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Realizări aie constructorilor din transporturi

O vizită fructuoasă
Vizita în Iugoslavia a delegației de 

stat a Republicii Populare Romîne, 
condusă de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, la invitația președin
telui R.S.F. Iugoslavia, tovarășul 
Iosip Broz Tito, manifestările prile
juite de ea, cuvîntăriîe conducători
lor celor două state au fost urmărite 
cu viu interes în țara noastră, iar 
rezultatele ei rodnice întîmpinate 
cu satisfacție de poporul romîn.

Primirea plină de căldură și cor
dialitate făcută solilor poporului 
romîn în capitala Iugoslaviei ca și 
în celelalte localități vizitate, bucu
ria sinceră cu care au fost întîmpi- 
nați în întreprinderile industriale, 
gospodăriile agricole, instituțiile 
științifice și culturale, aclamațiile și 
fețele zîmbitoare ale oamenilor 
muncii din mulțimea care a ținut 
pretutindeni să salute pe oaspeți. — 
toate au constituit o expresie vie a 
sentimentelor de sinceră prietenie și 
stimă tovărășească față de poporul 
romîn, care la rîndul său nutrește 
aceleași calde sentimente 
poporul frate iugoslav.

Prietenia popoarelor noastre, cu 
vechi rădăcini istorice, are astăzi o 
temelie trainică — orînduirea socia
listă și lupta pentru țelul comun : 
construirea socialismului și apăra
rea păcii. Vizita în Iugoslavia a de
legației de stat a R. P. Romîne a 
adus o contribuție de seamă la dez
voltarea acestei prietenii, a relațiilor 
de colaborare dintre cele două țări, 
corespunzător intereselor celor două 
popoare vecine și prietene, cît și in
tereselor generale ale tuturor for
țelor care militează pentru triumful 
cauzei socialismului și păcii.

După cum este cunoscut, cu pri
lejul vizitei a avut loc semnarea 
acordului privind construirea în 
comun a sistemului hidroener
getic și de navigație Porțile de 
Fier. Construcția acestui grandios 
complex hidroenergetic — expresie 
a forței economice sporite de care dis
pun astăzi țările noastre — va mări 
simțitor potențialul lor energetic, va 
contribui la asigurarea satisfacerii 
de perspectivă a cerințelor mereu 
crescînde de energie electrică. Așa 
cum s-a arătat în cursul vizitei, 
„Cazanele“ Dunării vor fi transfor
mate într-un bogat izvor de energie 
electrică, de lumină și forță în fo
losul ambelor popoare, iar viitorul 
baraj va deveni o punte a prieteniei 
între ele. Acordul și celelalte docu
mente privind construirea și ex
ploatarea hidrocentralei și a siste
mului hidroenergetic sînt o expre
sie a respectării principiului depli
nei egalități între Romînia și Iugo
slavia în valorificarea acestei im
portante surse hidroenergetice de pe 
teritoriul lor.

Totodată, aceste amenajări vor 
îmbunătăți considerabil condițiile de 
navigație pe marea arteră interna
țională de comunicație care este 
Dunărea, vor asigura o importantă 
sporire a traficului fluvial, mijloc de 
transport din cele mai ieftine, spre 
folosul tuturor țărilor interesate, 
problemă în legătură cu care cele 
două țări se află în contact cu gu
vernele celorlalte țări dunărene.

Rezultatele rodnice ale vizitei de
legației romîne și-au găsit expresie 
în Comunicatul comun semnat la 
Belgrad, important document al le
găturilor de prietenie romîno-iugo- 
slavc. în cadrul convorbirilor pur
tate într-o atmosferă tovărășească, 
de cordialitate și înțelegere reci
procă, cele două delegații au cons
tatat cu satisfacție că relațiile dintre 
R. P. Romînă și R. S. F. Iugoslavia 
se dezvoltă cu succes. în vederea 
lărgirii curente și de lungă durată a 
acestei colaborări, delegațiile au 
convenit asupra necesității de a se 
depune eforturi pentru mărirea vo- 
lubaului și îmbunătățirea structurii 
schimbului de mărfuri, a colaborării 
economice în producția industrială, 
în domeniul transporturilor și tele
comunicațiilor, a colaborării teh- 
nico-științifice ; vor fi examinate 
măsurile necesare pentru interco
nectarea sistemelor energetice ale 
celor două țări. Un rol important în 
realizarea acestor obiective va a- 
vea organul permanent a cărui cre
are a fost hotărîtă — comisia mix
tă de colaborare economică.

Pentru prietenia dintre țări și 
popoare există o cale bună : cunoaș
terea reciprocă. încheierea unor 
convenții și înțelegeri pentru dez
voltarea schimburilor culturale și 
științifice, a schimburilor între or- 
grȚ.'âzațiile obștești, a turismului 
etc. vor contribui la adîncirea re
lațiilor de bună vecinătate și la 
lărgirea colaborării prietenești ro
mîno-iugoslave.

în timpul vizitei, din partea Iugo
slavă s-a dat o înaltă apreciere e- 
forturilor pe care le depune Repu-

față de

blica Populară Romînă pe arena in
ternațională pentru a aduce o con
tribuție cît mai mare la menținerea 
păcii și soluționarea problemelor 
majore ale vieții internaționale ; la 
rîndul ei, delegația noastră a arătat 
că poporul romîn prețuiește contri
buția pe care Iugoslavia o aduce la 
afirmarea principiilor coexistenței 
pașnice, la promovarea unor relații 
de înțelegere și la întărirea păcii — 
obiective pentru care militează R.P. 
Romînă ca și celelalte țări socialis
te. în cursul schimburilor de vederi, 
conducătorii celor două state au con
statat cu satisfacție acordul deplin 
în problemele principale ale vieții 
internaționale, cum sînt problemele 
asigurării păcii și realizării coexis
tenței pașnice, dezarmării generale și 
totale, lichidării colonialismului, eli
minării focarelor de încordare, re
zolvarea problemei germane etc. 
Sprijinind orice acțiune concretă, 
orice măsură practică menită să 
ducă la destindere, popoarele ro
mîn și iugoslav consideră că lupta 
pentru pace și rezolvarea pe cale 
pașnică a problemelor internațio
nale reprezintă cea mai importan
tă sarcină a tuturor forțelor pro
gresiste și iubitoare de pace, în pri
mul rînd a țărilor socialiste. Toc
mai de aceea, cele două țări consi
deră că trebuie să se depună în 
continuare toate eforturile pentru 
ca pasul spre destindere făcut prin 
încheierea tratatului de la Mosco
va cu privire la interzicerea expe
riențelor nucleare în trei medii să 
fie nu numai menținut, ci și conso
lidat.

Hotărîte să-și aducă și în viitor 
contribuția la destindere, la realiza
rea unei înțelegeri între statele din 
sud-estul Europei, R. P. Romînă și 
R.S.F. Iugoslavia vor depune toate 
eforturile pentru realizarea unei în
țelegeri privind transformarea Bal
canilor într-o zonă a păcii, a bunei 
vecinătăți și colaborării multilate
rale.

în interesul măreței cauze a li
bertății și independenței tuturor po
poarelor, al cauzei păcii, cele două 
țări și-au exprimat solidaritatea cu 
mișcarea de eliberare a popoarelor, 
s-au pronunțat pentru sprijinirea 
multilaterală a noilor state indepen
dente, în vederea progresului lor 
economic și social, pentru lichidarea 
cît mai grabnică a tuturor forme
lor de colonialism și neocolonialism, 
în comunicat este consemnată 
totodată necesitatea adoptării unor 
măsuri care să favorizeze dezvolta
rea multilaterală a relațiilor eco
nomice internaționale, bazate pe e- 
galitate și avantaj reciproc, subli- 
niindu-se importanța viitoarei con
ferințe a O.N.U. pentru comerț și 
dezvoltare.

Schimbul tovărășesc de păreri 
privind problemele mișcării munci
torești internaționale în lupta pen
tru pace și socialism a prilejuit sub
linierea de către cele două delegații 
a necesității depunerii unor efor
turi continue pentru întărirea uni
tății acesteia, a unității tuturor for
țelor socialismului și progresului, 
pe baza egalității în drepturi și a 
examinării principiale a deosebiri
lor de păreri care pot apărea în 
anumite probleme.

Epoca noastră a deschis largi 
perspective și, în același timp, pune 
sarcini complexe, de o deosebită 
răspundere țărilor socialiste, clasei 
muncitoare internaționale, tuturor 
forțelor progresului social, democra
ției și păcii. Acțiunea unită a tutu
ror țărilor socialiste, coeziunea miș
cării comuniste sub steagul mar- 
xism-leninismului, al internaționa
lismului proletar, unitatea de luptă a 
mișcării muncitorești, a clasei mun
citoare internaționale și mișcării de 
eliberare națională a popoarelor, a 
tuturor statelor iubitoare de pace, a 
întregului front mondial al forțelor 
care militează pentru pace și demo
crație — aceasta este chezășia pro
gresului social și a victoriei cauzei 
păcii în lumea întreagă.

în comunicat este consemnată 
acceptarea cu plăcere de către pre
ședintele I. B. Tito, secretar general 
al Uniunii Comuniștilor din Iugo
slavia, a invitației adresate de tova
rășul Gh. Gheorghiu-Dej, condu
cătorul delegației noastre, de a vi
zita R. P. Romînă ; poporul nostru 
va întîmpina cu căldură și ospitali
tate pe solul poporului iugoslav 
prieten.

Oamenii muncii din țara noastră 
salută cu satisfacție rezultatele vi
zitei făcute de delegația de stat a 
R. P. Romîne în R.S.F. Iugoslavia, 
cu convingerea că schimburile de 
vederi și acordurile încheiate vor 
contribui la întărirea prieteniei și 
colaborării romîno-iugoslave, în in
teresul celor două popoare, al cauzei 
păcii și socialismului în lume.

Se extinde tehnologia
modernă

BRAȘOV (coresp. „Scînteii“). — 
în scopul economisirii metalului, în 
secția forjă a Uzinelor de tractoare 
se folosește procedeul de forjare a 
pieselor prin extruziune. Metalul este 
deformat plastic prin trecerea lui 
forțată prin orificiul unei matrițe. 
Forja uzinei a fost dotată în acest 
scop cu prese și dispozitive speciale. 
Recent, două noi repere — butuc și 
bucșă — au început să fie executate 
pe maxiprese, în felul acesta reali- 
zîndu-se o economie de 2,100 kg oțel 
aliat pe tractor. Prin noul procedeu 
se execută în prezent 4 repere. Aceas
ta a dus la reducerea consumului de 
metal pe tractor cu 5,500 kg, la re
ducerea rebuturilor și a manoperei 
de uzinare.

In abataje
BAIA MARE (coresp. „Scînteii“). 

La exploatarea minieră Baia Sprie 
au fost terminate lucrările de con
strucții miniere în vederea montării 
și dării în funcțiune a unui venti
lator principal cu o capacitate 
3 000 metri cubi pe minut. Darea 
exploatare a acestui ventilator 
duce la îmbunătățirea aerajului în 
partea vestică a minei, care cuprin
de 5 orizonturi în funcțiune. La a- 
ceeași mină se lucrează la săparea 
unui puț orb între orizonturile XI și 
XII, care va îmbunătăți aerajul în 
extremitatea estică a minei. De la 
începutul anului și pînă în prezent, 
în bazinul minier maramureșean a 
fost mecanizat complet aerajul prin
cipal la mina Săsar și au început 
lucrări la minele „9 Mai“, Cavnic, 
Herja și Burloaia. în vederea îmbu
nătățirii aerajului secundar al lo
cului de muncă, exploatărilor mi
niere din regiune li s-au repartizat 
numai în acest an 210 ventilatoare 
electrice tubuläre și 155 ventilatoare 
pneumatice. Toate exploatările mi
niere au fost dotate cu aparatura 
necesară pentru controlul aerajului.

Produse și economii
peste plan

Fôlosmd rafimiÆsS utilajele
TIMIȘOARA (co

resp. „Scînteii"). — U- 
zinele textile din Arad 
au fost dotate în acest 
an cu 150 de războaie 
de țesut automate, 6 
ringuri, 3 fleyere 
mare întindere șt 
tele. Colectivul 
muncă al acestei 
treprinderi a pus 
accent deosebit pe 
losirea cît mai bună a 
tuturor utilajelor.

In urma luării unor 
măsuri tehnico-orga-

de 
al
de 
în- 
un 
fo-

nizatorice, printre care 
întrajutorarea la lo
cul de muncă, execu
tarea de reparații ra
pide la utilaje etc., 
la secția filatură indi
cele de utilizare a fu
selor vechi a crescut 
de la începutul anului 
cu 32 kilo-numere pe 
1 000 fuse-oră. La im
primerie s-a obținut 
un indice de 747 m l 
de material pe mași- 
nă-oră, față de 740 m l 
cit a fost planificat.

Prin atingerea acestor 
indici, sarcina de creș
tere a productivității 
muncii pe uzină a fost 
îndeplinită în propor
ție de 101,6 la sută, 
dîndu-se peste plan 
166 000 m țesături de 
bumbac și 57 100 kg 
fire. Economiile obți
nute prin reducerea 
prețului de cost se ri
dică la peste 840 000 
lei, iar beneficiile pla
nificate au fost reali
zate integral.

de 
în 
va

CRAIOVA (coresp. „Scînteii“). — 
Colectivul Combinatului de indus
trializare a lemnului din Tg. Jiu a 
anunțat că sarcinile planului și an
gajamentele luate pe anul în curs au 
fost îndeplinite. De la începutul a- 
nului, productivitatea muncii a cres
cut cu 4,5 la sută. In 10 luni s-au 
realizat peste prevederile planului 
mobilă, parchete, plăci aglomerate 
și alte produse în valoare de peste 
9 milioane lei, economii de 1 100 000 
lei Ia prețul de cost față de 600 000 
lei cît era angajamentul. Pînă în 
prezent, alte 22 de întreprinderi și 
unități economice din regiunea Ol
tenia, printre care Direcția regiona
lă a navigației civile Tr. Severin, 
Fabrica de ciment Gura Văii, între
prinderea forestieră din Caracal și 
altele și-au îndeplinit planul anual 
de producție.

Unități comerciale moderne
Unitățile de con

strucții din Ministerul 
Transporturilor și Te
lecomunicațiilor au e- 
xecutat în acest an a- 
proximativ 570 de lu
crări: poduri, drumuri, 
cheiuri portuare, linii 
de radiorelee și de 
telecomunicații etc.

Majoritatea obiective
lor au primit la re
cepție calificativul 
„foarte bine“, iar u- 
nele „excepțional“. La 
lucrările de terasa- 
mente au fost folosite 
noi utilaje de să
pat, nivelat și talu
zat, care au permis

depășirea indicilor de 
extindere a mecaniză
rii cu peste 9 la sută. 
In construcția poduri
lor și la executarea 
fundațiilor adinei au 
fost folosite coloane 
prefabricate, iar pode
țele au fost construite 
integral din prefabri
cate.

Mașină pneumatică 
pentru semănatul florii-soarelui

IAȘI (coresp. „Scînteii“). — Pes
te 160 de unități ale comerțului de 
stat și ale cooperației meșteșugă
rești din orașul Iași au fost reno
vate sau modernizate. în blocuri
le din Piața Unirii, în cartierele 
Tudor Vladimirescu, 
altele au apărut mari unități 
desfacere pentru produse 
tare, textile, încălțăminte 
complex comercial cu 6 
ne în cartierul Țicău 
în cartierul Socola, cu o suprafață 
de 1 200 de metri pătrați, au 
date în folosință în acest an.

Păcurari și 
de 

alimen- 
etc. Un 
magazi- 
și altul

fost

Se dezvoltă și rețeaua comercia
lă în regiune. Un complex co
mercial modern s-a dat în folo
sință la Pașcani. în ultimii patru 
ani în mediul urban din regiunea 
Iași s-au construit localuri noi 
pentru comerțul de stat în supra
față de 
pătrați, 
unități 
late.

în fotografie : Noul 
mercial clin cartierul Socola, 
Iași.

aproape 10 000 
în care s-au 
comerciale

de metri 
deschis 55 de 
modern uti-

complex co- 
orașul

Specialiști ai Insti
tutului de cercetări 
pentru cereale și 
plante tehnice au ex
perimentat cu bune 
rezultate însămînța
rea florii-soarelui cu 
mașina pneumatică. 
Folosindu-se sămînța 
sortată s-a realizat la 
semănat cu numai 4 
kg de floarea-soarelui, 
față de 18—20 kg cît

se utiliza pînă acum, 
o densitate optimă de 
35 000 plante la hec
tar. însămînțarea s-a 
făcut bob cu bob la 
distanțe de 80 X 30 
cm. Plantele au răsă
rit uniform și au 
crescut viguros din 
primele zile. Produc
ția realizată a depă
șit 3 500 kg la ha, fi-

ind cu 500 kg mai 
mare decît aceea de 
pe terenurile unde 
s-a semănat cu ma
șinile obișnuite. Folo
sită la însămînțarea 
florii-soarelui pe în
treaga suprafață culti
vată, noua mașină 
va aduce anual eco
nomii mari de să- 
mînță.

(Agerpres)
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Lucrări în
UNITĂȚI FRUNTAȘE LA PLAN

TATUL POMILOR. Gospodăriile 
colective din raionul Rm. Vîlcea, 
regiunea Argeș, au plantat în aceas
tă toamnă cu pomi fructiferi 1 030 
hectare, pe terenuri în pantă, im
proprii pentru cultura cerealelor și 
a altor plante de cîmp. Cele mai 
mari suprafețe au fost plantate în 
gospodăriile colective din Bercioiu
— 59 ha, Buleta — 57 ha, Bălcești
— 40 ha etc.

Colectiviștii din raion execută lu
crări de terasare și mobilizare a so
lului din livezi. Pe 750 de hectare ei 
au amenajat agroterase pe curbele 
de nivel cu ajutorul plugului reversi
bil, iar pe alte 600 hectare, terase 
individuale în formă de potcoavă. 
Au fost încorporate în sol peste 1 000 
tone gunoi de grajd. Se lucrează și 
la protejarea pomilor împotriva ro
zătoarelor. Fruntașe la executarea 
acestor lucrări sînt gospodăriile co
lective din Călimănești, Bujoreni, 
Budești.

PLANTĂRI DE POMI. în aceste 
zile, în zonele de deal din Banat se 
lucrează intens la plantarea pomi
lor. Numai în raionul Caransebeș 
au fost plantate diferite specii de 
pomi fructiferi pe o suprafață de 
pește 850 hectare. Suprafețe însem
nate au fost plantate și în raioanele 
Moldova Nouă, Lugoj etc.

ÎNGROPATUL VIȚEI DE VIE 
PENTRU IARNĂ. După terminarea 
culesului, munca în vii n-a încetat. 
In toate gospodăriile de stat și gos
podăriile colective cu caracter viti
col din regiunea Galați se execută 
în aceste zile îngropatul pentru iar
nă și completarea golurilor. Munci
torii gospodăriei de stat Panciu au 
terminat îngropatul viei și aratul pe 
1 575 ha. Cele mai bune rezultate au 
fost obținute de brigăzile conduse de 
Petruș Tomescu și Nicolae Sava. în
gropatul viței de vie se apropie de 
sfîrșit și la gospodăriile de stat Co- 
tești, Odobești, Dragosloveni și 
Ivești.

VIITOARELE LIVEZI ȘI VII 
ALE RAIONULUI ORĂȘTIE. — In 
raionul Orăștie sînt condiții bune 
pentru dezvoltarea pomiculturii și 
viticulturii. In această toamnă se 
plantează 130 ha cu pomi. Pentru 
asigurarea materialului săditor po
micol stațiunea experimentală Geoa- 
giu livrează anual 100 000—150 000 
bucăți pomi altoiți din soiurile raio- 
nate. Numai în toamnă stațiunea a 
asigurat 64 000 de bucăți. Materialul 
săditor viticol se produce în școlile 
de viță din Geoagiu, Bobîlna, Băcă- 
inți, Balomir. In acest an s-au altoit 
2 558 000 bucăți de vițe.

In vederea plantării pomilor s-au 
asigurat gospodăriilor colective cre
dite pentru cumpărarea materialului 
săditor, s-au pichetat 46 ha, iar pe 
o suprafață de 22 ha au fost săpate 
gropi. Față de suprafața prevăzută 
a fi plantată, realizările sînt mici. 
Pentru a grăbi plantatul este necesar 
ca timpul să fie mai bine folo
sit. (De la Șidonia Mureșan, cores
pondent voluntar).

Consfătuire la
La Combinatul de 

cauciuc sintetic și pro
duse petrochimice din 
Onești a avut loc prima 
consfătuire de automati
zare și tehnica măsură
rii, organizată de Minis
terul Industriei Petrolu
lui și Chimiei. Au parti
cipat reprezentanți din 
36 de întreprinderi, de
legați din unele institu
ții centrale și institute

de proiectări. S-au dez
bătut probleme ale au
tomatizării și tehnicii 
măsurării din cadrul în
treprinderilor Ministeru
lui Industriei Petrolului 
și Chimiei, ale recrutării 
și pregătirii cadrelor, 
probleme tehnice legate 
de exploatarea insta
lațiilor de automati
zare etc. Cu acest prilej, 
delegații au vizitat cele

Onești
Borzești 
de cau- 
produse 
Combi-

două mari combinate 
de la Onești și
— Combinatul 
ciuc sintetic și 
petrochimice și
natul chimic, interesîn- 
du-se despre modul 
de funcționare a apara
turii automate, a insta
lațiilor celor două mari 
unități, (de la Gr. Guță 
coresp. voluntar).

Fabrica de acid azotic a Combinatului chimic din Făgăraș a produs 
de la începutul anului peste 4 000 tone de acid azotic peste plan. în 
fotografie : Vedere exterioară a Fabricii de acid azotic Făgăraș.

(Foto : AGERPRES)
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Brigăzi de medici la sate
GALAȚI (coresp. „Scînteii“). — 

în vederea educării sanitare a 
populației, Comitetele de cultură 
și artă orășenesc și raional Brăila 
au luat inițiativa formării unor 
brigăzi de medici, care se depla
sează periodic în satele raionului. 
Aici ei țin conferințe pe teme me
dicale și dau răspunsuri la dife
rite întrebări puse de colectiviști. 
Recent medicii din brigăzi s-au 
întîlnit cu colectiviști din comu
nele Vădeni, Tudor Vladimirescu, 
Salcia, Traianu și altele.

în comunele Salcia și Tudor Vla
dimirescu, medicii după ce au răs
puns la întrebările colectiviștilor, 
au dat consultații și au efectuat 
numeroase examene medicale.

în comunele Baldovinești și Tra
ianu brigăzile de medici au fost 
însoțite și de echipe artistice de 
amatori din întreprinderile orașu
lui, care au prezentat programe pe 
scenele căminelor culturale.

Acțiuni ale tineretului
ORADEA (coresp. „Scînteii“). In 

orașele și satele regiunii Crișana, 
tineretul a participat larg, în acest 
an, la acțiunea de plantări a po
milor fructiferi și ornamentali. 
Pînă în prezent s-au plantat peste 
127 000 de pomi. S-au efectuat și 
lucrări de împădurire pe 280 de 
hectare, de îngrijire a arboreților 
pe 3 260 hectare și lucrări de com
batere a dăunătorilor pe 589 hec
tare.

Un mare număr de tineri au fost 
antrenați la lucrările de îmbună
tățiri funciare.

De la începutul anului, tinerii de 
la orașe și sate au colectat și pre
dat I.C.M.-ului 4 773 tone fier 
vechi. S-au evidențiat în această 
acțiune tinerii din orașul Oradea.

Economiile realizate de tineri 
prin efectuarea muncilor patrio
tice din acest an se ridică la 
7 400 000 lei.

La gospodăria colectivă din Drajna de Sus, raionul Teleajen, regiunea Ploiești, se lucrează intens la plantarea 
pomilor și la întreținerea livezilor tinere. în fotografie: o parte din noile plantații.
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Ancheta noastră în cîteva întreprinderi din regiunea Bacău

A mai rămas 
cu eforturile ce se 
sarcinilor de plan 
Bacă.u se desfășoară pregătiri intense pentru producția anului viitor.

Pentru a cunoaște ce măsuri s-au luat în vederea întîmpinării 
noului an, corespondentul nostru din regiunea Bacău, N. Mocanu, 
s-a adresat unor conducători de întreprinderi cu întrebarea : Cum 
v-ați pregătit pentru producția anului viitor?

Redăm mai jos răspunsurile primite.

o lună pînă la sosirea noului an. Paralel 
depun pentru îndeplinirea în mod exemplar a 
pe anul în curs, în întreprinderile din regiunea

Atingerea capacităților de 
proiectate

Combinatul de îngrășăminte azo
toase-Roznov se găsește în primul 
an de activitate productivă. Timpul 
care s-a scurs de la intrarea lui în 
funcțiune a fost pentru colectivul 
nostru o perioadă de acomodare, de 
încercare și verificare a instalațiilor 
si utilajelor.

Anul 1964 este pentru noi anul 
atingerii unei producții cu 60 la 
sută mai mare față de anul în curs. 
Colectivul nostru s-a pregătit temei
nic pentru atingerea acestui o- 
biectiv. încă pe la începutul trimes
trului al III-lea am format un co
lectiv care a analizat căile și posibi
litățile menite să asigure atingerea 
capacităților proiectate. Pe baza 
propunerilor făcute, conducerea 
combinatului a întocmit un plan de 
măsuri, dintre care multe au și fost 
aplicate în viață, Principalele se re
feră la perfecționarea procesului 
tehnologic, ridicarea nivelului de 
pregătire profesională a muncitori
lor și tehnicienilor etc. După cum 
este firesc, atenția noastră a fost în
dreptată spre instalațiile „cheie“, 
hotărîtoare pentru producție. Așa, 
de exemplu, lucrările de completare 
a instalațiilor ce se execută în pre
zent la fabrica de amoniac vor asi
gura anul viitor un spor de produc
ție la amoniac de 43 000 tone față 
de 1963. Prin aceasta se creează con
diții pentru sporirea producției de 
azotat de amoniu. Tot în scopul mă
ririi producției de amoniac a fost 
sporită și capacitatea cabinelor de

producție

ce a dus la creștereaspălare, ceea 
debitului de gaz.

Se știe că într-o unitate ca a 
noastră compresoarele sînt utilaje 
de bază pentru producție. Pe baza 
unui studiu am ajuns la concluzia 
că aducînd unele modificări com
presorului nr. 3 de gaz convertit 
vom putea obține un spor simțitor 
a capacității lui de producție. Mă
rind diametrul cilindrelor s-a asi-

gurat o echilibrare mai bună a ca
pacității compresorului, ceea ce a 
dus la mărirea randamentului lui.

O altă modificare importantă 
realizată recent este montarea fil
trelor în fața treptei a 4-a a com- 
presoarelor de gaz convertit.' în fe
lul acesta se asigură o mai mare 
siguranță în exploatare, mărin- 
du-se și ciclul intre două revizii.

In cursul lunilor următoare vom 
continua să aplicăm și alte măsuri. 
Prin montarea unui cristalizator la 
instalația de uree se va asigura un 
spor de producție de 20 tone zilnic. 
Prin dublarea conductei de apă pen
tru răcire vom asigura o funcționa
re normală a instalațiilor, iar mon
tarea unei instalații de lichefiere a 
amoniacului va duce la eliminarea 
ștrangulărilor și deci la mărirea 
producției de amoniac. Aceasta în
seamnă mai multe îngrășăminte tri
mise agriculturii pentru creșterea 
producției de cereale.

Ing. ILARION BOTEZ 
director al Combinatului de în

grășăminte azotoase-Roznov

Proiectele de bună calitate predate la timp
Creșterea volumului de investiții 

ce revine Sfatului popular regional 
Bacău în anul viitor face ca și vo
lumul de proiectare a D.S.A.P.C.- 
Bacău să fie mult sporit față de a- 
nii precedenți. Deoarece de predarea 
mai devreme a documentației de
pinde intr-o măsură hotărîtoare rea
lizarea în bune condiții a lucrărilor, 
organizarea muncii pe șantiere, 
ne-am angajat să asigurăm docu
mentația tehnică pînă la sfîrșitul 
lunii decembrie pentru 80 la sută 
din lucrările anului viitor, urmind 
ca restul proiectelor să fie predate 
în cursul trimestrului I. Pentru lu
crările social-culturale documentația 
va fi predată în întregime în a- 
cest an.

In scopul unei bune desfășurări a 
lucrărilor de proiectare, îndată după 
cunoașterea obiectivelor planului de 
investiții, am încheiat grafice cu 
titularii de lucrări care pe lîngă ter
menele de predare a documentației 
pe faze, cuprind și sarcinile ce re-

vin beneficiarilor pentru asigurarea 
începerii la timp a proiectării. In 
urma măsurilor luate am putut tre
ce din timp la elaborarea documen
tației pentru noile construcții.

Pentru a preîntîmpina unele greu
tăți de care ne-am izbit anul trecut, 
cînd unii titulari de lucrări nu s-au 
ocupat din timp de asigurarea con
dițiilor de proiectare (lansarea co
menzilor, obținerea avizelor etc), la 
indicația comitetului regional
partid, sfatul popular regional a or
ganizat o ședință de lucru unde s-a 
analizat situația fiecărei lucrări 
parte, stabilindu-se sarcini și ter
mene concrete în vederea începerii 
proiectării. în prezent D.S.A.P.C. se 
găsește în posesia comenzilor pentru 
aproape întregul volum de lucrări.

La indicația organizației de partid 
ne-am propus să mărim procentul 
proiecte refolosibile. proiecte tip

de

în

de 
și

(Continuare în pag. III-a)
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Adunări de dări de seamă și alegeri în organizațiile de bază sătești

Nu numai hantri, ci și calitate
Printr-o bună organizare a mun

cii și folosirea judicioasă a capaci
tății de lucru a tractoarelor și a ma
șinilor agricole, S.M.T. Cuza Vodă, 
din raionul Călărași, își realizează 
și depășește an de an planul ; s-au 
înregistrat și însemnate economii. 
O atenție deosebită acordă mecani
zatorii executării lucrărilor agricole 
la timpul optim și la un nivel agro
tehnic superior.

De curînd, organizația de partid 
de aici s-a întrunit în adunarea ge
nerală de dare de seamă și alegeri. 
Darea de seamă și vorbitorii au a- 
rătat că organizația de bază și-a în
dreptat atenția spre munca politică 
și organizatorică desfășurată de 
membrii și candidații de partid în 
rîndurile mecanizatorilor. Principa
lele obiective au fost : executarea la 
timpul optim și la un înalt nivel a- 
grotehnic a tuturor lucrărilor agri
cole, reducerea prețului lor de cost, 
ridicarea continuă a calificării me
canizatorilor, creșterea răspunderii 
lor pentru sporirea producției agri
cole la hectar pe ogoarele celor 
nouă gospodării colective pe care le 
deservesc.

Organizația de partid a analizat 
periodic, îndeosebi înainte de înce
perea fiecărei campanii de lucru, 
cum este organizată munca mecani
zatorilor. Biroul organizației de 
bază a cerut conducerii S.M.T. să 
examineze la timp și cu întreaga a- 
tenție propunerile muncitorilor de 
îmbunătățire a organizării muncii. 
Au fost recondiționate diferite pie
se, ceea ce a contribuit la reducerea 
prețului de cost al reparațiilor. La 
bancul de rodaj și vopsitorie, unde 
lucrurile mergeau mai anevoie, s-a 
organizat lucrul în două schimburi. 
Datorită acestor măsuri, toate trac
toarele și mașinile agricole au fost 
reparate la timp și trimise la bri

găzi înainte de începerea lucrări
lor agricole.

O atenție deosebită s-a acordat ri
dicării calificării mecanizatorilor mai 
tineri și cu mai puțină experiență de 
muncă. Lucrările mai pretențioase — 
semănat, îngrijirea culturilor și re
coltat — au fost încredințate unor 
membri și candidați de partid cu 
practică îndelungată în producție.

Participanții la discuții au subli
niat că biroul organizației de bază 
s-a ocupat în permanență de acti
vitatea grupelor de partid din ca
drul brigăzilor de tractoare, punînd 
în fața lor ca obiectiv de seamă ex
ploatarea rațională a tractoarelor și 
a mașinilor agricole și executarea 
lucrărilor în termenul stabilit, după 
indicațiile inginerilor și tehni
cienilor agronomi.

„Un ajutor prețios — a arătat în 
adunare tov. Valeriu Voinea, șeful 
brigăzii de tractoare de la G.A.C. 
Călărașii-Vechi — au primit meca
nizatorii de la membrii de partid 
care activează nemijlocit în această 
brigadă. In ședințe ale grupelor de 
partid, la care au participat și mem
bri ai biroului organizației de bază, 
s-au dezbătut cu multă răspundere 
problemele referitoare la disciplină, 
calitatea lucrărilor, folosirea întregii 
capacități de lucru a tractoarelor și 
a mașinilor agricole“.

„Un rol important în executarea 
lucrărilor agricole la timp — a pre
cizat tov. Ion Ivanciu. mecanic de 
atelier — a avut pregătirea profe
sională a muncitorilor în perioada 
de iarnă. Aceasta a dus la efectua
rea unor reparații de bună calitate 
.și la prelungirea duratei de funcțio
nare a mașinilor“.

Numeroși participanți la discuții 
au subliniat însemnătatea executării 
tuturor lucrărilor la un nivel agro
tehnic ridicat. Tractoristul Nicolaie 
Țînțăreanu a arătat că pe ogoarele

lucrate de el la G.A.C. Mircea Vodă 
s-a depășit, producția planificată la 
ha cu 200 kg grîu și peste 500 kg 
floarea-soarelui, deoarece s-a preo
cupat nu numai de realizarea nu
mărului de hantri planificați, ci 
mai ales de calitatea lucrărilor.

Tot mai mult s-a făcut simțită po
ziția hotărîtă a membrilor și a can- 
didaților de partid împotriva ma
nifestărilor de indisciplină și super
ficialitate în muncă ale unor me
canizatori. Un efect pozitiv l-a avut 
punerea în discuția grupelor de 
partid, în mod operativ, a unor 
abateri. Așa s-a procedat la grupele 
de partid 8 și 11, unde disciplina s-a 
îmbunătățit apoi simțitor.

Munca politică și-a arătat roa
dele. Majoritatea muncilor agricole 
au fost efectuate în timpul optim. 
In acest an s-a realizat un volum de 
lucrări de peste 150 000 de hantri. 
Toate culturile prășitoare, pe o su
prafață de peste 7 000 ha, au fost 
prășite de 2 și 3 ori cu cultivatorul 
și de 2 ori cu sapa rotativă. S-au 
recoltat cu combina aproape 8 000 
ha de cereale păioase etc.

Cele 9 gospodării agricole co
lective au depășit planul de produc
ție la majoritatea culturilor. Prin 
folosirea judicioasă a parcului de 
mașini și întreținerea lor la timp, 
S.M.T a realizat economii în va
loare de peste 1 300 000 lei.

Propunerile participanților la 
discuții și hotărîrile adoptate în 
adunarea generală de dare de seamă 
și alegeri ale organizației de bază 
de la S.M.T. Cuza Vodă, vor con
tribui la ridicarea la un nivel 
mai înalt a activității comuniștilor 
pentru pregătirea temeinică 'a me
canizatorilor și educarea lor în spi
ritul muncii socialiste.

FL. CEAUȘESCU 
coresp. „Scînteii“

La gospodăria colectivă din satul 
Valea Seacă, regiunea Dobrogea, au 
fost organizate 3 cercuri pentru 
cultura plantelor de cîmp și unul 
pentru creșterea animalelor. La a- 
ceste cercuri participă 123 de co
lectiviști. în fotografie : Inginera 
Nădejdea Lazăr, lector la cercul 
pentru cultura plantelor de cîmp, 
în timp ce predă lecția „Griul și ce
rințele lui“, exemplifică la tablă di
feritele noțiuni.

(Foto : A. CARTOJAN)

Deși scrisorile 
n-au fost publicate

Pentru noii locatari

Locatarii noilor blocuri de pe Aleea 
Trandafirilor din Tîrgoviște — ne re
lata un corespondent voluntar — aș
teaptă de cîteva luni deschiderea unui 
complex comercial la parterul acestor 
blocuri.

în legătură cu această sesizare, Sfa
tul popular al orașului Tîrgoviște ne-a 
răspuns că, pînă la sfîrșitul anului, 
complexul comercial va fi dat în folo
sință.

Mecanizarea oparațâSlor
de încărcare

Pare curios, dar creația sadove- 
niană, monument al literaturii na
ționale, n-a fost cercetată, în tre
cut, pe măsura dimensiunilor ei. 
S-au scris, evident, pagini critice 
felurite, mai toate cu caracter frag
mentar. Cu cîteva excepții, privi
rile de sinteză pe aspecte funda
mentale au fost realizate numai în 
anii noștri. încercarea ■ lui Savin 
Bratu de a urmări traiectoria și e- 
courile operei în epocă, de a selecta 
în perspectivă științifică principa
lele contribuții critice, de a deschi
de drum interpretării și sintezei 
largi, constituie o contribuție la 
exegeza sadoveniană de mai mare 
amploare.

Sîntem la primul volum dintr-o 
proiectată trilogie. Se asamblea
ză, deocamdată, fapte în legătură 
cu „biografia operei“, cum preci
zează subtitlul primului volum. 
Mai complicată decît biografia u- 
nui scriitor, biografia unei opere 
poate fi cu atît mai captivantă.

Mihail Sadoveanu este, ca și Bal
zac ori Tolstoi, un subiect de-a 
dreptul uriaș. O biografie a operei 
este deci necesară. Ea presupune 
schițarea, fie și pe scurt, a valori
lor estetice. Căci inventarierea 
nudă ar fi o operație mecanică.

Pînă la un punct, Savin Bratu 
reface biografia artistului, cerce- 
tînd cu perspicacitate „universul 
copilăriei“ și „perspectivele debu
tului“. Autorul monografiei scoate 
în relief cauze, înrîuriri, interfe
rențe : descendența țărănească a 
scriitorului, contactul cu tradițiile 
populare, sensibilitatea pentru is
torie, prietenia cu tineri de națio
nalități diferite, dragostea de na
tură, simpatia pentru cei „umiliți 
și vămuiți". Climatul social, cu 
toate stigmatele capitalismului în 
declin, e văzut în realitățile con
cret istorice de la Verșeni, satul 
bunicilor, din tîrgurile Pașcani și 
Fălticeni, din lașul de la sfîrșitul 
celuilalt veac. Trecînd la debutul 
scriitorului, cu referințe în critica 
vremii, se amintesc legăturile ini-

țiale, repede abandonate, cu revis
tele macedonskiene, apoi se insistă 
asupra acelora, durabile, cu litera
tura rusă a pribegilor. Savin Bratu 
identifică înrudiri literare ale pri
begilor sadovenieni cu cei din Ko
novalov, Makar Ciudra și Azilul 
de noapte de Maxim Gorki. Dar 
încă înainte de cunoașterea perso
najelor gorkiene, Sadoveanu se a- 
propiase de pribegi, fiind vorba de 
realități sociale existente în acea 
vreme și în țara noastră. Co
mentariile criticului pe margi
nea nuvelei Ion Ursu aduc puncta 
de vedere judicioase, cu o temei
nică explicație științifică a proce
sului proletarizării unei părți a ță
rănimii. O mențiune se cuvine și 
interpretării regretului sadove- 
nian, care nu se confundă cu pa
seismul semănătorist. Admirația 
pentru oamenii „tari“ din vechi
me, văzuți prin prisma romantis
mului eroic, e de aceeași esență 
cu atitudinea lui Eminescu împo
triva epigonismului contemporan.

Dacă peste atmosfera tîrgurilor 
moldovenești, care și-a fixat pu
ternic amprenta în formarea uni
versului sadovenian, se trece rela
tiv grăbit, datele referitoare la 
consolidarea conștiinței cetățenești 
a scriitorului sînt bine valorifi
cate. Sub semnul lui 1907, cum se 
intitulează un amplu capitol, scri
itorul a urcat pe o nouă treaptă, 
ajungînd la clarificări cu conse
cințe importante.

Evoluția dintre cele două răz
boaie a scriitorului e așezată sub 
semnul romanului Creanga de aur. 
Pe scurt, Mihail Sadoveanu al a- 
cestei perioade devine în interpre
tarea lui Savin Bratu, Magul Ke- 
sarion Breb în fața secolului XX, 
personalitate legendară, cu obiș
nuința cercetării miturilor, dar și 
cu tendința de a scruta viitorul. 
Ideea identificării artistului (de 
data aceasta excepțional evocator 
al istoriei) cu personajul din 
Creanga de aur ni se pare discu
tabilă, sugerînd insuficient inte-

grarea lui M. Sadoveanu în con
temporaneitate. Or, prin scrierile 
publicate, prin atitudinea lui cetă
țenească, acesta se definește ca un 
om al prezentului, participant la 
marile probleme ale vremii sale.

Considerațiile analitice pe mar
ginea romanului istoric, discuțiile 
privind geneza Baltagului ori poe
zia naturii în opera sadoveniană, 
concomitent cu referințele la pu
blicistica luptătorului antifascist, 
înscriu contribuții interesante. 
Etapa clarificărilor totale, studiată 
în capitolul final, se caracterizea
ză prin îmbogățirea operei sale cu 
cărțile de mare valoare „Nicoară 
Potcoavă“ și „Mitrea Cocor“, crea
ții de seamă ale literaturii noastre 
realist-socialiste.

Pe lîngă datele cunoscute, cartea 
lui Savin Bratu aduce multe refe
rințe noi. Cercetarea surselor con
stituie un merit de prim ordin, 
avînd drept rezultat contribuții 
semnificative.

Utilizat cu prea multă rigoare, 
criteriul descripției cronologice, 
mai lesne aplicabil în cadrul unei 
opere restrînse, se dovedește obo
sitor pe parcurs. E uneori în cartea 
lui Savin Bratu prea multă insis
tență de detaliu, prea multă cro
nică, uneori repetițiile devenind 
inevitabile. înregistrarea faptelor 
mărunte duce la prolixitate, la o 
abundență nemotivată, călăuzul 
zăbovind mult în drum, citind cu 
prea mare largheță. Cu -mai mul
tă grijă pentru sistematizarea 
faptelor și pentru economia ex
punerii, volumul n-ar fi avut de
cît de cîștigat.

Ținuta ideologico-științifică fer
mă, limbajul vioi (cu remarcabile 
accente polemice), sînt calități e- 
vidente ale acestei lucrări care a- 
duce o contribuție prețioasă la 
studierea și interpretarea operei 
unuia din cei mai mari scriitori ai 
literaturii noastre.

CONST. CIOPRAGA

O preocupare permanentă — îmbogățirea 
cunoștințelor colectiviștilor

După cum ne-a sesizat coresponden
tul voluntar C. Soare din Brăila, pro
dusele de carieră din raionul Măcin a- 
jung cu întîrziere la beneficiari din 
cauza modului defectuos în care se 
face încărcarea lor. Ministerul Trans
porturilor și Telecomunicațiilor ne-a 
răspuns că operațiile de încărcare vor 
fi mecanizate, folosindu-se macarale 
plutitoare.

La propunerea cetățenilor

într-o scrisoare trimisă redacției se 
arăta că în comuna Malaia este nece
sar să se înființeze, pe lîngă dispensar, 
o casă de nașteri. După unele amena
jări ale localului — ne informează Sfa
tul popular raional Rm. Vîlcea — casa 
de nașteri va fi dată în folosință la 

, sfîrșitul acestei luni.

Măsuri binevenite

MIHAI GAFIȚA:

„CEZAR PETRESCU“

După cum se știe, înarmarea co
lectiviștilor cu temeinice cunoștințe 
agrozootehnice are o mare însemnă
tate pentru sporirea producției a- 
gricole vegetale și animale. De aceea 
la G.A.C. din cpmuna Slobozia-Co- 
nache, raionul Galați, una dintre 
problemele mult discutate de către 
comuniști, în adunarea de dare 
de seamă și alegeri, a fost cum 
se ocupă organizația de partid de 
ridicarea nivelului de cunoștințe a- 
grozootehnice al colectiviștilor Din 
darea de seamă și discuții a reieșit 
că anul trecut s-a dat o mare aten
ție bunei organizări a învățămîn- 
tului agrozootehnic de 3 ani. în gos
podărie au funcționat 4 cercuri — 
două de creșterea animalelor, unul 
pentru cultura plantelor și altul po- 
miviticol La acestea au fost în
scriși aproape 140 de colectiviști. 
Consiliul de conducere a asigurat 
condiții bune pentru desfășurarea 
învățămîntului. Lecțiile, strîns le
gate de cerințele sporirii pro
ducției în gospodărie, au fost 
urmate de demonstrații practi
ce Colectiviștii s-au străduit să a- 
plice metodele învățate la cursuri.

- Dacă anul acesta n-au prea 
fost cazuri de pierderi la purcei, 
dacă s-au obținut sporuri mai mari 
de creștere în greutate la animale 
— aceasta se datorește și faptului 
că am aplicat cele învățate în 
timpul anului la cursuri, a spus în 
adunare brigadierul zootehnist Ște
fan Florea.

în sectorul zootehnic sînt mulți 
oameni care, aplicînd cunoștințele 
însușite la cursuri, obțin rezultate 
bune în producție. De pildă, Nico
lae Trifan are cei mai frumoși vi
ței. în fiecare lună el obține un spor 
mediu de creștere în greutate de 
750 grame la vițeii pînă la 6 
luni. Constantin Ene a obținut 
pînă acum aproape 400 litri de 
lapte mai mult decît ceilalți 
mulgători. De ce ? Pentru că s-a 
străduit să-și însușească cît mai 
multe cunoștințe și acum le aplică 
întocmai.

Despre felul cum s-a desfășurat 
învățămîntul agrozootehnic și-cît de 
mult i-a ajutat în sporirea produc
ției au vorbit și tovarășii Alexan
dru Pațilea Constantin Vrînceanu, 
Dumitru Drăgan, inginerul Vasile 
Stana și alți membri și candidați de 
partid Brigadierul de cîmp Mihai 
Gherghei a arătat că brigada pe care 
o conduce a executat lucrările la 
un nivel agrotehnic superior și a 
obținut o producție medie mai mare 
decît prevedea planul.

Participarea la cursuri a dus la 
creșterea interesului colectiviștilor 
pentru calitatea lucrărilor executate 
în diferitele sectoare de producție, 
în adunare, consiliul de conducere 
a fost criticat pentru faptul că nu 
a luat măsuri pentru grăbirea ară
turilor de toamnă. „Trebuie să apli
căm întocmai cele învățate la 
cursuri. De executarea arăturilor

de toamnă pe toate suprafețe
le depinde în bună măsură crește
rea producției la hectar“ — a spus 
tovarășul Gherghei.

Biroul organizației de partid a 
luat măsuri ca săptămânal la cămi
nul cultural să se țină conferințe 
pe teme agrotehnice pentru colecti
viștii care nu fac parte din cercurile 
de învățământ. Adunarea a apreciat 
faptul că biroul organizației de par
tid a analizat în două rînduri felul 
cum se desfășoară învățămîntul a- 
grozootehnic. Tovarășul Petrache O- 
prea, președintele gospodăriei, a a- 
rătat că s-au făcut din vreme pre
gătirile pentru noul an în învăță
mîntul agrozootehnic de masă. S-a 
organizat încă un cerc pentru cul
tura plantelor, la care iau parte 50 
de colectiviști, s-a amenajat o casă 
laborator.

îmbogățirea cunoștințelor agro
zootehnice ale colectiviștilor pre
ocupă în permanență organizația de 
partid din această gospodărie. în 
adunare s-a cerut membrilor și can- 
didaților de partid să fie exemplu 
de stăruință la învățătură pentru 
ceilalți colectiviști. Potrivit hotărî- 
rii adoptate, biroul organizației de 
bază va analiza lunar cum se des
fășoară învățămîntul agrozootehnic 
și va lua măsuri corespunzătoare.

GH. BALTA 
coresp. „Scînteii“

Transportul de călători de la Căpă- 
țîneni spre Curtea de Argeș și Pitești 
— ne-a sesizat ing. Emil Ionescu — 
nu este bine organizat. Orarul autobu
zelor I.R.T.A. de pe traseul Curtea de 
Argeș — Căpățîneni nu concordă cu 
cel al trenurilor care staționează în gă
rile acestor orașe.

Pentru îmbunătățirea condițiilor de 
transport pe acest traseu, Ministerul 
Transporturilor și Telecomunicațiilor ne 
face cunoscut că s-au luat unele mă
suri : introducerea cursei Căpățîneni — 
Pitești cu plecarea la ora 19,50 ; schim
barea orei de plecare a cursei Curtea 
de Argeș — Căpățîneni de la ora 22,1.5 
la ora 23,20 ; sporirea numărului de 
autobuze.

în fruntea acțiunilor pentru dezvoltarea 
sectorului zootehnic

Vor primi ziarele Ia tâmp

Corespondentul voluntar Gh. Sme- 
descu a semnalat că abonații din co
muna Mădulari primesc ziarele cu în
tîrziere. Cercetînd cele sesizate, Ofi
ciul raional P.T.T.R.-Horezu a hotărît 
să repartizeze, pentru distribuirea pre
sei în această comună, doi factori poș
tali.

Papă 11 lumi

în luna februarie — se arăta într-o 
scrisoare — Sfatul popular al orașului 
Eforie a solicitat I.R.I.L.-Orșova livra
rea a 66 tone zgură roșie cernută, ne
cesară la diferite amenajări sportive. 
I.R.I.L.-Orșova nu și-a respectat însă 
clauzele prevăzute în contract.

Sfatul popular al raionului Orșova 
răspunde că în scurt tîmp, întreaga 
cantitate de zgură va fi trimisă bene
ficiarului.

Monografia lui Mihai Gafița, 
consacrată vieții și operei lui Ce
zar Petrescu, are întîi de toate 
meritul de a ne prezenta diferen
țiat o activitate prodigioasă, sol
dată cu numeroase lucrări izbuti
te, care-1 situează pe scriitor în 
rîndul acelor creatori ce au conti
nuat și dezvoltat tradițiile literatu
rii romîne realist-critice. Autorul 
procedează tradițional, împărțind 
materialul în două sectoare dis
tincte, viața și opera, legate firesc 
printr-un capitol teoretic (Litera
tură și realitate), care analizează 
detaliat concepția estetică și socia
lă a prozatorului. Prima parte, în
deosebi, intitulată Traiectorie lite
rară, fixează fizionomia scriitoru
lui în epocă, urmărind activitatea 
sa publicistică, evoluția lui ar
tistică.

Atent, în general, la aspectele 
contradictorii ale activității litera
re și publicistice a lui Cezar Pe
trescu, autorul monografiei dez
văluie argumentat diversele iluzii 
ale prozatorului, cum ar fi con
cepția lui semănătoristă despre un 
sat omogen, nediferențiat, vizibilă 
mai ales în ciclul 1907.

în anii noștri, viziunea despre 
lume a lui Cezar Petrescu s-a lăr
git simțitor ; dovadă nuvelele și 
romanele scrise în spiritul realis
mului socialist, în paginile cărora 
se realizează confruntări cu operele 
anterioare dintr-o nouă și cuprin
zătoare perspectivă istorică. „Cro
nica romînească a secolului XX“ 
pe care a încercat să o realizeze 
Cezar Petrescu primește, prin aces
te contribuții, o valoare literară 
sporită, pe linia orientării precise 
a mesajului artistic, a afirmării 
unui ideal pozitiv de viață.

Privitor la capitolul prim al căr
ții lui M. Gafița, trebuie arătat că 
autorul monografiei nu elucidează 
pe deplin unele din problemele pe 
care le pune în discuție.

Capitolul consacrat analizei pro- 
priu-zise a operei este amplu și 
sistematic. Rînd pe rînd, sînt tre
cute aici în revistă tipologia perso
najelor, valoarea demascatoare a 
unor cărți, elementele lor realiste, 
ideile de ordin mai general care 
au stat la baza scrierii acestei 
„cronici“ a burgheziei romînești 
în declin. însă, în acest capitol,

judecățile de valoare sînt puține, 
considerațiile despre arta scriitoru
lui sînt prea sumare, iar încadra
rea operei în evoluția literaturii 
noastre este realizată mai mult pe 
criterii tematice. Lipsa unor jude
căți sintetice face ca importanța 
unor lucrări ale scriitorului — de 
pildă „întunecare“ — să nu fie su
ficient reliefată. Unele pasaje con
țin repetări și denotă și o grabă în 
redactare. Avem impresia că di
mensiunile monografiei sînt exa
gerate față de ideile și materialul 
comunicat cititorului — deficiență 
observată și la alte monografii.

Alăturîndu-se altor lucrări care 
vin să îmbogățească cercetarea di
feritelor momente ale istoriei noa
stre literare, cartea lui Mihai Ga- 
fița oferă o utilă prezentare a di
recțiilor de evoluție a vieții și acti
vității lui Cezar Petrescu.

Noi trad uceri
din literatura universală

In Editura pentru literatură uni
versală au văzut în ultimul timp 
lumina tiparului :

© „Studii asupra perioadei go- 
goliene a literaturii ruse“ de N. G. 
Cernîșevski.

• „Tinerețea lui Henri IV" și 
„împlinirea și sfîrșitul lui Henri 
IV" de Heinrich Mann.

9 „Dofia Barbara“, una dintre 
cele mai cunoscute creații ale ro
mancierului Venezuelan Rômulo 
Gallegos, reprezentant de seamă 
al realismului sud-american.

® „Servitute", roman de A- As
sis Esperança, care descrie viața 
de mizerie și suferințele îndurate 
astăzi de poporul portughez.

9 în colecția „Clasicii literaturii 
universale“ a apărut: „Abecedarul 
Umorului“, culegere din cele mai 
valoroase povestiri și schițe ale lui 
Jaroslav Hasek.

I. OARCÄSU

Cînd se definitiva planul de pro
ducție pentru anul acesta, îngriji
torii de animale de la G.A.C Cîlnic, 
raionul Sebeș, au propus să se pre
vadă o producție medie de lapte mai 
mare cu 100 litri decît socotise con
siliul Astfel, s-a planificat o pro
ducție de 2 900 litri de la fiecare 
vacă Unii colectiviști au socotit că 
s-a planificat prea mult și nu se va 
putea realiza această producție, mai 
ales din cauză că gospodăria avea 
puține furaje.

Acest lucru l-am aflat mal de
unăzi. cind organizația de bază din 
sectorul zootehnic al gospodăriei s-a 
întrunit în adunarea generală de 
dare de seamă și alegeri. L-am re
ținut împreună cu multe asemenea 
fapte, semnificative pentru activita
tea comuniștilor din această orga
nizație.

Sectorul zootehnic al gospodăriei a 
luat ființă de 4 ani. în acest răstimp 
el s-a dezvoltat rapid.

Organizația de partid a desfășurat 
o susținută muncă pentru lămurirea 
celor mai buni oameni să lucreze 

în sectorul zootehnic, s-a ocupat de 
educarea și calificarea lor. îngriji
torii Vasile Ghibescu, Gheorghe 
Bărbuș, Ion Dăncilă II și alții au 
obținut anul acesta de la loturile de 
vaci îngrijite o producție medie de 
peste 3 000 litri lapte de la fiecare 
vacă. Cei 26 de membri și candidați 
de partid din sectorul zootehnic, 
prin exemplul personal și activitatea 
politică desfășurată, antrenează pe 
toți îngrijitorii la realizarea planu
lui.

în iarna trecută gospodăria n-a 
avut suficiente furaje. în această 
situație organizația de bază a pus 
un mare accent pe folosirea gospo
dărească a furajelor existente. Bi
roul organizației s-a ocupat de răs- 
pîndirea experienței fruntașilor 
prin organizarea unor demonstrații 
practice. La grajduri au fost aduse 
tocători pentru paie și coceni. Si- 
mion Uscat și Mihai Schuster, în
grijitori vestiți în toată regiunea, au 
primit sarcina să expună în fața 
tuturor metodele lor de pregătire a 
furajelor și de hrănire a animalelor.

— Sînt numeroase fapte care do
vedesc preocuparea comuniștilor 
pentru ridicarea producției de lapte 
— spunea în adunarea de alegeri 
mulgătorul Costică Mihu. în vară, 
organizația de partid a organizat 
discuții privitoare la pășunatul ra
țional al animalelor. Din inițiativa 
unor membri de partid s-a organi
zat întrecerea între mulgători.

în adunare s-a arătat însă că bi
roul organizației de bază nu a ur
mărit cu aceeași stăruință aplica
rea măsurilor stabilite pentru creș
terea vițeilor și a porcilor. Aceasta 
a contribuit ca gospodăria să nu-și 
îndeplinească la timp planul la pro
ducția de carne.

în adunare s-a arătat că noului bi
rou îi revine sarcina de a munci mai 
perseverent pentru introducerea me
todelor înaintate, de a desfășura în 
continuare o susținută muncă politi
că și educativă în rîndul tinerilor 
membri și candidați de partid.

L. VISKI 
coresp. „Scînteii“

TEATRE : Teatrul de Operă și Balet 
al R. P, Romîne : Othelo — (orele 19,30). 
Teatrul de stat de operetă : Mam-zellé 
Nitouche — (orele 19,30). Teatrul Na
țional „I. L. Caragiale“ (Sala Comedia) : 
Vizita bătrînei doamne — (orele 19,30) ; 
(Sala Studio) : Nora — (orele 19,30). Tea
trul „Lucia Sturdza Bulandra“ (bd. Schi
tu Măgureanu nr. 1) : Tache, Ianke Și 
Cadîr — (orele 19,30). Teatrul ,,C. I. 
Nottara' (Sala Magheru) : Steaua po
lară — (orele 19.30) : (Sala Studio) : 
Casa cu două intrări — (orele 20). Tea
trul de Comedie : Svejk în al doilea 
război mondial — (orele 19,30) Teatrul 
Muncitoresc C.F.R.-Giulești : Paharul 
cu apă — (orele 19,30). Teatrul pentru 
tineret șl copii (Sala C. Miile) : Acuza
rea apără — (orele 20) , (în sala din str. 
Eremia Grigorescu, fost cinema „V. 
Alecsandri*) : Salut voios — (orele 9,30 și 
orele 16). Teatrul evreiesc de stat : 
Opera de trei parale — (orele 20). Tea
trul satiric muzical „C. Tănase“ (Sala 
din Calea Victoriei 174) : Palatul me
lodiilor — (orele 20) Ansamblul de cîn- 
tece șl dansuri al C.C'.S. : Cîntă țara 
mea — (orele 20). Teatrul Țăndărică 
(Sala Academiei) : Cartea cu Apolodor 
— (orele 16) ; (în sala Casei de cultură 
a tineretului din raionul „16 Februa
rie“) : Elefănțelui curios — (orele 15). 
Circul de stat : Aventurile lui Don 
Qv'jote în arenă — (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Tudor (ambele
serii) — cinemascop ; Patria (10; 13,30; 

17; 20,30), București (8,30; 12) 16,30, 20), 
Melodia (9,30; 13 30, 17, 20,30), Modern 
(9,30, 13: 16,30; 20). Minna von Barn- 
hclm : Republica (9.45; 12; 14,15, 16,30, 
18,45; 21), înfrățirea între popoare (14; 
16, 18,15> 20,15), Floreasca (16; 18,15; 20,30), 
Flamura (10; 12,15, 16, 18,15, 20,30). Trei 
zile după nemurire : Carpati (10; 12; 15; 
17; 19; 21), Grivlța (10; 12, 16, 18 15, 20,30). 
Jurămîntul soldatului Pooley : Capitol 
(10, 12, 14; 16; 18,15; 20,30), Crîngașl (16;
18.15, 20.30). Popular (15, 17, 19; 21). Arhi
va secretă de pe Elba : Festival (10; 12; 
14,15; 16,30; 18 45; 21), Excelsior (10; 12, 
15, 17; 19, 21), Flacăra (14,30, 16,30, 18,30; 
20,30). Misterele Parisului — cinema
scop : Tineretului (9,45; 12, 14,15; 16 30; 
18,45; 21). Ucigașul plătit — cinemascop : 
Victoria (9,45; 12; 14,15, 16,30, 18,45, 21) 
Tomis (9,30; 11,30, 13,45; 16; 18,15, 20,30). 
Pe Donul liniștit (seria 1 și a Il-a) : Cen
tral (10; 14,15; 18,30). Căpitanul Fracasse 
— cinemascop : Lumina (9.30, 11.45, 14,
16.15, 18,30; 20,45). învierea (ambele se
rii) : Union (16,15; 19,30). Program pen
tru copii' (ora 10). Generalul : Doina 
(14,30, 16,30; 18.30; 20,30). Un ciclu de fil
me documentare : Timpuri Noi (de la 
orele 10—21 în continuare). Ultimul tren

Cinematografe)
din Gun Hill : Vltan (15; 17, 19, 20,45). 
Ultimul meu tango ; Giulești (9,30, 
11,45, 14; 16.15; 18,30; 20,45). Taxiul
morțil : Cultural (16; 18, 20). Tra
gedia optimistă — cinemascop : Fero
viar (9,45; 12; 14,15, 16,30; 18,45; 21). La 
vîrsta dragostei : Dacia (10; 12, 14,15,
16,30. 18,45; 21). Tinerii — cinemascop ; 
Buzeștl (11; 15, 17; 19; 21) Cosmos (16, 
18: 20). Mi-am cumpărat un tată — ci
nemascop : Bucegl (10; 12, 16, 18; 20), 
Volga (10; 12,' 14,30: 16,30; 18,30; 20,30). 
Ah, acest tineret : Unirea (16, 18; 20). 
Miorița (9,45: 12; 14,15, 16.30, 18.45: 21). 
Bate toba — cinemascop ; Munca (15; 
17; 19, 21). Harakiri — cinemascop : 
Arta (15.30, 18.15; 20,45) De la Apenlni la 
Anzi — cinemascop : Moșilor (15; 17, 19; 
21). Cucerirea Everestului : Viitorul (15, 
17, 19; 21). Codln ; Colentlna (15; 17: 19, 
21). Contele de Monte Crlsto (ambele 
serii) — cinemascop : Progresul (15; 19). 
Noua prietenă a tatii ; Ah, acest tine
ret (ambele filme) : Luceafărul (15, 19). 
Vară și fum — cinemascop : Drumul 
Sării (16; 18,15; 20,30). Să ne trăiești, 
Gnat ! : Ferentari (16, 18; 20). Valsul ne
muritor : Cotrocenl (14,30; 16,45; 19, 
21,15). Trei plus două — cinemascop : 

Pacea (16; 18; 20). A dispărut o navă i 
Aurora (10, 12, 14; 16, 18,15; 20,30), Lira 
(15; 17. 19, 21). Adesgo (14,30; 16,45; 19; 
21,15).

TELEVIZIUNE ; — Orele 18,30 — Unl- 
versitatea tehnică la televiziune : Be
tonul precomprimat pe șantierele de 
construcții. 19,00 — Jurnalul televiziunii. 
19,10 — Emisiune pentru pionieri șl șco
lari : De la Cimpulung la Bran... 19,30
— Transmisiune de Ia Teatrul ,,C. I. 
Nottara" : „Steaua polară" de Serglu Făr- 
Cășan. în pauzg — Emisiunea de știință : 
Ștartul navelor marl de lt colonel ing. 
Dumitru Andreescu. Șah. în încheiere
— Buletin de știri șl buletin meteorolo
gic.

CUM VA FI VREMEA
Tlmppl probabil pentru zilele de 4, 5 

și 6 decembrie a.c. In țară ; Vreme 
rece cu cer variabil, mai mult acoperit 
în suduj tării unde va ninge temporar. 
Vîntul va sufla potrivit cu Intensificări 
în Dobrogea șl Bărăgan, predomlnind 
din est. Temperatura în scădere mini
mele vor fi cuprinse între minus 18 gra
de șl minus 8 grade, mal ridicată în 
sud-vest. Iar maximele între minus 5 șl 
plus 5 grade In București : Vreme rece 
cu cer mai mult acoperit. Va ninge tem
porar. Vîntul va sufla potrivit cu Inten
sificări din est. Temperatura în scădere.
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Azi vă prezentăm întreprinderea „ Teleconstrucția“
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în mod obișnuit, între
prinderile prezentate la 
această rubrică sînt în
soțite de o fotografie. 
Imaginea „Teleconstruc- 
{iei“ nu poate fi însă în
fățișată cititorilor. Moti
vul ? întreprinderea e cu 
totul neobișnuită. Fără 
coșuri, fără hale, ea nu se 
vede decît în rezultatele 
muncii colectivului său 
harnic. Un mare număr 
de meseriași, tehnicieni, 
ingineri, organizați in cî
teva zeci de sectoare și 
sute de centre de lucru, și 
un număr de echipe de 
intervenție împînzesc toa
tă țara. E o întreprindere 
mobilă, ai cărei muncitori 
pot fi găsiți totdeauna a- 
colo unde e nevoie de ei 
— în orașe sau în Deltă, 
pe șantiere sau în inima 
munților. Undeva la ulti
mul etaj al Palatului 
C.F.R. din Capitală se 
află conducerea între
prinderii.

In ce meserii sînt spe
cializați muncitorii de la 
„Telecohstrucția" ? In tot 
ce are legătură cu cuvin
tele precedate de un 
„tele" — adică telefonie, 
telegrafie, televiziune, 
plus stații de radio, rețele 
de cabluri, circuite. Pe 
scurt, tot ce scurtează 
distanțele, ușurînd posibi
litățile de comunicare în
tre oameni. Sînt meserii 
care cer o muncă 
mare precizie, pusă 
slujba a sute de mii 
cetățeni.

Iată cîteva date despre 
activitatea colectivelor 
„Teleconstrucției“. Din 
1960 și pînă acum ei au 
montat circuite telefonice

care însumează 30 000 de 
km. Uriașul păienjeniș, 
„țesut“ din metal, e spri
jinit pe o adevărată pă
dure de stîlpi telefonici 
— peste 100 000 I Aceasta 
este opera „rețeliștilor“ 
aerieni ai întreprinderii.

La instalarea cablurilor 
subterane lucrează alți 
rețeliști, specializați în 
această branșă. In pe
rioada amintită, ei au să
pat pe sub caldarîmul 
străzilor din diferite loca
lități sumedenie de ca
nale, care, puse cap la 
cap, au o lungime egală 
cu aproape de 4 ori dru
mul de la București la 
Oradea și înapoi.

Se modernizează cen
tralele telefonice. In ul
timii ani au fost insta
late numeroase centrale 
automate la București, 
Focșani, Onești, Roman, 
Pitești, Sinaia, Reșița etc, 
iar pînă la sfîrșitul anu
lui vor mai fi puse în 
funcțiune și altele. Se 
creează astfel posibilita
tea ca zeci și zeci de mii 
de cetățeni să comunice 
între ei prin telefon, în 
condiții optime. Pentru 
transmiterea operativă a 
telegramelor se creează 
un sistem de centrale te
legrafice automate. Nu
mai în acest an, spe
cialiștii întreprinderii au 
montat, în diferite orașe, 
4 asemenea centrale. Tot 
el montează stațiile de 
radio, stațiile și stațiile 
intermediare de televi
ziune...

Cele amintite constituie 
doar o parte din activita
tea specialiștilor de la 
„Teleconstrucția“. Efec-

tuarea lucrărilor de in
stalare, folosirea apara
telor de montaj cer une
ori eforturi fizice deose
bite. Iarna trecută, zile și 
nopți în șir, în plin Bără
gan, la înălțimea stîlpilor 
de telegraf și la o tempe
ratură de minus 20 
grade, zeci și zeci 
montori și instalatori 
lucrat la 
gâturilor 
ranjate" 
furtună.

de 
de 
au 
le- 

„de-
restabilirea 
telefonice 

de viscole și

Stăpînirea tehnicii con
temporane a telecomu
nicațiilor necesită o ca
lificare din ce în ce mai 
înaltă. Pentru această în
treprindere sînt pregătite 
an de an numeroase ca
dre la școala medie de 
teleconstrucții, în institu
tele de învățămînt supe
rior. Alții își sporesc ca
lificarea în cadrul unor 
cursuri.

PRIMIRI LA CONSILIUL 
DE MINIȘTRI ȘI LA CONSILIUL 

DE STAT

Consiliului 
Apostol, a 
de prezen-

Prim-vicepreședintele 
de Miniștri, Gheorghe 
primit luni în audiență 
tare pe noul ambasador extraordi
nar și plenipotențiar al Finlandei 
la București, Martti Salomies.

In aceeași zi, vicepreședintele 
Consiliului de Miniștri, Petre Bo- 
rllă, a primit în audiență protoco
lară pe ambasadorul 
și plenipotențiar 
Populare Polone la 
slaw Sobierajski, și 
prezentare pe noul 
traordinar și plenipotențiar al Re
publicii Populare Mongole la Bucu
rești, Togoociin Ghenden.

Ambasadorul mongol a fost pri
mit in audiență de prezentare și de 
către vicepreședintele Consiliului 
de Stat, Avram Bunaciu.

tențiar al R. P. Bulgaria în R. P. 
Romînă, Gheorghi Bogdanov, a de
pus o coroană de flori la Monumen- 

’ tul Eroilor Patriei. La solemnitate 
au fost de față reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, 
Ministerului Forțelor Armate și 
Sfatului popular al Capitalei,

ai 
ai

PLENARA CONSILIULUI U.A.S.R.

VARȘOVIA 2 — Corespondentul 
Agerpres transmite : La 2 decembrie 
a- avut loc la Varșovia semnarea 
planului de colaborare științifică pe 
anii 1964—1965 între Academia R. P. 
Romîne și Academia Polonă de

Științe. Planul a fost semnat de acad. 
Raluca Ripan, membru în prezidiul 
Academiei R. P. Romîne, și acad. 
W. Nowacki, vicepreședinte al Aca
demiei Polone de Științe.

extraordinar 
al Republicii 

București, Wie- 
în audiență de 
ambasador ex-

în ziua de 2 decembrie la Casa de 
cultură a studenților din București 
a avut loc Plenara Consiliului Uni
unii Asociațiilor Studenților din 
R. P. Romînă. Plenara a analizat 
activitatea desfășurată de Asocia
țiile studenților în anul universitar 
1962/1963 și a stabilit sarcinile ce 
le revin în acest an universitar 
pentru îndeplinirea hotărîrilor celei 
de-a IV-a Conferințe 
U.A.S.R.

La lucrările Plenarei 
U.A.S.R. au luat parte
primii secretari și secretari ai comi
tetelor regionale și orășenești U.T.M., 
președinții consiliilor Asociațiilor și 
uniunilor asociațiilor studenților din 
centrele universitare, precum și re
prezentanți ai Ministerului învăță- 
mîntului.

s

de 
în 
de

Luni la amiază, cu prilejul depu
nerii scrisorilor de acreditare, am
basadorul extraordinar și plenipo-

DEPUNEREA UNEI COROANE
DE FLORI LA MONUMENTUL

EROILOR PATRIEI

G. GRAURE

(Agerpres)

Rețcliștii la lucru

(Urmare din pag. I-a)

față de 
prin a- 
capaci-

directive pînă la 33 la sută 
30 la sută în 1963, obținînd 
ceasta o mai bună folosire a 
tății de proiectare.

In cadrul măsurilor luate 
elaborarea documentației anului vii
tor, o atenție deosebită am acordat 
tehnologiei moderne, cu un înalt 
grad de industrializare. Din cele 720 
de apartamente în curs de proiecta
re pentru orașul Bacău, 360 vor

pentru.

fi

ridicate din panouri mari prefabri
cate, iar restul prin sistemul „fagu
re“, metode care se caracterizează 
prin termene scurte de execuție și 
economii de materiale de construc
ții. Proiectanții noștri studiază 
sibilitatea folosirii cofrajelor 
sânte și la ridicarea blocurilor 
4—5 nivele.

Ing. ȘTEFAN CICHI 
director tehnic D.SA.P.C.-Bacău

po- 
gli- 
cu

Din aceeași masă lemnoasă — mai mult
lemn de lucru
principale 

în fața in-
Una dintre sarcinile 

care stau în continuare 
ginerilor, tehnicienilor și muncito
rilor din cadrul D.R.E.F.-Bacău este 
creșterea indicelui de utilizare a ma
sei lemnoase. Conducerea D.R.E.F., 
împreună cu conducerile întreprin
derilor forestiere, a analizat posi
bilitățile existente în unități pentru 
a obține din aceeași cantitate de 
masă lemnoasă cît mai mult lemn 
de lucru. In acest scop s-au întoc
mit din timp, pe sectoare și guri de 
exploatare, devize care cuprind noi 
metode de muncă și măsurile tehni- 
co-organizatorice ce vor 
pentru o gospodărire mai 
masei lemnoase.

O atenție deosebită vom 
în anul ce vine, extinderii

fi luate 
bună a

acorda,
___ ....... lucrului 

în brigăzi complexe cu plata în a- 
cord global, deoarece prin această 
metodă se exploatează mai bine în
treaga masă lemnoasă destinată tă
ierii, se micșorează pierderile de re
coltare și manipulare, sporind în a- 
celași timp și productivitatea mun
cii. Ne-am propus să extindem nu
mărul brigăzilor complexe cu 25 la 
sută față de anul în curs, astfel în- 
cît peste 70 la sută din masa lem
noasă a anului viitor, destinată tă
ierii, să fie exploatată prin această 
metodă.

Pentru a putea pune în valoare 
unele parchete înfundate ne-am 
propus să executăm peste 130 km de 
drumuri forestiere. Pînă acum, mai 
bine de jumătate din lungimea a- 
cestor drumuri este terminată și 
dată în folosință. Au fost luate mă-

s
p
o
R
T

pe țară a

Consiliului 
ca invitați

Prezențe romînești peste hotare
VIENA 2 (Agerpres). — Mihai Bre- 

diceanu, directorul Teatrului de 
Operă și Balet al R. P. Romîne, a 
dirijat duminică la „Grosser Musik- 
vereinsaal“ din Viena orchestra Ton
künstlerorchester. Programul a cu
prins „Fîntînile Romei“ de Respighi, 
Concertul pentru vioară de Sibelius 
și Simfonia Alpilor de Richard 
Strauss. Publicul, care a umplut sala 
pînă la refuz, a aplaudat îndelung 
pe dirijorul romîn, rechemîndu-1 de 
multe ori.

Operei din Istambul, unde a inter
pretat rolul principal din „Boema", 
artista romînă s-a bucurat de mult 
succes.

la căderea zăpezii să 
toate drumurile sau 

parte dintre ele.

suri ca pînă 
fie terminate 
cea mai mare _

In ultimii ani, cheresteaua de fag 
a fost tot mai bine valorificată. In 
vederea realizării, în continuare, a 
unei calități sporite, și sortimente 
superioare din cherestea de fag vom

acorda atenție conservării pe toată 
durata, uscării naturale, acoperirii 
stivelor pentru protejarea materia
lului lemnos. Aceasta va duce la 
preîntîmpinarea apariției unor de
fecte ca deformări, crăpături, mu
cegai etc. In cadrul Direcției regio
nale a economiei forestiere Bacău 
avem sectoare de exploatare care, 
datorită aplicării unor metode îna
intate de muncă și bunei organizări 
a lucrului, reușesc să realizeze un 
indice ridicat de utilizare a lemnu
lui de fag. Sectorul Gîrcina, din ca
drul I.F. Piatra Neamț, a realizat 
în acest an un indice de utilizare la 
fag de 85,6 la sută, iar sectorul Fîn- 
tînele (I. F. Bacău) 83 la sută. Pen
tru a cunoaște experiența acestor 
sectoare în valorificarea masei lem
noase, în 1964 vom organiza, în ca
drul lor, schimburi de experiență cu 
forestierii din regiune.

SOLOMON BÜCHLER 
din D.R.E.F.-Bacău

Misiunea econo
mică italiană, care 
ne-a vizitat țara, 
a părăsit luni dimi
neața Bucureștiul. 
Misiunea a fost 
alcătuită din reprezentanți ai Minis
terului Comerțului Exterior, Institu
tului italian pentru comerțul exte
rior, Federației industriașilor, nu
meroși oameni de afaceri, industriași 
și economiști. Oaspeții au fost con
duși la plecare de Ion Cîmpeanu, 
secretar general în Ministerul Co
merțului Exterior, precum și de 
funcționari superiori din acest mi
nister. Au fost de față dr. Alberto 
Paveri Fontana, ministrul Italiei în 

. R. P. Romînă, și membri ai lega
ției.

înainte de plecare, la aeroportul 
Băneasa, senatorul Gino 
conducătorul misiunii, a
convorbire cu redactorul Agenției 
romîne de presă „Agerpres“, Adrian 
Ionescu. Scopul vizitei noastre, a de
clarat senatorul italian, a fost acela 
de a contribui la dezvoltarea relații
lor economice romîno-italiene. de a 
intensifica progresul lor. Am avut 
întîlniri foarte interesante, ne-am 
bucurat de o colaborare prieteneas
că. Sîntem siguri că delegația econo-

Zannini, 
avut o

1961. 
mult

---------- mică romînă care
Declarații ase membrilor misiunii ,va _veni în Italia la începutul anu- 

ecanomice italien® iuj viitor va în-
----- cheia, cu bune re

zultate, în avanta
jul ambelor țări, tratativele începute. 
Este dorința tuturora ca aceste con
tacte să continue pentru a întări 
prietenia dintre cele două popoare și 
colaborarea pentru pace.

Am mai fost în Romînia în 
Și atunci mi-a plăcut foarte
țara dv. Acum am putut constata că 
au fost făcute multe progrese în 
domeniile economic și social. Călă
toria prin țară ne-a dat prilejul de 
a admira Romînia. Țin să mulțu
mesc cu căldură, în numele meu 
personal și al misiunii, pentru ospi
talitatea cu care am fost primiți.

Unul din reprezentanții Ministe
rului Comerțului Exterior, Felice De 
Ruvo, asociindu-se declarațiilor se
natorului italian, a relevat că în 
ceea ce privește schimburile co
merciale dintre Italia și Romînia e- 
xistă bune perspective de dezvolta
re. Industrializarea progresivă a Ro- 
mîniei va facilita și mai mult dez
voltarea acestor schimburi 
cele două țări industriale — 
liniat el. Sînt foarte încîntat 
derea noastră în Romînia.

dintre 
a sub- 
de șe-

Noi descoperiri arheologice ia Piatra Neamț

★
ANKARA 2 (Agerpres). — Artista 

emerită Teodora Lucaciu, solistă a 
Teatrului de Operă și Balet din 
București, își continuă turneul în 
Turcia. în spectacolul dat pe scena

★
SOFIA 2 (Agerpres). Ziarul bul

gar „Otecestven Front' 
cronică muzicală 
pretării rolului 
lui Bizet pe scena Teatrului Popular 
de operă din Sofia de către Zenaida 
Pally, solistă a Teatrului de operă 
și balet din București.

Artista romînă, scrie autorul cro
nicii, a impresionat pe spectatori cu 
mezzo-sopranul ei puternic și ex
cepțional de frumos, cu tonurile 
sale catifelate, cu nuanțele sale deo
sebite.

publică o 
consacrată inter- 

Carmen din opera

Plenara C. C. al P. C. dm Finlanda
HELSINKI 2 (Agerpres). — La 1 

decembrie și-a încheiat lucrările la 
Helsinki Plenara C.C. al Partidului 
Comunist din Finlanda, care a durat 
două zile.

Luînd cuvîntul la plenară, Viile 
Pessi, secretar general al P. C. din 
Finlanda, a subliniat necesitatea u- 
nității forțelor democratice. Refe- 
rindu-se la apelul în vederea cola
borării adresat de către P. C. din 
Finlanda social-democraților, vorbi
torul a subliniat că P.C. din Fin-

landa este dispus să ducă tratative 
și să ajungă la un acord privind co
laborarea asupra tuturor probleme
lor privind interesele 
muncii. El a menționat necesitatea 
creării în țară a unui 
popular împotriva politicii econo
mice și politice a monopolurilor.

M. Malmberg, secretar pentru pro
blemele organizatorice al P.C. din 
Finlanda, a prezentat raportul cu 
privire la activitatea organizațiilor 
de bază.

oamenilor

larg front

O precizare a delegafîei soviefice la O.N.U.
NEW YORK 2 (Agerpres). — 

TASS : Ziarul „New York Times“ a 
publicat la 29 noiembrie o notă în 
care se arată că reprezentanții sta
telor africane la O.N.U. „au cerut 
Uniunii Sovietice să-și revizuiască 
poziția față de propunerea cu pri
vire la „două Chine“, potrivit că
reia Pekinul ar urma să ocupe lo
cul Chinei în Consiliul de Securita
te. iar China naționalistă să fie a- 
leasă în O.N.U. ca reprezentînd Tai- 
vanul“. în notă se afirma mai de-

parte că delegația sovietică „a pro
pus ca delegații țărilor africane să 
solicite Pekinul să-și expună punc
tul de vedere în această problemă“.

Delegația U.R.S.S. la sesiunea a 
18-a a Adunării Generale a O.N.U. 
a făcut la 30 noiembrie o declarație 
în care se subliniază că aceste afir
mații despre poziția Uniunii Sovie
tice în problema cu privire la „două 
Chine“ nu corespunde realității și 
sînt false.

Declarațiile cancelarului R. F. G

Asimilarea în fabricație a noi utilaje
propus ca în anul viitor să mecani- 
zăm prepararea pămîntului de for
mare, curățirea pieselor etc.

Un accent deosebit vom pune pe 
probele „de casă“ ce se vor efectua 
în viitor în prezența specialiștilor 
Ministerului Economiei Forestiere. 
Vom confecționa, de asemenea, 
bancuri de probe tehnologice ale 
subansamblurilor mașinilor. în a- 
celași timp vom îmbunătăți și pro
bele de anduranță, prin efectuarea 
acestora în cadrul fiecărei între
prinderi beneficiare în prezența u- 
nor specialiști.

Asimilarea noilor produse pune 
în fața noastră cîteva probleme a 
căror rezolvare necesită sprijinul 
forului tutelar. Printre cele mai 
arzătoare probleme se numără re
partizarea unui număr de ingineri 
stagiari pentru completarea postu
rilor ce le avem neocupate, dotarea 
întreprinderii cu cîteva utilaje de 
strictă necesitate.

In anul viitor colectivul între
prinderii noastre are de asimilat 
noi tipuri de mașini-unelte pentru 
prelucrarea și industrializarea lem
nului, cu 
täte și 
perioada 
noașterea 
a fost folosită pentru a ne pregăti 
temeinic în vederea realizării lor. O 
parte din măsurile pe care ni le-am 
propus au și fost aplicate. Amintim 
printre acestea întărirea atelieru
lui de prototipuri cu noi cadre de 
muncitori și tehnicieni bine pregă
tite, încadrarea a încă doi ingineri 
la serviciul constructor-șef, care se 
vor ocupa de ștudierea proiectelor 
și a documentației de execuție a 
prototipurilor. Am luat, de aseme
nea, măsuri să îmbunătățim gradul 
de dotare cu s.d.v.-uri.

In ultimii doi ani, turnătoria în
treprinderii noastre și-a schimbat 
mult aspectul fiind adaptată la tur
narea de piese pentru noul profil, 
piese cu un volum mare și o greu
tate de pînă la 500—600 kg față de 
20—30 kg cît turnau înainte. Ne-am

un înalt grad de tehnici- 
complexitate. De aceea, 
care s-a scurs de la cu- 
sarcinilor anului viitor

Ing. A. BOGZA 
director, întreprinderea mecanică 

Roman

Colectivul muzeului arheologic din 
Piatra Neamț a efectuat în toamna a- 
ceasta o serie de cercetări și săpături 
arheologice, care au dus la descoperiri 
valoroase. Astfel, în punctul Poiana 
Cireșului din anexa Doamna a orașu
lui Piatra Neamț a fost descoperită și 
cercetată o așezare omenească din e- 
poca paleoliticului superior, de a- 
cum circa 15 000 de ani. Aici a fost 
găsit un mare număr de unelte de si
lex (rășutioare, dăltițe, împungătoare, 
cuțitașe etc.), materie primă cu urme 
de prelucrare, oase de animale și 
urme de foc.

Săpături au fost efectuate și în co
muna Roznov, pe „Dealul Cantemir“, 
unde s-au găsit bogate urme ale unei 
așezări antice. Ceramica, uneltele, ar
mele și podoabele descoperite, urme
le de locuințe de suprafață și de bor
deie, vetrele de foc dovedesc că a- 
șezarea a fost locuită în secolul III 
al erei noastre de către o populație 
carpică în plină dezvoltare.

împreună cu descoperirile din se
colul III e. n. de la Dochia, Lutărie, 
Dărmănești, Ghigoești, Dușești, săpă
turile de la Roznov aduc o nouă con
tribuție la cunoașterea istoriei popu
lației din Moldova.

Datorită unor descoperiri întîmplă- 
toare, colecțiile muzeului s-au îmbo
gățit în ultimul timp și cu trei tezaure 
monetare. Două tezaure antice, forma
te din denari imperiali de argint, aii 
fost descoperite în comunele Rediu și 
Borlești. In orașul Piatra Neamț săpă
turile de fundație pentru blocurile de 
locuințe au scos la lumină un mic vas 
de lut care conținea peste- 500 mone
de feudale de argint din secolul XVI.

Prof. CONSTANTIN SCORPAN 
muzeograf principal

WASHINGTON 2 (Agerpres). — 
Intr-un interviu acordat rețelei de 
televiziune americane „National 
Broadcasting Company“, cancelarul 
R. F. Germane, Ludwig Erhard, a 
declarat — după cum relatează Asso
ciated Press — că este . convins că 
nu se va înregistra nici o modifica
re în relațiile dintre R.F. Germană 
și S.U.A. Cancelarul a menționat că 
în luna 
din nou la Washington, va discuta 
cu acest prilej o serie de probleme, 
inclusiv perspectivele tratativelor co
merciale, care vor avea loc la înce
putul anului viitor la Geneva, pro
blema integrării politice a Europei 
(occidentale) și viitorul N.A.T.O., 
precum și problemele Est-Vest.

întrebat dacă mai crede că „mai 
este în viață“ propunerea privind 
crearea forței multilaterale a 
N.A.T.O., Erhard a răspuns : „Aș 
spune că ideea nu este abandonată“. 
El a subliniat că R.F. Germană a 
fost singura țară care a adoptat

decembrie, cînd va sosi

poziție net pozitivă și favorabilă“ 
față de acest proiect. R. F. Germa
nă, a spus el, nu revendică „fabri

carea unei arme nucleare proprii“. 
Totodată, cancelarul a afirmat că 
are „cele mai mari obiecții“ îm
potriva unei retrageri a trupelor a- 
mericane din Europa.

Erhard a declarat că primele sale 
contacte
Johnson, și cu președintele Franței, 
de Gaulle, de la asumarea funcției 
sale de cancelar,- nu au putut avea 
ca efect aplanarea 
dintre Washington și Paris. Ei 
subliniat însă că R. F. Germană 
acționa în direcția unei înțelegeri 
cît va fi cu putință.

In ce privește aderarea Angliei 
Piața comună, Erhard a menționat: 
„Noi nu am renunțat la acest lucru, 
dorim să continuăm contactele cu 
Marea Britanie“, dar — a adăugat 
el — înainte de alegerile din An
glia, guvernul de la Londra „nu 
poate fi abordat în privința acestui 
subiect...“

cu președintele S.U.A.,

divergențelor
a 

va 
pe

la

O SCRISOARE A LUI EDGAR POE

LA LENINGRAD
Ob- 
Cri- 
- un

MARELE SPECTROGRAF
ASTRONOMIC CONSTRUIT

Campionatul republican de șah Echipa Steaua, campioană la lupte
Aseară, în runda a 2-a 

a campionatului republican 
masculin de șah s-au înre
gistrat următoarele rezultate: 
Soos-Botez 1-0 ; Șutiman- 
Ghițescu remiză : Szabo-Ra- 
dovici 0-1 ; Partoș-Nacu 0-1; 
Ciocîltea-Țroianescu remiză; 
Vaisman-Rei'cher 1-0; Neam- 
țu-Stanciu remiză ; Pavlov- 
Mititelu 1-0. Au fost între-

rupte partidele G. Alexan- 
drescu-Gunsberger și Nacht- 
Șuteu. în clasament conduce 
maestrul B. Soos cu 2 
puncte.

Astăzi, cu începere de la 
ora 16,30, în sala de festivi
tăți a hotelului Victoria din 
Capitală se desfășoară run
da a 3-a..

(Agerpres)

Fază din meciul de baschet Știința București — Știința 
Cluj disputat în cadrul etapei inaugurale a noului campio
nat republican. (Foto : R. COSTIN)

în sala Floreasca 2 din Capitală au 
avut loc ultimele întreceri din cadrul 
campionatelor republicane pe echipe 
la lupte libere și clasice. Cei peste 250 
de luptători (reprezentînd 16 echipe 
de „libero“ și 16 de „clasice“) s-au stră
duit să aducă echipelor lor cît mai 
multe victorii.

Așteptată cu viu interes a fost în pri
mul rînd întîlnirea dintre Steaua și Di
namo, care avea să decidă echipa cam
pioană. Întrecînd așteptările, luptătorii 
de la Steaua au cîștigat cu scorul to
tal de 18—10 (12—0 la „libere" ți 
6—10 la „clasice“). La lupte clasice, 
dinamoviștii devin pentru a 15-a oară 
campioni.

niei au jucat patru component! ai echipei 
Real Madrid : Zocco, Amancio, Ruiz și 
Gen to.

decembrie, tnHANDBAL: Vineri,
Sala sporturilor Floreasca din Capitală se 
va desfășura meciul internațional de hand
bal dintre echipele masculine ale R. P. Ro
mîne si R. F. Germane.

★
HALTERE : Aproape 100 de tineri din 

nouă regiuni ale tării s-au întrecut timp de 
trei zile la Curtea de Arges într-o compe
tiție de haltere dotată cu „Cupa regiuni
lor". Organizată pentru prima oară în 
tara noastră, „Cupa regiunilor" a fost cîș- 
tigată de echipa orașului București, care 
a totalizat la cele șapte categorii 2125 kg.

★
FOTBAL : Meciul de fotbal dintre echi

pele Spaniei și Belgiei, disputat la Va
lencia, s-a încheiat cu o surprinzătoare vic
torie la scorul de 2—1 (1—1) în favoarea 
jucătorilor belgieni. In selecționata Spa-

Pentru cele mai multe victorii prin 
tuș, realizate în campionatele din acest 
an, D. Pîrvulescu (Steaua) la „clasice“ 
și P. Cernău (C.F.R.-Timișoara) la „li
bere“ au primit premii speciale.

După părerea specialiștilor, în 
timpul ultimelor meciuri de campionat 
s-au remarcat : dintre consacrați —- Cer
nea, Țăranu, Bularca, Tăpălagă, Stîngu 
și Coman (care n-au avut nici o în- 
frîngere), iar dintre tineri — Gh. Stan 
(Unio Satu Mare), T. Dop (Rulmentul- 
Brașov), St. Gagy (Voința Tg. Mureș), 
C. Manea, L. Buha (Progresul-Bucu- 
rești), M. Bouraru (Vagonul-Arad) și 
alții.

Marele telescop instalat la 
servatorul de astrofizică din 
meea are un nou „coleg“ 
spectrograf astronomic, construit 
de întreprinderea de optică și me
canică din Leningrad. Lumina cor
purilor cerești, interceptată de o- 
glinda principală a telescopului, va 
fi transmisă printr-un sistem optic 
în spectrograf. Cri ajutorul acestuia 
vor putea fi studiate astre de mă
rimea a 16-a și a 17-a, care emit o 
energie luminoasă de 10 000 ori 
mai mică decît a stelelor care pot 
fi observate cu ochiul liber. Am
bele instrumente sînt dirijate de la 
distanță de la un pupitru de 
mandă.

care să se ocupe de cercetările hidro
logice, în special în domeniul explo
rării rezervelor de apă de pe planeta 
noastră. Un alt comitet a fost însăr
cinat cu cercetarea spațiului extra-at- 
mosferic și a păturilor superioare ale 
atmosferei.

Consiliul a hotărît, de asemenea, 
stabilirea unui program, pe baza că
ruia să se întocmească o statistică a- 
supra resurselor naturale ale Pămîn- 
tului și să se întreprindă studierea 
posibilităților adaptării omului la me
diul care se modifică. A fost stabilită 
o comisie specială care va elabora 
programul anului internațional (1964- 
1965) al „Soarelui Calm“.

La galeria „Sotheby’s“ din Londra 
a avut loc recent vînzarea la licitație 
a unor scrisori și manuscrise vechi. O • 
scrisoare a lui Edgar Poe din 12 oc
tombrie 1839 adresată unui alt scrii
tor american, Washington Irving, a 
fost achiziționată de librăria Carnegie 
din New York. După cum relatează 
ziarul „New York Herald Tribune“, 
ea conține rugămintea lui Poe ca 
Irving să scrie „cîteva cuvinte“ de a- 
preciere la adresa nuvelei sale „Wil
liam Wilson“, care — după părerea 
autorului — ar fi suficiente „pentru 
a constitui norocul meu“.

PRIMUL PARTID POLITIC
DIN GROENLANDA

în Groenlanda a luat ființă pentru 
prima dată un partid politic. Fon
datorii lui : un biolog, un învățător, 
un ziarist și alte cîteva persoane, au 
denumit noul partid „Tupilak“, nu
mele unui animal legendar care a- 
vea capacitatea de a-și ucide toți 
dușmanii. Noul partid și-a propus ca 
țel realizarea egalității de drepturi 
intre locuitorii Groenlandei și danezi.

REUNIUNE ȘTIINȚIFICĂ

★
RUGBI. în urma meciului de selecție 

desfășurat la Tarbes, reprezentativa de 
rugbi a Franței, care va întîlni echipa 
R. P. Romîne la 15 decembrie, la Toulouse, 
a fost alcătuită astfel : Razat (Agen), 
Dupuy (Tarbes), André Boniface, Guy Bo
niface (Mont de Marsan), Gachassin (Lour
des), Lacaze (Angouleme), Laborde (Ra
sing), Crauste (Lourdes), Herrero (Toulon), 
Rupert (Tyrosse), Le Droff (Auch), Lira 
(La Voulte), Berejnoi (Tulle), Cabanie 
(Montauban), Abadie (Tarbes). Din echipa 
franceză, care a pierdut cu 0—3 ultima în- 
tîlnire disputată la București cu R. P. Ro
mînă mai fac parte doar 6 jucători : Ra
zat, frații André și Guy Boniface, Gach
assin, Crauste și Lira.

LA VIENA

După cum relatează agenția France 
Presse, la Viena a avut loc cea de-a 
zecea adunare generală a Consiliului 
internațional al uniunilor științifice 
(C.I.U.S.), care grupează 48 de țări. 
Potrivit agenției, cei 150 de oameni 
de știință din întreaga lume care au 
participat la adunare au adoptat mai 
multe rezoluții. Din partea R. P. 
Romîne au participat acad. Elie Ca- 
rafoli și Victor Sahini, membru co
respondent al Academiei R. P. R. 
A fost constituit un comitet

La Lausanne (Elveția) în cadrul expoziției „EXPO 64" va fi expusă o 
cameră de proiecție înzestrată cu 57 de obiective. După cum scrie ziarul 

. ver -german „Die Welt“ proiecțiile realizate cu această cameră vor da im
presia spectatorului că se află sub cerul liber.
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Consultări interoccidentale

Declarațiile premierului englezLUCRĂRILE ADUNĂRII GENERALE A 0. N. U
Noi delegații sprijină elaborarea unei declarații 

privind cooperarea economică internațională
NEW YORK 2. — Trimisul special 

Agerpres, C. Alexandroaie, trans
mite :

în ședința de luni dimineața a 
Comitetului pentru problemele eco
nomice și financiare al O.N.U. au 
continuat dezbaterile asupra proiec
tului de rezoluție inițiat de delega
ția R. P. Romîne și prezentat comi
tetului împreună cu alte nouă dele
gații, document care se referă la ne
cesitatea grăbirii lucrărilor pentru 
elaborarea unei declarații de princi
pii privind cooperarea internațională 
pe plan economic.

Luînd cuvîntul la dezbateri, repre
zentantul Algeriei a felicitat delega
ția romînă și pe coautorii proiectului 
de rezoluție pentru această inițiativă 
referitoare la o problemă impor
tantă de a cărei urgență sînt con
vinse numeroase țări. Delegatul Al
geriei a insistat asupra importanței 
pe care o au principiile economice 
elaborate acum pentru dezvoltarea 
comerțului internațional, pentru lăr
girea colaborării între state. In acest 
context, amendamentele propuse de 
delegația Australiei la proiectul de 
rezoluție sînt considerate de delega
ția țării mele, a spus reprezentantul 
Algeriei, ca avînd drept scop să îm
piedice tocmai realizarea acestui scop. 
Sperăm că delegatul Australiei nu 
va insista asupra punerii la vot a

Proiect de declarație prezentat 

de R. P. Romină împreună cu 6 state

în urma unei consfătuiri care a 
avut loc la O.N.U. între delegația 
romină și delegațiile Afganistanului, 
Algeriei, Cambodgiei, Camerunului, 
Ceylonului și Republicii Mali, cele 
șapte delegații au anunțat că au ho- 
tărît să prezinte împreună dezbate
rilor Comitetului pentru probleme 
sociale, umanitare și culturale al 
Adunării Generale un proiect de de
clarație intitulat : „Măsuri privind 
promovarea în rîndurile tineretului 
a idealurilor de pace, respect reci
proc și înțelegere între popoare“. A- 
cest document urmează să fie luat 
în dezbatere de comitet.

Ședința Consiliului 
de Securitate

NEW YORK 2 (Agerpres). — La 
2 decembrie, Consiliul de Securitate 
a reluat discuțiile în problema poli
ticii de apartheid promovată de gu
vernul rasist al Republicii Sud-Afri- 
cane. Ședința a fost prezidată de 
Adlai Stevenson, reprezentantul 
S.U.A. la O.N.U., președintele Consi
liului de Securitate pe luna decem
brie. în cadrul ședinței de luni au 
luat cuvîntul reprezentantul Maro
cului la O.N.U. și ministrul afaceri
lor externe al Madagascarului, Al
bert Sylla. Ambii vorbitori au sub
liniat necesitatea adoptării unor mă
suri hotărîte pentru a determina 
guvernul de la Pretoria să înceteze 
politica de apartheid.

spre

Decolăm în plină noapte, la ora 
22 de pe aerodromul internațional 
Idlewild din New York, lăsînd jos, 
pe malurile Hudsonului, o toamnă 
plăcută, cu frunzișul încă verde, dar 
pălit de nuanțe arămii.

Coborînd pe meridiane 
miazăzi, vom parcurge anotimpurile 
în sens invers — din toamnă, îna
poi spre vară și primăvară ; în 
sudul îndepărtat, dincolo de chin
ga veșnic fierbinte a verii ecua
toriale, e început de primăvară cu 
iarbă crudă și muguri dolofani, un 
aprilie al plaiurilor noastre. Zburăm 
spre Buenos Aires.

Prima escală, în miez de noapte, 
la Miami Beach, capătul de jos al 
Floridei. Aici se află o răscruce în
semnată a liniilor aeriene spre și 
din America Latină. Afară — at
mosferă îmbîcsită de aburi fierbinți, 
după o ploaie subtropicală, iar în 
sălile pustii ale aeroportului — ră
coarea aerului condiționat. Este se
zonul în care pungile garnisite se în
dreaptă spre celebra plajă ; „ieftin“ 
înseamnă cam 15—20 dolari pe zi 
pentru o cameră, iar „scump“ — 180 
dé dolari...

Cînd aterizăm la Lima, Pacificul 
are ape cenușii și creste albe, sub 
norii zdrențuiți de un vînt puternic. 
Dealurile din preajmă, cărămizii și 
sterpe, completează fundalul dezo
lant al unui tablou în mijlocul că
ruia se pitește aerogara de tranzit, 
în holul de așteptare, un bar cu ră
coritoare și cafea, precum și cîteva 
vitrine în care sînt expuse articole 
de artizanat, specific peruviene : 
broșe, inele, lingurițe și alte obiecte 
din argint incrustat, alături de piei 
de lama brodate. Sînt simboluri care 
au supraviețuit peste veacuri.

Cind ne urcăm în avion, vîntul 
spulberă praf roșiatic peste dealu
rile cu stranii forme selenice ; în 
atmosfera cenușie din jurul aeropor
tului plutesc pînze purpurii. Deco
lăm în cea mai lungă etapă, Lima- 
Buenos Aires, cu o durată de a- 
proape 4 ore de zbor. Dublăm un 
mic fragment din litoralul chilian, 
cu șerpuiri dantelate de plăji și 
stînci, apoi, după ce trecem de tro
picul Capricornului, cotim spre 
sud-est.

Buenos Aires e în ceață. Plouă. 
Aeroportul Ezeiza, construcție ele
gantă, modernă, cu parc și piscine,

unor astfel de amendamente care ar 
slăbi documentul pe care-1 discutăm.

Reprezentantul Braziliei a sprijinit 
la rîndul său proiectul de rezoluție 
inițiat de delegația R. P. Romîne. 
Delegația mea, a spus vorbitorul, 
acordă o importanță deosebită coope
rării economice internaționale și 
credem că trebuie accelerată munca 
de elaborare a declarației de prin
cipii ale cooperării economice între 
state. A sosit timpul de a se reuni 
principiile deja existente înscrise 
într-o serie de documente interna
ționale și rezoluții ale O.N.U. în
tr-un singur document în forma u- 
nei declarații. Conferința O.N.U. 
pentru comerț și dezvoltare, care va 
avea loc la începutul anului viitor, 
trebuie să discute foarte amănunțit 
probleme legate de cooperarea eco
nomică internațională, iar acest 
proiect de rezoluție propus de de
legația R. P. Romîne ar reprezenta 
un ajutor dat conferinței tocmai în 
acest scop. In această declarație 
trebuie incluse principii noi de co
laborare economică care și-au dove
dit eficiența. Sarcina elaborării de
clarației este urgentă pentru a așe
za relațiile economice dintre state 
pe baze noi.

Proiectul de rezoluție pe care-1 
discutăm, a arătat în încheiere dele
gatul Braziliei, este clar și simplu ; 
el urmărește un țel pozitiv și de a- 
ceea sper că va fi adoptat în una
nimitate. în ce privește amenda
mentele delegației Australiei, sînt de 
părere că ele nu ar face decît să 
slăbească proiectul de rezoluție. Tre
buie depuse toate eforturile pentru 
realizarea cooperării internaționale.

Mersul anchetei în 
de la

DALLAS 2 (Agerpres). -- France 
Presse transmite că duminică încă 
50 de agenți ai Biroului federal de 
investigații (F.B.I.) s-au alăturat a- 
celora care se află de cîteva zile 
la Dallas. Potrivit agenției, în asa
sinarea lui Oswald a intervenit un 
element nou. Mama acestuia a decla
rat că, cu cîteva zile înaintea aten
tatului criminal împotriva președin
telui Kennedy, un agent al F.B.I. i-a 
arătat o fotografie a lui Jack Ruby 
și a întrebat-o dacă cunoaște aceas
tă persoană. „Dacă F.B.I. a știut 
ceva, a spus mama lui Oswald, a- 
tunci cum a putut fi lăsat Ruby să 
se apropie de fiul meu?“. Un purtă
tor de cuvînt al F.B.I. a 
însă, că fotografia în cauză 
lui Ruby.

Agenția Associated Press 
ză că ancheta F.B.I. se desfășoară în 
cel mai strict secret.

In ce privește ancheta întreprin
să de poliția din Dallas în legătură 
cu asasinarea lui Oswald, după cum 
transmite agenția France Presse, în 
prezent se caută să se determine, pe 
de o parte, cum a reușit Jack Ruby 
să pătrundă în localul poliției pen
tru a-1 ucide pe Oswald și, pe 

declarat, 
nu era a

sublinia-

atrage mulți cetățeni ai capitalei la 
sfîrșit de săptămînă. Cînd aterizăm, 
se vede șoseaua care leagă aeropor
tul, pe distanță de 33 km., de cen
trul orașului. Parcurgem acest drum 
de-a lungul unui peisaj argentinean, 
cu floră bogată, în care cresc ală
turi conifere și palmieri, meri și 
portocali, eucalipți și cactuși...

Prin sita ploii se văd cîțiva „ras- 
cacielos“, adică zgîrie nori. Ne apro
piem de orașul imens, cu aspect 
foarte european, răsfirat pe aproape 
200 km. pătrați. Este considerat ca

Note de călătorie
cea mai mare aglomerare urbană 
din întreaga emisferă australă.

Lungă de aproape 4 000 km., din 
nordul tropic 
la bîntuitul 
Antarctică, 
2 776 655 km 
a reliefului 
omenești sînt disparate, inegale. în 
regiünea Rio Negro, densitatea în
registrează mai puțin de 1 om pe 
km-’; în schimb, din cele 21 milioane 
de locuitori ai țării, a treia parte s-a

vecin cu Bolivia pînă 
Cap Horn și glaciala 
Argentina acoperă 

p, cu gama completă 
geografic. Așezările

j:;-/ :

.Vedere a Bulevardului 9 Iulie, unul din principalele bulevarde din Buenos Aires

2 (Agerpres). — In
1 decembrie pe stră-

HELSINKI 
seara zilei de 
zile centrale ale capitalei finlandeze 
a avut loc un marș al partizanilor 
păcii. Participanții purtau pancarte 
pe care erau înscrise cereri ca : spri
jinirea politicii de coexistență paș
nică, interzicerea totală a armei nu
cleare și înfăptuirea dezarmării ge
nerale, crearea în nordul Europei a 
unei zone denuclearizate, sistarea 
cursei înarmărilor. Marșul a fost 
urmat de un miting.

Marșul și mitingul au constituit o 
continuare a Adunării reprezentan
ților vieții publice consacrată rezul
tatelor campaniei de semnături 
favoarea coexistenței pașnice.

în

întrevederi 
ale președintelui S.U.A.

WASHINGTON 2 (Agerpres). — 
Președintele Lyndon Johnson a pro
cedat la 2 decembrie la o nouă e- 
xaminare a problemelor puse de se
gregația rasială, în cursul unei în
trevederi cu Whitney Young, direc
torul executiv al „Ligii urbane“, 
organizație care își propune să 'pro
moveze egalitatea între rase. După 
întrevedere — relatează agențiile a- 
mericane de presă — Young a de
clarat că a discutat cu președintele 
în special problema discriminării în 
domeniul folosirii brațelor de mun
că. El a subliniat că 15 la sută din 
muncitorii de culoare din Statele U- 
nite nu au de lucru — un procent 
aproximativ de trei ori mai ridicat 
decît media șomajului pe întreaga 
țară. De asemenea, Young a spus că 
muncitorii negri „refuză să depindă 
mereu de asistența publică“ și 
„doresc să muncească".

că

jurul evenimentelor 
Dallas
altă parte, natura relațiilor de no
torietate publică, pe care mai mulți 
agenți ai poliției din Dallas le 
trețineau cu Ruby.

Intre timp, Jack Ruby se află 
închisoare ,.într-o dispoziție foarte 
bună“, după cum a declarat avoca
tul său, Tom Howard. Duminică el a 
primit mai mulți oameni de afa
ceri și prieteni apropiați. Avocatul 
lui Ruby încearcă acum să-și bazeze 
apărarea clientului său pe o pretin
să „depresiune psihică“. El a decla
rat că va cere chiar eliberarea lui 
Ruby pe cauțiune, pentru a fi inter
nat într-un spital în vederea unui 
examen psihiatric.

In timp ce marea majoritate a o- 
piniei publice din S.U.A. condamnă 
crima lui Ruby și o consideră drept 
o manevră pentru a îngreuna mi
siunea autorităților de a face lumi
nă în cazul asasinării președintelui 
Kennedy, există și unele persoane 
care manifestă „sprijinul“ lor față 
de asasin. Avocatul lui Ruby a de
clarat că clientul său a primit scri
sori în acest sens. Intr-o scrisoare 
se spune : „Ruby, ai mulți prieteni“, 
iar în alta: „Multe felicitări Ruby, 
om de care statul Texas are nevoie“.

în Buenos Aires, oază 
miraj la marginea

aici o

evadat de-a lungul

îngrămădit 
babilonică și 
Pampasului.

Capitala de pe malul estuarului La 
Plata este Argentina condensată pe 
asfalt. Călătorul descoperă 
mare varietate demografică : emi- 
granți care au 
anilor din strînsorile economice și 
sociale ale Europei, preponderența 
avînd-o spaniolii și italienii. Pentru 
argentineni este titlul de mîndrie, 
frecvent accentuat în presă, cărți, 
publicații, specificarea că Argentina 
este cea mai europeană și mai latină 
țară la sud de Rio Grande. Atît com
ponența cît și limba (spaniola e ofi
cială) constituie o dovadă; indieni 
autohtoni au rămas puțini.

Cere-i tîrgovețului obișnuit să-ți 
vorbească despre Buenos Aires. îți 
va turna potop de adjective, de la 
cele mai trandafirii, la cele mai în
tunecate ; îți va compara „avenidele" 
orașului cu bulevardele Parisului, 
dar nu va uita, să deplîngă lătural
nicele „villamiseria“ (orașe ale mi
zeriei), adevărate labirinte . de 
adăposturi minuscule, improvizate 
din nimic ; îți va arăta fol
clorul fierbinte în care tangoul ar
gentinean este superlativ melodic 
și coregrafic ; îți va face cunoștință

LONDRA 2 (Agerpres). — Vorbind 
în fața presei parlamentare britani
ce, primul ministru al Angliei, Alee 
Douglas-Home, și-a exprimat con
vingerea că lumea se îndreaptă în 
prezent către „o perioadă de relații 
constructive“ între Est și Vest.

Deși a apreciat că drumul spre

Rezultatele provizorii 
ale alegerilor din venezuela
CARACAS 2 (Agerpres). — Potri

vit rezultatelor provizorii ale alege
rilor prezidențiale, care au avut loc 
la 1 decembrie în Venezuela, Râul 
Leoni, candidatul partidului de gu
vernămînt „Acțiunea democratică“, 
se află în frunte întrunind 293 332 
voturi, față de 205 281 voturi întru
nite de Jovito Villalba, candidatul 
Uniunii democratice republicane, și 
189112 voturi obținute de Uslar 
Pietri, candidat independent. Acesta 
din urmă conduce însă în capitala 
țării — Caracas.

O atmosferă de teroare a domnit 
în tot cursul desfășurării alegerilor 
de la care au fost excluse principa
lele forțe ale opoziției — Partidul 
comunist și Mișcarea revoluționară 
de stînga. Importante detașamente 
ale armatei și poliției au circulat pe 
străzile capitalei și orașelor din pro
vincie. S-au înregistrat numeroase 
ciocniri și incidente în cursul căro
ra au fost ucise două persoane și au 
fost rănite alte 12.

Demisia primului 
ministru al Turciei

ANKARA 2 (Agerpres). — La 2 
decembrie Ismet Inönü, primul mi
nistru al guvernului turc, și-a pre
zentat demisia președintelui Cemal 
Gürsel. Președintele republicii a ac
ceptat demisia.

Demisia lui Ismet Inönü este con
secința crizei ministeriale existente 
de la hotărîrea Partidului Turciei 
noi și Partidului țărănesc de a se re
trage din coaliția guvernamentală.

cel mai 
a unei

în tot 
stopuri

cu gastronomia poetică a faimoase
lor „churrasquerias“ (frigările și 
grătarele orașului); îți va spune is
torii interesante despre monumente 
și parcuri, dar îți va arăta și locu
rile virane unde ard gunoaiele, apoi 
îți va vorbi despre „semizeii“ fotba
lului din Buenos și despre alte mi
nunății pe care argentinenii le de
țin în „exclusivitate“, fără a uita, 
desigur, să-ți prezinte fermecătoarea 
Ceibo, „floarea națională“ și 
înalt etalon de asemuire 
femei.

Circulația e amețitoare, 
orașul nu sînt decît cîteva 
electrice, șoferii conduc după reguli 
oarecum proprii, de neînțeles pentru 
străini, și se descurcă totuși magis
tral ; rar, ici și colo, se mai văd ma
șini „pe tușă“, armonici și cu vola
nul steag, victime ale neîmplinirij. 
artistice a conducătorilor lor.

Unele bulevarde sînt foarte largi 
și par interminabile ; avenida „Ri- 
vadavia“, de pildă, străbate orașul 
cale de 12 km. și se prelungește a- 
poi dincolo de cartiere pe o distanță 
totală de 65 km și circa 70 000 de 
numere de case. Sînt primele amă- 

' nunte pe care le aflăm de la ama
bilii însoțitori oficiali ai delegației 
R. P. Romîne, în frunte cu ministrul 
afacerilor externe, C. Mănescu, 
care a participat la festivitățile in
stalării noului președinte al Argen
tinei, Arturo Illia.

Argentina a trecut prin îndelungi 
frămîntări interne ; ziarele din Bue- 

destindere este dificil, el a arătat că 
există domenii în care sînt realiza
bile acorduri. Printre acestea el a e- 
numerat posibilitatea de a se ajunge 
la o înțelegere în vederea prevenirii 
atacurilor prin surprindere, de a se 
face un prim pas în domeniul dezar
mării generale, inclusiv în direcția 
lichidării anumitor arme nucleare. 
Home a anunțat că intenționează să 
obțină progrese în aceste domenii în 
cadrul lucrărilor comitetului celor 18 
pentru dezarmare care vor fi relua
te luna viitoare la Geneva.

Combătînd, implicit, pe criticii po
liticii guvernului britanic în dome
niul înarmării nucleare, premierul 
Home a spus : „Noi trebuie să ne 
concentrăm mai degrabă asupra gă
sirii unor puncte de acord cu Uniu
nea Sovietică decît să încercăm să 
modificăm politica noastră militară 
sau echilibrul de forță în cadrul a- 
lianței (N.A.T.O.)“.

în declarația făcută în fața ziariș
tilor, primul ministru britanic a rea
firmat intenția guvernului britanic 
de a nu renunța la politica sa de 
înarmare nucleară.

Incidente la Dakar
DAKAR 2 (Agerpres). — Dumini

că au avut loc în Senegal alegeri 
prezidențiale și parlamentare. Des
fășurarea alegerilor a fost marcată 
de grave incidente. în cursul dimi
neții, mai multe mii de demonstranți 
s-au adunat într-un cartier mărgi
naș al capitalei senegaleze pentru a 
protesta împotriva alegerilor și a 
actualului regim. Demonstranții au 
rupt cordoanele poliției și s-au în
dreptat spre Palatul prezidențial. în 
oraș au fost aduse de urgență trupe 
de parașutiști pentru a-i împrăștia 
pe demonstranți. Potrivit comunica
telor oficiale, au avut loc schimburi 
de focuri. Comunicatele oficiale a- 
rată că în cursul acestor incidente 
au fost ucise zece persoane, iar alte 
60 rănite. Cîteva automobile au 

nos Aires scriau că „o întreagă ge
nerație de argentineni n-au cunos
cut încă un guvern normal“ („Cor- 
reo de la Tarde“). Un capitol de 
istorie relativ recentă a lăsat unele 
urme citețe : găuri de gloanțe în zi
durile piețelor. A căpătat sonori
tate orchestrală cerința generală de 
a se înlocui provizoratul formulelor 
cazone cu o stabilitate constituțio
nală. în acele zile, politicienii com
petent din Buenos Aires explicau 
tocmai în felul acesta atît votul ma
siv dat noului președinte, cît și fap
tul că diverse partide și curente 
sprijină programul guvernului.

Ziua paradei militare — specta
col intrat în pitorescul tradiției lo
cale — a fost impresionantă nu atît 
prin ținuta decorativă a defilării, 
cît mai ales prin tabloul masivei 
participări a mulțimilor, care parcă 
strîmtaseră încăpătoarea „Piaza de 
Mayo“. în tribună, un confrate ar
gentinean căruia îi cerusem lămu
riri, îmi spunea : „Privește această 
mare de capete. Sînt prezente aici 
toate păturile și tendințele ; și ma
rea lor majoritate așteaptă începu
tul unei perioade de „paz y tranqui- 
lidad“ (pace și liniște). Ia la rînd 
pancartele și te vei convinge“. în- 
tr-adevăr, ele confirmau această 
stare de spirit, repetînd, de la grup 
la grup, ideea normalizării vieții 
interne. Chiar în fața tribunei ofi
ciale, un grup numeros, îndesat, 
arbora o fîșie lată de pînză, care 
flutura în bătaia vîntului rece din 
sud. Sub emblema reprezentînd se
cera și ciocanul erau înscrise cu
vintele : „Să se anuleze interzicerea 
partidului comunist. Cerem desfiin
țarea tuturor legilor represive“.

Apreciind condițiile interne găsite 
de noul guvern la instaurarea lui, 
ziarul „Correo de la Tarde“ arăta că 
„el inspiră multă speranță... Sînt 
multe de făcut, în mare parte 
trebuie desfăcut ceea ce a fost prost 
făcut, iar în bună parte trebuie să 
se construiască pe anumite ruine 
rămase“. în presa locală apăreau 
frecvente știri despre intenția unor 
partide de a colabora cu noua ad
ministrație, promițînd printre alte
le procurarea de tehnicieni și ex- 
perți în diferite domenii. Erau difu
zate în mod public unele afirmații 
potrivit cărora chiar și în rîndurile 
militarilor ar exista o parte pe cale 
să renunțe la ideile și practicile a- 
venturismului politic.

Unul din oamenii politici cărora 
le-am cerut părerea aprecia cu 
multă prudență perspectivele. „Dru-

O nouă dispută vamală 
în legătură cu importurile 

de oțel
LUXEMBURG 2 (Agerpres). — 

Luni au început la Luxemburg lu
crările Consiliului ministerial al Co
munității Europene a Cărbunelui și 
Oțelului (C.E.C.O.) la care participă 
șefii departamentelor economice din 
cele șase țări membre : Franța, 
R.F.G., Italia, Belgia, Olanda, Lu
xemburg.

Actuala sesiune este consacrată 
disputatei chestiuni a tarifelor va
male la oțel ale celor șase țări — 
care sînt în același timp membre ale 
Pieței comune — în legătură cu pro
blemele pe care le pune acest sector 
al producției lor industriile.

înalta autoritate a C.E.C.O. a pre
zentat propunerea ca tarifele vamale 
să fie sporite de la actualul nivel de 
5—6 la sută la 9 la sută. Această 
propunere este sprijinită de repre
zentanții Franței și R.F.G. în dorin
ța afirmată explicit de a contracara 
astfel concurența exercitată pe pia
ța celor șase țări de oțelul importat, 
concurență care, se afirmă în cercu
rile interesate franceze și vest-ger- 
mane, provoacă „o scădere a marjei 
profiturilor periculoasă pentru in
dustria oțelului“ (U.P.I.).

în ședința de luni, delegațiile Bel
giei, Italiei și Olandei * nu s-au 
raliat acestei măsuri.

O măsură ca cea preconizată de 
înalta autoritate ar lovi în exportu

fost incendiate. Nu a fost precizat 
numărul persoanelor arestate.

Rezultatele parțiale ale alegerilor 
arată că Leopold Senghor a fost 
reales președinte al Republicii Se
negal. El a fost singurul candidat 
pentru funcția de președinte.

în ce privește alegerile parlamen
tare, se relatează că lista Uniunii 
progresiste senegaleze, partidul de 
guvernămînt, a obținut 802 791 
voturi, iar partidul de opoziție Pro- 
Senegal a obținut 33 017 voturi. în 
unele cartiere ale capitalei s-a în
registrat o importantă abținere de 
la vot.

Agenția France Presse relevă că 
un alt partid de opoziție, Partidul 
african al independenței, este inter
zis și nu a putut participa la ale
geri.

pe care pornim astăzi — spu- 
el — e foarte lung. Și deloc u- 
Proiectele (referire la progra- 
guvernului — n.a.) mi se par

mul 
nea 
șor. 
mul 
chibzuite, adecvate la potențialul ță
rii. Cu timpul, se va Vedea ce forțe 
și pînă la ce limite își vor da 
concursul. Acum, orice prognoză ar 
putea fi prematură. Ca și semnul 
curcubeului, care este valabil numai 
după ploaia care a trecut, nu și 
pentru cea de săptămînă viitoare“. 
Atunci cînd vorbesc despre aceste 
forțe, argentinenii' au în vedere în 
primul rînd pe militari și cercurile 
marii finanțe, care s-au deprins să 
măsoare cu atenție dacă acțiunile 
politice încap exact în tiparul inte
reselor lor. în atmosfera acelor zile 
asemenea preocupări pluteau per
sistent peste protocolul solemnită
ților din Buenos Aires.

...Ca niște coloane de marmură, ră
sucite parcă de mîna unui titan mi
tologic, eucalipții domină, prin înăl
țime și prestanță, parcurile și ave
nidele capitalei. Cîțiva străjuiesc 
lunga faleză Costanera, în betonul 
căreia se sparg valurile cafenii ale 
estuarului La Plata. Cînd vîntul 
bate puternic dinspre ocean, odată 
cu fluxul, apele estuarului, împinse 
de fluviu, se umflă cu 6—7 metri, 
revărsînd pale înspumate peste pa
rapetele înalte, pînă pe asfaltul șo
selei. Refluxul și vîntul din partea 
opusă dezgolesc pietrele de pe fund, 
oferind pescarilor succese certe.

într-o asemenea zi, cu nori și vînt 
dinspre Atlantic, ascultam în apro
pierea falezei cum tranzistorul ma
șinii transmitea un crîmpei din E- 
nescu, cadențînd, pe malul La Platei, 
zbuciumul talazurilor. Am aflat cu a- 
cest prilej că multe bucăți ale ma
relui muzician romîn, și mai cu ose
bire celebra sa „Rapsodie“, sînt cîn- 
tate și apreciate în Argentina. Am 
mai aflat și alte lucruri interesante. 
Mi s-a spus, de pildă, că un renu
mit doctor argentinean din Cordoba, 
Hernando Ramirez, și încă vreo 
cîțiva colegi ai săi, se mîndresc con- 
siderîndu-se ucenici ai savantului 
romîn Gh. Marinescu. Interesul 
pentru țara noastră, pentru realiză
rile ei este manifestat de aseme
nea în cercuri economice și politice.- 
în această atmosferă, delegația 
noastră a avut o serie de întîlniri 
utile cu membri ai guvernului, cu 
reprezentanți ai vieții publice.’ Cu 
acest prilej, ambele părți și-au ex
primat încrederea în posibilitățile 
de dezvoltare a relațiilor dintre Ro- 
mînia și Argentina.

LIVIU RODESCU 

rile de oțel ale S.U.A., Angliei șî 
Japoniei în cele șase țări vest-euro- 
pene.

După cum amintește agenția 
U.P.I., Statele Unite și-au și expri
mat nemulțumirea față de aceste 
proiecte.

Sesiunea ministerială 
a Pieței comune

BRUXELLES 2 (Agerpres). — La 
Bruxelles au început luni lucrările 
sesiunii miniștrilor de externe și ai 
agriculturii din țările Pieței comune 
consacrate. stabilirii unei poziții co
mune la viitoarele tratative tarifare 
din cadrul G.A.T.T., care vor avea 
loc în primăvara viitoare la Ge
neva. U.P.I. subliniază că „nu este 
de așteptat realizarea vreunui pro
gres“, arătînd că se așteaptă ca se
siunea să ia în dezbatere așa-numi- 
tul război al puilor dintre S.U.A. și 
Piața comună, autorizînd comisia 
executivă a Comunității să pună ca
păt acestui conflict.

Pe de altă parte, ministrul agri
culturii al Franței, Edgard Pisani, 
după cum relevă U. P. I., a 
prevenit pe partenerii săi din Piața 
comună că Franța „nu va continua 
să fie asociată la Piața comună, 
dacă cele șase țări membre vor eșua 
în stabilirea unei politici comune în 
privința agriculturii“.

★
PARIS 2 (Agerpres). — Luni s-a 

deschis la Paris sesiunea Adunării 
Uniunii Europei Occidentale (U.E.O.), 
la care participă parlamentari din 
cele șapte țări membre ale acestei 
organizații (R. F. Germană, Franța, 
Italia, Anglia. Belgia, Olanda și Lu
xemburg).

Președintele sesiunii, Carlo Schmidt 
(R.F.G.), a adus un elogiu defunc
tului președinte al S.U.A. și și-a ex
primat speranța că programul legis
lativ și politic al acestuia va fi con
tinuat.

în cadrul dezbaterilor va fi pre
zentat un raport al senatorului bel
gian Hubert Leynen în legătură cu 
relațiile dintre. Anglia și Piața co
mună, raport care, potrivit agenției 
Reuter, va încerca să „armonizeze 
punctele de vedere ale Angliei și ale 
celor șase în privința stabilirii unei 
poziții comune la viitoarele nego
cieri tarifare din cadrul G.A.T.T.“. 
în ce privește problemele militare, 
deputatul olandez Anthony 
tee va supune dezbaterilor 
un raport privind crearea 
nucleare multilaterale în 
N.A.T.O. Lordul laburist 
va supune dezbaterilor un raport în 
care cheamă toate guvernele țărilor 
N.A.T.O. să facă din realizarea unui 
eventual tratat de dezarmare „sco
pul suprem al politicii lor externe 
și de apărare“.

Duyns- 
sesiunii 
forțelor 

cadrul
Kennet

HAGA. La Amsterdam a avut loc 
o solemnitate festivă cu prilejul 
împlinirii a 150 de ani de cînd, în 
acest oraș, Olanda a fost procla
mată stat independent sub condu
cerea prințului Willem Frederik, 
la scurt timp'după eliberarea țării 
de sub ocupația trupelor lui Napo
leon. La solemnitate au participat 
regina Juliana, membrii guvernu
lui, precum și un mare număr de 
invitați.

BONN. Cancelarul R.F.G., Er
hard, va vizita Londra la 15 și 16 
ianuarie, unde va duce tratative cu 
primul ministru al Angliei, Douglas- 
Home.

LONDRĂ. La Londra s-a anun
țat că, la invitația ministrului de 
externe vest-german, G. Schroeder, 
ministrul afacerilor externe al An
gliei, Richard Butler, va efectua o 
vizită oficială în R. F. Germană în
tre 9 și 11 decembrie.

STOCKHOLM. Partizanii păcii 
din orașele suedeze Göteborg, Mal
mö și Hălsingborg au organizat de
monstrații sub lozinca „Să transfor
măm Europa de nord într-o zonă 
denuclearizată“.

I
CANBERRA. La Canberra au 

fost date publicității rezultatele 
parțiale ale alegerilor pentru Ca
mera Reprezentanților a Parlamen
tului federal australian care au avut 
loc la 30 noiembrie. Potrivit aces
tor rezultate, coaliția guvernamenta
lă formată din Partidul liberal și 
Partidul agrarian a ieșit victorioasă, 
obținînd 69 din cele 124 locuri ale 
Camerei Reprezentanților.

LEOPOLDVILLE. Agențiile de 
presă relatează că la 1 decembrie 
a fost arestat la Leopoldville minis
trul de externe congolez, Auguste 
Mabika Kalanda, acuzat de a fi „a- 
tentat la siguranța statului“. Nu au 
fost precizate în mod oficial învi
nuirile ce i se aduc.

Agențiile France Presse și Reuter 
pun arestarea lui Kalanda în legă
tură cu recentele atacuri lansate de 
cotidianul proguvernamental „Le 
Progres“ împotriva sa, acuzîndu-1 
în special de a fi furnizat un pașa
port șefului secesioniștilor katan- 
ghezi, Chombe. S-a afirmat chiar 
că el ar fi avut o întrevedere cu 
acesta. Ziarul 'amintit arăta că 
Kalanda a înlesnit plecarea în stră
inătate a unor persoane urmărite 
pentru trafic de diamante.

ATENA. Sîmbătă și duminică au 
avut loc în insula Creta festivități 
cu prilejul celei de-a 50-a aniversări 
a unirii acestei insule cu Grecia. La 
Hanea, capitala administrativă a 
insulei, a avut loc în cursul zilei de 
duminică o paradă militară la care 
au asistat regele Paul, premierul Pa- 
pandreu, membri ai guvernului, de- 
putați și alte persoane oficiale.

TEL AVIV. La 2 decembrie, 
40 000 de funcționari de stat din 
Izrael au declarat grevă revendicînd 
majorarea salariilor și îmbunătățirea 
condițiilor de muncă.
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