principiilor 
coexistenței pașnice — baza de 
neclintit a politicii lor externe. 
Așa cum se arată în Comunicatul 
Consfătuirii din iunie 1962 a repre
zentanților partidelor comuniste și 
muncitorești ale țărilor participante 
la C.A.E.R. : „Dezvoltînd prin toate 
mijloacele colaborarea economică 
între ele și desăvîrșind formele aces-

NEW YORK. Universitatea din Mi
chigan a refuzat să reînnoiască con
tractul profesorului de istorie S. Sha
piro, cu alte cuvinte l-a concediat sub 
pretextul că „Shapiro ar fi manifestat 
o pasiune exagerată față de ziaristică, 
în dauna acfivităfii sale șfiinjifice“. Bu
letinul de presă „A.F. Stone's Weekly“ 
arată însă că profesorul Shapiro a fost 
concediat pentru articolele sale despre 
realizările eroicului popor cuban în 
construirea vieții noi și s-a pronunțat 
împotriva politicii agresive a Washing
tonului față de Republica Cuba.

LONDRA. Toți cei 1 400 de mun
citori de la șantierul naval al so
cietății „Simons-Lobnitz” din Ren 
frew (Scotia) au declarat grevă la 
17 decembrie în semn de protest 
împotriva hotărîrii administrației de 
a închide această întreprindere. Con
ducerea firmei motivează închiderea 
șantierului prin nerentabilitate din 
cauza intensificării concurentei.

o temelie a coexistenței pașnice în
tre toate țările — fie ele mari sau 
mici, capitaliste sau socialiste". „Lu
mea occidentală și cea răsăriteană, 
— subliniază într-un studiu profe
sorul vest-german Fritz Baade — 
trăiește în condițiile unui război 
rece care amenință să se transforme 
într-un război cald atotdistrugător. 
Apărarea cea mai eficientă împo
triva acestui pericol constă în aceea, 
ca popoarele să determine pe oa
menii de stat să nu mai vorbească 
atîta despre dezarmare, ci să. treacă

nătate 
păcii : 
mat 
zeul 
bună 
războiului. Acest 
mai pregnant în zilele 
cînd avîntul considerabil al științei 
și tehnicii a creat mijloace imense . Za fapte. Intensificarea comerțului 
atît pentru progresul economic al po- ‘ ' - - —
poarelor și, implicit, pentru extinde
rea considerabilă a schimburilor de 
bunuri materiale între state, cît și 
pentru ducerea unor războaie care ar 
pricinui omenirii daune și suferințe 
de neînchipuit. A face între ele 
schimburi de mărfuri—produse ale 
activității pașnice, constructive și a 
nu trimite unele împotriva altora 
arme ucigătoare — iată ceea ce 
corespunde în cel mai înalt grad 
intereselor tuturor popoarelor, inte
reselor păcii generale. în actualele 
condiții, cînd pe planeta noastră 
există două sisteme social-econo- 
mice — rezultatul unui proces isto
ric obiectiv — este evident că aces
tea nu pot sta față în față ca două 
grupări economice închise, așezate 
ia marginea prăpastiei războiului ; 
ele trebuie să coexiste — și aceasta 
înseamnă în primul rînd legături eco
nomice între state cu orînduiri so
ciale diferite.

Vădind continuele deplasări care 
au loc în opinia publică, numeroși 
oameni po-litici din Occident, oa
meni de afaceri, economiști, fi
lozofi de diferite convingeri, ca și 
organizații naționale și internațio
nale subliniază marea însemnătate 
a lărgirii comerțului 
pentru întărirea păcii.

Anul trecut, cînd a 
Romînă lordul Boyd 
nentă personalitate a vieții publice 
engleze, a declarat : „Personal nu 
practic exportul de mărfuri, dar 
mă interesează dezvoltarea comer
țului între Est și Vest, întrucît acea
sta este spre binele țării mele și con
tribuie la întărirea păcii între state". 
R. Brigginshaw, președintele Aso
ciației „Anglia, înainte 1", grupare 
desprinsă din partidul laburist, de
clara : „Comerțul trebuie să devină

internațional

vizitat R. P. 
Orr, proemi-

între Est și Vest poate să aducă o 
contribuție importantă, adică să 
creeze o atmosferă în care să se 
poată lua mai ușor hotărîrea se
rioasă de a limita radical înarmă
rile”. Asemenea glasuri lucide pot 
fi auzite din rîndurile opiniei pu
blice din cele mai diferite țări.

în lumina acestor aprecieri realis
te, linia subminării relațiilor co
merciale dintre țări — expresie și 
parte integrantă a „războiului rece“, 
apare cu atît mai negativă, dăună
toare intereselor generale ale ome
nirii. Adepții acestei linii, cercu
rile reacționare cele mai agresive 
au ridicat în perioada postbelică nu
meroase bariere și restricții în calea 
desfășurării comerțului normal între 
state, au introdus „liste de mărfuri 
interzise" la export, practicînd cu a- 
siduitate discriminarea în relațiile e- 
conomice cu țările socialiste. Este 
binecunoscută faimoasa lege ameri
cană Battle, calificată ca o consa
crare „legală“ a acestor metode dis
criminatorii, practicate în speranța 
de a frîna dezvoltarea economică a 
țărilor socialiste. Remarcabilele vic
torii ale Uniunii Sovietice în con
strucția pașnică, îndeosebi realizări
le ei fără egal în domeniile științei și 
tehnicii ; succesele celorlalte țări so
cialiste, faptul că într-un timp scurt 
— între 1955—1961 — ponderea ță
rilor sistemului mondial socialist în 
producția industrială mondială . a 
crescut de la 27 la 37 la sută — 
toate acestea au arătat cît de ine
ficace și de 
urmărite de 
„război rece“ 
internațional.

Dacă, așa 
criminările n-au putut fi un obstacol 
în calea dezvoltării țărilor socialiste,

poziția lor este binecunos- 
Ele dezvoltă necontenit le- 

economice, colaborarea și 
între 

in- 
fră- 
mai 
dez-

absurde sînt intențiile 
inițiatorii 

în materie

cum arată

de 
in-

liniei de 
de comerț

viața, dis-

au
Un nou val de lupte pentru în

făptuirea reformei agrare a cuprins 
satelo din sudul Italiei. în fotogra
fie : manifestație a dijmașilor din 
provincia Brindisi.
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