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Ministerul Industriei Ușoare 
și-a realizat cu zece zile mai 
devreme planul anual de pro
ducție.

In cursul anului, colectivele 
întreprinderilor din ramura
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La uzinele mecanice din Timișoara (Foto : Agerpres)

ÎNDEPLINIREA SARCINILOR 
ECONOMICE — ÎN CENTRUL ATENȚIEI 

ORGANIZAȚIILOR DE PARTID

mătăsii au creat circa 200 de articole noi, printre 
care țesături de mătase naturală in amestec cu 
lină, noi țesături din fire artificiale pentru bluze 
de vînt și cămăși, pentru fețe de plâpumi și peste 
800 de desene pentru imprimeuri de 
sectorul industriei linii au fost create 
400 de articole noi.

Ca urmare a reducerii prețului de 
duselor, au fost realizate economii peste 
valoare de circa 7 milioane Iei.

Din calculele efectuate rezultă că întreprinderile 
acestui sector vor realiza pînă la sfirșitul anului, 
peste plan, 300 000 m p țesături de mătase, 250 000 
m p țesături de lină precum și însemnate cantități 
de articole de galanterie.

BACĂU (coresp. „Scînteii"). 
— Ieri colectivul fabricii „Pro
letarul" Bacău șl-a realizat 
sarcinile de plan pe 1962. De 
la începutul anului, muncitorii 

și tehnicienii de aici au dat peste plan cu 24 000 
kg mai multe fire și cu 59 100 metri mai multe țe
sături finite. 76,6 Ia sută din țesături au lost de 
calitatea I-a, față de 75 la sută cît era prevăzut.

Sarcina de reducere a prețului de cost a fost și 
ea realizată, dîndu-se, în plus în 11 luni, economii 
în valoare de 651 000 lei. In ultimele 10 zile încă 
un număr de 16 întreprinderi din regiunea Bacău 
și-au realizat planul anual. Printre acestea se mal 
numără fabrica „Reconstrucția" din Piatra Neamț, 
Fabrica de zahăr din Roman și altele.

CLUJ (coresp.
Alte numeroase colective de 
întreprinderi din regiunea Cluj 
au raportat în ultimele zile în
deplinirea planului anual îna
inte de termen. Printre acestea

se numără și colectivul uzinei de pielărie și în
călțăminte. Pînă la sfîrșitul anului, muncitorii și 
tehnicienii de aici vor mai produce peste plan 
44 600 perechi încălțăminte și articole de marochi- 
nărie în valoare de peste 1 000 000 lei. De subliniat 
că atit încălțămintea cit și articolele de marochi- 
nărie vor fi produse din materiile prime și mate
rialele economisite în acest an.

Uzina a obținut și un alt succes de seamă : în 11 
luni a realizat o reducere suplimentară a prețului 
de cost de peste 2 000 000 lei. Economiile provin 
din reducerea consumurilor specifice de materii pri
me și materiale. S-au economisit printre altele 
28 000 kg talpă de piele și 3 100 kg talpă de cau
ciuc, 8 700 kg piei bovine și 34 000 kg piei porcine 
crude.

Cu aceasta, numărul întreprinderilor industriale 
din regiunea Cluj care și-au îndeplinit planul anual 
înainte de termen se ridică la 60.

riâiiiicstari 
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In cadrul manifestărilor consa
crate celei de-a 15-a aniversări a 
R. P. Romîne, Comitetul de stat 
pentru cultură și artă în colaborare 
cu Comitetul național pentru apăra
rea păcii a organizat ieri, la Ate
neul R. P. Romîne, simpozionul 
„Cultura romînească peste hotare". 
În cadrul simpozionului au vor
bit acad. Mihai Beniuc, preșe
dintele Uniunii scriitorilor din R. P. 
Romînă, Zenaida Pally, artistă a 
poporului, Boris Caragea, artist al « 
poporului, președintele Consiliului, 
artelor plastice.

A urmat un program muzical-li- 
terar la care și-au dat concursul ar
tistul poporului Ion Finteșteanu fi 
artiștii emeriți Tanți Cocea, Ion Da
cian, Iolanda Mărculescu și Mircea 
Buciu.
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PETRE BLAJO VICI 
prim-secretar al Comitetului 

regional de partid Banat

cu peste 65 000 
otel, cu 365 000 
fontă, cu 48 000 
motoare electri- 
multe strunguri, 
mp mai multe te-

Ne apropiem de 
sfîrșitul unui an 
în care regiunea 
noastră, ca și cele
lalte regiuni ale 
țării, a realizat noi 
și însemnați pași înainte în dezvol
tarea ei economică și social-cultu- 
rală. Dînd viață, prin munca lor în
suflețită, politicii consecvente a par
tidului de industrializare socialistă, 
oamenii muncii din regiune au înăl
țat noi obiective industriale impor
tante între eare un nou furnal de 
700 m c, o fabrică de aglomerare a 
minereurilor la Combinatul siderur
gic Reșița, parțial hala de utilaj 
greu la Uzinele constructoare de 
mașini Reșița, o fabrică de oxigen 
la Timișoara, o nouă și modernă fa
brică de mobilă la Arad. O mare 
parte din întreprinderile bănățene 
au fost dezvoltate și reutilate. Pro
ducția globală industrială a regiu
nii a continuat să crească în ritm 
susținut, fiind în 1962 cu 12,1 la 
sută mai mare decît în 1961. Față 
de anul trecut, în acest an se pro
duc 
tone 
tone 
kW 
ce,
cu peste 3 000 000 
sături de bumbac. Turboagregatele, 
motorul locomotivei Diesel electrice 
fabricate la Reșița, strungurile și 
vagoanele realizate la Arad și alte 
produse ale industriei constructoare 
de mașini din regiune sînt apreciate 
pentru performanțele lor ridicate. 
Succesele obținute în industria re
giunii s-au oglindit si la cel de-al 
patrulea Pavilion de mostre de la 
București și la expoziția bunurilor 
de consum organizată de Consiliul 
regional al sindicatelor, unde au 
fost expuse peste 3 000 de modele 
și sortimente noi realizate în acest 
an. Planul producției globale indus
triale al regiunii Banat pe 11 luni a 
fost depășit cu 2,6 la sută, iar 
al producției-marfă — cu 1,9 
sută. Economiile peste plan 
ținute de către întreprinderile 
dustriale se ridică la peste 76 mi
lioane lei, depășind cu peste 27 
milioane de lei angajamentele co

lectivelor pe întregul an. Rezultate 
importante au fost obținute în do
meniul construcțiilor de locuințe. 
Pînă la -1 .decembrie, au fost termi
nate peste 1 100 de apartamente,
două cămine studențești cu peste 
600 de locuri. 40 de săli de clasă 
și sînt în curs de terminare 10 000 
mp spațiu de învățămînt în noul lo
cal al universității timișorene.

Rezultatele obținute în industrie șl 
construcții sînt strîns legate de ac
tivitatea rodnică desfășurată in rîn- 
durile muncitorilor, tehnicienilor, 
inginerilor de către organizațiile de 
partid. în munca pentru realizarea 
sarcinilor complexe ce au stat în a- 
<_est an în fața industriei, a crescut 
competenta organelor și organiza
țiilor de partid în conducerea eco
nomiei, s-a îmbogățit și mai mult 
experiența lor.

cel 
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ob- 
in-

Acum, cînd ne 
pregătim să tre
cem la realizarea 
sarcinilor planului 
pe 1963, este cu a- 
tît mai important 

să analizăm și să tragem concluziile 
din experiența acumulată. Cu cît 
vom reuși să valorificăm mai bine 
această experiență, să generalizăm 
ceea ce ea are mai prețios, să înlă- 
turăm la fiecare loc de muncă di
feritele lipsuri care s-au manifestat, 
cu atît vom obține rezultate mai 
bune în noul an.

Practica ne-a arătat că factorul 
principal care asigură îndeplinirea 
cu succes a sarcinilor în domeniu] 
economic este munca organizatorică 
a organizațiilor de partid, concen
trarea eforturilor lor spre rezolvarea 
problemelor esențiale ale producției, 
exercitarea unui control sistematic 
asupra activității conducerii admi
nistrative a întreprinderilor.

Un mijloc eficace de sprijinire a 
organizațiilor de partid în îndru
marea activității economice s-a 
dovedit trimiterea în întreprin
deri a unor colective formate din 
activiști de partid, ingineri, econo
miști. tehnicieni și muncitori frun
tași cu mare experiență.

Un asemenea colectiv, condus de 
un secretar al comitetului regional 
de partid, ing. .Ion Mețiu, a analizat 
în prima jumătate a anului acti
vitatea organizațiilor de partid de la 
Combinatul siderurgic Reșița și Uzi
nele constructoare de mașini Reșița. 
Studiind temeinic problemele princi
pale ale producției, consultînd un 
mare număr de muncitori, tehni
cieni, ingineri, colectivul a descoperit 
importante rezerve de sporire a pro
ducției de metal, recomandînd apli
carea unui șir de măsuri tehhico- 
organizatorice privind mai buna a- 
provizionare a locurilor de muncă, 
mecanizarea unor lucrări grele etc. 
In același timp, birourile organiza
țiilor de bază au fost îndrumate să 
pună în dezbaterea adunărilor ge
nerale de partid problemele majore 
ale producției, să analizeze posibili
tățile de sporire a productivității 
muncii, de îmbunătățire a indicilor 
de utilizare a agregatelor etc. Mun
ca politică de masă a fost axată pe 
principalele sarcini economice. Toa
te acestea s-au reflectat în succesele 
obținute în producție.- In 11 luni, 
combinatul siderurgic a depășit pla
nul la producția marfă cu 2,2 la 
sută.

în mod asemănător a fost ajutată 
și întreprinderea „Electromotor" din 
Timișoara de către un colectiv con
dus de tov. Trandafir Cocîrlă, se
cretar al comitetului orășenesc de 
partid

In afară de trimiterea unor ase
menea colective, comitetul regional 
de partid a urmărit să imprime co
mitetelor orășenești, organelor și 
organizațiilor de partid din între-

Extinderea energiei 
lectrice în producție

Anul acesta încă 105 gospodării agri
cole de sfat au fost conectate la sistemul 
energetic national, iar în alte 30 de uni
tăți lucrările sînt in curs de executare. 
In prezent aproape toate G.A.S. sînt co
nectate la sistemul energetic al tării. A- 
provizionarea de la rețeaua de înaltă ten
siune asigură posibilități mai mari de ex
tindere a energiei electrice în diverse 
sectoare de producție, cu cheltuieli mai 
mici decît de la curentul provenit din 
uzinele proprii ale gospodăriilor. In 
G.A.S. s-au executat totodată lucrări de 
modernizare a rețelelor de 
siune. Au fost executate 49 de noi linii, 
iar în prezent se lucrează la instalarea 
altor 50 de linii. Ca urmare, gospodăriile 
agricole de stat folosesc pe scară tot 
mai largă energia electrică în producție. 
Anul trecut, de pildă, ele au consumat cu 
21 milioane kW/ore mai mult decit în 
1960, iar anul acesta cantitatea de ener
gie electrică utilizată este cu mult mai 
mare față de anul trecut. Energia elec
trică își găsește tot mai mult întrebuin
țarea în acționarea numeroaselor insta
lații de care dispun G.A.S., printre care 
aparate de muls, instalații de raze in- 
fraroșii folosite în creșterea purceilor și 
puilor, diverse mașini-unelte în atelie- 
rele mecanice, utilaje de irigare ele.

Pînă în ziua de 2.0 decembrie, 
11 întreprinderi de industrie 
locală din București și-au în
deplinit planul anual. Industria 
locală a Capitalei a realizat 
o producție cu aproape 11 la 
anul trecut, creînd 83 de sorti-sută mai mare decit 

mente noi de produse do uz casnic șl de consum.

GALAȚI (coresp. „Scînteii"). 
— De la 8 decembrie și pînă 
acum, alte 18 întreprinderi in
dustriale, întreprinderi ale in
dustriei locale și mari unități

de deservire publică din regiunea Galați și-au în
deplinit planul anual. Printre acestea se numără 
Șantierul naval „1 Mai“, trustul de utilaj greu și 
întreprinderea forestieră din Brăila, Uzinele de re
parații din Galați și Tecuci, Uniunea Regională a 
Cooperației Meșteșugărești și altele.

Pînă Ia 20 decembrie 40 de colective de între
prinderi din regiunea Galați au anunțat îndeplini
rea înainte de termen a planului anual.
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(Continuare în pag. IlI-a)

TELEGRAMA
Cu ocazia proclamării Ugandei ca stat independent, tovarășul Ion 

Gheorghe Maurer, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii 
Populare Romîne, a trimis d-lui A. Milton Obote, primul ministru 
Ugandei, o telegramă de felicitare.

La această telegramă s-a primit din partea primului ministru 
Ugandei următorul răspuns :

„Am fost profund mișcat de amabila dv. telegramă, prin care 
transmiteți felicitări și bune urări cu prilejul proclamării Ugandei 
stat independent. Mesajul dv. a produs o mare plăcere nu numai gu
vernului nostru și mie personal, dar și întregului popor al Ugandei.

In aceste zile istorice, în care ne-am bucurat cu toții, a fost o încu
rajare deosebită pentru noi să aflăm că dv. și multe alte țări prietene, 
împărtășiți bucuria noastră.

Este și va rămîne pentru noi un puternic stimulent să știm că dv. 
nutriți sentimente de prietenie fată de Uganda care-și ocupă locul prin
tre națiunile libere. Avem ferma convingere că vom face tot ce ne 
stă in putință pentru a contribui la apărarea păcii, independenței și 
fericirii în Africa și în întreaga lume”,

CRAIOVA

Magazine 
noi

situat 
orașului 
s-a dat 

un com
mo-

In noul cartier ,,7 
Noiembrie”, 
la nordul 
Tg. Mureș, 
în folosință
plex comercial 
dern, care cuprinde 
magazine de lactate, 
panificație, alimentar 
cu autoservire, re
staurant și bucătărie 
de bloc. Rețeaua co
mercială din regiune 
cuno.aște o creștere 
simțitoare. Pe cînd 
in 1951 funcționau în 
total 1 296 unități ale 
comerțului socialist, 
in prezent numărul 
lor este de 2 272.

ȚTn fața constructorilor care 
•“•coborîseră din autocamion 

se întindea un cîmp larg. De a- 
cum încolo locurile aveau să-și 
schimbe înfățișarea. Omul care le 
ieșise în întimpinare la marginea 
șoselei se grăbi să le ureze „Bun 
venit la combinatul nostru“. Cel 
ce părea a fi conducătorul grupu
lui de constructori, un om nu prea 
voinic, strîns în pufoaică, ghici 
că muncitorul 
se urarea era 
Ișalnița sau din împrejurimi și .că 
bucuria lui venea de la convin
gerea că un asemenea combinat 
industrial, construit în marginea 
Craiovei, va duce și mai rapid la 
ridicarea economică a unei 
giuni odinioară înapoiate.

Urarea localnicului, muncitor 
șantier, ar fi putut prea bine 
pară unora o fantezie. Nu se 
deau decît două-trei barăci 
care se instalase administrația. în
colo — o îngemănare de utilaje și 
mașini. In schimb dacă îți întor
ceai privirile dincolo, peste calea 
ferată, spre Ișalnița, se vedeau 
rînduri dese de baracamente pre
gătite anume pentru constructorii 
care veneau aici din patru col
țuri de țară.

Cei ce sosiseră acum, cinci
sprezece la număr, avînd în frun
te pe Gheorghe Iordan, erau mult 
așteptații fierar-betoniști despre 
care se știau multe lucruri pe 
fierul craiovean. Echipa lui 
dan lucrase 
tierele 
născute 
mănești 
și fibre 
și la Complexul de industrializare 
a lemnului de la Suceava. Șeful 
echipei a fost decorat cu

care le adresa- 
un localnic, din

re-

pe 
să 

ve
in

șan- 
lor- 

șan- 
re-

Dăi-

pe mai toate 
mari ale Moldovei 
— la rafinăriile din 
și Onești, la Uzina de fire
sintetice de la Săvinești

Recepție în cinstea delegațiilor participante 
la cea de-a 17-a sesiune a C. A. E. R.

Președintele
al R.P. Romîne, Ion Gheorghe Maurer, 
a oferit joi seara, în saloanele Con
siliului de Miniștri, o recepție în 
cinstea delegațiilor participante la 
cea de-a lT-a sesiune a Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc.

Au participat tovarășii Gheorghe 
Apostol, Alexandru Bîrlădeanu, 
Mihai Dalea, Gheorghe Gaston Ma
rin, membri ai C.C. al P.M.R., ai 
Consiliului de Stat și ai guvernului, 
conducători ai instituțiilor centrale 
și ai organizațiilor obștești, oameni 
de știință și cultură.

Au luat parte șefii unor misiuni

Consiliului de Miniștri

nul Muncii“. Fierar-betoniștii au 
venit și aici laolaltă, să scrie 
împreună cu ceilalți constructori 
cele dintîi pagini din istoria con
strucției acestui important obiec
tiv al industriei chimice.

A doua zi, un tehnician a con
dus echipa lui Iordan pe șantier. 
Se săpau de zor fundații. Ici-colo 
se vedeau rotindu-se excavatoa
re, se montau macarale. După să
păturile fundațiilor se vedea bine 
că aici vor fi înălțate multe con
strucții.

Și iată, a trecut un an. In a- 
cest timp relativ scurt s-au exe
cutat numeroase lucrări. De alt
fel, este locul aici să arătăm că 
acest complex industrial, care va 
prelucra materii prime din regiu
ne, va fi alcătuit dintr-un combi
nat chimic și o centrală electrică 
de termoficare de mare capaci
tate.

Fierar-betoniștii lui Iordan, îm
preună cu celelalte echipe, au 
turnat în acest an nu mai puțin 
de 65 000 m.c. de betoane. Echi
pa de cincisprezece, căreia i s-an 
alăturat în ultima vreme trei 
ioveni, atrași de meseria de 
rar-betonist, s-a afirmat și 
ca un colectiv fruntaș.

Un om de statură atletică,
jos, cu căciula pe ceafă, s-a oprit 
lîngă schele.

— Hei, voi de acolo, a cui e- 
chipă sînteți ?

Cei de pe grinzi îi răspund în 
glumă.

— A nimănui. Grăbește-te, avem 
nevoie de un șef de echipă. .

Fețele înăsprite de vîntul rece 
se destină... Montorii rîd cu poftă. 
Cel mai vesel dintre toți se a- 
rată șeful lor de 
ghe Negru.

cra- 
fie- 
aici

vîn-

★
CLUJ (coresp. „Scînteii"). — For

mațiile artistice ale Casei de cultu
ră a studenților din Cluj au pre
zentat în cinstea aniversării Repu
blicii spectacole de teatre și progra
me de cintece și dansuri în fața co
lectiviștilor din Mirăslău, raionul 
Aiud, și a celor din cartierul Iris 
din Cluj. La Casa de cultură a stu
denților se va organiza un program 
consacrat tineretului. O 
rară va cuprinde lecturi 
tura antimonarhică. Se 
un simpozion pe tema : 
industriei și agriculturii 
anii puterii populare”. Va avea loc, 
de asemenea, un recital de poezie 
intitulat : „Țării mele”, cu concursul 
unor poeți și artiști clujeni.

Joi seara a avut loc la Teatrul 
Național spectacolul „Slavă ție pa
trie iubită” închinat celei de-a 15-a 
aniversări a Republicii, organizat de 
Consiliul local al sindicatelor în 
cinstea fruntașilor în întrecerea 
cialistă.

In fața a peste 600 de fruntași 
întreprinderile clujene și-au 
concursul formații artistice din 
treprinderi și artiști ai operelor 
teatrelor din localitate.

(Foto :
VI. ANDREESCU)

acreditați în R.P. Ro-

recepției tovarășul Ion

diplomatice 
mină.

In timpul
Gheorghe Maurer, președintele Con
siliului de Miniștri, a salutat pe 
oaspeți în numele C.C. al P.M.R., al 
Consiliului de Stat și al guvernului 
R.P. Romîne.

In numele șefilor delegațiilor par
ticipante la sesiune a, răspuns. P.. Ja- 
roszewicz — membru al G.C. al 
P.M.U.P., vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al R.P. Polone.

Recepția s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială, de caldă prietenie.

(Agerpres)

Blocuri 
pe șoseaua Ște
fan cel Mare 
din Capitală.

în echipă am 
craioveni. Ii

eu am — în-

— V-ați uitat tovarășul de în
trecere — îl dojenește Negru. Păi 
ăsta-i chiar Dumitru Antonescu, de 
la Săvinești...

In aceeași seară, într-o mică în
căpere de la baracamente cei doi 
șefi de echipă, montorii Antonescu 
și Negru, discutau „chestiuni per
sonale“.

— La Săvinești, atunci, ai cîști
gat întrecerea — începu Anto
nescu. — Ce zici, ai să cîștigi și 
aici ?

— Asta era — făcu Negru, lă- 
murindu-se. — Vrei să continuăm. 
Primesc. Dar știi că 
și opt oameni noi, 
calificăm...

— Foarte bine, și 
cuviință celălalt.

Au mai rămas o vreme să sta
bilească obiectivele întrecerii. O 
întrecere începută la Săvinești și 
continuată la Craiova. Oare unde 
o vor termina ? Pe care din vii
toarele șantiere ale țării ?

Tot ce se mai poate spune a- 
cum este că ori de cîte ori tre
buie să fie declarat cîștigătorul 
întrecerii, au loc adevărate dez
bateri. E greu să stabilești asta 
— spun tovarășii din comitetul 
sindicatului. Amîndouă sînt con
duse cu multă pricepere și expe
riența celor doi șefi de echipă face 
ca rezultatele muncii să fie asemă
nătoare.

Inginerul-șef al întreprinderii 
de construcții montaj-Craiova spu
nea:, „întrecerea montorilor dă 
bune rezultate. Mă refer la toți 
montorii de pe șantier. Anul a- 
cesta au fost montate 2 500 tone 

construcții metalice. Cred că
ȘT. ZIDARIȚA

(Continuare în pag. II-a)„Ordi-
echipă, Gheor-

GHEORGHE IORDAN 
fierar-betonist

GHEORGHE NEGRU 
montor

FLORIAN GRAURE 
zidar

(Desene de BECA RIND')

DUMITRU ANTONESCU 
montop

Am citit, mai de 
mult, un fapt pe
trecut acum cîte- 
va decenii, a că
rui semnificație 
mă urmărește. Un 
tînăr actor care juca de ani de zile 
roluri de figurant și care trecea prin 
teatru neluat în seamă, suportînd 
toate mizeriile și umilințele anoni
matului artistic, a reținut într-o 
seară, printr-un accident norocos, 
atenția unei celebrități străine aflate 
în turneu, și astfel grație lui Ermette 
Novelli, teatrul nostru a cîștigat în 
Nicolae Soreanu pe marele lui ar
tist. A fost o întîmplare miraculoasă, 
cum teatrul mai 
cunoaște desigur, 
și care a salvat 
de la pieire o vo
cație, propunînd-o 
elogiului unanim. 
Dar această în
tîmplare, în ciuda 
deznodămîntului ei fericit, mi se 
pare foarte tristă, fiindcă mă obligă 
să mă gîndesc la atîtea talente ti
nere care, dintr-un motiv sau altul, 
au pierdut șansa de a fi descope
rite și au îmbătrînit uzate de amă
răciune, de timp și de ratare, după 
ce soarta îi purtase prin săli 
obscure și mansarde igrasioase.

Ei bine, mi-e foarte greu, mi-e cu 
neputință să-mi închipui astăzi un 
actor tînăr condamnat să-și irosea
scă pentru totdeauna talentul în 
roluri minore, acoperit de uitare 
undeva în marginea scenei. Nu mă 
refer aici numai la faptul că un tî
năr actor, grație regimului democrat- 
popular, are totdeauna o scenă pe 
care poate să joace și să se afirme 
și nici la faptul că se acordă tine
retului o atenție generoasă șl meto
dică. Am în vedere aceste concursuri 
bienale ale tinerilor artiști din tea
trele dramatice, care sînt menite să 
fie o defilare a celor mai înzestrate 
forte ale noii generații și un prilej 
de întrecere. In adevăr, în zilele 
concursului se perindă prin fata ju
riului, a presei și a publicului zeci 
de actori, de regizori, de icenografi 
și iiecare din ei poate sări din 
umbra necunoscutului, dobîndind 
recunoașterea pe care o merită ta
lentul și munca sa. De altfel mulți

de RADU BELIGAN 
artist al poporului

din cei care se a- 
flă astăzi în rîndul 
fruntașilor scenei 
noastre au trecut 
prin acest examen. 
Și nu mi se pare 

însemnătate să re-deloc lipsit 
amintesc 
din laureații concursurilor prece
dente l-a dat ceea ce se numea 
altădată cu un termen peiorativ — 
provincia.

Căci unul din meritele acestui 
concurs este de a antrena într-o 
confruntare stimulatoare și utilă ac
tori din întreaga țară discreditîn- 
du-se astfel o

de
că un procent important 

concursurilor 
ceea ce se

LA DESCHIDEREA tONCUKSLLUI
TINERILOR ARTIȘTI

veche prejudecată 
care a bîntuit cui- ■ 
tura noastră și a- ■ 
nume 
teatrul 
tală și 
lelalte

că între 
din Capi- 

cel din ce- 
orașe ale 

— țării ar exista o
gravă și irepara

bilă deosebire de nivel artistic. As
tăzi, spectacolele teatrelor 
vincie întrec cîteodată ps 
Capitală, relevînd vocații, 
atmosferă de permanentă 
Acest climat de continuu ___
tistic ne îndreptățește cele mai op
timiste concluzii cu privire la viitorul 
mișcării noastre teatrale.

Concursul din anul acesta are o 
semnificație deosebită. El se desfă
șoară în ajunul celei de-a 15-a ani
versări a Republicii Populare Ro
mîne, minunat prilej pentru tineretul 
teatrelor noastre de a-și exprima 
dragostea fierbinte și devotamentul 
neclintit față de partid și quvern 
care au creat slujitorilor scenei con
diții cu adevărat „uimitoare", după 
expresia vizitatorilor străini.

Timp de o săptămînă, celebritățile 
de mîine ale teatrului nostru vor 
intra în rolurile lor. Să reflectăm cît 
este de emoționant acest „tournoi" 
artistic în care „adversarii" luptă 
cu viziera ridicată în numele cre
dinței în mai bine și în mai frumos, 
purtînd în locul armure! de fier hai
nele eroilor teatrului, avînd fetele 
nu desfigurate de patimă și încrîn- 
cenare, ci transfigurate de artă șl 
Idee.

Să învingă cel mai buni 1

din pro- 
cele din 
creînd o 
emulație, 
efort ar-
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muncă.

pe post să crească de

din co-

rodniceD e z b at e r i

(Urmare din pag. I-a)

CONSTANTIN 
SOMEȘEANU 

fopograf :

VICTOR 
CÎRCIUMARU 

țef de brigadă, 
sectorul I :

EFTIMIE MARDARE 
maistru miner :

Și
Ro- 

în

CCNSTANTIN 
SORESCU 

șef de brigadă, 
sectorul II :

cîteva zile după revelionul sărbă- 
în adîncuri, minerii de la Uri- 

s-au apucat, gospodărește, să-și o-

dezbaleri- 
că atenția 

spre acele 
în măsură 

bune con-

de ridicare a calificării. Ne 
organiza în așa fel munca, încîf

Discuțiile pur- 
minerilor pen- 
ămintite ca și 
aplica cu re

SE DE
MATOGRAFICÄ. O statistică 
lui 1938 arată că în satele care alcă-

cu mult 
în urmă,

acum de 1,379 
fiind cea mai înaltă 
- va Crește în conti-

10 decembrieSfîrsit de an la...

anul 1947.
Aproape de 

mi-am ridicat o casă cu 3 că
mări. 5 din frații mei lucrează la

Încă nu se destrămase întunericul nopții ți în curtea minei din Uri
cani au apărut o puzderie de lumini jucăușe: erau lămpile minerilor din 
schimbul de dimineață. începea o nouă zi de

...Cînd s-au prezentat în zorii zilei de 
11 decembrie la lămpărie, minerii de 
la Uricani au aflat că ortacii lor din 
schimbul de noapte au sărbătorit în a- 
bafaj» și galerii, revelionul. Anul nou 
a sosit mai devreme în adîncuri. Noul 
an îi va găsi pe minerii de aici cu mii 
de tone de cărbune cocsificabil scoase 
la suprafață peste cîfe aveau planifi
cate să extragă în anul 1962.

Acum, cînd se încheie un an și în
cepe altul, fiecare om privește în urmă 
măsurîndu-ș' rodnicia pașilor. Cu în
credere șt puteri sporite se în
dreaptă spre drumul ce-l au de stră
bătut în anul care vine și minerii de 
aici, Ne-am propus să aflăm ce gînduri 
au pentru noul an de muncă cîțiva 
dintre oamenii Uricaniului. N' le-au 
împărtășit.

M-am stabilit 
aici încă de pe 
vremea cînd mi
na era în „fașă", 

adică în anul 1950. îmi amintesc că 
fiind miner, mă foloseam în abataj de 
vagonete de lemn. Galeriile, abatajele, 
mina, Uricanii sînt acum de nerecu- 
noscuf. în ajulorul minerilor au fost a- 
duse utilaje moderne. Și oamenii s-au 
schimbat odată cu mina. Eu, de exem
plu. în 1950 am fost mine'. în 1952 am 
devenit artificier. După absolvirea școlii 
tehnice de maiș’ri din Petroșani m-am 
reîntors în mijlocul vechilor mei tova
răși de muncă, ca maistru miner. Mă 
mîndresc cu faptul că lucrez la Uricani. 
Doresc ca în anul care vine „revelio
nul“ să se anunțe în mina noastră și 
mai devreme decît în acest an.

Sîntem cu toții 
bucuroși că am 
îndeplinit, așa 
după cum ne-am 
luat angajamen
tul, cu 20 de zile

înainte de termen planul pe anul 1962. 
Ne-am propus ca în 1963 toți membrii 
din brigadă să învețe : unii își vor 
completa studiile medii, alții vor urma 
școala 
vom

La 
torif 
câni 
rînduiască treburile pentru noul an. în 
adunările de dezbatere a sarcinilor de 
plan ce le revin pentru 1963, ei au 
subliniat importanța sporirii producției 
de cărbune cocsificabil în anul viitor, 
ca urmare a nevoilor mereu crescînde 
de cocs pentru siderurgie. Productivi
tatea muncii care este acum de 1,379 
tone pe post -4 
din Valea Jiulyj 
nuare.

Discuțiile purtate în sectoarele pro
ductive ale minei I și II, la prelucrarea 
cifrelor de plan pe anul 1963, au fost 
rodnice. Caracteristic oentru 
le de la Uricani este faptul 
generală a fost îndreptată 
probleme de care depinde, 
hotarîtoare, îndepliniiea în 
diții a planului pe anul următor ; pro
ducție, productivitate, calitate.

Ziarul „Constructorul 
siderurgist/z

GALAȚI (coresp. „Scînteii"). — Pe 
șantierul marelui combinat siderur
gic din Galctți a apărut primul nu
măr al ziarului „Constructorul side- 
rurgist", organ al comitetului de 
partid și al Consiliului sindicatelor- 
Combinatului siderurgic Galați. Zia
rul publică reportaje, știri, foiografii 
din activitatea și experiența celor 
mai buni constructori ai viitorului 
combinat siderurgic. De asemenea, în 
coloanele ziarului este tratată activi
tatea constructorilor de pe șantierele 
de locuințe.

Articole noi 
pentru „Luna cadourilor“

Cu ocazia „Lunii cadourilor“. în
treprinderile din cadrul industriei 
ușoare livrează comerțului o serie de 
noi produse. Astfel, țesătoria de mă
tase ți cravate din București a li
vrat noi modele de cravate și fulare 
din mătase naturală, precum și țe
sături din mătase naturală și fire 
speciale.

De la Fabrica de confecții și tri
cotaje-„București“ au sosit în comerț 
8 modele noi de tricotaje din bum
bac mercerizat. De asemenea de la 
Fabrica „Adesgo” vor sosi primele 
cantități de căciuli din blană sin
tetică tricotată.

randamentul
6 tone, la 6,5 — 7 tone de cărbune.

Mi-e dragă mina noastră. Sîntem aici, 
la Uricani, trei frați. Toți muncim în a- 
ceeași brigadă. Pentru anul 1963 îl 
așteptăm cu nerăbdare și pe al patru
lea frate ; adică pe Petre, care va fi 
lăsat la vatră. îl vom 
frumoasa meserie de

învăța și pe el 
miner.

Am copilărit 
la Uricani. îmi 
amintesc și as
tăzi cum ne. adu
nam zece frați 

și surori în fața unui boț de mămăligă. 
Casa în care am crescut era mică, lu
mină ne era opaițul. Nu aveam la Uri
cani magazine pe vremea aceea. Erau 
numai cîrciumi. Aveam nevoie de chi
brituri, ori de petrol, trebuia să mer
gem pe jos cale de 9 km pînă la Lu- 
peni. Aproape 500 de oameni 
mună erau neștiutori de carte.

Ce să spun de ziua de azi ? 
tîția elevi în școlile din Uricani 
cuitori avea comuna în

Lucrez aici din 1957.
mină 
mère 
mină și au case noi. Né vom strădui 
ca în anul viilor lucrările pe care le 
executăm să fie de cea mai bună cali
tate.

Nu
timp
împreună cu alți 
mineri, am fost 
la ùti schimb de

experiență ținut la Petroșeni. Brigada 
lui Augustin Demeter, cu care noi sîn
tem vechi cunoștințe, a săpat la mina 
Dîlja, într-o lună, peste 250 ml de ga
lerie. Am aflat lucruri interesante și fo
lositoare la schimbul de experiență. 
Ne-am întors acasă cu gîndul ca în 
anul care vine, folosindu-ne mai bine 
de condițiile care ne SÎnf create, să 
obținem în fiecare lună o viteză de 
înaintare de cei puțin o sută de metri 
liniari de galerie. Dacă ne dorim pen
tru anul 1963 vreun cadou, apoi acesta 
ar fi o mașină de încărcat.

în vederea sporirii vitezei de avan
sare în abatajele cameră s-a propus să 
se treacă la generalizarea metodei de 
a se pușca de două ori pe schimb în 
fiecare aripă de abataj, 
täte dovedesc interesul 
tru însușirea metodei 
preocuparea lor de a o 
zulfate cît mai bune.

— Noi putem să ne— Noi putem să ne organizăpi în 
așa fel munca, încîl să pUșcăm de două 
ori pe schimb în fiecare aripă a aba
tajului — și-a spus părerea șeful de 
brigadă Constantin Poloboc. Dar ca să 
scoți din abataj mai mult cărbune, îți 
trebuie mai multe vagonete goale. 
Trebuie să fim aprovizionați la timp 
cu materiale. Ciocanele de abataj, per
foratoarele, uneltele trebuie să funcțio
neze ca ceasul. Ele să fié mai bine re
parate la atelierul minei. Aici trebuie 
să-și spună cuvîntul și maiștrii noștri ca 
și tovarășii care lucrează la atelierele 
electromecanice.

cifra aceasta sugerează îndeajuns 
amploarea lucrărilor de pe șan
tierul combinatului nostru”.

Mulți tineri din regiune, atrași, 
șe vede, de farmecul ener

geticii, se interesează adeseori 
cînd va începe pregătirea viitori
lor maiștri și muncitori speciali
zați pentru exploatarea centralei 
electrice de termoiicare.

Deunăzi, directorul tehnic al cen
tralei electrice aliată în construc
ție a primit vizita unui tînă,r ab
solvent al unei școli medii teh
nice. îl preocupa același lucru : 
cînd va începe pregătirea cadre
lor. A fost sfătuit că mai aștep
te puțin. în anul ce vine se pro
iectează deschiderea 
Specialiștii vor crește 
construcția.

Inginerul Alexandru 
directorul tehnic, deși 
numai 32 de ani) s-a 
pe șantiere, „din mers“, cum spu
ne el, lucrînd la Paroșeni și la 
Doicești. îl întîlnești deseori pe 
șantier, zorind pregătirile în vede
rea începerii lucrărilor de montaj. 
Și în clipe de răgaz, îți povest'eș-

cursurilor. 
odată cu

Curelaru, 
tînăr (are 
specializat

Răspunsul celor vizaji a venit pe loc: 
— Vom sprijini eforturile minerilor 

din abataje și de la pregătiri prin exe
cutarea unor reparații și montări de 
utilaje de bună calitate, prin asigura
rea utilajelor în funcțiune cu piesele 
de schimb necesare — s-au angajat 
maistrul mecanic Sfelian Gîrjoabă 
muncitorul electromecanic Teodor 
șulescu. Ca să-i ajutăm pe rmneri
lupta pentru îmbunătățirea calității căr
bunelui — au continuat ei, răspunzîn- 
du-i minerului Radu Antonie — ne 
vom îngriji ca fiecare abataj să fie cît 
mai bine iluminat.

— Sîntem hotărîți ca în 1963 să 
realizăm viteze mari de înaintări — a 
spus Constantin Sorescu.

Apoi, a luai cuvînful fînărul Con
stantin Rudic, Pînă niai actim cîteva 
luni, cînd i s-a încredințai conducerea 
unei brigăzi de pregătiri, a lucrat 
vreme de 7 ani în brigada lui Sorescu, 
fiindu-i elev.

— Brigada mea gîndește la fel. 
Ne-àm consultat și vrem să spunem că 
pe fot anul viitor chemăm la întrecere 
brigada condusă de tov. Sorescu.

— l-am auzit vorbind aci pe mai 
mulți tovarăși. Unii dintre ei au spus că 
pentru reducerea consumului de mate
rial lemnos trebuie extinsă larg arma
rea metalică ca și armarea mixtă sau 
că e nevoie să fie respectate cu sfric- 
tețe monografiile de armare, lemnul să 
fie mai gospodărește folosit. Le dau 
drepfafe. Așa e — sublinie minerul 
Aurel Drăghici din sectorul I. Socot 
însă că economii de lemn se mai pof 
face și printr-o mai atentă aprovizio
nare. Se înfîmplă încă destul de des 
să prîrhim în abataj bucăți de scîndură 
de 1,30—1,40 metri. Ele sînt necores
punzătoare ca lungime. Cîmpul de 
bandajat e de un metru. Cad astfel bu
căți de lemn pe care nu le mai putem 
folosi. Să ni se aducă scîndură de 
3—4 metri și atunci ea va putea fi fo
losită în întregime, fără pierderi.

Multe propuneri valoroase au făcut 
în cadrul acestor dezbateri minerii din 
sectoarele I și II de la Uricani. In le
gătură cu aceste probleme reieșite din 
discuții ne-am adresa) Iov. inginer loan 
Săbău, șeful exploatării miniere Uri
cani. lată ce ne-a răspuns ;

„Ne bucură mult participarea largă 
la dezbateri a colectivului nostru. Pe 
masa noastră de lucru s-au adunat spre 
a fi analizate în amănunțime și apoi a- 
plicafe aproape 200 de propuneri va
loroase. Pe baza realizării lor putem 
să întrevedem de pe acum posibili
tatea 
unei 
tone

Ne 
spre 
muncă brigăzilor noastre, 
scop vom rezolva în cursul anului vii
tor problema centralizării transportului 
la o singură gură de mină. Dorim să 
obținem în noul an viteze mari de a- 
vansare în abafaiele cameră. Prin a- 
plicarea unor metode de. muncă care 
cuceresc tof mai mulți. susținători, aces
te viteze vor putea fi la anul de 
160—200 mefri liniar1 pe llihă. Le vom 
obține cu siguranță” !

îndeplinind cu 20 de ziie mai de
vreme planul pe anul 1962, minerii de 
la Uricani au scris o frumoasă prefață 
la cronica întrecerii lor din anul 1963. 
Realizările anului 1962 sînt garanția 
celor din anul viitor.

afingerii în anul care vine a 
productivități de 1,400—1,450 

de cărbune pe post.
îndreptăm atenția și preocupările 
crearea de condiții optime de 

în acest

NICUTÄ TĂNASE
CONST. MORARU
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citoiii de la uzina cocso-chimică a 
Combinatului siderurgic Hunedoara 
au livrat unităților agricole în acest 
an peste 13 000 tone sulfat de amo
niu, îngrășămînt bun pentru solu
rile slab acide. (De la Ion Șerban, 
operator chimist).

te bucuros cum va arăta, peste 
doi-trei ani, construcția.

— Imaginați-vă : la iiecare 45 
de minute va sosi aici o garnitu
ră de 50 de vagoane cu cărbune 
inferior, cu ligniți. Această gar
nitură va fi descărcată în 15 minu
te. Trebuie să spun că prețul de 
cost al energiei de aici va ii cam 
pe jumătatea prețului de cost me
diu realizat de celelalte centrale 
cu cărbune, existente la noi.

Cum să nu admiri un aseme
nea om ? Abia se vede înălțîn- 
du-se clădirea principală a cen
tralei electrice și el vorbește a- 
cum despre prețul de cost al e- 
nergiei produse. Da, constructorii 
văd departe, înainte.

e construcția metalică a ga- 
zometrului, la 30 de metri 

înălțime, se văd străfulgerări elec
trice. Trei sudori, Bîrzan, Firoiu și 
Lupu, legați cu centuri de sigu
ranță, stau pe stîhpi orizontali și 
sudează. Din locul unde se află 
se văd în depărtare construcțiile 
noi ale Craiovei, blocurile înalte 
de pe Calea Severinului ridicate 
anume pentru muncitorii combina
tului chimic și centralei electrice 
de termoficare. Este un lucru les
ne de înțeles : dezvoltarea indus
trială a adus după sine transfor
marea orașului.

în marginea șoselei a apărut 
nou grup de constructori.

— De unde veniți, tovarăși ?
— De la Govora. Montori.
...Se pare că pe șantierul Cra

iovei și-au dat întîlnire construc
tori din toată țara. Fierar-beto- 
niști de la Săvinești, montori de 
la Govora și Suceava, sudori de 
la Chiscani... Constructori dintre 
cei mai buni, veniți să ridice a- 
cest nou și modern complex chi
mic și energetic din marginea 
Craiovei întinerite.

Noi săli de

CONSFĂTUIRE 
LIȘTI POMICOLI. De 
gospodăria de stat Bucium, regiunea 
Iași, a avut loc o consfătuire între 
specialiști pomicoli din numeroase 
gospodării de stat din regiunile 
București, Ploiești, Galați, Dobrogea, 
Bacău, Suceava ți lăți, precum și re
prezentanți ai Trustului central 
Gostat, de la Institutul de cercetări 
hortiviticole și de la centrele de or
ganizare a teritoriului.

S-au prezentat referate în legătu
ră cu tehnica plantației pomicole pe 
portvegetativ și s-au purtat discuții 
asupra rezultatelor aplicării 
metode.

; i ■
OSH i ■

un

in orașele și satele regiunii se des
fășoară o bogată activitate cultural- 
educativă în rîndul femeilor. în 
cele peste 2 500 de cercuri de citit 
sînt cuprinse peste 32 000 persoane, 
în raioanele Luduș, Odorhei, Toplița 
și Gheorghieni numărul femeilor 
participante la cursurile agrozooteh
nice se ridică la peste 30 la sută din 
totalul participanților.

Pentru a contribui la lărgirea ori
zontului de cunoștințe generale al 
femeilor, s-au organizat lectorate 
pentru femei în care sînt încadrate 
peste 3 000 de gospodine. Tematica 
acestora cuprinde 6 cicluri de lecții 
pe diferite teme, probleme politice, 
științifice, pedagogice, culturale 
sanitare.

■I
■

și

cinematograf în Capitală

Gata pentru tolba lui Moș Gerilă (La fabrica de ciocolată „București")
(Foto.; Agerpres)

Rețeaua cinematogra
fică a Capitalei s-a îm
bogățit în acest an cu 
noi Construcții. Astfel 
au fost date în func
țiune sălile de cinema
tograf „1 
Coțbuc" și 
In prezent 
tehnicienii 
din cadrul 
nerale construcții-mon-

Mai", „G. 
„Floreasca".
muncitorii, 

și inginerii 
Direcției ge-

ta je a Sfatului popular 
al Capitalei execută ul
timele lucrări de fini
saje la noi cinemato
grafe. Pînă la sfîrșitul 
anului va fi terminat 
cinematograful de pe 
Calea Griviței (Podul 
Basarab) ți cel de pe 
s'tr. Lizeanu (colț cu șo
seaua Ștefan cel Mare). 
Noile săli de cinemato-

graf, cu cite 850 
locuri fiecare, sînt 
zestrate cu aparate 
derne pentru cinema
scop și sunet stereofo
nic.

De asemenea, în noul 
cartier Giulețti se află 
în construcție un cine
matograf care va fi dat 
in folosință in anul vii
tor*

de 
în- 

mo-

Teatrul de Operă și Balet al R. P. Ro
mine; Carmen — (orele 19,30).

Teatrul Național „I. L. Caragiale" 
(Sala Comedia): Anna Karenina — (o- 
rele 19,30). (Sala Studio); Vicleniile lui 
Scapin — (orele 19,30).

Teatrul „C. I. Nottara" (Sala Magheru): 
Antoniu și Cleopatra (orele 19,30). (Sala 
Studio): Scandaloasa legătură dintre 
domnul Kettle și doamna Moon — (o- 
(reie 20).

Teatrul „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 și copii (Sala 
C. Miile): De Pretore Vincenzo — (orele 
20). (Sala Libertatea): Micuța Dorrit — 
(orele 20).

Teatrul Evreiesc de stat: O seară 
folclor muzical evreiesc — (orele 20).

Teatrul regional București: Șapte inși 
într-o căruță — (orele 20).

Teatrul satiric muzical „C. Tănase" 
(Sala Savoy). Tănase și Revista — (orele 
20). (Sala Victoriei): Ocolul pămîntului în 
30 de melodii — (orele 20). (Sala Dalles): 
Muzica, bat-o vina — (orele 20).

Teatrul Țăndărică (Sala Academiei): 
Căluțul cocoșat — (orele 16).

Circul de stat: Valea trandafirilor — 
prezentat de ansamblul circului din R. P. 
Bulgaria — (orele 20).

CINEMATOGRAFE. Tinerii — cinema
scop: Sala Palatului R. P. Romîne (16,30; 
20,30), Republica (8; 10; 12,15; 14,30; 16,45; 
19; 21,15; 23,15), București (8,45; 10,50; 13;

de

19,30; 21,30), Alex. Sahia (8; 
10,15; 12,30; 14,45; 17; 19,15; 21,30), Floreas
ca (II; 15.30; 18; 20,15). G. Coșbuc (9; 11,15; 
13,30; 15,46; ........................... ' '
rulează la
(9,15; 12: 15; 18; 21), Tineretului (20)', Li
bertății (10; 13; 16,30; 19,45). Miracolul lu
pilor — cinemascop: rulează la cinema
tografele 
18; 20,30),
16,30; “ 
18,30; 
17,30; 
17,45;
19; 21,30). Ultima bătălie 
cinematograful I. C. Frlmu (10; 
16,15; 18,30; 21). Povestiri
Tineretului (10; 12), Flacăra (16; 18; 20), 
Moșilor (16; 18; 20), Ceapaev: .
tului (14; 16; 18). Moartea în șa — cine
mascop: Victoria (10; 12,15; 14,30; 16,30; 
18,30; 20,30). Crimă fără pedeapsă: Lu
mina (rulează în continuare de la orele 
10 pînă la orele 14, după-amiază 16; 
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 Slmo 
(15; 17; 19; 21). Program special pentru 
copii; 13 Septembrie (10; 11,30). Misterul 
celor doi domni „N": 13 Septembrie
(14,30; 16,30; 18,30; 20,30), 8 Mai (15,30; 
18; 20,15). Program de filme documen
tare — rulează în continuare de la orele 
10 pînă la Orele 21 la cinematograful 
Timpuri Noi. Celebrul 702 — rulează la 
cinematograful Maxim Gorki (16; 18,15; 
20,30). Mongolii — cinemascop: Infră-

18; 20,15; 22,30). Hamlet — 
cinematografele Magheru

V. Alecsandri (10,30; 13; 15,30; 
Elena Pavel (9,30; 11,45; 14;

21.30) , 1 Mai (9; 11; 13,30; 16;
Gh. Doja (10,15; 12,30; 15;
22.30) , Arta (10,15; 12,45; 15,15;

19;
21).
20;
20,15), 23 August (9; 11,30; 14; 16,30; 

rulează la 
12; 14; 
vesele:
Tinere-

țirea între popoare (10,30;
20.30) . O viață: Cultural (10: 
16,10; i8,20; 20,30). Chermeșa: 
pov (rulează în continuare de la orele 
10 pînă Ia orele 21), Ilie Pintilic (16; 10; 
20). Alibiul nu ajunge: 8 Martie (15: 17, 
19; 21). Casa de la răscruce: Grivlța 
(16; 18; 20), Spionaj contra spionaj: 
Grivița (10; 12). Lupii la stină — rulea
ză la cinematograful C-tin David (15;, 
17; 19; 21). Omul amfibic: Unirea (16 
18,15; 20,30). Pompierul atomic — rulează 
la cinematograful T. Vladimirescu (11, 
15; 17; 19; 20,45). Președintele — centri 
înaintaș: V. Boaită (10; 12; 14; 16; 18,15,
20.30) , Miorița (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30)
16 Februarie (18; 18; 20). Oameni
și fiare — ambele serii: Popular (16. 
19,45). Cartouche — cinemascop: rulează 
la cinematograful M. Emlnescu (11,30: 
14,45; 17; 19,15; 21,30). Petre cel Isteț: G. 
Bacovla (18; 20,15).

CUM E VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 22. 

23 și 24 decembrie. în țară : vreme 
rece cu cerul acoperit. Temporar va 
ninge. Vîntul va sufla potrivit cu In
tensificări pînă la tare în' prima parte 
a intervalului, în Bărăgan și Dobrogea. 
Temperatura în scădere, minimele vor 
fi cuprinse între minus 4 grade și mi
nus 14 grade, local mai coborîtă, iar 
maximele între minus 6 grade și plus 
4 gradé. In București : Vreme rece cu 
cer acoperit. Ninsoare temporară. Vîn
tul se va intensifică in primă parte a 
intervalului suflînd din sectorul estic 
Temperatura în scădere.

15.30: 13:
11,50; 14: 

Alex. Po-



a adus cărți noiLibraria-auto (Foto : M. Andreescu)
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Ședința Comisiei economico-financiare 
a Marii Adunări Naționale

în ziua de 20 decembrie, Comisia 
ècôhomicô-financiarâ a Mării Ad'u- 
fiări Naționale à început, examina
rea proiectului de buget ăl statului 
pe anul 1963, care urmăază a fi su
pus dezbaterii Mării Adunări Na
ționale.

Tovarășul Aurel Vijôli, ministrul 
finanțelor, a făcut □ expunere asu
pra executării bugetului pe anul 
1962 și a prezentat proiectul buge
tului de stat pe anul 1963.

Lucrările Comisiei continuă.
(Agerpres)

al Re- 
Côrèe-

a fost

Infor
• în ciclul de conferințe „Umanismul 

In slujba contemporaneității”, acad. 
Iôrgu Iordan, vicepreședinte al Academiei 
R.P.R., a conferențiat joi după-amiază la 
Acadèihia R.P.R. despre „Umanismul li
teraturii spaniole”. Artiști de la Teatrul 
de Operă și Balet Și Teatrul „Lucia

mâții
. Sturdza Bulandra" au prezentat un pro
gram artistic.

® Concertul dé jôi sèàra al orchestrei 
simfonică a Radioteleviziunii, dirijat de 
Emăhoil Ëlenfescu, artist emerit, a avut 
ca solist pe violonistul sovietic Jean 
Ter Mèrghërian.

Sosirea ambasadorului R.P.D. Coreene 
In R. P. Romină

La 20 decembrie a sosit în Capi
tală Giăn Du Hoan, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar 
publicii Populare Democrate 
ne în R. P. Romînă.

La sosire, Giăn Du Hoan
întîmpinat de Gh. Luca, directorul 
Protocolului Ministerului Afacerilor 
Externe.

Au fost de față Pak Rion Man, 
însărcinat cu afaceri ad-interim al 
R. F. D. Coreene în R. P. Romînă, 
membri ai ambasadei, precum și șe
fii unor misiuni diplomatice acredi
tați în R. P. Romînă.

(Agerpres)

Handbal R. P. Romînă —R. D. Germană 17-14
Neî'nvinsă în acest an — printre 

altele a obținut o victorie de răsunet 
în fața naționalei Suediei, fostă cam
pioană a lumii — reprezentativa 
masculină de handbal a R.D. Ger
mane â pierdut meciul cu handba
liștii noștri susținut aseară în sala 
sporturilor de la Floreasca. După 
cele 60 de minute de joc, tabela de 
marcaj arăta sCorul final 17—14 
pentru R.P. Romînă.

Spectatorii, plăcut impresionați de 
jocul ce-l vizionau, au aplaudat în 
nenumărate rînduri acțiuni de o rară 
frumusețe la care și-au adus contri
buția în primul rînd jucătorii noștri. 
Meciul a pasionat prin evoluția in
teresantă a scorului, care a alternat 
cînd în favoarea unei echipe, cînd 
a celeilalte. La început oaspeții au 
condus. Ei au avut uneori chiar a- 
văritaj de 3 și 4 puncte. Forța, de
șut a lui Hebler, care a înscris det berhauffè (R.D. Germană), 
altfel primele trei goluri, dar și ezi-

tările apărării noastre (Redl a pri
mit cîteva goluri parabile !), au per
mis echipei germane să termine, la 
pauză, cu un ușor avantaj (8—7).

La reluarea jocului egalarea sur
vine chiar în primul minut. Mai 
hotărîți în atac, combinînd măi pu
țin, dar .șutind mai mult și prin 
surprindere, handbaliștii noștri își 
impun jocul. Multe din șuturile lui 
Ivănescu și Moser nu pot fi apărate 
de nici unul din cei doi excepționali 
portari ai oaspeților (Fischer și 
Beyer) care, pe rînd, au fost folosiți 
aseară. Cu 7 minute înainte de sfîr- 
șitul meciului, echipa noastră con
ducea doar cu 1 punct (15—14). Un 
finiș puternic, două puncte înscrise 
și echipa noastră cîștigă cu 17—14.

Dintre jucători, s-au remar
cat : Ivănescu, Moser, Covaci (R. P. 
Romînă), Tiedëman, Hëblèr și Ha-

Ï. D.

Joi dimineața a părăsit Capitala plë- 
cînd ta avionul la Addis-Abfeba echipa 
de fotbal (tineret) a R. P. Romine, care 
va întîlni duminică reprezentativa Etio
piei. După acest joc, tinerii fotbaliști ro- 
mîni urmează să mai susțină două 
tiuri în Etiopia.

★
Astăzi de la ora 16,30, în sala de 

tivităti a clubului Dinamo din șos. 
fan cel Mare, se desfășoară ultima rundă 
a campionatului republican de șah. Doi 
tineri șahiști. Florin Gheorghiu și Ale
xandru Giinsberger, candidează cu șanse 
mari la cucerirea titlului de campion. 
După 18 runde ei au totalizat cîte 12 
puncte și sînt urmați, la o jumătate de 
punct, de Pavlov. în ultima rundă, 
Gheorghiu joacă cu Nacu, iar Giinsberger 
cu M. Rădulescu.

A-
Echipa olimpică de fotbal a U.R.S.S., a- 

flătă în turneu în America de Sud, a ju
cat la Santiago de Chile Cu fonhatia Uni- 
vèrsidad, din cârc au făcut parte 8 membri 
ai selecționatei chiliene. Desfășurată în 
fata a peste 40 000 de spectatori, întîlni- 
rea s-a terminat la egalitate (0—0).

me-

fes- 
Ște-
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TELEGRAME EXTERNE Vesti din Uniunea Sovietică
Extinderea relațiilor comerciale 

sovieto-cubane
MOSCOVA 20 (Agerpres). — TASS: 

La Moscova s-a dat publicității co
municatul cu privire la prima etapă 
a tratativelor dintre delegația guver
namentală comercială cubană și o 
delegație guvernamentală sovietică 
în problemele comerțului exterior pe 
anul 1963.

Delegația guvernamentală cubană, 
care se află în U.R.S.S. de la 10 de
cembrie, este condusă de Carlos Ra
fael Rodriguez, directorul Institutului 
național pentru reforma agrară, iar 
delegația sovietică — de Anastas 
Mikoian, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.

Cele două părți, se arată în co
municat, au căzut de acord asupra 
extinderii relațiilor comerciale în ci
nul 1963. Aceasta va permite Cubei 
să înlăture blocada economică im
pusă de imperialismul nord-ameri-

con în scopul înăbușirii revoluției 
socialiste cubane.

în timpul vizitei sale, Rodriguez a 
avut întîlniri cu N. S. Hrușciov, care 
s-au desfășurat înir-un spirit de pro
fundă prietenie șl cordialitate.

în comunicat se arată că în timpul 
tratativelor s-a realizat o înțelegere 
deplină în ce privește principalele 
probleme ale comerțului exterior 
dintre Cuba și U.R.S.S. în anul 1963, 
nivelul acestui comerț, problemele 
creditului, transportării mărfurilor în 
Cuba și din Cuba, precum și alte 
probleme importante.

„întărirea relațiilor economice din
tre Cuba și U.R.S.S. va da un nou 
impuls dezvoltării revoluției socia
liste și va contribui la întărirea po
zițiilor poporului cuban în lupta sa 
pentru menținerea libertății și inde
pendenței“.

Declarația P. C. din S.U.A. în legătură 
cu hotărîrea tribunalului din Washington

NEW YORK (Agerpres). — TASS : 
„Ziua cînd a fost pronunțată sentința 
în procesul Partidului Comunist din 
S.U.A. de către Tribunalul federal din 
capitala Statelor Unite a fost o zi nea
gră pentru Declarația drepturilor și pen
tru libertățile poporului american, se 
spune în declarația publicată de Parti
dul Comunist din S.U.A, în legătură cu 
hotărîrea tribunalului din Washington.

Dacă acest așa-numit proces nu ar 
fi atîf de tragic, el ar fi o farsă. în 
cele patru zile de dezbateri nu au 
existat de fapt nici un fel de mărturii ; 
pe banca martorilor s-a aflat doar o 
singură persoană, reporterul unui ziar 
pe care Biroul Federal de Investigații 
l-a constrîns să facă mărturii absurde. 
Acest proces a fost o batjocorire a cri
teriilor fundamentale de desfășurare a 
unei judecăți.

Nu a 
dovezi 
clarație 
nișfilor 
fascistă 
lalfi apărători ai Declarației drepturilor

fosf nevoie de nici un fel de 
materiale — se spune în de- 
— deoarece vinovăția cornu- 
este deja prevăzută în legea 
McCarran. Comuniștii sau cei-

nu au putut lua cuvînful la proceé, 
deoarece în acest caz ei ar fi sacrificat 
astfel garanțiile ce le sînt asigurate de 
amendamentul nr. 5 la constituție și de 
alte prevederi constituționale. Juriul a 
fost de acord doar cu definiția ultra- 
reacționară dată partidului comunist, 
consemnată în această lege. Aceasta 
prevede că orice persoană acuzată 
conform articolelor acestei legi esffe 
privată în mod automat de dreptul la 
apărare în fața justiției.

în încheiere se spune : „Acum se 
pune problema de a împiedica acțiu
nea ulterioară a acestei legi nefaste, 
în primul rînd prin proteste împotriva 
sentinței pronunțate în procesul par
tidului comunist și de a asigura anu
larea ei. Trebuie oprită ofensiva reac- 
țiunii profasciste care, începînd cu co
muniștii, va lichida toate organizațiile 
și toate persoanele care sprijină liber
tatea de gîndire și libertatea democra
tică a cuvînfului. Este vorba în pri
mul rînd de salvarea libertăților po
porului american".

Rezoluție adoptată la Congresul E. D. A.

Aîndeplinirea sarcinilor economiceîn centrul atenției organizațiilor de partid
(Urmare din pag. I-a)

prinderi preocuparea permanentă 
pentru problemele producției, ale în
deplinirii planului la toți indicii. De 
un real folos în această privință 
s-au dovedit măsurile adoptate de 
plenara lărgită a comitetului regio
nal ținută la sfîrșitul primului se
mestru al anului, cu participarea ac
tivului nostru de partid din indus
trie. Pornind de la constatarea că în 
unele întreprinderi existau rămînerl 
în urmă în ce privește realizarea 
planului tehnic, plenara a stabilit 
ca birourile comitetelor raionale 
și orășenești să urmărească per
manent și să analizeze, cel pu
țin o dată pe trimestru, cum sînt 
realizate sarcinile de plan ;n în
treprinderile industriale, cum se 
aplică în întreprinderi prevederile 
Hotărîrii C.C. al P.M,R. și a Consi
liului de Miniștri cu privire la ridi
carea nivelului tehnic al producției, 
să controleze cum se aplică măsurile 
stabilite în această privință.

Comitetele regional, orășenești și 
raionale de partid au lucrat în mai 
mare măsură împreună cu Organi
zațiile de partid pentru traducerea 
concretă, în viață, a sarcinilor și 
hotărîrilor luate. Membrii biroului 
comitetului regional și ai comitete
lor orășenești d'e partid merg mai 
des în întreprinderi și pe șantierele 
de construcții, studiază experiența 
bună a organizațiilor de partid, 
se sfătuiesc cu membrii și can- 
didații de partid, cu oameni ai 
muncii fără de partid asupra pro
blemelor producției, participă la 
adunări ale organizațiilor de bază 
Și la plenarele comitetelor de partid 
în care se discută 
mice.

Pentru legarea 
muncii politice de 
mice, comitetul regional de partid 
a îndrumat comitetele orășenești Ti
mișoara, Arad, - ■
zeze consfătuiri 
experiență pe ramuri economice, 
între agitatori, între colectivele de 
redacție ale gazetelor de perete. 
Foarte folositoare au fost ciclurile de 
expuneri pè diferite teme economice. 
La Arad, de pildă, au conferențiat 
în cadrul acestor cicluri membri ai 
biroului comitetului orășenesc de 
partid, ingineri și tehnicieni cu o 
înaltă calificare.

Organizații de partid ca cëlë de la 
Çzinèlë MCiocanul”-Nădrag, .Oțelul

probleme econo-

mai strînsă a 
sarcinile econo-

Reșița să organi- 
și schimburi de

—_ L
Pestei puține zile, la 30 decembrie, se împlinesc 40 de ani de cină, 

la propunerea lui V. I. Lenin, a luat ființă Uniunea Republicilor 
Sovietice Socialiste. In preajma acestei aniversări, în. presa sovietică 
apar numeroase articole, reportaje și știri care oglindesc marile vic
torii dobîndite în dezvoltarea și înflorirea republicilor unionale, în 
întărirea continuă a prieteniei popoarelor U.R.S.S. care, unite într-o 
singură familie frățească, construiesc cu abnegație societatea co
munistă.

Iată cîteva știri :

O nouă mașină electronică de calcul
„Raza“ este numele 

noii mașini electro
nice de câlcul de tip 
numeric, realizată la 
Institutul de ciberne
tică al Academiei de 
Științe a R.S.S. Ucrai
nene.

După cum a decla
rat academicianul A-

natolii DorOdnițîn, 
noua mașină este des
tinată rezolvării unor 
probleme a căror so
luționare cu mașini 
electronice de
mari nu ar fi avanta
joasă din punct de 
vedere economic. în 
numai 5—10 minute,

calcul

noua mașină poate 
găsi soluția unor sis
teme complexe de e- 
cuații diferențiale și 
algebrice lineare 
care au de-a face 
nie în lucrările
proiectanții, construc
torii, oamenii de ști
ință Ciîn diferite do
menii.

Minereuri produse în laborator

cu 
zil- 
lor

Oameni de știință din 
Uzbekistan — anunță 
TASS — au reușit să 
reproducă în condiții de 
laborator procesele de 
formare a minereurilor 
care s-au desfășurat în 
urmă cu milioane de ani. 
Scopul acestor cercetări 
este de à explica con
dițiile Ibrmării minereu
rilor pehtru a putea fi 
prospectate mai ușor 
zăcămintele de mine
reuri.

In laboratorul experi
mental al Institutului de 
geologie din Tașkent au

obfinufe substanțe 
pot fi create numai

fost 
care 
de natură. Infr-o autocla- 
vă, sub presiunea de 450 
de atmosfere și la tempe
ratura de 300 de grade 
Celsius, din clorura de 
plumb a fost obfinută 
galena. Prin aspectul ex
terior și prin proprietăți
le sale chimice acest mi
nereu nu se deosebește 
cu nimic de cel natural. 
Cind presiunea a fost 
mărită la 700 de atmos
fere, iar temperatura la 
400 de grade, în aufo- 
clâvă au luat naștere încă 
șase minereuri artificiale.

Uzine automate
La Riga — capitala 

R.S.S. Letone — a in
trat în funcțiune prima 
parte a unei uzine au
tomate care va produ
ce elemente de a- 
samblare pentru in
dustria constructoare 
de mașini, radiotehni- 
că și industria oons- 
.tructoare de aparate, 

în ultimii 3 ani, în 
întreprinderile repu-

Se

Experiențele oamenilor 
de știință uzbeci au con
firmat din nou schema 
teoretică a academicianu
lui sovietic Anatoli Be- 
tehtin, privind condițiile 
și consecutivitatea formă
rii minereurilor.

Aceste experiențe per
mit oamenilor de știință 
să stabilească cum sînt 
repartizate minereurile în 
Uzbekistan și în alle re
giuni geologice similare 
din Asia Centrală, precum 
și să descopere noi ză
căminte de minereuri.

blicii au intrat în func
țiune 450 linii și trans
portoare automate, 
circa 1 500 mașini au
tomate și semiauto
mate și mașini-unelte 
cu comandă program, 
în întreprinderile con
structoare de mașini 
din Letonia au fost 
automatizate și meca
nizate secțiile de pre
lucrare la cald, sec-
m u t ă... un lac

toarele de galvani
zare.

Datorită înfăptuirii 
programului de auto
matizare și mecaniza
re a proceselor care 
necesită un volum 
mare de muncă,. a- 
proape 13 000 de mun
citori din întreprinde
rile letone au putut fi 
trecuți din sectoare cu 
muncă grea în alte 
sectoare de muncă.

Roșu. Tehnometal-Timișoară, Indus
tria Lînii-Timișoara și altele folo
sesc cu pricéperè formele variate 
ale rhuncii politice de masă, confe
rințele, munca cu cartea și în mod 
deosebit cu cârtea tehnică, stațiile 
de radioficare, popularizează în mod 
viu metodele înaintate și pe frun
tașii în producție, rezultatele obți
nute în întrecerea socialistă.

Munca desfășurată de organizații
le de partid pentru mobilizarea 
muncitorilor, tehnicienilor, ingineri
lor la îndeplinirea exemplară a sar
cinilor de plan și-a dovedit eficacita
tea. Uzina „Ciocanul“-Nădrâg, care 
la începutul anului rămăsese în ur
mă față de plan, s-a ridicat în rîn- 
dul întreprinderilor fruntașe din re
giune, îndeplinind planul anual îna
inte de termen și dînd peste 96 lâ 
sută tablă de calitatea I-a. Numărul 
întreprinderilor din regiune care 
și-au realizat de pe acum sarcinile 
anuale de plan se apropie de 60.

Pe lîngă aceste unități fruntașe, 
mai există însă în regiunea noas
tră întreprinderi ca Electrobanat, 
D.R.E.F. care h-au îndeplinit pla
nul la indici importanți, cum ar fi 
productivitatea muncii, prețul de 
cost. Aceste rămîneri în urmă re
flectă și deficiențele unor organe și 
organizații de partid, care nu Se o- 
cupă încă suficient de perseverent 
de problemele producției, exercită 
un control superficial, nu se îngri
jesc de generalizarea experienței 
înaintate în producție.

în 1963, în lumina obiectivelor 
trasate de plenara C.C. al P.M.R. 
din noiembrie 1962, industriei 
regiunea Banat îi revin sarcini 
portante. Sînt prevăzuți indici 
bilizatori în toate ramurile,
cere asigurarea unei mai înalte 
productivități a muncii, realizarea 
unor produse noi.

Realizările obținute în 
care se apropie de sfîrșit
rată posibilitățile mari existente în 
fiecare din întreprinderile noastre 
pentru îndeplinirea sarcinilor spo
rite de plan pe anul 1963.

Comitetul regional de partid, pe 
baza analizei îndeplinirii planului 
pe anul în curs, a indicat organe
lor și organizațiilor de partid să 
asigure o bună pregătire a actuale
lor adunări de dezbatere a cifrelor 
de plan pe 1963, încît acestea să 
ducă la găsirea unoț pol păi de pu-,

din 
im- 
mo- 

sè

anul
a-

nete în valoarë a rezervelor 
interne ale producției în ve
derea sporirii productivității mun
cii, îmbunătățirii calității pro
duselor, realizării de economii și 
reducerii prețului de cost. O ac
tivitate susținută desfășoară în pre
zent în această direcție comisiile de 
descoperire a rezervelor interne care 
vin zi de zi cu noi propuneri.

Realizarea sarcinilor de plan, ri
dicarea nivelului tehnic ăl produc
ției, îmbunătățirea calității sînt 
strîns legate de activitatea ingine
rilor și tehnicienilor. Preocupat de 
felul cum sînt folosite cadrele teh
nice inginerești din întreprinderile 
regiunii, biroul comitetului regio
nal a inițiat un studiu asupra re
partizării lor. Aceasta va ajuta la 
cunoașterea temeinică a situației în 
acest domeniu, în vederea luării mă
surilor corespunzătoare.

în același timp, organizațiile de 
bază au fost îndrumate să contro
leze cum se ocupă conducerile în
treprinderilor, sindicatele, de ridica
rea calificării muncitorilor și teh
nicienilor.

Ținînd seăma de amploarea lucră
rilor de construcții ce se vor desfă
șura în noul an, comitetul regional 
de partid s-a ocupat îndeaproape și 
de îmbunătățirea muncii în acest 
sector. Datorită măsurilor care au 
fost luate, a muncii desfășurate de 
D.S.A.P.C,, aproape toate construcții, 
le anului viitor au fost de pe acum 
asigurate cu proiectele necesare; în 
felul acesta, constructorii își vor pu
tea organiza mai bine munca, vor pu
tea executa lucrările în ritm susți
nut și de calitate tot mai bună.

Pentru îndeplinirea planului pe 
1963 în mod ritmic, este necesar din 
prima lună a anului un efort co
mun, atît din partea organizațiilor 
de partid, colectivelor din întreprin
deri, cît și din partea ministerelor 
de resort spre a se asigura o apro
vizionare ritmică, operativă, cu ma
terii prime și materiale, trimiterea 
la timp a diferitelor proiecte, do
cumentației tehnice.

îmbunătățind continuu munca or
ganizatorică și politică, conducînd 
mai concret economia, stimulînd ini
țiativa creatoare a maselor, orga
nizațiile de partid din regiunea 
noastră vor asigura îndeplinirea în 
mod exemplar a sarcinilor de plan 
pe 1962, creînd astfel premizele pen
tru buna îndeplinire a obiectivelor 
pe 1963.

ATENA 20 (Agerpres). — Ziarul 
„Avghi“ a publicat textul rezoluției 
cu privire la problemele politice a- 
doptate la cel de-al II-lea congres al 
Uniunii democrate de stînga (E.D.A.), 
care s-a încheiat recent. Principalul 
ifhperativ al epocii fiâastre, se arată 
în rezoluție, îl constituie preîntîmpi- 
narea războiului și asigurarea co
existenței pașnice. Condamnînd cu 
hotărîre recentele acțiuni ale State
lor Unite împotriva Cubei, care au 
împins omenirea în pragul unui 
război nuclear, în rezoluția congre
sului se subliniază că omenirea a 
reușit să evite războiul datorită în
țelepciunii, fermității Și calmului 
conducătorilor Uniunii Sovietice, 
luptei poporului cuban și a altor po
poare.

Intensificarea luptei poporului 
grec pentru pace, împotriva bazelor 
atomice și de rachete, pentru trans
formarea Balcanilor într-o zonă a 
păcii, într-o zonă denuclearizată, in
tensificarea luptei pentru dezarma
re, pentru stabilirea relațiilor de 
prietenie cu toate țările vecine sînt 
considerate de congres sarcini ur
gente ale E.D.A.

Partidul, se arată în continuare în 
rezoluție, trebuie să organizeze lupta 
poporului grec pentru democrație, 
pentru satisfacerea revendicărilor 
sale. Lupta pentru legalizarea parti
dului comunist, pentru reîntoarcerea 
în patrie a emigranților politici, eli
berarea luptătorilor mișcării din re
zistență și recunoașterea meritelor 
acestei mișcări, lupta pentru anula
rea legilor antidemocratice — consti
tuie datoria primordială a partidu
lui.

în această luptă este necesar să se

întărească unitatea poporului. Men- 
ținîndu-se pe pozițiile sale, E.D.A. 
declară în același timp că este de a- 
cord cu o serie de cereri ale Uniunii 
de centru. Aceasta poate servi drept 
bază a colaborării forțelor democra
tice.

Lacul Karabidaik 
din Kazahstan, sub 
care au fost descope
rite mări zăcăminte 
de Cărbune, va fi în 
curînd „mutat“. Apa 
lui va fi pompată în- 
tr-o depresiune din 
stepă, situată la 10 km 
de Ekibastuz care este

un important centru 
minier din ținutul pă- 
mînturilor desțelenite.

Se prevede că în 
urma acestei „mutări“, 
capacitatea de produc
ție a .minelor din Eki
bastuz va spori cu cî- 
teva milioane de tone 
de cărbune pe an.

De asemenea va fi 
zăgăzuit rîul Elemos 
care se varsă în lacul 
Karabidaik. Astfel va 
fi creat marele lac ar
tificial de la Ekibastuz, 
cu un volum de 25 mi
lioane metri cubi 
apă.

BAKU — Capitala R.S.S. Azerbaidjene.

la sfîrsit 1 Aspecte ale situației economice
DE ĂNl J din țările capitaliste

adine înrădăcinat“
Spre deosebire de ceafa

Marea

„Un rău
LONDRA.

care a acoperit săpfămîna trecută 
Britanie, șomajul nu va dispare odată 
cu prima briză a mării. Acesta este 
adine înrădăcinat. El reprezintă incapa
citatea economiei noastre dominate de 
sectorul privat de a face fajă propriilor 
ei inadaptabilităfi". Astfel începe săpfă- 
mînalul „TRIBUNE" o serie de articole 
consacrate șomajului în Scofia, arătînd 
că a ales această regiune „deoarece 
aici situația este poate cea mai dispe
rată".

„Tribune" scrie că procentul șomaju
lui în Scofia reprezintă dublul procentu
lui din restul Marii Britanii.

„în momentul de față există peste 
93 000 de șomeri în Scofia, subliniază

ca urmare a situației anormale

un rău

/z Cea mai ridicată rată 
a șomajului din acest an

WASHINGTON. Cotidianul cercuri
lor de afaceri americane „THE WALL 
STREET JOURNAL" îți exprimă neli
niștea în legătură cu creșterea numă
rului șomerilor și consideră ultimele 
cifre dafe publicității de Ministerul 
Muncii al S.U.A. ca indicînd „cea mat 
ridicată rată a șomajului din acest an". 
După ce reamintește faptul că în luna 
noiembrie șomajul s-a cifrat la 5,8 la 
sută din totalul forjei de muncă din 
S.U.A., indicînd o creștere de 507 000 
persoane fajă de luna precedentă, zia
rul arată ca faot îngrijorător „crește
rea șomajului în rîndurile tineretului 
unde s-au înregistrat cu 150 000 de șo
meri mai mult decît în luna octombrie, 
rldicînd fofalui minorilor fără lucru la 
750 000 de persoane”.

săptămînalul. In cursul ultimilor 10 ani 
peste 250 000 de scoțieni și-au părăsit 
căminele pentru a găsi slujbe în altă 
parte".., *

Discuțiile asupră problemei șomajului 
în Anglia, care au început la 17 decem
brie în Camera Comunelor din Anglia, 
au arătat că guvernul nu intenționează să 
ia nici un fel de măsuri urgente în ve
derea luptei împotriva șomajului. Opo
ziția laburistă a prezentat o rezoluție în 
care exprimă „îngrijorare serioasă" în 
legătură cu creșterea considerabilă a șo
majului, dar ea a fost respinsă.

din Berlinul occidental
.BERLINUL OCCIDENTAL. — Po

trivit datelor statistice publi
cate în presă, volumul comen
zilor în industria vest-berlineză 
s-a redus în anul în curs cu 10 
la sută, producția industrială 
din Berlinul occidental n-a înre
gistrat anul acesta decît o creș
tere de 2 la eută, fapt provocat 
în primul rînd de lipsa de mină 
de lucru. Exportul producției vest- 
berlineze s-a redus în anul în 
curs cu 2 la sută.

La Tokio, în fața Ministerului Industriei, 24 de mineri japonezi au declarat

decembrie, cînd greviștii și-au încetat acțiunea, ceilalți au fost internați în

Ia 11 decembrie greva foamei în semn de protest împotriva măsurilor care tind 
la concedierea a 70 000 de mineri. Numai 9 au putut să o continue pină în ziua de 
io • .:... ' .'____ iu . .................
»pliai, In fotograflg ji Minerii greviști in fața Ministerului Industriei,

»Wil • B■ - -
■ ■

■■
U"'. V..

Plenara C.C. al Partidului
Muncii din Coreea

PHENIAN (Agerpres). — După 
cum anunță ziarul „Nodon Sinmun*  
între 10 și 14 decembrie a avut löc 
o plenară a Comitetului Central al 
Partidului Muncii din Coreea. Ple
nara s-a desfășurat sub președinția 
lui Kim Ir Sen.

La lucrările plenarei au luat parte 
membri și membri supleanți ai 
C.C., membrii Comisiei centrale de 
revizie a partidului, lucrători ai or
ganelor de partid centrale și locale, 
funcționari superiori din ministerele 
și instituțiile centrale ale R.P.D. 
Coreene.

Pe ordinea de zi a plenarei au 
figurat următoarele probleme : 1.
Cu privire la întărirea capacității de 
apărare a țării în legătură cu si
tuația creată ; 2. Cu privire la re
zultatele îndeplinirii planului eco
nomiei naționale pe anul 1962 și cu 
privire la planul de dezvoltare a 
economiei naționale pe anul 1963. 
La plenară a luat cuvîntul Kim Ir 
Sen.

Plenara a adoptat hotărîri 
punzătoare.

cores-*

locIn Senegal va avea 
un referendum

DAKAR 20 (Agerpres). — 
cum anunță agenția France Presse, 
la 19 decembrie, președintele Sene
galului, Leopold Senghor, a luat cu- 
vîntul în Adunarea Națională, a- 
nunțînd că în curînd va avea loc un 
referendum în legătură cu modifi
cările ce urmează să fie aduse con
stituției. Potrivit modificărilor, în 
țară urmează să fie instaurat un re
gim prezidențial. Noul guvern sene- 
galez, a declarat Leopold Senghor, 
va urma „o politică de conciliere“ 
atît pe plan intern, cît și în relațiile 
internaționale. Referindu-se la acor. 
durile încheiate pînă acum cu țările 
socialiste, președintele a subliniat 
că ele vor fi îndeplinite.

După

I
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Lucrările Adunării Generale a O.N.U.
in Comitetu! nr. 2

NEW YORK 20. — Coresponden
tul Agerpres, C. Răducanu, trans
mite : în ședința din noaptea de 18 
decembrie Adunarea Generală a 
O.N.U. a adoptat 19 rezoluții reco
mandate de Comitetul nr. 2 înche
ind cu aceasta examinarea proble
melor economice care au figurat pe 
ordinea de zi a actualei sesiuni. 
Problema care a concentrat preocu
pările tuturor delegaților a fost a- 
ceea a pregătirii conferinței inter
naționale asupra comerțului, propu
nere prezentată de U.R.S.S.

A doua problemă importantă, care 
a înregistrat victoria punctului de 
vedere al țărilor socialiste, a fost 
aceea a recunoașterii de către una
nimitatea comitetului a însemnătă-

ln Comitelui
Comitetul Politic Special și-a în

cheiat activitatea. Sub presiunea 
Statelor Unite, ultima problemă pusă 
în discuție a fost așa-zisa chestiune 
ungară. De data asta a apărut și 
mai evident impopularitatea unei 
asemenea dezbateri. Chiar și Statele 
Unite, nemaifiind în stare să obți
nă aprobarea Adunării pentru men
ținerea așa-zisului reprezentant al 
Națiunilor Unite pentru Ungaria, 
Leslie Munro, au propus într-o re
zoluție desființarea atribuțiilor sale, 
trecindu-le asupra secretarului ge
neral și lăsînd la latitudinea aces
tuia orice inițiativă viitoare.

Reprezentantul Ungariei a demas-

Președintele iugoslaviei, I. B. Tito, 
a plecat din 1. it. S. S. spre patrie

KIEV 20 (Agerpres). — TASS 
transmite : La 20 decembrie, Iosip 
Broz Tito, președintele Iugoslaviei, 
și persoanele care îl însoțesc au 
părăsit Kievul, plecînd spre patrie.

La gară, președintele Iugoslaviei 
și persoanele care îl însoțesc au fost 
conduși de N. S. Hrușciov, prim- 
secretar al C.C. al P.C.U.S., preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., Nikolai Podgornîi, membru 
al Prezidiului C.C. al P.C.U.S., prim, 
secretar al C.C. al Partidului Comu
nist din Ucraina, Demian Korot- 
cenko, președintele Prezidiului So
vietului Suprem al R.S.S. Ucrainene, 
și alte personalități.

Iosip Broz Tito și Nikita Hrușciov 
au- rostit cuvîntări la gară. N. S. 
Hrușciov și celelalte persoane care 
se, aflau la gară pentru a conduce 
pe oaspeții iugoslavi și-au luat ră
mas bun. călduros, de la prietenii 
iugoslavi, urîndu-le drum bun.

în timpul șederii în U.R.S.S, oas
peții iugoslavi au vizitat, în afară 
de Moscova, orașele Volgograd și 
Kiev, întreprinderi industriale și 
instituții culturale, s-au întîlnit cu

„GUTUIE NEGRE“-0 SOLUȚIE BAZATĂ 
PE CELE MAI NOI DATE ȘTIINȚIFICE 

Interviu cu acad. Horia Hulubei

După cum se știe, in cadrul tratativelor de pînă 
acum un loc important l-au ocupat — atît in șe
dințele plenare ale Comitetului celor 18 state, cit 
și in subcomitetul celor trei puteri (U.R.S.S., 
S.U.A. și Anglia) — tratativele cu privire la inter
zicerea experiențelor cu arma nucleară.

Din păcate, deși există posibilități obiective pen
tru realizarea unui acord în această importantă 
problemă, discuțiile de pînă acum, n-au dus încă la 
un asemenea acord. în fapt dezbaterile se rezumă 
la așa-numita problemă a controlului asupra in
terzicerii experiențelor nucleare. în timp ce, înte- 
meindu-se pe date științifice, de necombătut, țările 
socialiste au arătat că mijloacele naționale de 
detectare ale statelor pot descoperi oricînd o ex
periență nucleară efectuată în orice mediu, țările 
occidentale, după ce au negat timp îndelungat po
sibilitatea de detectare prin mijloace naționale, au 
recunoscut valabil această modalitate doar pentru 
experiențele în trei medii — în atmosferă, în Cos
mos și sub apă. în ce privește exploziile nucleare 
subterane, reprezentanții S. U. A. și Angliei au 
pretins că ele nu ar putea fi detec
tate cu aceste mijloace și, ca atare, sînt necesare 
inspecții „la fața locului” ; asemenea „inspecții” nu 
au însă nimic comun cu interesele păcii și securi- 

otății și tind să asigure uneia din părți avantaje 
militare. Situîndu-se pe poziția că divergențele 
existente pot fi lichidate dacă s-ar căuta un com

promis pe o bază reciproc acceptabilă, delegația 
sovietică a prezentat la 10 decembrie o nouă pro
punere, prevăzînd folosirea stațiunilor seismi
ce automate — așa numitele „black-boxes" („cu
tiile negre”) — ca mijloc suplimentar de detec
tare a exploziilor nucleare subterane. U.R.S.S. 
s-a arătat gata .să accepte ca în tratatul 
privitor la interzicerea experiențelor să se 
prevadă ca stațiunile seismice automate să fie ins
talate atît pe teritoriile puterilor nucleare, cit și 
în apropierea frontierelor puterilor nucleare (bine
înțeles cu consimțămîntul statelor respective). Pe 
teritoriul statelor care posedă arma nucleară ar pu
tea să se instaleze cîte 2—3 stații de acest fel și 
anume în zonele cele mai afectate de cutre
mure. Totodată, se subliniază în propunere, 
dacă pentru transportarea aparaturii menționate la 
stațiile seismice automate de la centrul internațio
nal și de la aceste stații la centrul internațional ar 
fi nevoie de participarea personalului străin, 
U.R.S.S. ar fi gata să fie de acord cu aceasta. Dar 
puterile occidentale nu s-au declarat de acord nici 
cu această propunere rezonabilă.

In legătură cu diferitele aspecte legate de pro
blema controlului asupra interzicerii experiențelor 
nucleare, un redactor al ziarului nostru a adresat 
acad. Horia Hulubei rugămintea de a răspunde la 
cîteva întrebări.

ÎNTREBARE : Problemele legate 
de detectarea experiențelor nuclea
re au fost discutate încă în 1958, la 
Conferința de Ia Geneva a exper- 
ților atomiști, Ca unul din partici- 
panții la această conferință, ce 
ne-ați putea spune despre conclu
ziile trase atunci în această pro
blemă ?

RĂSPUNS : Am luat parte, ca re
prezentant al R. P. Romîne, la lu
crările acelei conferințe.

S-au discutat și confruntat diferi
tele metode deja întrebuințate de 
țările respective, pentru detectarea 
exploziilor nucleare, pentru preciza
rea locului și momentului exploziei, 
a tipului de bombă nucleară utili
zată. precum și a puterii sale. S-a 
analizat eficacitatea acestor metode 
în cazul cînd explozia are loc în 
atmosferă, la suprafața solului sau 
® apelor, sub apă sau sub pămînt.

ții elaborării unui program econo
mic al dezarmării, în sensul ideilor 
cuprinse în proiectul de rezoluție 
depus de U.R.S.S.

Al treilea grup de hotărîri adop
tate se referă la un complex de re
zoluții menite să ajute procesul de 
consolidare economică al țărilor in 
curs de dezvoltare. între aceste 
hotărîri se înscrie cea cu privire la 
apărarea suveranității țărilor asu
pra resurselor lor naturale, măsuri 
pentru evitarea fluctuațiilor la pre
turile materiilor prime de care pro
fită marile monopoluri imperialiste, 
măsuri de sprijinire a industriali
zării (propunere care are drept 
coautor delegația R. P. Romîne) și 
altele.

Poetic Special
cat caracterul provocator și calom
nios al însăși abordării acestei pro
bleme.

Discuția din Comitet, care a durat 
mai puțin de trei ore, a exprimat 
ostilitatea majorității vorbitorilor 
fată de încercarea cencurilor occi
dentale de a antrena Națiunile Unite 
pe panta războiului rece și al ames
tecului străin Cartei în afacerile in
terne ale statelor membre. Trecîn- 
du-se la vot, rezoluția Statelor U- 
nite a întrunit un număr minim de 
voturi — 43, mai puțin de jumătate 
din numărul membrilor Națiunilor U- 
nite. împotriva rezoluției au votat 
14 delegații, iar 32 s-au abținut.

conducătorii locali și cu oamenii 
muncii. Pretutindeni li s-a făcut o 
primire caldă, cordială, care denotă 
că între popoarele celor două țări 
există relații de prietenie.

N. S. Hrușciov și I. B. Tito au avut 
o serie de întîlniri și convorbiri la 
care au participat și alți conducători 
ai U.R.S.S. și Iugoslaviei. în timpul 
schimbului sincer și tovărășesc de 
păreri asupra dezvoltării continue 
a relațiilor sovieto-iugoslave frățești 
au fost discutate, de asemenea, pro
blemele situației internaționale con
temporane.

Venirea președintelui Iugoslaviei, 
Iosip Broz Tito, și a persoanelor care 
l-au însoțit la odihnă în U.R.S.S. și 
schimbul de păreri care a avut loc 
în timpul convorbirilor dintre con
ducătorii sovietici și iugoslavi con
stituie o nouă contribuție importan
tă la cauza dezvoltării continue a 
relațiilor de prietenie, colaborare și 
înțelegere reciprocă între Uniunea 
Sovietică și Iugoslavia și corespund 
intereselor țărilor socialismului, in
tereselor consolidării păcii și priete
niei între popoare.

controlul 
dincolo de

propus soluții și 
exploziilor efec- 
tropopauză *)  și 

departe, în spațiile

*) Zona de trecere dintre stratosfera 
și troposferă ; prin troposferă înțelegin- 
du-se regiunea atmosferică dintre sol și 
înălțimea de 8...18 km, în cuprinsul că
reia se produc cele mai multe fenomene 
meteorologice curente (nori, precipitații 
etc.).

exteri-

sînt va- 
sensibi-

S-au analizat și 
pentru 
luate 
foarte 
oare.

Metodele tehnice utilizate 
riate și de mare precizie și 
litate, O explozie emite unde elec
tromagnetice caracteristice, detecta
bile la mii de km; provoacă vibrații 
sonore și infrasonore; împrăștie, sub 
formă de nori, substanțe instabile 
cu perioade radioactive extinse pe 
un mare interval de timp și a căror 
compoziție arată momentul explo-

GENEVA. La 20 decembrie a a- 
vut loc la Geneva ultima ședință a 
conferinței Comitetului celor 18 
pentru dezarmare înaintea întreru
perii lucrărilor sale pe perioada săr
bătorilor de iarnă. Conferința se va 
întruni din nou la 15 ianuarie 1963.

Ajutor prietenesc

ACCRA. La Accra a fost semnat un 
contract care prevede acordarea de a- 
jutor tehnic Ghanei de către Uniunea 
Sovietică în construirea în regiunea o- 
rașulu' Accra a unui mare combinat 
pentru construcția de case cu o capa
citate de 70 000 de metri pătraji de 
suprafajă locativă pe an.

PRAGA. între 17 și 19 decembrie 
a avut loc la Praga conferința teo
retică pe tema „Sistemul mondial so
cialist și mișcarea de eliberare na
țională“. Conferința a fost organiza
tă de redacția revistei „Probleme ale 
păcii și socialismului“. La discuții au 
participat teoreticieni în domeniul 
marxism-leninismului din 28 de țări.

CANBERRA. Primul ministru aus
tralian, Robert Menzies, a anunțat 
la 20 decembrie că Australia a re
cunoscut în mod oficial Republica 
Arabă Yemen.

Miting în Piața Trafalgar din Londra împotriva aderării Angliei 
la Piața comună.

zlei ; provoacă vibrații de un anumit 
tip ale scoarței terestre.

În legătură cu eficacitatea detec
tării exploziilor subterane, re
prezentanții occidentali, în special 
cei americani, pretindeau că seis
mografele existente atunci nu ar fi 
fost în stare să deosebească o ex
plozie nucleară, de putere mică, de 
microcutremurele curente ale scoar
ței pămîntului sau de perturbațiile 
seismice provocate de unele even
tuale instalații industriale.

Specialiștii sovietici au arătat, cu 
lux de amănunte, prin prezentarea 
și interpretarea diagramelor înregis
trate la stațiile lor seismice, că 
partea americană și cea occidenta
lă, în ansamblul ei, nu au dreptate 
să manifeste astfel de îndoieli.

Pînă la urmă am ajuns, în unani
mitate, la o înțelegere foarte con
cretă. S-a alcătuit un document

BERLIN. W. Ulbricht, prim-secre- 
tar al C.C. al P.S.U.G., a primit pe 
S. A. Dange, președintele Consiliului 
Național al Partidului Comunist din 
India, cu care a avut un schimb de 
păreri în problemele care interesea
ză cele două partide. (A.D.N.).

PARIS. Președintele Franței, de 
Gaulle, intenționează să se întîlnea- 
scă din nou cu cancelarul vest-ger- 
man, Adenauer, la sfîrșitul lunii 
ianuarie 1963, a anunțat la 19 de
cembrie A. Peyrefite, ministrul fran
cez al informațiilor. Șefii celor două 
state intenționează să discute din 
nou problemele legate de acordurile 
privitoare la „colaborarea franco- 
vest-germană”. (FRANCE PRESSE).

Impasul tratativelor 
de la Bruxelles

BRUXELLES. La 20 decembrie, la 
Bruxelles s-au încheiat tratativele 
purtate aproape în tot cursul anului 
1962 în vederea intrării Marii Brita
nii în Piața comună. Delegațiile au 
luat vacanță urmînd să se întruneas
că din nou la începutul anului viitor. 
După cum arată agenția U.P.I., dele
gațiile Marii Britanii și ale celor 
șase țări membre ale Pieței comune 

științific, bine documentat, prin care 
se arăta cum aparatele și metodele 
de control, analizate în acest ma
terial, permit detectarea fără greș a 
exploziilor nucleare de orice tip și 
din orice loc al pămîntului.

Documentul respectiv era menit să 
servească guvernelor interesate ca 
bază științifică în discuțiile privind 
încetarea exploziilor nucleare expe
rimentale, ca prim pas spre interzi
cerea armei atomice.

ÎNTREBARE : Ne puteți spune ceva 
în privința progreselor care s-au 
făcut de atunci în ce privește meto
dele de delectare ? De asemenea, 
în ce consîă propunerea făcută la 
ultimele conferințe Pugvzash cu pri
vire la așa-numitele „cutii negre“ ?

RĂSPUNS : încă în documentul pe 
care l-am semnat în 1958 se spunea 
că diferitele aparate de control a- 
nalizate sînt susceptibile, așa cum 
este natural, de unele îmbunătățiri, 
fie privind sensibilitatea, fie privind 
automatizarea lor.

De altfel toate părțile participante 
la tratativele privind interzicerea 
experiențelor nucleare par a recu
noaște în prezent că în general 
metodele de detectare a exploziilor 
nucleare sînt atît de sigure, îneît 
fiecare țară, prin mijloacele ei pro
prii, poate să-și asigure aparatura 
și specialiștii cu care să controleze 
orice încălcare de către un stat 
oarecare a înțelegerii de a nu se 
mai efectua explozii nucleare expe
rimentale. Acest lucru face evidentă 
inutilitatea oricărei inspecții inter
naționale „la fata locului".

Un singur punct negru a persistat 
și mai persistă încă — acela de- 
curgînd din poziția reprezentanților 
S.U.A. și a altor state occidentale, 
care încearcă să nege eficacitatea 
detectoarelor de explozii subterane.

Dar faptele sînt fapte. Și ele arată 
că seismografele actuale speciali
zate pot deosebi foarte bine o even
tuală ■ explozie nucleară subterană 
de un fenomen seismic fie natural, 
fie provocat de vreo altă cauză, 
cum ar fi funcționarea unor puter
nice instalații industriale.

Din presa internațională, din unele 
informații prin reviste, din discuții 
la diferite întîlniri internaționale, a- 
pare tot mai evident că aceste per
fecționări sînt reale. Se relatează, de 
pildă, că în California s-a pus la 
punct un dispozitiv seismologie, care 
ar indica existența undelor seismice 
sub forma unui Cod, analizat ime
diat de o mașină electronică de 
calcul, capabilă să discearnă, prac
tic fără eroare, o undă datorită unei 
explozii efectuate la o anumită adîn- 

„nu se găsesc acum mai aproape de 
un acord decît erau în urmă cu 12 
luni“.

PARIS. Noul birou al Senatului 
francez, ales în luna octombrie, cu 
prilejul reînnoirii sale trienale, a 
fost prezentat la 20 decembrie ge
neralului de Gaulle. De la această 
ceremonie a lipsit președintele sena
tului, Gaston Monnerville, care a 
luat poziție hotărîtă împotriva refe
rendumului propus de președintele 
Franței. De asemenea, membrii bi
roului din partea grupurilor parla
mentare comunist, socialist și a stîn- 
gii democrate au refuzat să ia parte 
la această vizită protocolară în semn 
de solidaritate cu președintele sena
tului. (FRANCE PRESSE).

KUALA LUMPUR. Primul minis
tru al Cambodgiei, Norodom Sianuk, 
a sosit la 20 decembrie la Kuala 
Lumpur, unde va avea convorbiri 
cu primul ministru al Malayei, 
Tunku Abdul Rahman.

MOSCOVA. La Teheran a avut loc 
solemnitatea schimbului documente
lor de ratificare a Tratatului dintre 
guvernul U.R.S.S. și guvernul șahu
lui Iranului cu privire la regimul de 
frontieră și cu privire la ordinea re
glementării conflictelor și incidente
lor de frontieră. (TASS).

SAIGON. O companie formată din 
90 de soldați sud-vietnamezi a de
zertat din armata ngodinhdiemistă. 
Numai săptămîna trecută, din rîn- 
durile armatei sud-vietnameze au 
dezertat peste 400 soldați. (REU
TER).

KHARTUM. S-a anunțat oficial 
că președintele Sudanului, Ibrahim 
Abbud, a efectuat o remaniere de 
guvern și a numit trei noi miniștri.

Nici in 1963, 
ci abia in... 1965

BONN 29 (Agerpres). Infr-o convor
bire cu un corespondent al societății a- 
mericane de televiziune „Columbia 
Broadcasting Corporation“ cancelarul 
Adenauer a lăsat să se înjeleagă că nu 
intenjionează să-și respecte promisiu
nea de a părăsi postul de cancelar în 
toamna anului 1963, ci abia în... 1965.

„Am mai spus, a declarat Adenauer 
ziaristului american, că nu intenfionez 
să conduc lupta electorală din anul 
1965". El a arătat totodată destul de 
clar că continuă să se împotrivească 
numirii ministrului economiei, • Erhard, 
în funefia de cancelar.

Această declarație a lui Adenauer nu 
putea să nu producă imediat nemul
țumiri în rîndul partenerilor săi minori 
de coalifie. Ziarul „NEUE RHEIN ZEI
TUNG“, într-un comentariu pe margi
nea declarației lui Adenauer, scrie :

„Declarația lui Adenauer a readus la 
suprafafă noi divergente, în primul 
rînd, în problema succesorului său". 
Iar ziarul „Rheinische Post“, apropiat 
U.C.D., arăta că „acest nou joc politic 
al cancelarului a sfîrnit la Bonn în
grijorare și confuzie".

cime. Să luăm ca bună și afirmația 
seismologului american Dr. F. Press, 
care subliniază că „posibilitățile a- 
cestui aparat sînt limitate doar de 
imaginația cercetătorului“.

S-a mai vorbit, destul de insistent, 
și despre unele rezultate ale unor 
cercetători britanici. Ei arată că 20 
de astfel de aparate diseminate ju
dicios pe glob, ar putea înregistra 
exploziile de oriunde în lume. Se 
pare că două asemenea stații func
ționează deja : una în S.U.A. și alta 
în sudul Scoției. De altfel, zilele tre
cute, cunoscutul om de știință ato
mist John Cockcroft a declarat că 
exploziile nucleare subterane cu o 
putere extrem de mică (5—10 kilo- 
tone) pot fi detectate în afara teri
toriului chiar al unei țări mari. A- 
ceasta — a arătat el — o confirmă 
cercetările efectuate de centrul de 
cercetări științifice atomice englez 
de la Harwell. De altfel, după cum 
se știe la începutul anului a fost 
efectuată pentru prima oară în 
U.R.S.S. o explozie nucleară sub
terană ; ea a fost imediat detectată 
de Comisia pentru energia atomică 
a S.U.A., — ceea ce a arătat că Sta
tele Unite dispun de un sistem de 
control adecvat pentru detectarea 
experiențelor subterane.

Și acum, ceva despre conferințele 
Pugwash și „cutiile negre“.

După cum se știe, ultimele două 
conferințe Pugwash, la care am luat 
parte, au avut loc la sfîrșitul lunii 
august și începutul lunii septembrie 
din acest an, la Cambridge și la 
Londra. In timpul discuțiilor din ca
drul conferinței de la Londra, la 
care au participat oameni de știință 
din zeci de țări, a apărut la un 
moment dat o propunere semnată 
de trei savanți sovietici (acad. I. E. 
Tamm, acad. L. A. Arțimovici, prof. 
U. V. Riznicenko) și de trei savanți 
din S.U.A. (prof. D. R. Inglis, prof. 
A. Rich, R. S. Leghorn), intitulată „O 
nouă apropiere în negocierile pen
tru interzicerea încercărilor nu
cleare".

în propunere, semnatarii arată că 
au căutat un compromis între cele 
două puncte de vedere privind con
trolul legat de interzicerea explozii
lor subterane. Ei au făcut aceasta 
pornind de la memorandumul celor 8 
țări neutre. Pe această bază, la con
ferința Pugwash s-a propus ca, 
în scopul facilitării unei înțelegeri, să 
fie folosite stații seismice automate, 
care funcționează fără personal de 
deservire și sînt astfel sigilate îneît 
rezultatele lor să nu poată fi falsi
ficate. Tocmai acestea sînt așa-nu-

COPENHAGA 20 (Agerpres). — 
La 18 decembrie a avut, loc la Le
gația R. P. Romîne din Copenhaga 
o conferință de presă consacrată ce
lei de-a 15-a aniversări a proclamă
rii R. P. Romîne, la care a vorbit 
însărcinatul cu afaceri ad-interim, 
Iosif Beseadovschi.

Au participat reprezentanți ai 
presei centrale și ai radioteleviziunii 
daneze, ai Departamentului de presă 
și informații al Ministerului Aface
rilor Externe danez, precum și ata
șați de presă ai unor misiuni diplo
matice.

într-unul din saloanele legației a 
fost organizată o expoziție de foto
grafii cu imagini din R. ?• Romînă, 
precum și un stand cu diferite pu
blicații romînești.

★

MOSCOVA 20 (Agerpres). — La 
librăria „Drujba", una dintre cele

Interviu televizat al președintelui S. U. A. -X
WASHINGTON 20 (Agerpres). — 

TASS transmite :
Presa americană a publicat textul 

interviului acordat de președintele 
J. Kennedy reprezentanților a trei 
din cele mai mari societăți de ra- 
dioteleviziune din S.U.A.

Făcînd bilanțul celor doi ani de 
cînd a preluat postul de președinte, 
J. Kennedy a declarat că proble
mele care stau în fața S.U.A. s-au 
dovedit a fi „considerabil mai difi
cile“ decît credea el, iar „posibi
litățile Statelor Unite de a rezolva 
aceste probleme sînt limitate”. 
Referindu-se la hotărîrea S.U.A. de 
a stabili blocada Cubei, președin
tele a făcut cunoscut că această ho- 
tărîre a fost adoptată după lungi 
discuții și consultări, în timpul că
rora consilierii săi au exprimat 
puncte de vedere diferite.

Kennedy a spus că raportul pre
zentat de N. S. Hrușciov la cea 
de-a doua sesiune a Sovietului Su
prem al U.R.S.S. este extrem de 
important. Vorbind despre perspec
tivele îmbunătățirii relațiilor so- 
vieto-americane în legătură cu slă
birea încordării în regiunea Mării 
Caraibilor, el a observat că această 
îmbunătățire poate veni „la timpul 
său“. După părerea președintelui 
„S.U.A. și Uniunea Sovietică, des
părțite printr-o distanță de mii de

Convorbirile Kennedy-Macmillan
NASSAU 20 (Agerpres). După pri

ma zi a tratativelor purtate în ca
pitala coloniei engleze Bahamas, 
Nassau, între președintele S.U.A., 
Kennedy, și primul ministru al Marii 
Britanii, Macmillan, purtătorii de cu- 
vînt ai celor două delegații au orga
nizat o conferință de presă. Răspun- 
zînd la întrebările ziariștilor, purtă
torul de cuvînt englez, Harold Evans, 
a declarat că cei doi oameni de stat 
au abordat problema viitorului ra
chetei „Skybolt“. care constituie o- 
biectul unei puternice controverse în
tre Statele Unite și Marea Britanie 
și situația din Congo.

Evans—transmite Agenția Associa
ted Press — a făcut și o scurtă de
clarație în care a arătat că președin
tele Kennedy și primul ministru 
Macmillan „au căzut de acord în a 
aprecia că în Congo există un peri- 

mitele „black-boxes“ („cutiile ne
gre") despre care se scrie atîta în 
presa internațională.

ÎNTREBARE : In lumina acestor 
date științifice, cum apreciați propu
nerile prezentate la Geneva de dele
gația sovietică și care au fost susți
nute de delegația romînă și de alte 
delegații ?

RĂSPUNS : Este cunoscut că, pe 
baza acestor date, delegația U.R.S.S. 
la conferința de la Geneva a for
mulat propunerea ca pe lingă mij
loacele naționale de detectare a 
fenomenelor seismice — în fond su
ficiente — să fie folosite și stațiuni
le seismice automate („cutiile ne
gre“). în plus, U.R.S.S. s-a arătat 
gata să permită, în caz de nevoie, 
accesul membrilor unui centru inter
național pentru instalarea, înlocui
rea și transportarea aparaturii res
pective. Această inițiativă a arătat 
calea ieșirii din impas și a oferit 
posibilitatea realizării rapide a 
unui acord reciproc acceptabil.

In general această inițiativă a 
avut un larg ecou. In leqătură cu 
un studiu întocmit de prof. Markus 
Bath (Suedia) de la Universitatea 
din Upsala și difuzat la Geneva, a- 
genția „France Presse" constata : 
„în cercurile competente din preaj
ma conferinței se subliniază că a- 
ceste concluzii par să demonstreze 
utilitatea cutiilor negre de înregis
trare".

Cu toate acestea, reprezentanții 
puterilor occidentale — S.U.A. și An
glia — deși au afirmat că propune
rea sovietică merită toată atenția, 
s-au menținut pe vechile poziții 
și au încercat s-o împotmolea
scă în discuții cu caracter teh
nic care s-ar putea prelunqi la 
nesfîrșit și ar putea duce la un 
impas total. In schimb, dacă s-ar 
cădea de acord asupra principiului 
ar fi mult mai lesne să se pună la 
punct unele detalii cum ar fi, de pil
dă, cele privitoare la utilajul „cutii
lor negre“. Poziția puterilor occiden
tale de pînă acum arată lipsa do
rinței lor de a se ajunge la un acord 
pentru interzicerea armelor nuclea
re, astfel ca după 1 ianuarie 1963 să' 
nu mai aibă loc nici un fel de ex
periențe — așa cum a preconizat 
rezoluția O.N.U.

Opinia publică Iubitoare de pace 
așteaptă și cere ca puterile oc
cidentale să se situeze pe po
ziții mai realiste, așa îneît posibi
litățile existente pentru soluționarea 
acestei probleme de importanță vi
tală să fie transformate în realitate. 

mai cunoscute librării din Moscova, 
are loc o decadă a cărții în cadrul 
căreia sînt expuse volume editate 
în țările socialiste.

Secția de cărți editate în R. P. 
Romînă expune un mare număr de 
titluri de lucrări în limbile ropzînă 
și rusă. După cum au declarat - , ■ 
bliografii librăriei, numeroși cuth- 
părători solicită ediția de versuri 
ale lui Mihail Eminescu, iar specia
liștii sovietici se interesează îndea
proape de lucrările științifice edi
tate în țara noastră.

Amatorii de artă au la dispozi
ție lucrări în limba rusă închinate 
marilor noștri pictori — Aman, Ro
senthal, Grigorescu. Se vînd cu 
repeziciune și monografiile cu 
fotografii în culori ale Bucureștiu- 
lui și altor orașe din R. P. Romînă, 

mile pe uscat și pe apă, sînt țări 
bogate, cu popoare foarte energice", 
care pot trăi în pace între ele.

Președintele a fost întrebat dacă 
consideră că o „conferință la nivel 
înalt va fi utilă într-un viitor apro
piat“. Declarînd că întîlnirea de la 
Viena dintre el și șeful guvernului 
sovietic a fost utilă, John Kennedy 
a adăugat : „Totuși, nu cred că 
trebuie să revenim la aceasta pînă 
nu ne vom convinge într-adevăr că 
a fost netezită calea noastră pentru 
un acord cu privire la experiențele 
nucleare sau cu privire la dezarma
re, sau pentru o înțelegere direct în 
Europa. Tocmai aceasta dorim noi. 
După cum am mai spus, în prezent, 
pentru noi a început o perioadă prea 
serioasă ca să existe încordare sau 
să tindem spre existența încordării 
în relațiile dintre Uniunea Sovietică 
și Statele Unite..."

Kennedy a spus că în prezent 
S.U.A. cheltuiesc în scopuri militare 
cel mai mare procent din alocările 
bugetare în comparație cu aliații 
lor. în străinătate se află un nr- 
lion de soldați americani. S.U.A., a 
declarat președintele, suportă 30 la 
sută din cheltuielile pentru „infra
structura” N.A.T.O., ceea ce repre
zintă, aproximativ 3 miliarde de 
dolari, care fac să sporească defi
citul balanței lor de plăți.

col serios de agravare a situației. 
Cei doi oameni de stat, continuă de
clarația, .consideră drept un element 
importarit pentru soluționarea pro
blemei congoleze necesitatea unui 
acord privind împărțirea beneficiilor 
între Katanga și guvernul central 
congolez“.

O nouă conferință de presă a fost 
organizată cîteva ore mai tîrziu cînd 
purtătorul de cuvînt al Casei Albe 
a anunțat că președintele Kennedy și 
primul ministru Macmillan au hotărît 
să prelungească cu încă o zi convor
birile lor. El a adăugat că primul 
ministru al Canadei, Diefenbaker, 
care va sosi vineri la Nassau, va a- 
vea întrevederi cu Kennedy și Mac
millan. Purtătorul de cuvînt al Ca
sei Albe a făcut cunoscut că un 
comunicat final asupra tratativelor 
va fi dat publicității în seara de 21 
decembrie.

★
Prelungirea conferinței Kennedy- 

Macmillan este pusă de presă pe 
seama divergențelor dintre S.U.A. și 
Anglia. Iată ce scriu comentatori 
americani influenți :

„Este greu ca doi aliați să poată 
avea în problemele comune pentru 
ei divergențe mai mari decît cele 
existente între Anglia și Statele 
Unite” (Marguerite Higgins).

„Alianța occidentală trece prin di
sensiuni impresionante. ...Dovezile 
scăderii totale a încrederii dintre 
aliați sînt prea evidente” (Joseph 
Alsop).

Pentru a se evita o ruptură — 
arată comentatorii occidentali — la 
Nassau se elaborează diferite for
mule menite să salvgardeze „coeziu
nea atlantică”. Una din ele este ideea 
președintelui Kennedy de a încadra 
forța de descurajare britanică în 
N.A.T.O. dar, agenția France Presse 
subliniază că „această soluție a fost 
pînă în prezent respinsă de Mac
millan”.

Agențiile de presă occidentale a- 
firmă că la Nassau, Macmillan este 
nevoit de fapt „să lupte pentru viața 
sa politică”. Comentînd situația în 
care se găsește premierul britanic, 
ziarul londonez „Daily Mirror” scrie 
cu ironie : „Macmillan este ca un om 
cu o pușcă goală cerșind gloanțe și 
care, atunci cînd le obține, declară 
că vrea să acționeze de unul singur. 
El este un arcaș cu arc, dar fără 
săgeți, un ostaș cu teacă, dar fără 
sabie”.

Reacjia Londrei fafă 
de hotărîrea S. U A. de a 
trimite o misiune militară 

în Congo
Exprimând nemulțumirea Londrei 

în legătură cu faptul că S.U.A. a 
hotărît să trimită o misiune militară 
în Congo în mod unilateral, (ără a 
se consulta cu Anglia, coresponden
tul din Nassau al ziarului „Times” 
scrie : „Englezii au temeri că în ul
tima analiză pentru a se exercita 
presiuni asupra Katangăi vor fi 
luate măsuri care vor depăși limi
tele rezoluțiilor O.N.U. existente”. în 
afară de aceasta, Anglia se teme că 
rezolvarea „americană” a problemei 
katangheze, prin intermediul ames
tecului militar direct al S.U.A. în 
treburile interne ale Congoului, va 
intensifica in această țară influența 
capitalului monopolist american, 
care va afecta interesele Angliei în 
Katanga, unde aceasta are investite 
capitaluri foarte importante.
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