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ln secțiile Uzinelor „Grivița 
Roșie“ din Capitală se execută 
diferite utilaje pentru industria 
chimică. Prin folosirea planurilor 
de croire complexă, a aparaturii de 
tăiere prin copiere și a șanfrenării 
cu flacără oxiacetilenică a tablelor 
groase, în secția cazangerie s-au 
economisit în acest an peste 
40 000 kg tablă de oțel. Din a- 
ceastă cantitate de metal se pot 
confecționa 13 rezervoare cu o ca
pacitate de 8 m.c. fiecare. în foto
grafie : în secția cazangerie 
Uzinelor „Grivița Roșie".

de montaj la rețelele 
în curs. Numărul gos- 
care s-au făcut instala- 
în acest an depășește
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Fiecare întreprindere cu planul
A

Știrile transmise de corespondenți, 
veștile sosite din întreprinderi vor
besc despre realizările însemnate 
ale oamenilor muncii din industrie 
în îndeplinirea planului la toți in
dicatorii și a angajamentelor luate 
în întrecerea socialistă. Succesele 
obținute anul acesta de colectivele 
din fabricile și uzinele țării se a- 
daugă la activul marilor realizări 
dobîndite de poporul nostru în în
făptuirea prevederilor programului 
de dezvoltare a economiei naționale 
elaborat de Congresul al III-lea al 
partidului.

Numeroase colective de întreprin
deri și ramuri industriale întregi 
și-au îndeplinit cu succes sarcinile 
de plan pe primele 10 luni, obținînd 
sporuri însemnate de produse peste 
plan. Laminoriștii din întreaga țară 
au dat peste plan, în această pe
rioadă, mai mult de 37 000 tone de 
laminate finite pline și au realizat 
în plus aproximativ 7 000 tone țevi 
din oțel fără sudură și țevi din o- 
țel sudate de 400 mm. Lucrătorii de 
pe șantierele marilor obiective me
talurgice, chimice, ale industriei e- 
nergetice, lemnului și bunurilor de 
larg consum, aflate în construcție, 
raportează despre noi succese în 
îndeplinirea graficelor de muncă. 
Muncitorii și tehnicienii din exploa
tările forestiere, printr-o mai bună 
organizare a lucrului și extinderea 
exploatării lemnului în brigăzi 
complexe au trimis în plus fabrici
lor de cherestea și placaje 190 000 
m c bușteni, iar colectivele din a- 
ceste fabrici au produs peste preve
derile planului 46 000 m c cheres
tea. Au fost realizate peste plan în
semnate cantități de țesături, încăl
țăminte, confecții.

Militînd pentru înfăptuirea sar
cinii puse de partid de sporire în 
ritm accentuat a productivității 
muncii — indicator primordial al 
planului de stat, numeroase colec
tive au acționat și acționează 
tot mai hotărît pe această li
nie, reușind să obțină rezultate în- 

car- 
în 
pe 
de 
pe

semnate. Minerii din bazinul 
bonifer al Văii Jiului au realizat 
10 luni o productivitate a muncii 
post de 1,236 tone cărbune, față 
1,203 tone cît a fost planificat ; 
baza creșterii productivității muncii 
s-a obținut cea mai mare parte din 
cantitatea de 107 000 tone cărbune 
cocsificabil și energetic extrasă pes
te plan. Extinzînd forajul cu turbi
na, sondorii din cadrul Trustului de 
foraj Pitești au depășit indicatorul 
de creștere a productivității muncii 
cu 3,7 la sută și au săpat peste plan 
aproape 10 000 metri. Un spor în
semnat de productivitate au obținut 
și furnaliștii de la Călan, îndeosebi 
prin ridicarea indicilor de utilizare 
a agregatelor ; pe această bază, ei 
au produs în zece luni și jumătate 
o cantitate de fontă echivalentă cu 
metalul necesar pentru fabricarea a 
1 335 de tractoare.

O grijă deosebită au dovedit mun
citorii, tehnicienii și inginerii din 
întreprinderi și pentru realizarea 
altor sarcini importante ale planu
lui: reducerea prețului de cost, eco
nomisirea materialelor și materiilor 
prime, realizarea beneficiilor pla
nificate. Multe întreprinderi — Ra
finăria Brazi, Uzinele „1 Mai“ Plo
iești, „Unirea“ Cluj, fabricile de în
călțăminte „Solidaritatea“-Oradea și 
„Pionierul“-București ș. a. — au ob
ținut pînă acum însemnate econo
mii suplimentare la prețul de cost. 
Extinzînd laminarea la toleranțe 
restrînse, laminoriștii reșițeni au e- 
conomisit o cantitate de aproape 
1 300 tone oțel, din care se pot la
mina în plus aproximativ 200 000 
m 1 profile. Zeci de colective anun
ță că și-au realizat de pe acum an
gajamentele pe întregul an cu pri
vire la economii și beneficii peste 
plan.

în lumina Directivelor C.C. al 
P.M.R. cu privire la criteriile prin
cipale ale întrecerii socialiste, ener
gia și capacitatea creatoare a colec
tivelor de întreprinderi au fost și 
în acest an larg mobilizate în ac
țiunea de ridicare a nivelului cali
tativ al produselor. A sporit ponde
rea producției de calitatea întîia la 
piese și utilaje, șine de cale ferată, 
țevi din oțel fără sudură, tananți 
de extracție, fire și țesături, încăl
țăminte și multe alte produse.

Cu sprijinul ministerelor, al di
recțiilor generale, al organelor și 
organizațiilor de partid, în ultimele 
luni o serie de colective de între
prinderi au pus mai intens în va
loare rezervele interne ale produc
ției, reușind să lichideze rămînerea 
în urmă în îndeplinirea unuia sau 
altuia din indicatorii de plan. Ca 
urmare a aplicării unor măsuri teh- 
nico-organizatorice eficiente, son
dorii de la trustul de foraj Tg. Jiu 
au recuperat în cursul trimestrului 
III nerealizările din lunile anterioa
re la volumul de metri săpați și au 
creat condiții bune pentru produc
ția trimestrului IV.

Sînt însă întreprinderi și organe 
tutelare care oferă un bilanț mai 
puțin pozitiv în ce privește îndepli
nirea unor indicatori de plan. La 
I. F. Orăștie, planul la producția 
globală și marfă a fost realizat în 
primele 10 luni. Indicatorul privind 
creșterea productivității muncii nu 
a fost însă îndeplinit satisfăcător, 
mai ales datorită slabei preocupări 
pentru folosirea rațională a capa
cității mecanismelor și a forței de 
muncă, pentru introducerea micii 
mecanizări. Și în alte întreprinderi 
forestiere, metalurgice și producă
toare de materiale de construcții, 
productivitatea muncii nu a crescut 
pe măsura posibilităților existente.

Interesele dezvoltării economiei 
naționale cer ca rezervele și posi
bilitățile de creștere a productivi
tății muncii să fie mai intens valo
rificate 
ramură 
bună a 
șinilor,
mai grele 
muncă, extinderea micii mecanizări, 
perfecționarea continuă a tehnolo
giei de fabricație, folosirea raționa
lă a forței de muncă, în strictă con
cordanță cu prevederile planului — 
iată doar cîteva căi prin care se 
poate asigura creșterea în ritm și 
mai accentuat a productivității 
muncii.

A mai rămas un timp, relativ 
scurt, pînă la sfîrșitul anului. Este 
necesar ca în această perioadă mi
nisterele, direcțiile generale să ana
lizeze temeinic, împreună cu con
ducerile administrative și organele 
de partid locale, cauzele rămînerii 
în urmă a unor fabrici și uzine, la 
unul sau altul din indicatorii de 
plan, să le acorde un sprijin ope
rativ și substanțial în înlăturarea 
deficiențelor pentru ca și în aceste 
întreprinderi planul să fie îndepli
nit la toți indicatorii. Fie că este 
vorba de sarcinile cantitative, de 
productivitatea muncii, calitate, preț 
de cost, de obligațiile de cooperare 
sau colaborare — toate trebuie să 
preocupe deopotrivă organizația de 
partid, conducerea administrativă, 
întregul colectiv din fiecare între
prindere. Numai îndeplinirea exem
plară a planului la toți indicatorii 
îți dă dreptul să spui cu mîndrie : 
„Și în acest an ne-am îndeplinit 
cum se cuvine sarcinile de produc
ție 1“. Realizarea cu succes a sarci
nilor pe anul în curs constituie, tot
odată, o condiție esențială a bunei 
pregătiri a producției pe anul vii
tor.

Pe 
pînă 
bună 
muncitori, ingineri și tehnicieni din 
toate întreprinderile să depună efor
turi susținute pentru ca la sfîrșitul 
acestui an să se prezinte cu un 
rodnic bilanț de muncă, să poată 
raporta partidului și guvernului că 
și-au îndeplinit exemplar planul și 
angajamentele luate în întrecere.

Economii suplimentare 
la prețul de cost

ORADEA (coresp. „Scînteii“). 
Muncitorii și tehnicienii din între
prinderile industriale, organizațiile eco
nomice și cooperatiste din regiunea 
Crișana au obținut bune rezultate în 
întrecerea pentru reducere« prețului 
de cost al produselor. Punînd în cen
trul preocupărilor lor economisirea 
materiei prime, reducerea cheltuielilor 
de fabricație și a celor de circulație, 
colectivele întreprinderilor din regiune 
au realizat în 10 luni economii supli
mentare la prețul de cost de 34 875 000 
lei, îndeplinindu-și astfel angajamentele 
luate. în fruntea luptei pentru econo
mii s-a situat colectivul Uzinei de 
construcții și reparații utilaj minier 
din orașul Dr. Petru Groza care, prin 
folosirea mai judicioasă a metalului și 
a altor materii prime, a realizat econo
mii suplimentare de 4 300 000 lei. Suc
cese a obținut și colectivul Fabricii de 
confecții din Oradea, care a realizat 
economii de peste 3,5 milioane lei, co
lectivul Fabricii de lacuri și vopsele 
„Transilvania“, Fabricile „Solidarita
tea“, „Sinteza”, Uzina de reparații 
Oradea și altele.

Crește familia dieseliștilor
CRAIOVA (coresp: „Scînteii“). — La Craiova au 

terminat cursurile de calificare o nouă serie de me
canici care vor deservi locomotivele Diesel-elec
trice. Din 1961 și pînă acum, 200 dintre cei mai buni 
mecanici de pe locomotivele cu aburi, din cadrul Direc
ției regionale C.F.R.-Craiova, s-au calificat mecanici 
dieseliști. Totodată, s-au calificat 175 mecanici ajutori 
pe locomotive Diesel-electrice, recrutați dintre fochiști. 
In prezent cursurile de calificare și specializare ce se 
desfășoară la grupul școlar C.F.R. Craiova, pentru pregă
tirea de mecanici și ajutori mecanici pe locomotive Diesel- 

electrice, elec
tro - mecanici, 
impiegafi de miș
care, lăcătuși, 
magazineri etc. 
sînt urmate de 
1 300 cursanți.

Se extinde 
mecanizarea în mine

Mina Lupeni, cea mai importantă 
exploatare de cărbune cocsificabil 
din țară, a fost dotată de curînd 
cu o combină de mare capacitate 
pentru extragerea cărbunelui în 
subteran. Noua mașină lucrează pe 
un front larg și asigură obținerea 
unei productivități sporite. în stra
tul 18, unde se folosește plugul de 
cărbune, s-a ajuns la un randament 
mediu de 5,4 tone pe post și la o 
viteză de avansare aproape dublă 
față de vechiul sistem. în acest an, 
minerii de la Lupeni au primit și 
alte utilaje moderne, printre care 
două mașini de încărcat în subte
ran. Acum se montează încă un 
plug de cărbune.

Mecanizarea lucrărilor miniere se 
extinde în toate exploatările din re
giunea Hunedoara. în bazinul car
bonifer al Văii Jiului se extrage a- 
cum de aproape 3 ori mai mult căr
bune prin tăierea mecanică decît în 
anul trecut, iar gradul de mecani
zare la încărcarea mecanică a ste
rilului în galerii este cu peste 25 
la sută mai mare. în sectorul de ex
tracție al minelor de fier Teliuc, fo- 
rezele, excavatoarele, autobasculan
tele și alte utilaje de mare produc
tivitate au înlocuit aproape în în
tregime munca manuală. în secto
rul 3 al acestei exploatări se lucrea
ză la pregătirea unui abataj care va 
avea complet mecanizate operațiuni
le de tăiere, extracție și transport. 

(Agerpres)

în fiecare întreprindere și 
industrială. Folosirea mai 
capacității utilajelor și ma- 
mecanizarea unor procese 

și cu mare volum de

PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii“). — 
Colectivele de muncă ale exploatărilor 
miniere din cadrul Trustului „Mun
tenia“ au extras peste prevederile pla
nului, în cple 11 luni care au trecut 
din acest an, aproape 47 000 tone lignit 
și 30 000 tone sare. In această perioadă 
productivitatea muncii a sporit pe în
tregul trust cu 5,6 la sută față de plan 
și au fost realizate economii suplimen
tare la prețul de cost în valoare de 
3 355 000 lei. La obținerea acestor suc
cese a contribuit extinderea unor me
tode avansate de lucru. La exploatarea 
carboniferă Filipeștii de Pădure se fo
losesc cu succes mecanismele pentru 
tăierea și încărcarea mecanizată a căr
bunelui. Tot aici s-a extins folosirea 
susținerii metalice atît la înaintare cît 
și în abataje. La exploatările carboni
fere Ceptura și Șotînga s-au organizat 
cursuri pentru ridicarea calificării 
muncitorilor, care sînt urmate de sute 
de muncitori.

Regiunea Brașov

Realizări ale industriei 
locale

Infruntînd furtuna
Furtuna care a bîntuit în zilele 

din urmă pe Marea Neagră a pus în 
primejdie circulația navelor aflate în 
cursă. In ultimele 10 zile, din cauza 
viaturilor puternice, a valurilor mari 
și a cețurilor, pe litoralul romînesc 
au eșuat trei vase străine : „Sea Ra
ven“, sub pavilion panamez, eșuat în 
dreptul farului de la Tuzla, „Abdu- 
lah“, sub pavilion turc, eșuat la nord 
de capul Midia, și „Tecean", sub pa
vilion panamez, eșuat în noaptea de 
2—3 decembrie în dreptul localității 
Agigea. Grupul de salvare din por
tul Constanța a avut mult de lucru în 
aceste zile și a răspuns prompt semna
lelor de ajtftar. După cum s-a mai 
anunțat, toți cei 22 marinari din echi
pajul vasului „Abdulah“ au fost sal
vați și găzduiți în portul romînesc. 
După mai multe zile și nopți de mun
că, acțiune la care și-au dat o pre
țioasă contribuție echipajele remor
cherelor „Farul“ și „Poarta Albă", 
scafandri și unele echipe de docheri 
din portul Constanța, vasul panamez 
„Sea Raven“ a fost smuls de pe stînci 
și remorcat într-una din danele por
tului romînesc. Echipajului de pe va
sul panamez „Tecean" i-a venit în a- 
jutor remorcherul de salvare „R.P.R. 
1". (Agerpres)

Schimb de experiența 
URZIGENI (coresp. „Scînteii“). — 

Ieri a avut loc, la gospodăria colec
tivă Grindu, raionul Urziceni, un 
schimb de experiență organizat de 
Consiliul agricol regional București cu 
sprijinul Consiliului Superior al Agri
culturii, privind creșterea și îngrășarea 
porcilor în adăposturi cu flux conti
nuu. Au participat ingineri zooteh- 
niști și agronomi, medici veterinari, 
președinți de gospodării colective, 
specialiști de la consiliile agricole din 
raioanele regiunii. Participanții la 
schimbul de experiență au vizitat sec
toarele de creștere și îngrășare a por
cilor și au aflat lucruri interesante 
din experiența crescătorilor din 
Grindu.

P entiu cei de 18 ani
TG. MUREȘ (coresp. 

,Scînteii“). — în între
prinderile, instituțiile și 
școlile din Tg. Mureș se 
desfășoară pregătiri pen
tru sărbătoarea majora
tului, care va avea loc 
între 15—29 decembrie. 
Pentru cei peste 1 400 ti- ■ 
neri care împlinesc vîrsta 
de 18 ani se organizează 
expuneri și simpozioane 
pe’ teme educative, spec
tacole, recenzii de cărți ; 
au loc întîlniri cu mun
citori evidențiați în în
trecerea socialistă, cu ac
tiviști de partid, cu de- 
putați ai sfaturilor popu
lare. Pentru tinerii din 
cadrul Fabricii de mobilă

5)'

„23 August“ care vor de
veni în curînd majori, 
s-a organizat la Casa de 
cultură a sindicatelor un 
program artistic, au fost 
prezentate conferințe des
pre prevederile Constitu
ției R. P. Romîne, trăsă
turile morale ale con
structorului socialismului, 
despre patriotismul so
cialist și internaționalis
mul proletar. Tinerii din 
cadrul Institutului peda
gogic au participat, de a- 
semenea, la mai multe 
manifestări organizate în 
ultimul timp — vizite în 
întreprinderi, simpozioa
ne, conferințe.

temelia solidă a realizărilor de 
acum, dezvoltînd experiența 

acumulată, colectivele de

BRAȘOV (coresp. „Scînteii“). în
treprinderile industriei locale din re
giunea Brașov au raportat îndepli
nirea planului anual al producției 
globale și producției marfă. Colecti
vele de muncitori, tehnicieni și in
gineri au dat peste plan cantități 
însemnate de cărămidă, var și bina
le prefabricate, mobilă și alte pro
duse în valoare de circa 29 milioa
ne lei. Prin buna gospodărire a fon
durilor bănești, a materiei prime și 
materialelor, s-au realizat în 10 
luni ale anului, pe ansamblul in
dustriei locale, economii suplimen
tare la prețul de cost de 5 500 000 lei 
și beneficii peste plan în valoare de 
peste 5 000 000 lei. Cele mai bune re
zultate le-au obținut întreprinderile 
industriale raionale Agnita, Tg. Se
cuiesc, Sf. Gheorghe și cele orășe
nești Mediaș și Brașov.

Extinderea liniilor electrice de 
înaltă tensiune permite racordarea 
la sistemul energetic a sute de noi 
localități. Numai în regiunile Su
ceava, Dobrogea și Galați lungimea 
liniilor de înaltă tensiune a crescut 
în acest an cu circa 300 de km. în 
regiunea Galați peste 50 de locali
tăți rurale au fost electrificate în a- 
cest an, în regiunea Mureș-Autono- 
mă Maghiară — 40 de sate și co
mune, iar în alte 20 lucrările sînt 
în curs de desfășurare. în raioanele 
Medgidia și Negru Vodă din Do
brogea s-a aprins becul electric în 
toate localitățile rurale. în total, în 
primele 11 luni ale acestui an, becul 
electric s-a aprins în mai bine de 
600 de localități rurale, în alte 250 
s-au făcut extinderi de rețele, iar în 
334 lucrările 
electrice sînt 
podăriilor în 
ții interioare 
80 000.
curentului electric în producția a- 
gricolă.

Proiect de rezoluție 
prezentat de R. P, Pomină la O.N.LL 

votat în unanimitate

La Călărași, in lunca inundabilă a Dunării

NEW YORK. Luni sea
ra, Comitetul pentru pro
blemele economice și fi
nanciare al Adunării Ge
nerale a O.N.U. a adop
tat în unanimitate proiec
tul de rezoluție inițiat de 
delegația R. P. Romîne : 
„Cu privire la elaborarea

unei declarații asupra 
cooperării economice in
ternaționale“. Delegației 
țării noastre i s-au alătu
rat, în calitate de coautori, 
alte 12 delegații.

(In pag. IV-a: corespon
dența trimisului nostru 
la New York).

O DECLARAȚIE A PREMIERULUI CANADIAN

OTTAWA. Primul mi
nistru al Canadei, Lester 
Pearson, a declarat luni în 
Camera Comunelor că Ca
nada nu va participa la 
crearea unei forțe nuclea
re multinaționale. El a a- 
dăugat că în cursul între
vederii pe care a avut-o

AMÎNAREA FORMĂRII

ROMA. Formarea gu
vernului italian a fost a- 
mînată din nou ca urmare 
a neînțelegerilor survenite 
între partidele coaliției

pre- 
ziua 
pre- 
sub-

la Washington cu 
ședințele S.U.A. în 
funeraliilor fostului 
ședințe Kennedy, s-a
liniat necesitatea unor noi 
convorbiri între conducă
torii celor două țări, dar 
nu a fost stabilită nici o 
dată în acest scop.

GUVERNULUI ITALIAN

guvernamentale în legătu
ră cu împărțirea portofo
liilor în noul guvern. (A- 
mănunte în pag. IV-a).

COMPLOT ÎMPOTRIVA

BEIRUT. Ziarele libane
ze relatează că autorități
le din Siria au descoperit 
la Damasc un complot îm
potriva primului ministru 
Amin el-Hafez și împo-

★

RIO DE JANEIRO. Gu
vernul brazilian a elabo
rat o lege care limitează 
exportul profiturilor la 10 
la sută din totalul capita
lului străin investit în 
Brazilia. Restul profituri-

Mm UI PEm AGRICUL TURĂ
De-a lungul Dunării, de la intrarea 

ei în țară și pînă la vărsarea în 
mare, se întind mari suprafețe de 
teren supuse inundațiilor. în scopul 
creșterii suprafeței arabile, în a- 
ceastă zonă se execută mari lucrări 
de îndiguiri și desecări. Ele fac 
parte dintr-o largă acțiune, în curs 
de desfășurare, întreprinsă pe baza 
indicațiilor conducerii partidului și 
guvernului pentru valorificarea u- ■ 
nor terenuri inundabile din Lunca 
Dunării. Nu de mult s-a terminat 
îndiguirea zonei inundabile Boianu- 
Sticleanu și Călărași-Rîul din re
giunea București, cîștigîndu-se, pen
tru agricultură, terenuri deosebit 
de fertile.

★

între mal și prima terasă a Dună
rii, de la Dorobanțu și pînă în apro
piere de Călărași, pe o lățime de 
8—10 km se află o cîmpie joasă

presărată cu bălți, stufărișuri șl 
păduri de sălcii. Ea însumează o 
suprafață de peste 24 000 ha. Tot în 
apropiere de Călărași, între Dunăre 
și brațul Borcea, există, de aseme
nea, o suprafață de peste 10 000 ha. 
în fiecare primăvară, cînd apele 
fluviului creșteau, ele inundau a- 
ceste terenuri transformîndu-le în 
întinderi nesfîrșite de apă. Din a- 
ceastă cauză, aci creșteau în voie 
stuful, iar pe locurile mai ridicate, 
transformate în arabil, nu se puteau 
face însămînțarile decît cu multă 
întîrziere. în calea furiei apelor Du
nării stau acum diguri puternice, 
construite pe o lungime de zeci 
kilometri de-a lungul fluviului, 
adăpostul lor vor crește lanuri 
tinse de porumb și. alte culturi
gricole. Suprafața arabilă din incin
tele îndiguite în acest an

amintite va crește simțitor prin de
secarea bălților și defrișarea pădu
rilor.

Cu mijloace mecanizate
de mare randament

PREMIERULUI SIRIAN

triva altor membri ai gu
vernului sirian. Peste 20 
de persoane învinuite de 
participarea la complot au 
fost arestate.

*

lor trebuie să fie reinves- 
tite obligatoriu în econo
mia țării. Legea stabileș
te, de asemenea, o disci
plină strictă în activitatea 
băncilor străine din Bra
zilia.

de 
La 
în-
a-

în zonele

In incinta îndiguită Boianu-Sticleanu, pădurile de sălcii sînt defrișate cu ajutorul unor tractoare puternice. Aici vor crește lanuri întinse de porumb.
(Foto : M. ANDREESCU)
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; Ne aflăm la Institutul de proiec
tări pentru amenajări și construcții 
hidrotehnice din cadrul Comitetului 
de Stat al Apelor. Tov. I. Rotter, 
șeful proiectului îndiguirii de la 
Boianu-Sticleanu, ne relatează multe 
lucruri interesante în legătură cu a-, 
ceste lucrări. Pentru a feri cele 
peste 24 000 ha teren de inundațiile 
provocate de revărsarea Dunării, 
s-au studiat trei variante privind 
traseul digului care urma să se 
construiască de la Dorobanțu și 
pînă la Călărași. A fost aleasă va
rianta care prevedea folosirea ca 
dig a șoselei Călărași-Chiciu, pe o 
lungime de 7,5 km din cei 34, cît 
măsoară lungimea digului. Pentru 
construirea digului s-au făcut tera- 
samente însumînd 1 195 000 mc de 
pămînt. Suprafața îndiguită ■ repre
zintă 22 970 ha, restul fiind cuprin
să între dig și malul Dunării.

O lucrare tot atît de importantă 
este și îndiguirea incintei Călărași- 
Rîul. De la tov. Ion Secară, din 
Trustul de construcții hidrotehnice 
și amenajări hidroameliorative din 
cadrul Comitetului de stat al apelor, 
care a executat această lucrare, 
aflăm că pentru a se cîștiga pen
tru agricultură cele 10 800 ha a 
fost nevoie să se construiască un dig 
circular de-a lungul Dunării, bra
țului Borcea și a canalului Rîul, pe o 
lungime totală de 52 km. în decurs 
de numai un an de zile a fost ter
minată în întregime această con
strucție, pentru care s-au < folosit 
peste 3 milioane mc de pămînt.

Executarea într-un timp scurt a 
unui asemenea volum de lucrări a 
necesitat folosirea unor mașini de 
mare productivitate. Pe ambele 
șantiere au lucrat zi și noapte scre- 
pere, gredere. gredere cu elevator, 
buldozere acționate de tractoare 
puternice, excavatoare, drăgi și 
dragline. întreg volumul de lucrări 
a fost executat mecanizat, munca 
manuală folosindu-se numai la lu-

crările de finisare a digurilor. Co
lectivele de muncitori, tehnicieni și 
ingineri, muncind cu hărnicie și 
abnegație, au raportat terminarea 
lucrărilor la construcția digurilor 
de pe aceste șantiere, cu mult înain
te de termen. în aceste zile se mai 
fac doar unele lucrări de finisare a 
digurilor și însămînțarea taluzurilor 
cu diferite ierburi în vederea bunei 
lor consolidări. în lupta cu milioa
nele de metri cubi de pămînt care 
au trebuit excavați și așezați în di
guri, s-au distins numeroși mecani
zatori din brigăzile conduse de Va
sile Ristea și Ilie Tănase, de pe șan
tierul Boianu-Sticleanu, ca și din 
brigada condusă de Ion Bunescu, de 
pe șantierul Călărași-Rîul.

Mergînd de-a lungul digului de 
34 km, de la Dorobanțu la Călărași, 
ori a celui care înconjoară balta Că
lărași pe o lungime de 52 km, îți 
poți da seama de imensitatea acestei 
lucrări, de eforturile care au fost 
depuse de proiectanți, topografi, de 
muncitorii de pe mașini, de întreg 
colectivul de muncă al celor două 
șantiere. A fost necesar să se stră
bată păduri și tufișuri, mlaștini și 
jepci. Toate greutățile au fost însă 
învinse.

La adăpostul digurilor

duduitul trac- 
cutremură sub 

la dragline, 
terenurilor în-

O dată cu terminarea digurilor, nu 
au fost încă încheiate lucrările care 
se execută în această zonă. Balta con
tinuă să răsune de 
toarelor, pămîntul se 
loviturile cupelor de 
Punerea în valoare a
diguite necesită executarea diferite
lor lucrări de amenajare. în incin
tele îndiguite sînt numeroase bălți, 
terenuri acoperite cu stufăriș și mai 
ales păduri de sălcii și plopi. întreg 
tereriul, în afară de unele bălți des
tinate pisciculturii, va trebui trans
format în arabil. Dacă aici a fost 
înlăturat pericolul inundațiilor, 
lupta împotriva apei n-a fost în
cheiată. Sînt în curs lucrările de 
săpare a canalelor care vor asigura 
secarea bălților și terenurilor mlăș
tinoase. ca și evacuarea apelor de 
prisos din unele luni ale anului, 
astfel ca viitoarele culturi agricole 
să nu sufere de loc. Lungimea aces
tor canale însumează cîteva zeci de 
kilometri, iar la săparea lor lucrea
ză acum numeroase dragline și 
drăgi. Pentru evacuarea apelor sînt 
în construcție mai multe statii deconstrucție mai multe stații de

ION HERȚEG

(Continuare în pag. III-a)
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ae&'iWm d& țwwtld,
îndeplinirea planului de construcții

în discuția biroului regional

K.

ORADEA (coresp. „Scînteii“). — Biroul Comitetului 
regional de partid Crișana à analizat activitatea orga
nizațiilor de partid de pe șantierele de construcții din 
regiune, măsurile luate de conducerile întreprinderilor 
respective pentru asigurarea frontului de lucru în 
timpul iernii și stadiul în care se găsesc documenta
țiile tehnice pentru lucrările de investiții-construcții 
pe anul 1964. Din referatul prezentat și din discuții a 
reieșit că în urma analizei făcute de comitetul regio
nal în luna mai, munca politică și organizatorică de 
partid pe șantiere s-a îmbunătățit, ceea ce a contri
buit la accelerarea ritmului lucrărilor la unele con
strucții. Pe șantierul construcțiilor de locuințe din 
Ineu, pe șantierele din raionul Beiuș, a căror activi
tate a fost analizată periodic de către comitetul raio
nal de partid, s-au obținut rezultate bune. Comitetele 
raionale de partid Salonta și Aleșd, comitetul orășe
nesc de partid Oradea nu s-au ocupat însă cu aceeași 
stăruință de îndrumarea organizațiilor de bază de pe 
șantiere.

Dezbaterile pe marginea referatului prezentat au 
scos în evidență faptul că în timp ce planul valoric 
al trustului regional de construcții a fost îndeplinit 
în trei trimestre în proporție de 89 la sută, planul 
fizic (construcții de locuințe terminate și recepționate) 
nu a fost realizat decît în proporție de circa 20 la 
sută. Această rămînere în urmă se datorează deficien
țelor. în organizarea lucrului în două schimburi pe 
șantierele unde există posibilități, slabei aprovizionări 
a șantierelor cu materialele necesare, neasigurării la 
timp a documentațiilor de către beneficiari etc. Bi
roul comitetului regional de partid a indicat să se 
organizeze o consfătuire regională a constructorilor, 
proiectanților și beneficiarilor, în care să se analizeze 
și să se adopte măsurile necesare pentru înlăturarea 
neajunsurilor care mai persistă pe șantierele de con
strucții.

Despre stilul și metodele de muncă

largi de cetățeni din satele șl orașele regiunii au fost 
atrase la conducerea treburilor obștești, la gospodărirea 
și înfrumusețarea localităților. Numai în acest an au 
fost amenajate prin munca patriotică a cetățenilor pes
te 50 000 mp de spații verzi, s-au plantat 350 000 de 
arbuști și s-au redat agriculturii 1 600 hectare de teren.

Au fost relevate și o serie de lipsuri care se niai 
manifestă în munca comitetului executiv al sfatu
lui popular regional. Nu se muncește suficient cu co
misiile' permanente, iar președinții acestora nu sînt 
consultați în diferite probleme. Vicepreședinții' sfatu
lui popular regional nu participă întotdeauna la sesiuni 
sau la ședințele comitetelor executive ale sfaturilor 
populare raionale și orășenești. îndrumarea și contro
lul practic pe teren au fost înlocuite uneori cu munca 
din birou. Pentru înlăturarea acestor deficiențe, biroul 
comitetului regional de partid a adoptat un plan de 
măsuri în care se prevede, printre altele, ca organele 
și organizațiile de partid să ajute sfaturile populare în 
pregătirea temeinică a aparatului lor. Sfatul popular 
regional să organizeze periodic consultări cu președin
ții și secretarii comisiilor permanente și să le recoman
de problemele ce trebuie studiate; comitetul executiv 
să analizeze periodic stadiul rezolvării propunerilor 
făcute de alegători. Periodic, în ședințele de birou sau 
în plenare ale comitetelor raionale și orășenești, se vor 
analiza diferite aspecte ale muncii sfaturilor populare 
și se vor stabili măsurile corespunzătoare pentru îm
bunătățirea continuă a activității lor.

întărirea continuă

a organizațiilor de partid

In Editura politică 
au apărut :

MARX — F. ENGELS:
OPERE, vol. 16 

cuprinde lucrările 
Marx și F. Engels 
septembrie 1864 —

GALAȚI (coresp. „Scînteii“). — Intr-o ședință lăr
gită, biroul Comitetului regional de partid Galați a ana
lizat stilul și metodele de muncă. ale comitetului exe
cutiv al Sfatului popular regional. Dezbaterile au ară
tat că, în ultimul timp, comitetul executiv al sfatului 
popular regional și-a îmbunătățit stilul și metodele de 
muncă, fapt care a determinat obținerea unor rezulta
te bune în domeniul economic și social-cultural. Mase

BAIA MARE (red. ziarului „Pentru socialism"). — De 
curînd a avut loc plenara Comitetului regional de partid 
Maramureș, care a dezbătut felul cum muncesc organele 
Și organizațiile de partid din regiune pentru îndeplinirea 
sarcinilor stabilite de plenara C.C. al P.M.R. din 23—25 
aprilie 1962 privind întărirea continuă a rîndurilor partidu- 

. lui. Aplicînd prevederile acestei hotărîri, organizațiile de 
partid, din regiunea Maramureș și-au întărit rîndurile, pri
mind în partid pe cei mai buni muncitori, tehnicieni, ingi
neri, colectiviști, intelectuali. Aceasta a făcut posibil să 
crească forțele organizațiilor de partid, să se creeze noi 
organizații de bază, asigurîndu-se o repartizare mai judici
oasă a membrilor și candidaților de partid în toate sectoa
rele de activitate. S-a acordat totodată o deosebită atenție 
educării membrilor și candidaților de partid. Raportul și 
discuțiile au evidențiat experiența bună a unor organizații 
de partid, atît în munca de educare a noilor membri și a 
candidaților de partid, cît și în munca cu activul fără de 
partid, cu organizațiile U.T.M. și de femei. Plenara comi
tetului regional de partid a stabilit măsuri cu privire la 
îmbunătățirea continuă a activității de primire în partid și 
de educare partinică a membrilor și candidaților de partid.

ES

Pe șoseaua Giurgiului, în punctul denumit Livada-Toporași, s-a dat luni în folosință un nou magazin ali
mentar cu autoservire. (Foto : M. CIOC)
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Anul viitor în magazine
La Mamaia au avut loc recent contractările de mărfuri pentru
.....’ " al anului viitor. Fabricile producătoare au ex- 

colecții, cuprinzînd mii de modele. Pentru a in-
primul semestru
pus numeroase _ ______  ____ _
forma pe cititori în legătură cu produsele contractate, ne-am adre
sat unor reprezentanți ai industriei ușoare și comerțului, cărora le 
dăm cuvîntul în rîndurile de mai jos.

Noi articole casnice
Colectivele fabricilor producă

toare de bunuri de consum de uz 
casnic au făcut eforturi deosebite 
pentru a prezenta, pe lîngă produ
sele cunoscute, cît mai multe arti
cole solicitate de comerț, de consu
matori. Au fost expuse numeroase 
articole de menaj și jucării (meta
lice și din mase plastice), articole de 
sport și de voiaj, produse cosme
tice. Pentru a le recomanda citito
rilor și în special gospodinelor, ne 
vom opri asupra cîtorva dintre a- 
ceste obiecte. Au fost contractate 
vase mici din fontă, emailate atît în 
interior cît și în exterior, de formă 
ovală și rotundă, ceainice emailate 
— un model nou, cu minerul din 
material izolant — rezervoare de 
apă cu robinet, cutii longitudinale 
cu geam pentru păstrat pîinea, gar
nitură de cutii din masă plastică 
pentru condimente, garnitură „sare- 
piper", „clopot” de păstrat alimente, 
noi garnituri de tacîmuri inoxida
bile, precum și alte obiecte utile în 
gospodărie. Deoarece spațiul nu ne 
permite să ne oprim asupra amă
nuntelor, ne vom limita la enume
rarea altor produse care socotim că 
vor trezi interesul cumpărătorilor. 
E vorba de ceasuri deșteptătoare de 
format mic, în carcase moderne, 
noi tipuri de cărucioare demonta- 
bile și pliante pentru copii, termosuri

din aluminiu de diferite culori, 
jucării mecanizate etc. Prin nu
mărul 
rietatea și calitatea lor 
evidențiat fabricile „Flamura 
șie“-Sibiu, „INOX”-București 
„Victoria”-Arad.

Reprezentanții comerțului au 
o bună apreciere celor mai 
dintre produsele 
tractare. în general, se poate afir
ma că la aceste contractări atît fa
bricile cît și 
ridicata s-au 
introducerea 
a produselor 
e suficient să existe doar receptivi
tate față de produsele noi, ci tre
buie luate în continuare măsurile 
cuvenite pentru ca fabricarea lor să 
fie astfel 
jungă la 
pasul cu 
rătorilor 
tatea sortimentelor.

Cu prilejul recentelor contractări 
s-au semnalat și cazuri în care unele 
fabrici au înregistrat comenzi infe
rioare posibilităților lor de produc
ție, cum s-a întîmplat, de exemplu, 
la cuțitele cu mîner din material 
plastic, la termosuri, sobe „Calor“, 
obiecte din alpaca, unele jucării me
canizate. Au fost și mărfuri față 
de care organele comerțului au

mecanizate
mare de produse, prin va- 

și calitatea lor s-au 
ro

și

dat 
multe 

oferite spre con

organele comerțului cu 
orientat mai ferm spre 
în rețeaua comercială 
noi Firește însă că nu

organizată încît ele să a- 
timp în magazine, să țină 
moda, cu cerințele cumpă- 
în ceea ce privește varie-

Volumul 
scrise de K. 
în perioada 
iulie 1870.

*

„PROBLEME DE 
TEORIEI MAR-

COLECȚIA 
BAZĂ ALE 
XIST-LENINISTE“ : C. MANO- 
LESCU — A. SPORNIC : Modul 
de producție socialist ; Victoria 
definitivă a socialismului în Re
publica Populară Romînă. E. HU- 
TIRA — I. DINU : Baza tehnică- 
materială a socialismului ; In
dustrializarea socialistă în R. P. 
Romînă. M. POPESCU : Politica 
P.M.R. de întărire a alianței 
muncitorești-țărănești și de dez
voltare a agriculturii socialiste. 
MIHAIL CERNEA: Materialis
mul dialectic și istoric — con
cepția despre lume a partidului 
marxist-leninist.

„Probleme economice“
nr. 11-1963

Numărul 11, pe luna noiembrie) 
al revistei „Probleme economice“ 
publică articolele : „Produsul social 
total și probleme ale reproducției 
socialiste lărgite“ de MIRCEA BIJI, 
„Valorificarea superioară a țițeiului“ 
de NICOLAE IONESCU, „Reduce
rea prețului de cost — o sarcină im
portantă în industria siderurgică“ 
de ȘT. M. DUMITRAȘCU și C. VO- 
NICA, „Extinderea tipizării și uni
ficării în industria construcțiilor de 
mașini“ de V. GAVĂT, „Zonarea — 
mijloc important de Repartiție ra
țională a producției agricole“ de C-. 
PAPACOSTEA și C. RAȚIU, 
„Schimbări în structura desfaceri
lor de mărfuri către populație“ de 
MARIA STĂNESCU, „Aspecte ale 
sporirii eficienței economice a pro
ducției și gospodăririi ambalajelor“ 
de D. SIMION și D. SECHEL, „Asi
gurarea independenței economice — 
problemă cheie a țărilor insuficient 
dezvoltate“ de N. S. STĂNESCU.

Revista mai cuprinde articolele 
Publicistica romînească din secolul 

XIX despre întemeietorii socialis
mului științific“ de GH. DOBRE, 
„Comerțul exterior al U.R.S.S.“ de 
I. BURȘTEIN, „Dezvoltarea crește
rii animalelor în gospodăriile agri
cole colective din regiunea Bucu
rești“ de D. CIȚU și GH. ANGHEL 
precum și alte materiale.

ăvut rezerve justificate. Cade în 
răspunderea direcției noastre gene
rale să urmărească îndeaproape ca 
și la mobilierul metalic combinat cu

mase plastice, la trusele de voiaj și 
la alte articole să fie revizuită teh
nologia de fabricație, astfel ca ele să 
fie prezentate din nou la omologare 
și la contractare în cel mai scurt 
timp.

ION CRĂCIUN 
director general în Ministerul 

Industriei Ușoare

Confecții și încălțăminte de bună calitate
Reprezentanții comerțului au fost 

plăcut impresionați de modul nou 
și original de prezentare a confec
țiilor la recentele contractări. Efor
turile făcute și în acest sens de in
dustrie au fost rodnice. Multe dintre 
articolele înfățișate s-au impus prin 
fantezia și bunul gust cu care au 
fost lucrate, prin calitatea și ele
ganța lor. Costumele și pardesiele 
bărbătești au o croială mai lejeră; 
pantalonii, cu elastic în talie. înlo
cuiesc modelele clasice ; raglanele și 
canadienele din țesături combinate 
cu tricot, avînd căptușeli din bum
bac sau lînă, pot fi întrebuințate și 
ca pardesie. Linia modernă se evi
dențiază și la cămăși : croiala e 
nouă, cu o ușoară cambrare în ta
lie, iar gulerul e și el modificat, 
avînd totodată întărituri din polie
tilenă. Varietatea mare de garnituri 
la confecțiile pentru copii, ca și la 
confecțiile destinate femeilor — ti- 
ghele vizibile, bordaje, clape, nas
turi metalici, broderii —demons
trează bunul gust și fantezia creato
rilor. Printre articolele noi amin
tim : cămășile tip bluze, din diferite 
țesături, halatele din țesătură de 
lînă sau sibir, jachetele etc. Consi
derăm că sortimentul ales de dele
gații comerțului va răspunde într-o 
măsură mai màré... cerințelor cum
părătorilor. Rămîne ca o datorie 
primordială a industriei să reali
zeze integral comehzile pe care le-a 
primit, să trimită ^cumpărătorilor 
confecțiile anului 1964 la termenele 
stabilite.

Din confruntarea de păreri care a 
avut loc în timpul contractărilor 
s-au desprins și unele deficiențe

care merită să stea în atenția repre
zentanților industriei. Dacă s-au 
făcut pași înainte în ce privește îm
brăcămintea bărbătească, nu în a- 
ceeași măsură sînt evidente progre
sele și la îmbrăcămintea pentru fe
mei. Deși eforturi s-au depus și în 
această direcție, totuși unele sorti
mente din această categorie de măr
furi au fost considerate nesatisfă
cătoare de către reprezentanții co
merțului.

Cîteva cuvinte despre încălțămin
te. în general, colecția de modele 
prezentată de industrie a satisfăcut 
în mare măsură cerințele comerțu
lui. în primul semestru al anului 
viitor, cumpărătorii vor găsi în ma
gazine modele noi de pantofi și san
dale pentru femei, bărbați și copii 
într-un sortiment mai variat decît 
în anii precedenți și de o calitate 
îmbunătățită. De asemenea, se vor 
pune în vînzare sandale cu fețe de 
piele și toc „ortopedic“ din micro- 
poros, sandale tip papuc, încălță
minte din piele și lac pentru copii, 
modele noi pentru adolescenți.

Pentru îmbunătățirea continuă a 
aprovizionării populației este de 
dorit ca întreprinderile producătoare 
să ia toate măsurile ca mărfurile 
stabilite în contractele economice să 
fie livrate la termen, în sortimente
le prevăzute și la nivelul mostrelor 
de articole omologate, iar unitățile 
comerciale să organizeze desfacerea 
acestor produse în cele mai bune 
condiții.

PAVEL VEREȘ 
director general adjunct 

în Ministerul Comerțului Interior

Universitatea din Timișoara, afla
tă în al doilea an de activitate, asi
gură studenților condiții tot mai 
bune de învățătură. La începutul a- 
cestui an de studii au fost date în 
folosință 16 laboratoare, 9 amfitea
tre, 35 săli de seminar etc. în foto
grafii : noul laborator de optică 
(stînga). Ștefan Stuparu și Anico 
Sneider, studenți fruntași la învăță
tură, din anul III al facultății de 
matematică-mecanică, efectuează o 
lucrare practică (în medalion) ; o 
oră de curs într-unul din amfitea
trele amenajate de curînd (dreapta). 

(Foto : A. CARTOJAN)

Multe din observațiile făcute în 
articolul „Practica în producție și 
îmbogățirea cunoștințelor studenți
lor“ de ing. Jean Moncea și ing. Va
lentin Ceaușu (apărut în „Scînteia“ 
din 21 noiembrie 1963), pe care l-am 
citit cu mult interes, sînt comune și 
desfășurării practicii studenților din 
institutul nostru. îmbunătățirea 
conținutului programelor de practică 
în producție, clarificarea structurii 
ei organizatorice, reflectată în mă
surile adoptate de Ministerul în- 
vățămîntului, au avut rezultate po
zitive și asupra nivelului de cuno
ștințe al studenților noștri. Nu.e mai 
puțin adevărat, însă, că în organiza
rea acestei activități există încă de
ficiențe. în rîndurile ce urmează voi 
face unele sugestii în legătură cu 
îmbunătățirea și sporirea eficacită
ții practicii în producție a studenți
lor din institutele politehnice, refe- 
rindu-mă îndeosebi la facultățile de 
mecanică și construcții, care intră în 
profilul institutului nostru.

Una din problemele importante 
care merită să fie luată în discuție 
este-programarea practicii de-a lun
gul anilor de studii. Autorii artico
lului amintit au temeiuri să se îndo
iască de eficacitatea practicii plani
ficate după anul I de facultate ; 
după primul an de învățătură, deoa
rece nu au parcurs încă disciplinele 
tehnice de specialitate, studenții nu 
pbsedă cunoștințele care să le per
mită studierea unor probleme și 
procese tehnologice existente în in
dustria noastră socialistă în plină 
dezvoltare. Consider că ar fi mai 
poîrivită programarea primei prac
tici după anul II de studii.

în anul II de facultate, studenții 
încep studiul principalelor procese 
tehnologice și își formează un ba
gaj de cunoștințe tehnice necesare 
înțelegerii problemelor complexe 
ale producției. Această primă prac
tică poate avea, pentru studenții fa
cultății de mecanică, bunăoară, un 
caracter de tehnologie mecanică ge
nerală. Trecînd prin toate sectoa
rele uzinei — turnătorie, forjă, pre
lucrări mecanice, sudură, tratamen
te termice etc — tinerii se familia
rizează cu procesele de producție la 
diferite locuri de muncă, urmăresc 
fluxul tehnologic în fiecare secție. 
Pentru studenții facultății de con
strucții, această primă practică are 
scopul să le prilejuiască efectuarea 
unor lucrări de trasare, de labora
tor în domeniul materialelor de 
construcție, rezolvarea unor proble
me privind recepționarea materia
lelor de construcție, dozaj și încer
cări ale betoanelor etc.

Apreciez că în cadrul acestei prac
tici nu e de recomandat să se urmă
rească, în mod expres, calificarea 
studenților într-o meserie, deoarece 
timpul de practică relativ redus și 
condițiile concrete ale producției

(plan de producție, folosirea utilaje
lor etc.) nu îngăduie obținerea unei 
astfel de calificări. Atenția princi
pală este necesar să fie îndreptată, 
în acest timp, spre asigurarea parti
cipării nemijlocite a studenților la 
procesul de producție. Institutul 
nostru a experimentat, cu rezultate 
pozitive, încadrarea la practică a 
studenților de la mecanică în echipe 
de muncitori, iar a celor de la cons
trucții în echipe de lucru omogene 
formate exclusiv din tinerii noștri.

despre practica 
în producție a studenților

Pe lîngă completarea cunoștințelor 
profesionale, participarea directă la 
munca productivă s-a răsfrînt pozi
tiv și asupra comportării studenți
lor : a crescut spiritul lor de răspun
dere pentru îndeplinirea sarcinilor 
profesionale, s-a îmbunătățit disci
plina.

Socotesc binevenită semnalarea, 
în articolul amintit, a interesantei 
experiențe efectuată în legătură cu 
programarea practicii anului II în 
lunile februarie-martie. Astfel, unele 
facultăți și secții din ramura con
strucțiilor de mașini au repartizat 
studenții la practică între cele două 
semestre ale anului de studii, locul 
de practică fiind asigurat în între
prinderile industriale din centrul 
universitar respectiv. Această solu
ție prezintă, desigur, anumite avan
taje : studenții au posibilitatea de a 
înțelege mai ușor și a-și însuși mai 
temeinic disciplinele predate, avînd 
un tablou complet al noțiunilor teo-

retice și al aplicațiilor practice res
pective. Pregătirea examenelor și a 
eventualelor proiecte — în cunoș
tință de cauză — după promovarea 
colocviului de practică, contribuie la 
obținerea unor rezultate mai bune. 
De asemenea, această variantă duce 
și la descongestionarea, în timpul 
verii, a marilor centre industriale, 
în care se efectuează, în mod obiș
nuit, practica studenților, iar aceștia 
au posibilități mai favorabile pentru 
participarea directă la procesul de 
producție. Este necesar să fie sem
nalate însă și unele dezavantaje : 
plasarea practicii între cele două se
mestre modifică structura organiza
torică a anului de învățămînt, intro
duce o perioadă de discontinuitate 
în studiu și împinge sesiunea de 
examene în luna iulie, prelungind 
cu cîteva săptămîni durata anului 
universitar. După părerea mea, ex
perimentarea de mai lungă durată 
a acestui sistem ne va ajuta să a- 
jungem la o apreciere mai judicioa
să și mai concludentă a eficacității 
sale.

în ultimul timp, numeroase mă
suri importante luate de Ministerul 
învățămîntului pentru perfecționa
rea procesului instructiv-educativ 
din învățămîntul superior au fost 
adoptate pe baza unor discuții și 
consultări cu cadre didactice, oa
meni de știință și cultură, specialiști 
din producție și din ministere. So
cotesc că și în privința perfecționă
rii continue a organizării și desfă
șurării practicii în producție a stu
denților din diferite ramuri ar fi 
binevenită o dezbatere mai largă.

Prof. ing. BAZIL POPA 
prorector

al Institutului politehnic din Cluj

Pentru perfecționarea cursurilor universitare

Cu prilejul cercetă
rilor științifice efec
tuate pe terenurile 
gospodăriilor de stat 
și colective din regiu
nile București, Olte
nia, Galați, Ploiești, 
Brașov, colectivul ca
tedrei de viticultură 
de la facultatea de 
horticultura a Institu
tului agronomic „N. 
Bălcescu" din Capita
lă a cules numeroase 
date noi privind posi
bilitatea obținerii u- 
nor producții sporite 
la hectar, ridicarea 
gradului de mecaniza
re a lucrărilor, reali
zarea unor sisteme de 
cultură viticolă mai 
avantajoase. S-a ve
rificat și randamen-

tul dat de 
cultivate 
nisipoase, s-a 
potențialul natural de 
producție a numeroa
se regiuni din țară.

Colectivul catedrei 
a analizat recent po
sibilitatea îmbogățirii, 
pe această bază, a u- 
nor cursuri de specia
litate. S-a preconizat, 
de exemplu, folosirea 
în predarea cursului 
de ampelografie, la 
anul IV, a celor mai 
noi date științifice și 
tehnice care permit 
studenților să cunoas
că într-un mod mai 
sistematic și mai a- 
profundat geografia 
viticolă a țării noas-

unele soiuri 
pe terenuri 

stabilit

tre, producția actuală 
și de perspectivă a 
fiecărei podgorii ș.a. 
Cursurile de viticultu
ră, vinificație pentru 
anul V vor trata, în 
cadrul unor capitole 
speciale, probleme de 
agrotehnică privind 
cultivarea viței de vie 
pe nisipuri, pe tere
nuri terasate, valori
ficarea terenurilor în 
pantă, chimizarea și 
mecanizarea largă a 
lucrărilor viticole, pre
lucrarea și condițio
narea vinurilor etc.

lng. N. POMOHACI 
asistent la Institutul 
agronomic 
cescu“ din

„N. Bâl- 
București

CffffltiM!!* Cinematografe)

„Lucia 
Măgu-

TEATRE : Teatrul de Operă și Balet 
al R.P.R. : Trubadurul (orele 19,30), Tea
trul de stat de Operetă: Văduva veselă 
— (orele 19,30). Teatrul Național „I. L. 
Caragiale" (Sala Comedia): Nevestele ve
sele din Windsor (orele 19,30), (Sala Stu
dio): surîsul costă un milion — (orele 
19,30), (Sala Palatului R.P.R.) : Mașina 
de scris — (orele 19,30), Teatrul 
Sturdza Bulandra* (bd. Schitu
reanu nr. 1): Tache. Ianke șl Cadir — 
(orele 19,30), Teatrul „C. I. Nottara" (Sala 
Magheru)i Peer Gynt — (orele 19,30), (Sala 
Studio): Băieții veseli — (orele 20), 
Teatrul de Comedie: șeful sectorului su
flete — (orele 19,30), Teatrul Muncitoresc 
C.F.R.-Giuleștl: Vecini de apartament — 
(orele 19,30); Teatrul pentru tineret șl co
pii. (Sala C. Miile): Ocolul pămîntulul în 
80 de zile — (orele 20), (la Sala din str. 
Eremla Grlgorescu, fost cinema V. Alec- 
sandri): Băiatul din banca a doua — ta
rele 9,30). Teatrul evreiesc de stat: Mutter 
Courage — (orele 20); Teatrul satiric mu
zical „C. Tănase* (Sala din Calea Victo
riei 174): Palatul melodiilor — (orele 20); 
Ansamblul de cîntece și dansuri al 
C.C.S. : Zboară cîntec drag — (orele 20), 
Teatrul Țăndărică (Sala Academiei): Po
vestea porcului — (orele 16), Circul 
stat: Aventurile lui Don Quijote In 
renă — (orele 20),

Misterele 
Tineretului 

12; 14,15; 16,30) 18,45) 21). Ucigașul 
— cinemascop : Victoria (9,45; 12) 
16,30; 18,45) 21), Tomls (9,30) 11,30;
16) 18.15; 20,30). Pe Donul liniștit

nemascop: Drumul Sării (16;
Să ne trăiești. Gnat !
20). Valsul nemuritor:
16,45; 19; 21,15). Trei plus două — cine
mascop : Pacea (16, 18; 20). A dispărut o 
navă: Aurora (10; 12; 14, 16; 18,15; 20.30), 
Lira (15) 17;
19; 21,15)

18,15; 20,30). 
Ferentari (16; 18> 
Cotroceni (14,30)

19; 21), Adesgo (14,30; 16,45,

de
a-

se-
171

CINÈMATOGRAFE 1 Tudor (airtbële 
rll) — cinemascop : Patria (10; 13,30i
20.30) , București (8,30; 12i 16,30; 20), Melo
dia (9.30) 13.30) 17> 20,30), Modern (9,30; 13;
16.30) 20). Minna von Barnhelm; Repu
blica (9,45; 12; 14.15; 16,30; 18,45) 21), înfră
țirea 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 nemu. 
rlre: Carpațl (10i 12; 15) 17; 19; 21), Grl-

vița (10; 12) 16; 18,15; 20,30). Jurâmîntul 
soldatului Pooley: Capitol (10, 12) 14; 16; 
18,15; 20,30), Crîngași (16| 18,15; 20,30), 
Popular (15, 17; 19; 21). Arhiva secretă de 
pe Elba: Festival (10; 12; 14,15; 16,30) 18.45; 
21), Excelsior (10; 12; 15; 17; 19) 21), Fla
căra (14,30; 16,30) 18,30) 20.30) 
Parisului — cinemascop ;
(9,45; 
plătit 
14,15;
13.45)
(seria I și a II-a) : Central (10; 14,15; 18,30). 
Căpitanul Fracasse — cinemascop: Lumi
na (9,30) 11.45; 14; 16,15; 18,30; 20,45). în
vierea (ambele serii): Union (16,15) 19,30). 
Program pentru copii (ora 10); Generalul: 
Doina (14,30; 16,30, 18,30) 20,30). Un ciclu 
de filme documentare : Timpuri Noi (de 
la orele 10—21 
tren din Gun Hill :
20.45) . Ultimul meu tango; Gluleștl (9,30; 
11,45; 14; 16,15) 18,30; 20,45). Taxiul morțll: 
Cultural (18; 18; 20). Tragedia optimistă — 
cinemascop: Feroviar (10; 12,30; 15,30) 18; 
20,30). La vîrsta dragostei: Dacia (10; 12; 
14,15; 16,30) 18,45; 21). Tinerii — cinema
scop : Buzeștl (11; 15; 17; 19; 21). Cosmos 
(16; 18; 20). Mi-am cumpărat un tată — 
cinemascop: Bucegi (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). Ha
rakiri — cinemascop : Arta (15,30; 18.15; 
20,45). De la Apenini la Anzl — cinema
scop: Moșilor (15; 17; 19; 21). Cucerirea 
Everestului: Viitorul (15; 17; 19; 21). Co- 
dln: Colentlna (15; 17; 19, 21). Contele de 
Monte Cristo (ambele serii) — cinema
scop: Progresul (15) 19). Noua prietenă a 
tatii, Ah, acest tineret (ambele filme): 
Luceafărul (15; 19). Vară șl fum — cl-

în continuare). Ultimul 
Vltan (15; 17; 19,

1
ia.fi 7 

d vremeac
• a

1er! în țară : vremea s-a menținut rece 
cu cer variabil mal mult noros în Olte
nia. Vîntul a suflat slab pînă la potrivit, 
cu Intensificări în Banat și Dobrogea din 
sectorul nord-est. Temperatura aerului 
la ora 14 înregistra valori cuprinse Intre 
5 grade la Bala Mare șl Odorhei șl mi
nus 4 grade la Cîrrtpulung Muscel.

In București : Vremea a fost rece, cu 
cer variabil. Vîntul a suflat în general 
slab. Temperatura maximă 
grade.

Timpul probabil pentru 
trei zile 5—6—7 decembrie 
cu cer variabil. Vor cădea

a fost de zero

următoarele
: Vreme rece 
ninsori Izola

te. Vîntul va sufla potrivit cu 
tenslficări predominînd din 
estic Temperatura staționară, 
vor fl cuprinse între minus 5 
15 grade. Iar maximele între 8 
2 grade.

In București : vreme rece cu cer noros. 
Ninsoare slabă. Vînt potrivit cu lntensl- 
flcărl din est. Temperatura In scădere;

unele in
sectarul 

Minimele 
minus 
minus

Șl
51
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ȘTIRI EX T E R N E» —■Cercetarea științifica 
și producția încheierea sesiunii Consiliului

Produse cu înalț! indici 
calitativi

La Combinatul chimic Borzești se 
'desfășoară o susținută activitate de cer
cetare științifică, la care își aduc con
tribuția ingineri și tehnicieni chimiști 
din secțiile combinatului, cercetători 
din cadrul Academiei R. P. Romîne, 
precum și specialiști de la diferite in
stitute de învățămînt superior.

Pe baza cercetărilor efectuate, la o 
serie de produse au crescut indicii ca
litativi. De pildă, la clorura de alumi
niu s-a obținut o puritate de 99 la sută, 
iar la clorura de metilen de 99,8 la 
sută, față de 98 la sută cit era prevă
zut în proiect. De asemenea, soda 
caustică are în prezent o puritate su
perioară cu 3,5 la sută față de preve
derile planului.

Un colectiv de ingineri și tehnicieni 
'din combinat a elaborat procesul teh
nologic de obținere a clorurei de calciu 
din deșeurile rezultate la fabricarea 
acidului clorhidric. O altă realizare im
portantă a acestui colectiv este obține
rea motorinei și parafinei clorurate, 
produse ce înlocuiesc colofoniul nece
sar la fabricarea hîrtiei și celulozei.

(Agerpres)

Se extind înlocuitorii 
de materie primă

Două dintre cele peste 50 teme de 
cercetare la care lucrează în prezent 
specialiștii Institutului de cercetări pie- 
larie-cauciuc din București se referă 
la găsirea unor materiale care să în
locuiască talpa de bovine. Talpa micro- 
dur obținută aici prezintă o serie de 
caracteristici superioare. Ea este mai 
rezistentă la purtare decît- talpa de 
bovine, flexibilă, impermeabilă și u- 
șoară. Colectivele din multe întreprin
deri de încălțăminte folosesc cu bune 
rezultate microdurul. Prin utilizarea a- 
cestui înlocuitor s-au realizat pînă a- 
cum economii de aproximativ 880 tone 
piei crude de bovine.

O altă temă, la soluționarea căreia 
și-au adus contribuția și specialiști din 
întreprinderile „Dîmbovița" și „Progre
sul" din București, este punerea la 
punct a unui sistem perfecționat de 
confecționare a încălțămintei, care, po
trivit calculelor, va aduce economii a- 
nuale de peste ö jumătate de milion de 
lei la o singură bandă rulantă.

în sprijinul întreprinderilor 
textile

Valorificarea superioară a materiilor 
prime din țară și îmbogățirea sortimen-

(Urmare din pag. I-a) 

pompare. în incinta Boianu-Sticlea- 
nu se fac canale de legătură între 
bălțile Moștiștea7 și Călățui (aflate 
pe terasă), cu balta Boianu-Sticlea- 
nu. De asemenea, după definitivarea 
proiectelor privind folosirea bălții 
Iezer și Boianu se va trece la ame
najarea unui dig agropiscicol care 
va face delimitarea între terenurile 
agricole și cele piscicole.

Cele mai mari lucrări care se fac 
în această perioadă sînt cele legate 
de desecarea terenurilor și de e- 
xecutarea diferitelor construcții hi
drotehnice. De asemenea, se pregă
tește terenul pentru agricultură 
prin defrișări și destufizări. Sînt 
lucrări care necesită multă muncă 
deoarece numai în incinta Boianu- 
Sticleanu pădurile ocupă o supra
față dè 2 960 ha teren, iar stuful, 
alte 3-600 ha. Suprafețe mari sînt și 
în incinta Călărași-Rîul. în aceste 
zile de toamnă, păpuriș.urile sînt cu
prinse de vîlvătaia focului, care 
le va curați pentru totdeauna, fă- 
cînd.loc tractoarelor ce trag brazde 
adinei în pămîntul nemișcat de 
veacuri. Copacii din păduri sînt 
smulși la o singură opintire de pu
ternicele tractoare, așa cum numai 
„Strîmbă lemne“ din basme era în 
stare s-o facă.

în urmă rămîne pămîntul răsco
lit de mașini, care apoi e nivelat și 
gata pentru a fi dat muncitorilor 
din gospodăriile de stat să-1 lucre
ze. Sînt primele rezultate ale aces
tei acțiuni de mari proporții, iar 
roadele nu vor întîrzia să se arate. 
Le vor obține lucrătorii din gospo
dăriile agricole de stat care iau în 
primire aceste terenuri, hectar cu 
hectar, pentru a le cultiva cu po
rumb și alte culturi agricole.

în „baltă“ vor crește 
întinse lanuri de porumb
La trustul Gostat Călărași stăteau 

aplecați asupra hărților care re- 
prezentau noile terenuri cîștigate 
pentru agricultură, ing. Gh. Bucu- 
reșteanu. directorul trustului, și 

.cîțiva specialiști. Organizarea pro- 

. ducției pe aceste, terenuri prezintă o 
problemă tot atît de importantă ca și 

. punerea lor în valoare. De la tov. 
Bucureșteanu aflăm că încă în pri
măvara anului viitor vor fi puse în 
cultură în incinta Călărași-Rîul pes
te 7 000 ha, iar la Boianu-Sticleanu 
alte peste 10 000 ha. în acest scop, pe 
lingă gospodăriile de stat existente, 
Călărași și Roseți, care aveau te- 

: ren în b.altă, au fost create trei 
unități noi : Dichiseni, Cacomeanca 
și Ciocănești. Acestea se vor ocupa 
îndeosebi de cultura porumbului și 
îngrășarea bovinelor pentru carne. 

' în condițiile din această zonă, po
rumbul asigură, chiar și neirigat, 
producții mari — de cel puțin 5 000 
kg la ha. In acest an, balta fiind 
inundată, porumbul n-a putut fi se
mănat decît începînd cu luna mai, 
g dată cu retragerea apelor, semăna

tului de produse textile constituie două 
din obiectivele importante ale colecti
vului Institutului de cercetări textile.

Pe baza cercetărilor și a aplicării re
zultatelor lor în producție, s-au obținut 
realizări importante în folosirea linuri
lor romînești la fabricarea stofelor fine 
tip pieptănat, în ridicarea calității sor
timentelor de țesături din linuri groase 
și semigroase prin perfecționarea ope
rațiilor de filare, în utilizarea linurilor 
în amestec cu fibre sintetice și în îm
bunătățirea operațiilor de albire și fini
sare. A fost elaborată, de asemenea, o 
nouă tehnologie de tratare contra îm- 
pîslirii tricoturilor din lină.

In scopul obținerii țesăturilor mixte 
din fibre de in în amestec cu fibre sin
tetice (poliesterice, polinitrilacrilice) in
stitutul a stabilit tehnologia de filare, 
țesut și finisare a acestor produse. 
Noile țesături — mai rezistente și mai 
puțin șifonabile — vor fi folosite la 
confecționarea de sacouri bărbătești, 
rochii și taioare de damă.

S-au efectuat cercetări în vederea 
îmbunătățirii stabilității dimensionale a 
tricoturilor din bumbac pentru flanele 
și treninguri, stobilindu-se noi procedee 
tehnologice de prelucrare mecanică și 
chimică. Pe această bază au fost reali
zate treninguri cu stabilitate dimensio
nală îmbunătățită, rezistente la purtare 
și vopsire. Noile articole au. intrat în 
producție curentă.

în laboratorul de încercări fizice al Institutului de cercetări pielărie și cau
ciuc. Se controlează calitatea noilor piei de lac care în curînd vor fi introduse 
în producție. (Foto : M. CIOC)

noi pentru
tul făcîndu-se pe unele locuri și în 
luna iunie. Cu toate acestea, la 
G.A.S. Roseți, recolta a fost de circa 
4 000 kg porumb la hectar. Brigada 
condusă de I. Pantea a obținut de 
pe terenurile însămînțate mai de
vreme 9 000 kg porumb la ha. Iată 
ce mari rezerve există pentru spo
rirea recoltelor pe aceste terenuri. 
Fiind ferite de inundații, terenurile 
vor putea fi semănate la timpul op
tim, și prin aplicarea altor măsuri 
agrotehnice se va asigura obținerea 
unor recolte bogate.

Dintr-un calcul sumar, făcut de 
specialiștii trustului Gostat Călă
rași, rezultă marea eficacitate a pu
nerii în valoare a acestor terenuri, 
în incinta Boianu-Sticleanu, bene
ficiile realizate la cultura porum
bului vor acoperi din primul an 
cheltuielile făcute la construcția di
gului.

Organizarea producției preocupă 
îndeaproape cadrele de specialiști 
din cele 5 gospodării de stat care 
au terenuri în această zonă. Pentru 
a face față volumului mare de lu
crări, G.A.S. au fost înzestrate cu 
sute de tractoare, pluguri și 
alte mașini agricole necesare cul
turii porumbului. De asemenea, 
conducerile acestor unități se ocupă, 
intens de asigurarea și pregătirea 
cadrelor de mecanizatori și alți lu
crători, de crearea unor condiții cît 
mai bune de muncă și de viață.

Problema cea mai importantă 
care se pune acum este executarea 
arăturilor de toamnă pe toate tere
nurile ce vor fi însămînțate în pri
măvară. In acest scop, pe lîngă noile 
tractoare s-au tri
mis în ajutor și 
altele din G.A.S. 
Dragalina și Dru
mul Subțire, ca și 
de la S.M.T.-urile 
din raion.

Chiar și în a- 
ceste zile, din zori 
și pină scara, trac
toarele lucrează 
din plin. Fierul 
plugului pătrunde 
adine în țelina 
care n-a fost miș
cată niciodată pî
nă acum. Braz
dele se revarsă a- 
fînate, specialiștii 
iau pămîntul în 
palme și rămîn 
uimiți de structu
ra și bogăția lui. 
Sîntem pe terito
riul G.A.S. Dichi
seni. Tractoarele, 
înșirate unul du
pă altul, vin de 
departe și apoi se 
pierd în zare. Nu 
e nici o exage
rare : lungimea
brazdei e de 3 
km ; la 6 brazde, 
un tractorist își 
face norma zil
nică. Se fac șl al
te lucrări pregătl-

TELEGR AME
Primul secretar al C.C. al P.S.U.G., președintele Consiliului de Stat 

al R. D. Germane, Walter Ulbricht, a trimis primului secretar al C.C.< 
al P.M.R., președintelui Consiliului de Stat al R. P. Romîne, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, o telegramă în care mulțumește pentru felicitările adre
sate cu prilejul realegerii sale ca președinte al Consiliului de Stat al 
R. D. Germane și îi transmite cele mai bune urări de prosperitate și 
noi succese în activitatea sa.

De asemenea, președintele Consiliului de Miniștri al R. D. Germane, 
Otto Grotewohl, a adresat o telegramă președintelui Consiliului de Mi
niștri al R, P. Romîne, Ion Gheorghe Maurer, în care mulțumește pen
tru felicitările transmise cu ocazia realegerii sale ca președinte al Con
siliului de Miniștri al R. D. Germane și îi urează multă sănătate și suc
cese în muncă.

(Agerpres)

Primiri 
la Consiliul de Miniștri

Prim-vicepreședintele Consiliu
lui de Miniștri, Gheorghe Apostol, a 
primit marți în audiență de prezen
tare pe noul ambasador extraordi
nar și plenipotențiar al Indiei la 
București, K. R. F. Khilnani.

Ambasadorul Indiei a fost primit 
în audiență de prezentare și de Pe
tre Borilă, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri.

în aceeași zi, vicepreședintele 
Consiliului de Miniștri, Petre Borilă, 
a primit în audiență de prezentare 
pe noul ambasador extraordinar șl 
plenipotențiar al Finlandei la Bucu
rești, Martti Salomies.

(Agerpres)

agricultură
toare, menite să asigure obținerea 
în anul viitor a unor recolte 
mari. De asemenea, a început ac
țiunea de creare a unor ferme de 
bovine pentru carne, care pe lîngă 
cultura porumbului vor constitui o 
ramură de bază a acestor gospo
dării.

Pentru exploatarea rațională a 
terenurilor situate în această zonă 
din lunca Dunării se întreprind și 
alte măsuri. Intre dig și Dunăre, pe 
terenul care rămîne supus inunda
țiilor, se plantează plop negru hi
brid și salcie selecționată. Numai în 
balta Călărași se plantează un 
milion de puieți de plop. Aceste 
plantații vor servi și la apă
rarea digurilor împotriva apelor 
Dunării, mai ales în timpul 
dezghețului, și vor contribui la spo
rirea producției de masă lem
noasă necesară economiei naționale. 
De asemenea, unele bălți cum este 
Boianu, care nu pot fi desecate, vor 
fi amenajate pentru crescătorii in
tensive de pește. în acest scop, la 
Boianu se va crea o pepinieră pis
cicolă, care va asigura popularea 
bălții cu puiet din specii valoroase 
de pește.

Marile lucrări de îndiguire și de
secări din zona Călărași, alături de 
celelalte lucrări de acest gen care se 
fac în lunca inundabilă a Dunării, 
vor asigura o exploatare rațională 
a acestor terenuri, aducînd foloase 
deosebit de mari economiei națio
nale.

•'V <
se.

Cu ajutorul dragilor se sapă canale adinei pentru desecarea bălților din incinta îndiguită 
Boianu-Sticleanu,

Ridicarea legațiilor de la București 
și Bruxelles la rang de ambasade
Guvernul Republicii Populare 

Romîne și guvernul belgian au de
cis, de comun acord, să ridice, în
cepînd din această zi, legațiile 
lor la Bruxelles . și București la 
rang de ambasade.

(Agerpres)

Sosirea unei delegații 
economice indoneziene

O delegație economică indone- 
ziană, condusă de Soejono Ongko, 
ministrul adjunct al agriculturii, a 
sosit marți seara în Capitală. De
legația va purta convorbiri pri
vind schimburile comerciale ro- 
mîno-indoneziene. Oaspeții au fost 
întîmpinați la sosire, pe aeroportul 
Băneasa, de Nicolae Anghel, ad
junct al ministrului comerțului ex
terior, de funcționari superiori din 
minister, precum și de reprezen
tanți ai ambasadei indoneziene.

(Agerpres)

Simpozion
în aula Bibliotecii centrale uni

versitare a avut loc marți un sim
pozion consacrat culturii țărilor din 
America Latină. Au vorbit scriitorii 
M. Asturias (Guatemala) despre 
„Protestul social și politic în roma
nul latino-american“, G. Arzubide, 
președintele societății de prietenie 
mexicano-romîne, despre activitatea 
societății în ultimii ani, și F. Urizar 
(Chile) despre poezia chiliană.

S P O RT
Partidele disputate aseară în cea de-a 

3-a rundă a campionatului republican 
masculin de șah s-au terminat cu ur
mătoarele rezultate : Mititelu-Soos re
miză ; Reicher-Szabo 1-0 ; Botez-Cio- 
cîltea remiză ; Nacu-Neamțu remiză ; 
Șuteu-Vaisman 1-0 ; Radovici-G. Ale- 
xandrescu remiză ; Giinsberger-Partoș 
1-0 ; Stanciu-Pavlov remiză. în clasa
ment conduce maestrul B. Soos cu 2,5 
puncte. Astăzi, cu începere de la ora 
16,30, se desfășoară runda a 4-a.

•fc
„Cupă Africii" la fotbal a fost cîști- 

gată la actuala ediție de echipa Gha- 
nei, care a învins în finală cu 3—0 se
lecționata Sudanului. In meciul pentru 
locul trei, reprezentativa R.A.U. a în
trecut cu același scor echipa Etiopiei.

★
Pe stadionul olimpic de la Innsbruck, 

unde se vor desfășura întrecerile de 
hochei și patinaj artistic ale Olimpia
dei de iarnă, s-a disputat meciul inter
național de hochei pe gheață dintre for
mația H. C. Innsbruck și selecționata 
orașului București. Au cîștigat gazdele 
cu scorul de 10—5 (2—1 ; 4—1 ; 4—3). 
Opt din punctele echipei din Innsbruck 
au fost înscrise de jucătorii profesioniști 
canadieni : Smith (4), Boucher (2), Re
gan și Macdonald, care activează de 
cîtva timp în Austria.

★
La Stockholm se desfășoară campio

natele internaționale de tenis de masă 
ale Scandinavici. In proba masculină 
pe echipe, victoria a revenit sportivilor 
suedezi, care au învins în finală cu 3—0 
echipa R. P. Ungare. Din nou s-a re
marcat tînărul jucător suedez Alser, 
care nu a pierdut nici un set în meciu
rile cu Berczik și Rozsas. La dublu fe
mei, perechea Diana Rowe—Mary 
Shannon (Anglia) a învins în finală cu 
3—0 (21—14 ; 21—15 ; 21—13) cuplul 
Eva Èoeldy—Elisabeta Heirits (R. P. 
Ungară).

★
La Liverpool s-a disputat cel de-al 

doilea meci dintre Everton, campioana 
Angliei, și Glasgow Rangers, campioa
na Scoției, pentru desemnarea celei 
mai bune echipe de fotbal din Marea 
Britanie. Meciul s-a terminat la egali
tate (1—1). Acest titlu neoficial a re
venit astfel formației Everton, care 
cîștigase prima întîlnire cu 3—1.

Mondial
VARȘOVIA 3 (Agerpres). — La 

Varșovia au continuat lucrările 
Consiliului Mondial al Păcii. Ma
joritatea covîrșitoare a celor care 
au luat cuvîntul în ședințele ple
nare și în cele patru comisii au sub
liniat însemnătatea Tratatului de 
la Moscova ca un prim acord în 
domeniul armelor nucleare, ca un 
pas important pe calea destinderii 
internaționale — relevînd că prin 
aceasta s-au creat premise favora
bile pentru rezolvarea unor proble
me majore ale vieții internaționale, 
cum sînt încetarea cursei înarmă
rilor, crearea de zone denuclearizate, 
interzicerea armelor nucleare, în
făptuirea dezarmării generale și to
tale. Vorbitorii au subliniat necesi
tatea de a se intensifica eforturile 
pentru unirea maselor largi în 
lupta împotriva pericolului unui 
nou război, au chemat la organiza
rea de acțiuni concrete menite să 
asigure triumful coexistenței paș
nice, rezolvarea pe cale pașnică a 
problemelor internaționale litigioa
se, atingerea obiectivelor sus-men- 
ționate.

în comisia pentru problemele 
dezarmării a luat cuvîntul acad. 
Mihail Ralea, președintele Comite
tului Național pentru Apărarea 
Păcii din R. P. Romînă, care n-a re
ferit pe larg la necesitatea înfăp
tuirii dezarmării generale și totale, 
înaintîndu-se cu răbdare pas cu 
pas pe această cale. Experiența pe
rioadei de după război, a spus vor
bitorul, demonstrează că epoca 
noastră à dat naștere nu numai u- 
nor mijloace de distrugere fără 
precedent, ci și unor forțe imense 
capabile să impună voința popoa
relor de a se asigura menținerea 
păcii. încheierea Tratatului cu pri
vire la interzicerea parțială a ex
periențelor nucleare constituie un 
succes al forțelor păcii și al politicii 
de coexistență pașnică, un pas spre 
destinderea care creează premise 
pentru abordarea și a altor pro
bleme internaționale spinoase.

Nimeni' nu-și face iluzia, a arătat 
în continuare vorbitorul, că una 
sau alta din măsurile parțiale ar 
însemna singură, o încununare a edi
ficiului păcii, dar fiecare dintre a- 
ceste măsuri este neîndoielnic o că
rămidă la, acest edificiu. Este dato- 

, ria. noastră să facem totul pentru 
ca să fie realizate progrese în con
tinuare. Comitetul Național pentru 
Apărarea Păcii din R. P. Romînă, a 
spus în continuare vorbitorul, con
sideră că întreprinderea de noi ac
țiuni în direcția destinderii inter
naționale este o sarcină de cea mai 
mare importanță pentru forțele 
păcii și, în primul rînd, pentru 
mișcarea partizanilor păcii.

Ideea zonelor denuclearizate — a 
spus.-acad. M. Ralea — este una din
tre ideile a căror înfăptuire ar pre
găti în mod eficace dezarmarea ge
nerală și totală. Amintind propune
rile R. P. Romîne cu privire la trans
formarea Balcanilor într-o zonă a 
bunei conviețuiri, lipsită de arma 
nucleară, vorbitorul a arătat că a- 
ceste propuneri ar contribui atît la 
promovarea unor relații de bună ve
cinătate și de colaborare normală 
între statele europene cu orînduiri

Decernarea premiului „Enrico Fermi“ 
savantului atomist Robert Oppenheimer
WASHINGTON 3 (Agerpres). — 

Luni seară, președintele S.U.A., 
Lyndon Johnson, a înmînat la Casa 
Albă premiul „Enrico Fermi" cu
noscutului om de știință american 
Robert Oppenheimer, pentru meri
tele sale. în domeniul fizicii teore
tice și al folosirii energiei atomice 
în scopuri pașnice.

Președintele Johnson a declarat 
că îi produce o mare satisfacție în- 
mînarea acestui premiu, decernat de 
regretatul președinte John Kennedy, 
care urma să-l și înmîneze lui 
Oppenheimer.

Rezultatele alegerilor din Venezuela
CARACAS 3 (Agerpres). — Agen

țiile occidentale de presă anunță că 
Raul Leoni, candidatul Partidului 
dé guvernămînt „Acțiunea democra
tică“ (partidul lui Betancourt) a ob
ținut victoria în alegerile preziden
țiale care au avut loc la 1 decembrie 
în Venezuela. Potrivit datelor neofi
ciale, după numărarea a 90 la sută 
din voturile alegătorilor, Leoni a 
obținut 985 230 voturi față de 691 128 
întrunite de candidatul Partidului so-

Sesiunea Consiliului ministerial 

al Comunității europene 

a cărbunelui și oțelului

LUXEMBURG 3 (Agerpres). — 
Consiliul ministerial al Comunității 
europene a cărbunelui și oțelului, 
întrunit la Luxemburg, a hotărît în 
principiu o sporire a tarifelor va
male la produsele din oțel impor
tate din terțe țări. Această hotărîre 
este menită, potrivit declarațiilor 
experților, să constituie un mijloc 
de protecție a industriei siderurgice 
din țările Pieței comune.

• La sfîrșitul primei zile de dezba
teri, ministrul industriei al Franței. 
Michel Maurice-Bokanowski, a de
clarat că delegații au convenit ca 
tarifele vamale la produsele din oțel 
să fie sporite dar că „o decizie fi
nală în această privință va fi luată 
numai după ce Dino del Bo, pre
ședintele înaltei autorități a Comu
nității, se va consulta cu principa
lul grup de țări care furnizează oțel 
țărilor Pieței comune și care vor fi 
afectate de această hotărîre“ (adică 
Anglia, S.U.A., Japonia și Suedia).

al Păcii
sociale diferite, cît și la sustragerea 
unor zone vaste ale globului din 
cursa înarmărilor și la crearea unui 
climat de destindere.

Ca și marea majoritate a delega
țiilor, delegația noastră s-a pronun
țat împotriva propunerii delegatului 
chinez care a cerut condamnarea 
Tratatului de la Moscova.

Ne exprimăm acordul — a spus 
vorbitorul — cu principiul enunțat 
în raportul său de către președin
tele executiv al Prezidiului Consi
liului Mondial al Păcii, prof. John 
Bernal, cu privire la discuțiile care 
se desfășoară în cursul acestei se
siuni : să ne străduim pentru a ne 
concentra asupra acelor probleme 
asupra cărora există puncte de ve
dere comune și care sînt totodată 
problemele arzătoare ale mișcării 
pentru pace.

In Comisia care a dezbătut 
problemele luptei pentru pace și 
pentru independență națională, a 
luat cuvîntul acad. Geo Bogza, iar 
în Comisia pentru problemele co
laborării internaționale în domeniile 
economic, științific și cultural — 
George Ionescu.

în seara zilei de 2 decembrie a 
avut loc ultima ședință a sesiunii 
Consiliului Mondial al Păcii. Au 
fost ascultate dările de seamă asu
pra lucrărilor comisiilor și subco
misiilor pe probleme. A fost apoi 
adoptat cu majoritate covîrșitoare 
de voturi — 274 de voturi pentru, 42 
contra și 4 abțineri — Chemarea la 
acțiuni a Consiliului Mondial al Pă
cii. Delegația Comitetului Național 
pentru Apărarea Păcii din R. P. Ro
mînă a votat pentru acest document.

Participanții chinezi și japonezi 
au prezentat proiecte proprii ale 
acestui document care au fost res
pinse cu majoritate covîrșitoare de 
voturi. Au fost aprobate rezoluții cu 
privire la Cuba, Vietnamul de sud, 
coloniile portugheze din Africa, Afri
ca de sud, Laos, Coreea, Federația 
Malaieză, rezoluția cu privire la pro
blemele eliberării naționale, rezolu
ția cu privire la problema Palesti
nei și Comunicatul cu privire la si
tuația din Camerun.

Sesiunea a cooptat în componența 
Consiliului Mondial al Păcii 147 de 
membri desemnați de comitetele 
pentru pace din 47 de țări. Pentru 
prima oară în C.M.P. au fost aleși 
reprezentanții a 11 noi țări din Afri
ca și Asia — Aden, Gambia, Congo, 
Kenya, Madagascar, Mozamblc, Ni
geria, Guineea Portugheză, Ruanda, 
Sierra-Leone, Volta Superioară.

Sesiunea a hotărît ca Congresul 
Mișcării Mondiale pentru Pace să 
fie convocat la începutul anului 1965. 
în cadrul Congresului vor fi exami
nate probleme de cea mai mare im
portanță pentru omenire, în special 
problemele luptei pentru dezarma
rea generală-;și totală, pentru rezol
varea pașnică a tuturor probleme
lor litigioase.

în cadrul ședinței de închidere a 
sesiunii au fost conferite medalii de 
aur eminentului luptător pentru 
pace Manolis Glezos și doamnei 
Demetra Lambrachis, văduva depu
tatului grec ucis în vara acestui an.

Ivor Montagu (Marea Britanie) a 
rostit cuvîntul de încheiere al se
siunii.

In cuvîntul său de răspuns, Op
penheimer și-a exprimat speranța 
că știința va servi unirii oamenilor 
de știință din toată lumea și va 
contribui la menținerea păcii în 
lume.

Agenția France Presse mențio
nează că înmînarea acestui premiu 
constituie reabilitarea oficială a o- 
mului de știință care în 1954, sub 
influența senatorului McCarthy, a 
fost anchetat de o comisie specială 
și împiedicat să desfășoare o acti
vitate științifică normală.

cial-creștin, Rafael Caldera. Candi
datul independent Arturo Uslar Pie- 
tri a obținut 499 311 voturi. Rezul
tatele definitive ale alegerilor vor fi 
cunoscute miercuri de Consiliul elec
toral suprem.

In legătură cu alegerile preziden
țiale și parlamentare care au avut 
loc duminică în Venezuela, Comite
tul Central al Partidului Comunist 
din Venezuela a dat publicității o 
declarație, în care se spune : „Ori
care ar fi rezultatele alegerilor, ele 
nu sînt altceva decît o înșelăciune 
menită să permanentizeze domnia 
forțelor antipopulare“.

Partidele de opoziție din Coreea de sud 
refuză să coopereze cu noul guvern

SEUL 3 (Agerpres). — Pak Cijan 
Hi, noul președinte al Coreei de 
sud, l-a numit la 2 decembrie pe 
generalul Kim Chung Pil, fostul șef 
al poliției secrete a juntei militare, 
în postul de președinte al partidu
lui republican de guvernămînt. A- 
ceastă numire, remarcă observato
rii politici de la Seul, înseamnă că 
Pil redobîndește poziția influentă de 
„mînă dreaptă" a lui Pak Cijan Hi 
pe care a ocupat-o după lovitura 
de stat din 1961.

Pak Cijan Hi a anunțat că în cu- 
rînd va fi creat un „organ consul
tativ suprem" cu care guvernul se 
va consulta în problemele de stat. 
La 17 decembrie, cînd Pak Cijan Hi 
va fi numit oficial în postul de pre
ședinte al Coreei de sud, acest „or
gan consultativ suprem“ va înlocui 
Consiliul suprem al fostei junte mi
litare.

Agenția U.P.I. anunță că preșe
dintele Pak Cijan Hi a declarat la

ȘEDINȚA COMISIEI PERMANENTE 
C.A.E.R. PENTRU AGRICULTURĂ

SOFIA 3 (Agerpres). — între 26 
și 30 noiembrie 1963 a avut loc la 
Sofia — Republica Populară Bul
garia — cea de-a XV-a ședință a 
Comisiei Permanente C.A.E.R. pen
tru Agricultură.

La ședință au luat parte delega
ții din R. P. Bulgaria, R. S. Ceho
slovacă, R. D. Germană, R. P. Mon
golă, R. P. Polonă, R. P. Romînă, 
R. P. Ungară și Uniunea Republi
cilor Sovietice Socialiste.

La ședința Comisiei au luat parte 
în calitate de observatori delegații 
din R. D. Vietnam și R.P.D. Co
reeană.

La cea de-a XV-a ședință a Co
misiei pentru Agricultură au fost a- 
nalizate sarcinile Comisiei ce re
zultă din hotărîrile Consfătuirii din 
iulie (1963) a reprezentanților parti
delor comuniste și muncitorești și 
a șefilor de guverne din țările mem
bre ale C.A.E.R., din hotărîrile ce
lei de-a XVIII-a sesiuni a Consi
liului, celor de-a VIII-a și a IX-a 
ședințe ale Comitetului Executiv al 
Consiliului și au fost stabilite mă
suri pentru îndeplinirea hotărîrilor 
menționate.

Comisia a elaborat recomandări 
privind întărirea și adîncirea cola
borării țărilor membre ale C.A.E.R. 
în domeniul mecanizării și electrifi
cării agriculturii și silviculturii, al 
protecției plantelor și altele pre
cum și privind coordonarea lucră
rilor de cercetări științifice în agri
cultură și silvicultură pe perioada 
anilor 1964—1965.

Ședința Comisiei s-a desfășurat 
în spirit, de prietenie și colaborare 
frățească.Turneul ansamblului „Perinița“ în R.P.D. Coreeană

PHENIAN 3 (Agerpres). — Kim Ir 
Sen, președintele Cabinetului de Mi
niștri al R.P.D. Coreene, precum și 
alți conducători de partid și de stat 
coreeni, au asistat marți seara la 
spectacolul oferit de ansamblu! „Pe
rinița“ al Sfatului popular al ora
șului București, care se află în pre
zent în turneu în R.P.D. Coreeană. 
Spectacolul s-a bucurat de un mare 
succes.

în aceeași zi, președintele Kim Ir 
Sen a primit pe membrii ansamblu
lui „Perinița" cu care a avut o con
vorbire amicală felicitîndu-i pentru 
spectacolul prezentat.

La primire au fost de față Ma- 
nole Bndnăraș. ambasadorul R. P. 
Romîne la Phenian, și Giăn Du 
Hoan. ambasadorul R.P.D. Coreene 
la București.

Comunicat cu privire 
la convorDirilc dintre 

președintele Nasser și A: Rapacki
CAIRO 3 (Agerpres). — După o 

vizită oficială de opt zile în R.A.U., 
Adam Rapacki, ministrul afacerilor 
externe al R. P. Polone, a plecat la 
3 decembrie din Cairo spre patrie.

în comunicatul comun cu privire 
la convorbirile purtate de A. Ra
packi cu președintele Nasser și alți 
conducători ai R.A.U., se relevă că 
cele două părți au făcut un schimb 
de păreri în principalele probleme 
internaționale, exprimîndu-și con
vingerea că singura cale de înlătu
rare a unui război nuclear o consti
tuie coexistența pașnică. în comu
nicat se subliniază necesitatea de
zarmării generale, relevîndu-se im
portanța oricărei măsuri, fie chiar 
și parțiale, în vederea dezarmării, 
în special în regiunile în care există 
pericolul izbucnirii unui conflict 
armat.

Au fost discutate de asemenea 
probleme legate de apropiata confe
rință internațională pentru comerț 
și dezvoltare, subliniindu-se că ea 
trebuie să adopte măsuri concrete 
împotriva discriminării în comerțul 
internațional.

Anchetă deschisă 
de vicepreședintele grec 

Venizelos
ATENA 3 (Agerpres). — După 

cum relatează agenția France Presse, 
Sophocle Venizelos, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri și minis
trul afacerilor externe al Greciei, a 
anunțat că a hotărît să deschidă o 
anchetă asupra felului cum au fost 
folosite fondurile secrete ale Minis
terului Afacerilor Externe în timpul 
guvernării fostului prim ministru 
Constantin Karamanlis.

Venizelos a declarat că fondurile 
secrete acordate Ministerului Aface
rilor Externe s-au ridicat în cursul 
anului 1963 la 66 000 000 drahme, 
ceea ce reprezintă o creștere de opt 
ori față de anul 1962.

2 decembrie că dorește să stabi
lească „o cooperare între guvern și 
opoziție". Liderii partidelor de opo
ziție au declarat însă că „nu doresc 
cooperarea înainte de a fi pedepsiți 
cei care au falsificat alegerile 
prezidențiale și pentru Adunarea 
Națională".

După cum subliniază aceeași a- 
genție. ministrul de interne șl-a 
prezentat demisia în legătură cu re
centele acuzații formulate de opozi
ție și potrivit cărora elemente ale 
forțelor polițienești au fost plătite 
pentru a cumpăra voturi în favoa
rea partidului republican al lui Pak 
Cijan Hi. Dar aceasta nu satisface 
opoziția. Conducerea partidului ci
vil de opoziție al lui Yun Po Sun a 
reînnoit acuzațiile împotriva actua
lului guvern pe care îl califică 
„răspunzătorul direct pentru nere- 
gularitățile ce au avut loc în des
fășurarea alegerilor prezidențiale șl 
pentru Adunarea Națională“«
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In legătură cu formarea noului guvern italian

In interesul dezvoltării colaborării internationale

Presect de rezölufie prezentat de H. P. Romînă 
la 0.I U. adoptat în unànimitate

De la trimisul nostru 
la O. N. U.

Dezbaterile de luni în Comitetul 
pentru problemele economice și fi
nanciare s-au prelungit pînă seara 
tîrziu. In discuție se afla proiectul 
de rezoluție : „Cu privire la elabo
rarea unei declarații asupra coope
rării economice internaționale“, ini
țiat de delegația R. P. Romine. A- 
cest proiect dădea încă o dată expre
sie politicii consecvente a R. P. Ro
mine de promovare largă a relații
lor economice mondiale, ca impor
tant factor pozitiv al vieții inter
naționale, care contribuie la conso
lidarea principiilor coexistenței paș
nice, la apropierea între popoare și 
eliminarea războiului rece, la pro
gresul economic și social al popoa
relor.

Din cei 19 vorbitori (în total au 
fost peste 30 de in
tervenții în aceste 
zile la dezbaterea 
proiectului) majo
ritatea au sprijinit 
cu căldură pre
vederile documentului. Pus la vot, 
proiectul de rezoluție a fost adoptat 
în unanimitate cu 88 de voturi.

Inițiativa țării noastre de a se for
mula principii care să ducă la dez
voltarea colaborării economice inter
naționale datează încă din 1957. De-a 
lungul anilor, ideile cuprinse în pro
punere au fost împărtășite de un 
număr crescînd de țări din diverse 
regiuni geografice ale lumii și cu 
diferite niveluri de dezvoltare. Creș
terea adepților acestor idei s-a reflec
tat la actuala sesiune în alăturarea 
la proiectul de rezoluție prezentat de 
țara noastră a unui număr de încă 
12 coautori (Birmania, Cambodgia, 
Ceylon, Cehoslovacia, Etiopia, Ghana, 
Indonezia, Libia, Mali, Siria, Tuni
sia și R.S.S. Ucraineană).

Prilejul de a pleda în favoarea 
proiectului a apărut și mai pregnant 
după prezentarea de către delegația 
australiană a unor amendamente (nu
mai puțin de nouă la număr). Ele 
urmăreau diluarea prevederilor, 
slăbirea conținutului lor. Au fost și 
alte țări occidentale care nu au pri
vit cu prea mult entuziasm princi
pii care prevăd „echitate“, „stabili
tate“, „progres economic și social 
pentru toate popoarele“, și de aceea

PREVEDERILE
Adunarea Generală, se arată în rezoluție, acordînd o importanță 

deosebită necesității elaborării unei declarații asupra cooperării econo
mice internaționale, considerînd-o drept un mijloc în promovarea unor 
relații economice durabile, stabile și echitabile între toate statele, pen
tru stimularea eforturilor spre progresul economic și social al tuturor 
popoarelor lumii,

luînd notă de progresul făcut de Adunarea Generală, Consiliul Eco
nomic și Social și de grupul de lucru special în elaborarea unei decla
rații asupra principiilor de cooperare economică internațională,

luînd notă cu satisfacție de faptul că Consiliul Economic și Social, 
printr-o rezoluție a atras atenția Comitetului de pregătire a Conferinței 
O.N.U. pentru comerț și dezvoltare, asupra paragrafelor privitoare la 
problemele comerțului internațional,

își exprimă speranța că examinarea acestor probleme în cadrul 
Comitetului de pregătire a Conferinței O.N.U. pentru comerț și dezvol
tare și în cadrul conferinței înseși, va contribui la accelerarea elaborării 
finale și adoptării unor principii ale cooperării economice internaționale, 

invită Consiliul Economic și Social și, prin acesta, grupul de lucru 
special să grăbească lucrările de elaborare a unui proiect de declarație, 
așa cum este stipulat într-o rezoluție a Consiliului Economic și Social.

au încercat să motiveze într-un fel 
sau altul amendamentele Austra
liei.

Reprezentantul romîn, Titus 
Cristureanu, a arătat că din dorin
ța de a se ajunge la un acord una
nim asupra documentului în dez
batere, delegația romînă împreună 
cu ceilalți 12 coautori, au venit în 
întîmpinarea unor observații și su
gestii făcute în comitet. Totodată, 
reprezentantul romîn a subliniat că 
principii ca respectarea reciprocă a 
independenței economice a fiecărui 
stat, respectarea integrală a drep
tului suveran al statelor de a dis
pune de propriile lor bogății și re
surse naturale, respectarea în rela
țiile economice internaționale, a 
egalității, a schimburilor echivalen

te, a avantajului 
reciproc etc. tre
buie să joace un 
rol important în 
relațiile economi
ce dintre state.

Delegatul Uniunii Sovietice a 
subliniat că România a făcut tot 
posibilul pentru a contribui prin a- 
cest document la accelerarea rezol
vării problemei elaborării declara
ției, legînd-o totodată de Confe
rința O.N.U. pentru comerț și dez
voltare.

Reprezentanții Belgiei, Noii Zee- 
lande. Australiei, Franței și Statelor 
Unite au insistat în continuare asu
pra amendamentelor prezentate.

Formulările comune stabilite după 
o scurtă pauză au fost din nou pre
zentate comitetului spre examinare. 
Atît reprezentantul S.U.A., Finger, 
cît și cel al Australiei, Parsons, s-au 
declarat de acord cu textul, iar a- 
cesta din urmă a anunțat că retrage 
amendamentele propuse inițial.

Abia s-a terminat votul. Delegația 
romînă, precum și cele ale țărilor 
coautoare, sînt felicitate de numeroși 
reprezentanți ai țărilor socialiste cît 
și ai țărilor din Africa, Asia, Ame
rica Latină, Europa, pentru efortu
rile laborioase depuse și spiritul de 
colaborare și înțelegere manifestat 
în decursul acestor dezbateri.

LIVIU RODESCU

REZOLUȚIEI

Cu prilejul vizitei 
președintelui Finlandei 

la Moscova
MOSCOVA 3 (Agerpres). — Luînd 

cuvîntul la un prînz oferit de amba
sada Finlandei la Moscova cu prile
jul vizitei în U.R.S.S. a președinte
lui Finlandei, Urho Kekkonen, 
N. S. Hrușciov a declarat printre 
altele că în cursul convorbirilor cu 
președintele Kekkonen s-a constatat 
cu satisfacție că „în urma eforturi
lor popoarelor iubitoare de pace au 
apărut simptome ale slăbirii încor
dării internaționale“.

Șeful guvernului sovietic și-a 
exprimat din nou regretul profund 
în legătură cu asasinarea președin
telui Kennedy și a remarcat cu sa
tisfacție că președintele Lyndon 
Johnson a subliniat că năzuiește 
spre reglementarea pașnică a pro
blemelor internaționale și spre îm
bunătățirea relațiilor cu Uniunea 
Sovietică și cu toate țările. In ce 
privește Uniunea Sovietică a decla
rat vorbitorul ea nu-și va slăbi efor
turile pentru a găsi soluții în pro
blemele internaționale importante și 
va lupta pentru întărirea continuă a 
relațiilor cu celelalte țări, inclusiv 
cu Statele Unite ale Americii.

în cuvîntul său, președintele Fin
landei și-a reînnoit propunerea cu 
privire la crearea unei zone denu- 
clearizate în nordul Europei. Vorbi
torul a arătat că una din cele mai 
mari realizări din acest an în opera 
de asigurare a păcii, este încheierea 
Tratatului de la Moscova.

în seara zilei de 3 decembrie pre
ședintele Finlandei a părăsit Mos
cova îndreptîndu-se spre patrie.

fa* amănunte în jurul evenimentelor de la Dallas
DALLAS 3 (Agerpres). — După 

cum transmite agenția France Pres
se, Biroul Federal de Investigații 
(F.B.I.) urmează să remită săptă- 
mîna aceasta președintelui S.U.A., 
Lyndon Johnson, raportul pe care 
îl pregătește în legătură cu asasi
narea președintelui Kennedy și a 
ucigașului prezumtiv al acestuia, 
Lee Harvey Oswald. F.B.I. a centra
lizat încă de săptămîna trecută 
toate elementele strînse de anche
tatori, dar a hotărît să mai aștepte 
pentru a verifica un mare număr 
de zvonuri privitoare la cele două 
asasinate.

Mama asasinului prezumtiv al pre
ședintelui, Marguerite Oswald, a 
reafirmat, în ciuda dezmințirilor 
F.B.I.-ului, că fotografia care i-a 
fost prezentată de unul din agenții 
F.B.I.-ului înainte ca președintele 
Kennedy să fie ucis era într-adevăr 
a lui Jack Ruby, asasinul fiului ei. 
D-na Oswald a fost ținută închisă 
pînă în urmă cu două zile de poli
tia din Dallas.

„Mai mulți martori, transmite co
respondentul din Dallas al agenției 
France Presse, au declarat că în 
momentul asasinării președintelui 
Kennedy, Jack Ruby se afla în bi
rourile de publicitate ale ziarului 
local „Morning Dallas News“, si
tuate la 250 metri de clădirea de
pozitului de cărți de unde se bă
nuiește că s-a tras asupra preșe-

SESIUNEA ADUNĂRII UNIUNII EUROPEI OCCIDENTALE
PARIS 3 (Agerpres). — Marți au 

continuat la Paris lucrările sesiunii 
Adunării Uniunii Europei occiden
tale (U.E.O.) la care participă parla
mentari din cele șapte țări membre 
ale acestei organizații (Anglia, R. F. 
Germană, Franța, Italia, Belgia, O- 
landa, Luxemburg).

Luînd cuvîntul în numele guver
nului britanic lordul Carrington 
s-a pronunțat pentru continuarea 
tratativelor cu Uniunea Sovietică 
asupra problemei instituirii de pos
turi de supraveghere în domeniul

Consultări la Casa Albă
WASHINGTON 3 (Agerpres). — 

Președintele S.U.A., Lyndon John
son, a avut luni o convorbire cu se
cretarul de stat, Dean Rusk, precum 
și cu ministrul comerțului, Luther 
Hodges. Purtătorul de cuvînt al Ca
sei Albe, Pierre Salinger, a decla
rat că în cursul întrevederii cu Hod
ges, președintele Johnson a subliniat 
încă o dată necesitatea de a se face 
economii și a procedat la un exa
men al bugetului Ministerului Co
merțului.

în aceeași zi, președintele S.U.A. 
a avut întrevederi cu ministrul a- 
părării, McNamara, precum și cu 
directorul bugetului S.U.A., Kermit 
Gordon. Purtătorul de cuvînt al Ca
sei Albe a indicat că președintele 
Johnson a exprimat dorința sa de a 
se reduce cheltuielile militare ame
ricane pe calea reducerii persona
lului și a limitării unor sume afec
tate Ministerului Apărării.

dintelui. De la ferestrele unde se 
afla Ruby, scrie agenția, se vedea 
perfect clădirea depozitului de 
cărți. De mai multe ori, Ruby s-a 
apropiat și a privit cu nerăbdare în 
stradă. Apoi, după ce s-a aflat ves
tea asasinării președintelui Ken
nedy, Ruby nu a avut nici un fel 
de reacție particulară. El s-a apro
piat numai de telefon și a avut o 
convorbire, probabil cu sora lui, pe 
un ton normal, foarte calm“.

Agențiile de presă au transmis că 
în chiai’ ziua sosirii președintelui 
Kennedy la Dallas — la 22 noiem
brie, ziarul „The Dallas Morning 
News“ a publicat un anunț intitulat 
„Bun venit, d-le Kennedy“ cuprin- 
zînd o serie de întrebări — califi
cate de un grup de congresmeni 
drept „răuvoitoare și abuzive“ care 
„tindeau să-i incite pe fanatici“. La 
aceste întrebări se cereau răspunsuri 
urgente din partea fostului pre
ședinte. Potrivit agenției Associated 
Press, acest anunț fusese înserat. în 
ziar de către o persoană care și-a 
dat numele de Bernard Weissman, 
afirmînd că reprezintă un comitet 
denumit „Comitetul american de 
anchetă“.

Luni, după cum anunță agenția 
Associated Press, directorul ziarului 
„The Dallas Morning News“ a de
clarat că „nu se știe unde poate fi 
Weissman“ și că „după cum se pare, 
el a părăsit orașul Dallas“. 

dezarmării, precum și asupra pro
blemei limitării răspîndirii armelor 
nucleare.

Vorbitorul a relevat faptul că 
climatul relațiilor Est-Vest s-a îm
bunătățit în ultimul an, lucru do
vedit prin semnarea Tratatului de la 
Moscova asupra încetării parțiale a 
experiențelor nucleare și că „noi a- 
corduri vor putea face posibilă so
luționarea problemelor litigioase 
dintre Est și Vest“.

Lordul Carrington s-a referit apoi 
la necesitatea unei colaborări cres- 
cînde cu Uniunea Sovietică în do
menii cum ar fi cercetările medicale 
și spațiale, schimburile comerciale 
etc.

Abordînd problema interdepen
denței militare dintre țările Euro
pei occidentale și Statele Unite, re
prezentantul britanic a spus că re
lațiile între aceste țări trebuie să 
aibă loc „pe o bază de egalitate“. 
In altă ordine de idei Carrington a 
subliniat interesul comun al țărilor 
U.E.O. de a asigura succesul trata
tivelor în cadrul G.A.T.T., care vor 
avea loc în primăvara viitoare la 
Geneva, cît și conferinței O.N.U. 
pentru comerț și dezvoltare, care își 
va începe lucrările în martie 1964.

<■:

ABIDJAN. în capitala Coastei de 
Fildeș a început reuniunea Comisiei 
de arbitraj în conflictul algero-maro- 
can. într-o scurtă cuvîntare inaugu
rală, președintele actual al Organiza
ției unității africane, Doudou Thiam, 
ministrul de externe al Senegalului, 
a cerut membrilor comisiei să-și des
fășoare activitatea cu maximum de 
obiectivitate și imparțialitate pentru 
a găsi soluții acceptabile ambelor 
părți.

TOKIO. Comitetul Central de lup
tă pentru eliberarea lui Kunidzi Mu
rakami a dat publicității o declarație 
în care se cere eliberarea acestuia. 
După cum se știe, Murakami a fost 
condamnat în urma unor acuzații 
false inventate de cercurile reacțio
nare cu 11 ani în urmă în legătură 
cu asasinarea polițistului Siratori.

DAMASC. Locțiitorul șefului de 
stat major al armatei irakiene, gene
ralul Kader Hussein, a sosit la Damasc 
pentru a prelua conducerea unei de
legații mixte siriano-irakiene care va 
participa la conferința șefilor de state 
majore ale unor țări arabe, ce urmea
ză să aibă loc la 7 decembrie la 
Cairo. Cu acest prilej delegația ira
kiană va duce tratative cu reprezen
tanții armatei siriene în vederea sta
bilirii unui punct comun înainte de 
începerea conferinței.

ISTANBUL. După cum relatează 
A.F.P., Comisia electorală din Is
tanbul a refuzat să valideze manda
tul candidatului Partidului dreptății, 
Kadri Erogan, primarul orașului Is
tanbul, în urma alegerilor din 17 no
iembrie. Comisia apreciază că, fiind 
funcționar al Administrației de stat, 
Kadri Erogan nu avea dreptul să-și 
depună candidatura la aceste alegeri.

ROMA 3 (Agerpres). — Aldo Moro, 
secretarul general al Partidului de
mocrat creștin, urma ca la 3 decem
brie să prezinte președintelui Repu
blicii Italiene, Segni, lista noului 
guvern italian de centru stînga for
mat din reprezentanți ai partidelor 
democrat-creștin, socialist, social
democrat și republican. Agențiile de 
presă anunță însă că, în ultimul mo
ment, între partidele coaliției a in
tervenit o neînțelegere referitoare la 
împărțirea portofoliilor în viitorul 
guvern.

Potrivit agenției Reuter, partidul 
socialist, care, deținînd 87 de locuri 
în parlament, constituie al doilea 
partid ca importanță în coaliție, s-a 
declarat nemulțumit că pe lista gu
vernului nu i s-a acordat unul din

Conferința de presă a cancelarului Erhard
BONN 3 (Agerpres). — Cu prile

jul primei sale conferințe de presă 
după preluarea funcției de cancelar 
al R.F.G., Ludwig Erhard a subli
niat că obiectivul principal al poli
ticii sale externe este „menținerea 
unoi- legături strînse între țările oc
cidentale“ și „întărirea alianței at
lantice în măsura posibilului“. în 
ceea ce privește crearea forțelor nu
cleare multilaterale ale N.A.T.O., 
cancelarul a subliniat că „este vorba 
îndeosebi de a se ști dacă și alte țări

PRETORIA. Autoritățile coloniale 
portugheze și autoritățile rasiste sud- 
africane elaborează un plan do „co
laborare“ militară pentru intensifica
rea luptei împotriva mișcării de eli
berare națională a popoarelor afri
cane. După cum relatează presa din 
Republica Sud-Africană, în acest 
scop, o delegație formată din repre
zentanți ai autorităților portughezo 
din Angola și Mozambic a dus trata
tive în R.S.A. timp de o lună cu re
prezentanți ai guvernului Verwoerd.

BOGOTA. — Virgilio Barco Var
gas, ministrul agriculturii al Colum
biei, a declarat că guvernul pregăteș
te un program de reforme în agricul
tură. El a spus că guvernul va achi
ziționa de la marii latifundiari circa 
1 000 000 ha de pămînturi fertile 
care să formeze baza unei reforme 
agrare. Circa 500 dé milioane dolari 
vor fi necesari pentru aplicarea a- 
cestui program.

DAMASC. — Fostul președinte al 
Siriei, Nazem el Kudsi, a fost eliberat 
din închisoare. El a fost șeful statu
lui sirian între 28 septembrie 1961, 
data loviturii de stat ce a dus la dez
membrarea Uniunii Siriei ou Egiptul, 
și 8 martie 1963, cînd, în urma unei 
noi lovituri de stat, în Siria a fost 
instaurat un regim baasist.

PHENIAN. La 3 decembrie în Re
publica Populară Democrată Coreeană 
au avut loc alegeri pentru organele 
locale ale puterii populare — adu
nările populare, provinciale, orășe
nești și districtuale.

NEW YORK. După cum anunță a- 
genția France Presse, Grant Stokdale, 

ministerele economice cheie. încă de 
la începutul tratativelor pentru 
crearea coaliției, reprezentanții par
tidului socialist au avertizat parti
dul democrat-creștin că ei nu-și vor 
putea justifica participarea la gu
vern dacă nu vor deține măcar unul 
din portofoliile economice — minis
terul bugetului, ministerul finanțe
lor sau ministerul trezoreriei. în- 
trucît Aldo Moro, care prezidează 
coaliția — a oferit aceste portofolii 
altor partide, membrii conducerii 
Partidului Socialist Italian — adepți 
ai secretarului partidului, Pietro 
Nenni, s-au întrunit în seara zilei de 
3 decembrie într-o ședință extraor
dinară pentru a discuta dacă parti
dul socialist va mai participa sau nu 
la coaliția guvernamentală.

în afară de Germania occidentală 
sînt gata să participe pe plan poli
tic și financiar alături de Statele 
Unite la crearea lor.

în legătură cu relațiile intereuro- 
pene Erhard s-a pronunțat în fa
voarea intrării Marii Britanii în Pia
ța comună.

în ce privește relațiile R. F. Ger
mane cu Franța, Erhard a subliniat 
dorința sa de a „aprofunda priete
nia franco-germană, fără ca ea să 
capete un caracter exclusiv“.

fost ambasador al S.U.A. în Irlanda și 
prieten al președintelui Kennedy, a 
căzut luni dimineață de la o fereastră 
de la etajul 13 al unui imobil din 
Miami în care își avea birourile. 
Stokdale a murit.

Poliția din Miami a calificat acci
dentul drept „sinucidere aparentă“..

DAKAR. Au fost date publicității 
rezultatele alegerilor din Senegal. Leo
pold Senghor a fost reales președin
te. Pentru partidul de guvemămînt 
Uniunea progresistă din Senegal au 
votat 1 049 927 de alegători și 58 179 
pentru singurul partid legal de opo
ziție, Partidul regrupării africane. Mi
nistrul informațiilor a anunțat că după 
încordarea creată în timpul alegerilor, 
la Dakar și în alte centre din Senegal 
„a fost restabilită ordinea“. Printr-un 
decret guvernamental au fost interzi
se orice fel de întruniri. Unități ale 
armatei continuă să păzească punctele 
cheie.

MEXICO. Ministerul Afacerilor Ex
terne al Mexicului, anunță agenția 
Prensa Latina, a publicat un raport 
conținînd un bilanț al politicii externe 
promovate de actualul guvern al țării 
în ultimii cinci ani. în raport se a- 
rată că Mexicul continuă să desfă
șoare o politică de neamestec în tre
burile interne ale altor țări și recu
noașterea dreptului popoarelor la 
autodeterminare, se pronunță pentru 
dezarmarea nucleară și pace în lumea 
întreagă, pentru transformarea Ame
ricii Latine într-o zonă denucleariza- 
tă, în favoarea extinderii relațiilor 
culturala cu toate țările lumii.

e și actualitate
Avionul pierde din înălțime, stră

bate un strat dens de nori plumburii 
și orașul apare brusc, ca o frunză 
despărțită în două de o nervură lu
cioasă. Dedesubt se află Londra, 
unul dintre cele mai mari orașe ale 
lumii, care numără mai mult de 10 
milioane de locuitori. Pe măsură ce 
avionul își „reduce“ motoarele și se 
apropie de pămînt, capitala, care cu 
numai cîteva clipe în urmă se înfăți
șa ca un uriaș mecanism oprit din 
mers, își dezvăluie brusc aspecte din 
viața sa trepidantă.

De-a lungul șoselei care duce de 
la aeroport spre centru, în stînga și 
în dreapta, apar primele case minia
turale, mai toate cu grădinițe de 
flori sau cu un petec de iarbă tuns 
cu mare grijă — expresie a pasiunii 
pentru grădinărit a londonezului — 
apoi alte case cu 3-4 etaje. Ele re
țin atenția nu atît prin proporțiile 
reduse, cît mai ales prin persistența 
coloritului roșu-închis, frecvent în- 
tîlnit în suburbiile orașelor engleze.

După ce pătrundem pe străzile 
centrale, străjuite de vechi clădiri 
masive, din piatră înnegrită de fum, 
ajungem pe animatele artere co
merciale, cu magazine, teatre, cine
matografe, restaurante, baruri de 
noapte. Trecem prin City, car
tierul marilor bănci și al bur
sei. în stînga, pe apele Tami- 
sei, cargouri și nave de toate 
mărimile proiectează pe cerul o- 
pac trombe grele de fum. Este nu
mai o parte din portul Londrei, căci 
el se întinde de-a lungul estuaru
lui pe o distanță de 111 km. De 
cîteva ori pe zi „Podul Turnului“, 
construit cu decenii în urmă, între
rupe, în dreptul său, peste Tamisa, 
circulația pietonilor și mașinilor. 
Traversele de oțel ale acestuia, an
corate 'de două construcții în stil 
gotic, se ridică — desprinzîndu-se la 
jumătate — permițând vaselor de 
mare tonaj să se strecoare sub in
genioasa punte.

Cînd am trecut prin dreptul tur
nului ..Big Ben“, vestit ca și turnul 
Eiffel de la Paris, orologiul 
tocmai indica ora 12. Ni s-a 
spus că acesta e cel mai mare 
orologiu din lume — cadranele sale, 
vizibile de departe, au un diametru 
de 7,5 m. în realitate, numele de

„Big Ben“ e dat de enormul clopot 
de 14 tone, care anunță orele. Oco
lim imensa clădire gotică a West- 
minsterului, în care se află cele 
două camere ale Parlamentului 
(Camera Comunelor și Camera Lor
zilor) pentru a ajunge, spre sud-vest, 
la Turnul Londrei. Fațada lui e o ade
vărată galerie de artă, dar prea gre
oaie — e încărcată cu sute de bus- 
turi, monumente și statui. Vestita 
fortăreață medievală a fost tran
sformată — dintr-un loc de supli
ciu pentru oameni socotiți indezira
bili — în muzeu.

Trafalgar Square, vasta piață si-

NOTE DE DRUM
DIN MAREA BRITANIE

tuată nu departe de palatul Buc
kingham, marchează centrul geo
grafic al orașului și de aici englezii 
măsoară toate distanțele pînă la 
alte orașe și țări ale globului — pe 
pămînt, pe apă și prin aer. Această 
piață împînzită de porumbei, domi
nată de statuia amiralului Nelson, 
evocă multe momente memorabile 
din istoria țării. Ea a devenit, în 
ultimii ani, locul multor manifesta
ții de masă în favoarea ideii dezar
mării și păcii.

Ar fi păcat să vizitezi Londra 
fără să intri — fie și numai pentru 
o jumătate de zi — la British Mu
seum, unul din cele peste 50 de mu
zee ale Londrei. Piesele sale unice 
— basoreliefuri, remarcabile statui 
ale civilizației antice elene, indiene 
și egiptene, precum și alte capodo
pere ale artei și culturii, aduse din 
cele cinci continente — îl situează 
printre cele mai bogate muzee din 
lume. Civilizații din veacuri diferi
te, de pe continente diferite se îm
pletesc între ele. într-una din săli, 
mulți vizitatori privesc prin sticla 
vitrinelor sau studiază cu nesaț ma
nuscrise ale unor personalități cele
bre ale culturii universale : Galilei, 
Shakespeare, Shaw, Faraday, Dic
kens, Voltaire, Balzac, Beethoven, 
în altă sală — o colecție a prime
lor mărci poștale din fiecare țară, 
printre care multe „capete de zim
bru“ romînești.

Intrăm împreună cu alți vizita
tori străini . în Galeria Națională, o 
construcție al cărei exterior lasă o 
impresie mai puțin frapantă, pen
tru a admira opere ale unor pictori 
celebri : Michelangelo, Bruegel, 
Rembrandt, Velasquez, Rubens, 
Holbein, Goya. Pictura engleză este 
reprezentată din plin aici prin pei
sajele lui Constable și Turner, prin 
portretele lui Gainsborough, Rey
nolds și Romney. După ce vezi pîn- 
zele marilor maeștri ai picturii uni
versale, în altă sală, alături de lu
crări izbutite, se află unele care îți 
sugerează că frumosul trece acum 
prin vremuri de cumpănă. în sala de 
pictură abstractă, lîngă tablouri o- 
rînduite după ani și diferite curente, 
sînt expuse tot felul de plachete. 
Dintr-una, de pildă, prinde să por
nească o bucată de sîrmă uzată, con
torsionată, care străpunge un disc 
de alamă lustruită. Puțin mai de
parte, întîlnim opera aceluiași ar
tist realizată cu 10 ani mai tîrziu ; 
aceeași sîrmă, același disc lustruit, 
numai că, după 
un deceniu de 
viață, artistul mai 
făcuse în plachetă 
un fel de potcoa
vă. Trecînd prin 
dreptul acestei 
săli, o profesoară, 
care-și adusese e- 
levii la expoziție, 
le reproșa cîtorva 
rămași mai la ur
mă : „După ce 
v-am explicat ra
portul dintre lu
mină și culoare, 
tocmai aici vă o- 
priți !"

în ciuda mare
lui respect pe ca- 
re-1 au englezii 
pentru tot ce e 
tradițional, profi
lul Londrei se 
schimbă, se „mo
dernizează“. Ora
șul începe să nu 
mai fie dominat 
doar de turnurile 
Westminsterului și 
de cupola catedra
lei Sf. Paul, ci și 

de clădirile de beton din City, ale 
hotelurilor și instituțiilor guverna
mentale. Clădirile companiei petro
liere „Shell“ au devenit una dintre 
aceste noi „atracții“ londoneze. Pînă 
și în imediata apropiere a pajiștilor 
rustice și a liniștitelor eleștee din 
cunoscutul Hyde Park a fost înălțat 
un „zgîrie nori“, hotelul cu 29 de 
etaje aparținînd companiei ameri
cane „Hilton“. Londonezii, deși re
cunosc că proporțiile și stilul aces
tor noutăți arhitectonice sînt impu
se de necesitățile vieții moderne, nu 
le agreează. Elementele arhitectura
le sugerează că au fost mai degrabă 
împrumutate decît însușite. Mulți 
consideră că Londra este amenința
tă să-și piardă fizionomia caracte
ristică și nu preferă să locuiască în 
zgîrie-nori. Cînd a devenit cunos
cut proiectul de reconstruire a pie
ței Piccadily, s-a stîrnit o avalanșă 
de proteste.

Mai atractivă li se pare londone
zilor viața la 30—40 km de capi
tală, în orașe-satelit ca, de pildă, 
Welwyn Garden, pe care l-am vizi
tat. O parte a populației orășelului, 
care trece de 30 000 de locuitori, 
lucrează fie în cele cîteva între
prinderi sau în instituțiile din lo
calitate, fie la Londra. Clădirile,

Sediul consiliului comitatului Londra, pe malul Tamisei.

chiar cele din centru, nu au 
mai mult de un etaj-două. Am 
intrat în cîteva apartamente la care 
tocmai lucrau constructorii. Nu erau 
prea spațioase pentru o familie o- 
bișnuită, dar era evidentă grija 
pentru economicitatea spațiului, 
pentru calitatea finisajelor.

★
în ultimii ani, Anglia — țara cu 

cea mai veche tradiție industrială 
din lume — a realizat progre
se în direcția modernizării unor ra
muri ale industriei și în crearea u- 
nor ramuri noi. Un șir de produse 
ale industriei engleze vorbesc vizi
tatorilor despre hărnicia și talentul 
poporului care, cu secole în urmă, 
a dat omenirii mașina cu aburi, lo
comotiva, războiul mecanic de țesut, 
în regiunea Wales, situată în sud- 
vestul țării, au fost construite mai 
multe uzine moderne, între care și 
întreprinderea de aparataj electric 
din Blackwood, lîngă Cardiff. Aici 
am vizitat secțiile de producție, ni 
s-a arătat o hartă mare a globului 
pămîntesc, pe care mici beculețe in
dicau locurile unde funcționează a- 
paratele electrice fabricate în sec
țiile uzinei. în dreptul țării noastre 
licăreau cîteva becuri. Directorul u- 
zinei ne-a declarat că relațiile co

merciale cu țara noastră se desfă
șoară bine și firma este dornică să 
le dezvolte.

Un alt obiectiv industrial nou este 
uzina siderurgică de la Llanwern, 
lîngă Newport. Intrată în funcțiune 
de numai un an, ea produce în pri
ma etapă 1,4 milioane de tone de lin
gouri de oțel anual, îndeosebi pen
tru fabricarea de tablă utilizată în 
construcția de autovehicule și mobi
lier metalic. Cele două furnale, pri
mele în Marea Britanie care au un 
înalt grad de automatizare, produc 
anual 1,34 milioane tone de fontă. în 
apropiere, trei convertizoare elabo
rau cîte ' 100 tone de oțel în numai 
45—50 de minute, folosind procedeul 
LD. Laminorul la rece, a cărei mași
nă de calibrat este poate cea mai 
modernă mașină pe care am văzut-o 
în Anglia, produce 750 000 tone de 
tablă pe an. Pe cele patru caje vi
teza de finisaj a tablei atinge 1 200 
metri pe minut. Am întrebat pe un 
experimentat inginer de aici: ce pro
bleme tehnice îi preocupă mai mult 
pe inginerii uzinei ? Automatizarea, 
în primul rînd automatizarea. Nu
mai că automatizarea producției nu 
se poate dezvolta nestingherit, a fost 
răspunsul.

într-adevăr, automatizarea e in
trodusă îndeosebi de concernele pu
ternice, pentru a-și învinge și elimi
na de pe piață concurență, pentru 
a-și menține o poziție competitivă 
în comerțul internațional. Cheltuie
lile mari pe care le necesită instala
țiile automate în industrie nu pot fi 
recuperate, și nu pot aduce profituri 
mari decît dacă producția continuă 
și de masă poate fi scursă pe pia
ță. Dar piața are o capacitate de 
consum limitată, determinată în ul
timă instanță de puterea de cumpă
rare a populației, iar creșterea șo
majului, însoțitorul inevitabil al au
tomatizării în capitalism, nu face 
decît să micșoreze puterea de cum
părare pe ansamblul economiei.

★
Cu prilejul mai multor convor

biri purtate la Londra, unii re
prezentanți ai cercurilor de afaceri 
ne-au relatat despre problemele 
care decurg pentru economia Marii 
Britanii din concurența mărfurilor 
franceze, vest-germane, japoneze pe 
piețele tradiționale ale Angliei. De 
aici interesul foarte viu pe care 
l-am întîlnit pretutindeni pentru lăr
girea legăturilor economice între 
Anglia și țările socialiste. în con

vorbirea avută cu reprezentanți ai 
Federației industriașilor britanici, a- 
ceștia și-au exprimat satisfacția față 
de dezvoltarea legăturilor economice 
cu țara noastră, subliniind, totodată, 
că industriașii britanici sînt foarte 
dornici să contribuie la lărgirea vo
lumului produselor livrate în Ro- 
mînia.

La o recepție oferită de Camera de 
comerț din Bristol, cu prilejul vi
zitei delegației de ziariști romîni, 
reprezentanții cercurilor de afaceri 
s-au interesat îndeaproape de dez
voltarea economică multilaterală a 
țării noastre, apreciind că aceasta 
deschide posibilități pentru lărgirea 
continuă a relațiilor comerciale cu 
R. P. Romînă. Gazdele și-au expri
mat dorința de a vinde țării noas
tre mai multe produse și, în același 
timp, de a cumpăra unele mărfuri. 
Președintele Camerei de comerț a 
subliniat că trebuie promovate re
lații comerciale cu orice țară, indi
ferent de regim și de concepțiile po- 
litice.

★
Spre sfîrșitul vizitei în Anglia am 

ascultat, la „Royal Festival Hall“, 
oratoriul „El Pesebre", dirijat de 
Pablo Casals. Marele violoncelist 
ne-a dat un autograf, scriind pe 
programul concertului cuvinte de 
salut adresate Romîniei. A doua 
seară, în aceeași sală cu 3 00' 
de locuri, aplauzele publiculu 
londonez, cunoscut pentru exi
gența și gustul său artistic, au re
chemat de mai multe ori pe scenă 
pe artistul poporului George Geor
gescu, care dirijase cu măiestrie con
certul orchestrei Filarmonicii de 
stat „George Enescu". în acele zile 
citeam în ziare că în sala Pala
tului R. P. Romîne, iubitorii de 
artă bucureșteni aplaudau la scenă 
deschisă pe solii renumitei școli de 
balet din Londra pentru încîntătorul 
spectacol oferit. Asemenea mani
festări sînt o expresie a dezvoltării 
continue a relațiilor anglo-romîne, 
corespunzător cu interesele păcii și 
colaborării generale.

...Același avion cu care sosisem 
înainte cu două săptămîni și-a fixat 
direcția de zbor de-a lungul pistei, 
motoarele au accelerat, apoi și-a 
luat zborul. Am părăsit Anglia cu 
amintirea plăcută pe care ți-o lasă 
un popor harnic, talentat și activ, 
interesat în relații de colaborare cu 
toate țările, în asigurarea păcii.
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