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0 importantă preocupare 
actuală a mecanizatorilor
Experiența îndelungată a stațiuni- 

loy de mașini și tractoare fruntașe 
dovedește că asigurarea funcționării 
neîntrerupte a parcului de mașini — 
condiție esențială în executarea la 
timp a lucrărilor agricole — depin
de în mare măsură de modul de în
grijire și de reparare a acestor uti
laje.

în multe stațiuni de mașini și 
tractoare din țară, începînd cu anul 
acesta, s-a pus un accent mai mare 
pe repararea mașinilor sezoniere 
imediat după retragerea lor din 
cîmp. Acest procedeu duce la redu
cerea vîrfului de reparații, din tim
pul iernii, la folosirea mai bună a 
atelierelor și a forței de muncă exis
tente, la îmbunătățirea calității lu
crărilor. Ca urmare a acestei mă
suri, S.M.T.-urile au reparat pînă a- 
cum peste 9 000 de semănători de 
porumb, circa 3 000 de sape rotative, 
aproximativ 3 000 de cultivatoare și 
alte mașini. Totuși, în această iarnă 
în stațiunile de mașini și tractoare 
volumul de reparații ce trebuie e- 
fectuat este încă mare. De aceea, se 
impune ca în această perioadă, ală
turi de preocuparea pentru termi
narea arăturilor pe toate suprafețele 
prevăzute, să se ia măsuri temeinice 
pentru ca reparațiile să se desfășoa
re în cele mai bune condiții.

O mare însemnătate în asigurarea 
executării ritmice și de cea mai bună 
calitate a acestor lucrări are buna 
organizare a muncii. Extinzîndu-se 
experiența dobîndită de S.M.T. 
Caracal, din regiunea Oltenia, și Ur- 
ziceni, regiunea București, care în 
1962 au executat reparațiile în flux 
continuu în acest an un număr de 
51 de stațiuni și-au pregătit atelie
rele pentru a aplica această meto
dă. Astfel, se creează condiții pen
tru executarea într-un ritm susținut 
a reparațiilor, asigurîndu-se o cali
tate superioară a lucrărilor și mic
șorarea prețului de cost.

Asigurarea dispozitivelor necesare, 
afișarea la fiecare loc de muncă a 
minimelor tehnice,
tentă a îndeplinirii planurilor 
graficelor de lucru 
unități sînt măsuri menite să 
ranteze reușita reparațiilor. In
cest scop, de foarte mare importanță 
este organizarea muncii pe posturi 
specializate. Acest sistem permite 
folosirea mai judicioasă atît a spații
lor de lucru, cît și a forței de mun
că. La constituirea formațiilor de 
lucru pe posturi specializate este 
necesar să se stabilească în mod pre
cis numărul de muncitori necesari, 
să fie încadrați la fiecare loc de 
muncă, pe lîngă mecanicii cu o înal
tă calificare și tractoriști mai tineri, 
astfel îneît perioada reparațiilor să 
constituie o școală practică pentru 
toți mecanizatorii.

Introducerea în atelier a tractoa
relor și mașinilor agricole se face în 
funcție de gradul lor de uzură și de 
graficele stabilite, numai după con
statări tehnice detaliate efectuate de 
tehnicienii cei mai competenți 
S.M.T. și G.A.S. în anii trecuți, 
semnalat cazuri cînd, datorită 
constatări tehnice superficiale,
demontat și introdus în reparații 
utilaje sau ansamble de mașini care 
nu necesitau acest lucru, ori au fost 
arâncate la fier vechi piese cu un 
grad de uzură ce nu depășea limi
tele admise și care ar mai fi pu
tut fi recondiționate și folosite. E 
de datoria tuturor conducerilor de 
S.M.T. și G.A.S. să cerceteze cu cea 
mai mare atenție starea tehnică a 
fiecărui utilaj, astfel îneît să se re
ducă volumul de muncă și consumul 
inutil de piese pentru mașini sau an
samble ce nu necesită reparații.

Un rol important în pregătirea uti
lajelor agricole îl au uzinele de re-
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parații din cadrul Consiliului Supe
rior al Agriculturii, care au sarcina 
de a executa reparații 
tractoare și motoare și 
unele piese de schimb, 
măririi capacității de 
din cele 15 uzine au introdus metoda 
de reparații în flux continuu, iar în 
alte patru unități, ea este în curs de 
organizare. Datorită aplicării acestei 
metode, uzina din Roșiorii de Vede 
și-a dublat capacitatea de reparații, 
cea din Brașov realizează anual cu 
900 echivalenți motor mai mult de
ck înainte, cea din Sibiu cu 800 etc.

Ritmul și calitatea reparațiilor 
sînt determinate în mare măsură 
de aprovizionarea cu piese de 
schimb. De aceea, este necesar ca 
Ministerul Industriei Construcțiilor 
de Mașini să ia toate măsurile pen
tru ca atît acum, în decembrie, cît 
și în primul trimestru al anului 1964 
toate întreprinderile industriale care 
au sarcina să livreze piese de schimb 
pentru tractoare și mașini agricole, 
să-și îndeplinească integral obligații
le, conform contractelor încheiate cu 
Consiliul Superior al Agriculturii. A- 
ceasta nu înseamnă ca unitățile care 
execută reparații să aștepte totul 
de-a gata, de la centru. Folosind in
tens rezervele interne, ele pot recon
diționa și chiar confecționa un mare 
volum de piese de schimb.

Problema centrală în organizarea 
și executarea reparațiilor o consti
tuie calitatea acestor lucrări. Nu
mai efectuarea unor reparații de 
bună calitate poate asigura funcțio
narea neîntreruptă a tractoarelor și 
mașinilor agricole și reducerea la 
maximum a defecțiunilor accidenta
le din timpul exploatării. In acest 
scop, trebuie acordată toată atenția 
folosirii cît mai complete a docu
mentației tehnice și a tehnologiilor 
de reparații. Controlul calității re
parațiilor nu trebuie lăsat numai pe 
seama comisiilor de recepție, care 
execută această operație după ce 
utilajul respectiv a fost pus la 
punct. Rezultatele cele mai bune 
s-au obținut atunci cînd controlul a 
fost efectuat pe faze de operații 
mecanicii controlori, de ingineri 
tehnicieni.

Rezultatele pe care le vor da 
exploatare mașinile sînt determi
nate nu numai de modul cum se 
muncește în ateliere, ci și de felul 
cum sînt păstrate utilajele. De aceea, 
conducerile S.M.T. și G.A.S. trebuie 
să se îngrijească din timp de adă- 
postirea lor în cele mai bune condi
ții, atît în incinta unităților respec
tive, cît și la sediul brigăzilor.

Calitatea reparațiilor, folosirea cu 
randament sporit a utilajelor și e- 
xecutarea la un înalt nivel a lucră
rilor agricole depind, în cea mai 
mare măsură, de creșterea nivelu
lui profesional al mecanizatorilor. 
Acum, în iarnă, cînd toți tracto
riștii sînt în unități, este cea mai 
bună perioadă pentru instruirea lor 
profesională în cadrul cursurilor a- 
grozootehnice. Este de datoria con
ducerilor de unități, a organizațiilor 
de partid, a comitetelor sindicale și 
U.T.M. să ia toate măsurile necesare 
care să asigure ridicarea continuă 
a calificării profesionale a mecani
zatorilor.

Desfășurarea organizată a repa
rațiilor, executarea lor de cea mai 
bună calitate și adăpostirea mașini
lor în condiții corespunzătoare sînt 
sarcini de mare răspundere care 
stau în fața mecanizatorilor în pe
rioada de iarnă. De felul cum vor 
fi ele rezolvate depinde succesul 
deplin al muncilor agricole din a- 
nul viitor, cînd mecanizatorii sînt 
chemați să aducă o contribuție și 
mai mare la sporirea producției.

Extinderea carotajului radioac tiv
• V. Silvestru : Timpul cetă

țeanului (pag. 2-a).

• Cărți (pag. 2-a).

• L. Rodescu : Corespondență 
de la Ö.N.U. — „Un bun izvor de 
inspirație pentru acțiuni favo
rabile păcii“ (pag. 4-a).
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Muncitoresc Romîn a hotărît convocarea, la 23 decembrie 
1963, a Ședinței plenare a C.C. al P.M.R.

PLOIEȘTI In ultimele zile 
alte întreprinderi 

industriale din regiunea Ploiești 
au anunțat îndeplinirea înainte 
de termen a planului anual de 
producție. Exploatarea carboni
feră Ceptura și-a realizat sarci
nile anuale de plan cu 22 zile 
mai devreme, iar 
și atelierul de 
laj minier din 
Pădure — cu 23 
rită mecanizării complete a lu
crărilor de tăiere, încărcare și 
transport a cărbunelui și sării, 
extinderii unor noi metode de 
lucru în subteran, productivita
tea muncii a crescut, față de 
plan, cu 3,1 la sută la salina Slă
nic și cu 8,4 la sută la mina Cep
tura. Cele 3 unități aparținînd 
trustului minier Muntenia au 
realizat de asemenea economii 
suplimentare la prețul de cost 
in valoare de 2 100 000 lei. Pînă 
în prezent un număr de 25 în
treprinderi industriale 
giunea Ploiești și-au 
sarcinile anuale de plan 
ducția globală și marfă.

BRAȘOV Tot mai multe u- 
zine, fabrici și u- 

nități economice din regiunea 
Brașov anunță îndeplinirea înain
te de termen a planului anual de 
producție. Pînă acum numărul a- 
cestora — printre care se află 
Uzinele „Hidromecanica“, Com
plexul de sticlă și faianță din Si
ghișoara, Fabrica de cauciuc 
din Brașov, Uzinele chimice din 
Rîșnov, Filatura de bumbac din 
Ghimbav și altele — se ridică la

salina Slănic 
reparat uti- 
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de zile. Dato-
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y«-'-..?'( -T

35. Colectivele de muncitori, teh
nicieni, ingineri și profectanți, a- 
plicînd procedee moderne de fa
bricație, organizînd mai bine pro
cesele de producție, au reușit să 
obțină in 11 luni, pe ansamblul 
industriei brașovene, o creștere a 
productivității muncii de 8,5 la 
sută față de aceeași perioadă a 
anului trecut. In felul acesta s-au 
putut da peste plan însemnate 
cantități de ciment, mobilă, 
îngrășăminte chimice, uleiuri mi
nerale, țesături de lină și bum
bac, produse alimentare, ~ ~~— 
valoare se ridică la peste 
lioane de lei.

Colectivul șantierului 3 din șoseaua Giurgiului, al între
prinderii de construcții-montaj nr. 4, a terminat cu aproape 
3 luni și jumătate înainte de termen blocul turn, cu 16 
etaje (în fotografie). Aici, au mai fost date în folosință 
anul acesta și alte blocuri cu peste 400 **

a căror
253 mi-

prezent 
de. întreprin

deri din regiunea Crișana au în
deplinit înainte de termen pla
nul anual la toți indicatorii. 
Colectivul întreprinderii de echi
pament metalic pentru binai edin 
Oradea a sporit productivitatea 
muncii pe 11 luni cu 10,4 la sută 
față de sarcina planificată. Rea
lizări însemnate în întrecere au 
obținut, de asemenea, muncitorii 
și tehnicienii de la Fabrica de 
conserve „Avîntul“. Productivi
tatea muncii a crescut aici, în 11 
luni, cu 4,8 la sută față de plan. 
Printre întreprinderile care și-au 
îndeplinit înainte de termen pla
nul anual se află Fabrica de sti
clă Pădurea Neagră, Fabrica de 
produse chimice „Sinteza“, între
prinderile raionale de industrie 
locală Șimleu și Beiuș, întreprin
derea „Metalica“ Oradea,, între
prinderile forestiere Sebeș și Mar- 
ghita.

CREȘANA Pînă în 
——— 25 ‘

Schimb de experiență
TÎRGU MUREȘ (coresp. „Scînte

ii"). — Ieri, la întreprinderea fores
tieră Reghin a avut loc un schimb 
de experiență organizat de Ministe
rul Economiei Forestiere în scopul 
extinderii inițiativei I. F. Reghin 
privind încărcarea și descărcarea 
mecanică a lemnului în vagoanele 
de cale ferată forestieră.

In cadrul demonstrației practice, 
participanții au putut urmări func
ționarea mecanismelor — o instala
ție cu cablu sprijinit pe piloni în
clinați, fixați de-a lungul frontului 
de încărcare a liniei C.F.F., mișcarea 
cablului fiind acționată de locomo
tivă. Acest sistem are o serie de a- 
vantaje. Se elimină construirea 
rampelor de încărcare și descărcare, 
înlocuiește muncitorii de la această 
fază cu personalul existent la 
C.F.F. Timpul de încărcare-descăr- 
care și- de staționare a materialului 
rulant se reduce la jumătate.

într-una din secțiile Complexului de sticlă și faianță din Sighișoara. Colectivul acestei întreprinderi 
și-a îndeplinit sarcinile anuale de plan. (Foto : GH. VINȚILĂ)

12 nave lansate 
la apă înainte 

de termen
BRĂILA (coresp. 

.Scânteii“). — Con
structorii de nave 
de la Șantierul Na
val „1 Mai“ din 
Brăila au lansat în 
acest an la apă 12 
nave înainte de ter
men. Acest rezultat 
este o urmare a ex
tinderii unor me
tode avansate de 
lucru — sudura au
tomată, executarea 
lucrărilor cu pon
dere mare în ate
lier etc.

apartamente pre
cum și 7 
zine. în 
magazine 
ranjează 
lierai, iar la 5 se 
execută ultimele 
lucrări de fini
saj.
(Foto : M. CIOC)

maga- 
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BACĂU (coresp. „Scîn
teii“) — Carotajul radio
activ cunoaște o aplicare 
tot mai largă în cîmpurile 
petroliere ale Moldovei. 
Atît în descoperirea de 
noi straturi cît și în spo
rirea producției de țiței 
izotopii radioactivi au un 
rol important.

De la începutul anului, 
colectivul bazei Moinești 
a întreprinderii de caro
taje și perforări Ploiești 
a executat circa 170 ope
rații de carotaj radioac
tiv. La sondele aflate în 
foraj, acest procedeu este

folosit la controlul noroiu
lui în puț, la determina
rea defecțiunilor de co
loană, a nivelului cimen
tării acestora etc.

în ultima vreme izotopii 
radioactivi au fost utili
zați și la detectarea unor 
defecțiuni pe conductele 
pentru transportul țițeiu
lui. Introduși pe conductă, 
izotopii sînt pompați o- 
dată cu țițeiul spre rafi
nării. Cu ajutorul unor 
detectoare de suprafață se 
stabilește cu precizie locul 
defecțiunii.

15 000 
de asistenți 

medicali

Din 1957, cînd șco
lile sanitare au fost 
absolvite de prima 
promoție de asistenți 
medicali, și pînă în 
prezent, numărul aces
tora a crescut la pes
te 15000. Absolvenții 
acestor școli îi a- 
jută pe medici în 
munca lor, efectu- 
înd o serie întreagă 
de operațiuni califi
cate, pe care înainte 
le executa doar medi
cii. Asistenții se ocu
pă și de educația 
sanitară a bolnavi
lor. Ei sînt pregă
tiți pentru 18 specia
lități medicale, prin
tre care pediatrie, 
farmacie, anatomie- 
patologie, radiologie, 
obstetrică-ginecologie, 
ocrotirea mamei și a 
copilului etc. In pre
zent în școlile sanita
re se pregătesc încă 
9 500 asistenți medi
cali.

Se dezvoltă rețeaua 
de alimentație publică

CONSTANȚA (coresp. „Scînteii"). — 
Rețeaua de alimentație publică a ora
șului Constanța a cunoscut în ultimii 
ani o mare dezvoltare. în cursul aces
tui an au fost deschise 8 noi unități, 
printre care cele din complexul de lo
cuințe Gara veche — Gara nouă. în 
prezent, aici funcționează 68 de restau
rante și bufete, 28 de cofetării, precum 
și un mare număr de chioșcuri' cu 
produse zaharoase și răcoritoare. Un 
nou complex — cu restaurant perma
nent și o linie cu autoservire — este, 
în curs de construcție.

O mare atenție se acordă îmbunătă
țirii calității preparatelor. 12 bucătari 
au fost trimiși la specializare în cele 
mai mari unități de alimentație publi
că din București și Brașov, 60 ospătari 
și bufetiere participă la un curs de ri
dicare a calificării.

Volumul desfacerilor prin unitățile 
de alimentație publică din orașul 
Constanța, în primele 11 luni este cu 
aproape 14 000 000 lei mai mare decît 
în aceeași perioadă a anului trecut.

TELEGRAMĂ
Excelenței Sale

SHAIK MOHAMMED SEI AMTE HAMID
primul ministru al Zanzibarului

Zanzibar
Cu ocazia proclamării Zanzibarului ca stat independent și suveran, 

am plăcerea ca în numele guvernului și poporului romîn să transmit 
guvernului excelenței voastre și poporului zanzibarez cele mai sincere 
felicitări și urări de prosperitate și pace.

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne 

ION GHEORGHE MAURER

Plecarea la Viena a ministrului 
afacerilor externe al R. P» Romîne
La 9 decembrie a părăsit capitala, 

îndreptîndu-se spre Viena, ministrul 
afacerilor externe al R. P. Romîne, 
Corneliu Mănescu, care va face o 
vizită în Austria la invitația minis
trului afacerilor externe al Austriei, 
Dr. Bruno Kreisky.

Vizita constituie un răspuns la vi
zita făcută de dr. B. Kreisky în R.P. 
Romînă în vara acestui an.

La plecare, în Gara de Nord, mi
nistrul afacerilor externe al R. P. 
Romîne a fost condus de Bujor Al-

mășan, ministrul minelor și energiei 
electrice, Victor Ionescu, ministrul 
comerțului exterior, George Maco- 
vescu, adjunct al ministrului aface
rilor externe, Dionisie Ionescu, 
șeful Ceremonialului de Stat, func
ționari superiori din Ministerul A- 
facerilor Externe.

Au fost de față Franz Irbinger, în
sărcinat cu afaceri adinterim al 
Austriei la București, și alți membri 
ai Ambasadei Austriei.

Lucrarea, a fost salvata
TIMIȘOARA (coresp. „Scînteii“). — 

Echipa condusă de Constantin Dobres- 
cu de la I.C.M.M.R. lucrează de mai 
mult timp la îndiguirea rîului Bistra, 
în localitatea Oțelul roșu. Sîmbătă se 
terminase construcția cofrajului și urma 
ca luni să înceapă turnarea betonului. 
Duminică a plouat în continuu. Seara 
șeful de echipă s-a dus să vadă starea 
în care se află cofrajul. Apele rîului se 
umflaseră, punînd lucrarea în pericol.

Fără a pierde vremea, Dobrescu s-a 
îndreptat spre sala de cinematograf. 
Știa că aici trebuie să fie o bună parte 
din tovarășii săi de muncă. La chema
rea lui au plecat cu toții și, după 12 
ore de muncă încordată, lucrarea a fost 
salvată.

Colectivul Uzinelor de reparații Dudești-Cioplea din apropierea Capitalei a îndeplinit planul la producția glo
bală și marfă pe 1963 în 11 luni. In fotografie : aspect din secția șasiuri a uzinei. Membri ai echipei de mecanici, con
dusă de Gh. Jumătate, revizuiesc un nou lot de tractoare. (Foto i A. CARTOJAN)

ÎN PĂDl/RSLE bistriței
Experiența unei brigăzi complexe de forestieri
Pe Bistrița Aurie veneau sloiuri 

mici, prevestind înghețul. Ultima 
plută mînată de apa haiturilor des
chise înainta domol spre „ora
șul alb“ Vatra Dornei, ducînd la 
combinatul forestier cel din urmă 
transport de molid. Doi plutași de la 
Rusaia, cu căciuli și bunde căldu
roase, țineau calea prin meandrele 
apei, ocolind prundișul și stîncile 
colțuroase de pe maluri. Muncitorii 
de la cabană urmăriră o vreme din 
ochi curgerea lemnului. Pînă în pri
măvară, la dezghețuri, Bistrița Au
rie se va închide sub carapacea ier
nii și doar autocamioanele cu re
morci vor continua acel du-te-vino 
între gurile de exploatare și combi
natul forestier de la Vatra Dornei.

Era ultima plută pregătită de bri
gada lui Carol Ghinda din sectorul 
Șesuri al exploatării forestiere din 
Rusaia. Molid în catarge, gros și 
lung. Muncitorii combinatului aveau 
să primească în aceeași seară pluta 
de 104 metri cubi (cam tot atîta cît 
pot transporta 5 remorci) fără să știe 
că lemnul acesta era de fapt sporul 
peste plan realizat de brigada lui 
Carol Ghinda, una dintre cele mai 
bune brigăzi de forestieri de pe fi
rul Bistriței Aurii.

Colectivul acesta mic, din 28 de 
oameni, s-a impus atenției tuturora. 
Ca brigadă complexă cu acord glo
bal — formă superioară și eficientă 
de organizare a muncii în exploa
tarea forestieră — ea a ajuns, cu 
vremea, la o bogată experiență și nu 
rare sînt cazurile cînd muncitorii de 
pădure de la Cîrlibaba și de la alte 
guri de exploatare urcă spre Rusaia, 
să învețe de la oamenii lui Carol 
Ghinda.

I-am găsit la cabană, lîngă margi
nea codrului de molizi, la vreme de 
odihnă. Ardea focul în sobă și cîn- 
tau aparatele de radio. O femeie își 
vedea de rosturi în bucătărie, pregă
tind mîncarea. Aflînd scopul vizitei,

șeful brigăzii consimți să-și împăr
tășească experiența tuturor celor in
teresați. L-am ascultat cu interes.

'AȘA A ÎNCEPUT
CAROL GHINDA

...Era prin septembrie, la deschi
derea noului an forestier. Directorul 
întreprinderii forestiere din Iaco- 
beni, inginerul Mihai Giurgiu, chemă 
la el pe unul dintre cei mai buni 
șefi de brigadă, om la aproape 40 de 
ani, care și-a petrecut jumătate din 
viață în pădurile Bistriței. Directo
rul i-a adus la cunoștință că trebuia 
să formeze o brigadă care să exploa
teze un întins parchet de molizi în 
sectorul 1 Șesuri și-i cerea să plece 
într-acolo. Carol Ghinda — pentru 
că el era vestitul șef de brigadă 
despre care vorbim — s-a pregătit 
de drum.

Brigada ce i se încredințase era 
formată din oameni de toate vîrste- 
le, dar muncitori forestieri din tată 
în fiu. Și ceea ce păru să-1 mulțu
mească de la început pe Ghinda era 
faptul că brigada fusese alcătuită 
numai din oameni de fel din Cîrli- 
baba, comuna cea mai apropiată de 
exploatare, la 6—7 km. S-ar putea 
ca cineva să nu vadă în asta un 
fapt de însemnătate. Dar tocmai a- 
ceasta garantează stabilitatea, per
manentizarea brigăzii. „Avem im
presia că lucrăm în satul nostru“ — 
spun oamenii din brigada lui Ghin
da. Și la drept vorbind, așa și este. 
Muncind cît mai aproape de casele 
lor, oamenii pădurilor fac lucru cu 
temei, sînt uniți, se cunosc și se a- 
jută reciproc. N-ar pleca în altă 
parte pentru nimic în lume. Cei care 
se reped în comună, la vreme de ră
gaz, aduc vești și bucate pentru toți 
ceilalți.

BRIGADA LA LUCRU
luiLa scurtă vreme de la sosirea 

Carol Ghinda, responsabilul brigăzii 
plecă împreună cu maistrul să cu
noască noul său loc de muncă. I se 
repartizase un parchet evaluat la

In parchetul Mogoș, de la poalele masivului muntos Ciucaș, al I.F. Mî- 
neciu, regiunea Ploiești, muncitorii forestieri acordă o atenție sporită valori
ficării superioare a lemnului. Prin folosirea mijloacelor mecanizate și mai 
buna organizare a muncii ei și-au îndeplinit planul pe anul forestier 1963 Ia 
toate sortimentele. Indicele de utilizare a lemnului a crescut aici la 75 Ia sută, 
față de 60 Ia sută cît era planificat. In fotografie : Se fasonează și sortează 
arborii doborîți. (Foto : AGERPRES)

9 000 m c. El îl împărți în postațe. 
Apoi luă cu sine cîțiva muncitori 
dintre cei mai experimentați — Va
sile Rusu, Petru Borha, Mihai Cureș 
și Alexandru Filipoiu — pornind la 
curățirea pădurii. Erau copaci dobo
rîți de vînt — sînt aspre și furioase 
vînturile pe Bistrița — sau arbori 
aninați care trebuiau scoși cu mare 
grijă pentru a nu provoca accidente. 
Aproape două săptămîni au lucrat 
la curățitul doborîturilor de vînt. Și 
în vremea aceasta brigada com
plexă, împărțită în echipe de cîte 
trei oameni, pregăti fierăstraiele 
mecanice pentru bătălia care avea 
să înceapă.

Curînd, pădurea începu să vuiască 
de zgomotul fierăstraielor mecanice. 
Șase echipe a cite trei oameni fie
care lucrau la doborît, fasonat și 
corhănit, ducînd lemnul spre 
stalația de scos“ din pădure, 
se întorceau la fierăstraiele 
nice, preluînd doborîtul. O i 
trăgea lemnul, cu vitele, la : 
de încărcare ; altă echipă cu trei 
oameni încărca la funicular lemnul

; „în- 
Apoi 

meca- 
echipă 
rampa

în catarge și o altă echipă, cu un 
număr egal de oameni, lucra 
jos, la funicular, lîngă apa Bis
triței, descărcînd lemnul adus din 
pădure. O ultimă echipă din bri
gada complexă trebăluia la ma
lul rîului pregătind și legînd plutele, 
în felul acesta un colectiv din 28 de 
muncitori forestieri îndeplinește toa
te operațiile fluxului tehnologic de 
exploatare, de la doborît și pînă la 
pregătirea materialului- lemnos pen
tru transportarea lui la combinatul 
forestier de la Vatra Dornei.

Munca în brigada complexă oferă 
terenul cel mai mănos pentru în- 
tr-ajutorare. Micile echipe se spriji
nă între ele permanent, înaintînd cu 
exploatarea parchetului de pădure 
în mod uniform și ritmic, alimen- 
tîndu-se astfel acel prețuit spirit de 
colectiv, acel sentiment de putere și 
capacitate, pe care le creează efor
turile unite.

ST. ZIDÂRIȚÂ

(Continuare în pag. III-a)
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Pe teren cu activiști de partid
nesalariați

In îndrumarea organizațiilor de 
bază, Comitetul orășenesc de partid 
Arad, folosește, alături de activiști 
salariati, un număr de activiști ne- 
salariati, selecționați din rîndurile 
celor mai buni muncitori, tehni
cieni, ingineri, profesori etc. — oa
meni cu temeinică pregătire profe
sională și experiență în munca de 
partid.

Din comisia economică a comite
tului orășenesc de partid fac parte 
15 activiști nesalariati — directori 
de întreprinderi, ingineri, tehni
cieni, economiști. Repartizați pe 
grupe corespunzătoare unor ramuri 
economice — construcții de mașini, 
textile, transporturi etc. — activiș
tii comisiei economice au efectuat 
în acest an, din însărcinarea comi
tetului orășenesc, studii privitoare 
la introducerea tehnicii noi în une
le întreprinderi arădene, stadiul lu
crărilor pe șantierele de construc
ții, calitatea produselor la Uzinele 
textile „30 Decembrie“ și „Teba“. 
Concluziile acestor studii au înles
nit biroului comitetului orășenesc 
să ia măsuri eficace de îmbunătă
țire a activității în diferite dome
nii de activitate. Iată un exem
plu :

Cu cîtva timp în urmă, comisia 
economică a întreprins o analiză 
multilaterală a cauzelor neîndepli- 
nirii unor indicatori de plan la uzi
nele de vagoane. Studiul efectuat 
nu s-a mărginit să constate numai 
deficientele în ce privește pregăti
rea fabricației, utilizarea forței de 
muncă, a capacităților de producție, 
ci a cuprins propuneri pentru înlă

cum se înfăptuiesc hotărîrile sta
bilite.

Activiștii nesalariați desfășoară o 
activitate rodnică și pe tărîmul 
muncii ideologice. Cei 120 tovarăși 
din activul obștesc al cabinetului 
de partid iau parte la pregătirea 
propagandiștilor, țin conferințe și 
dau consultații, ajută la îndruma
rea cercurilor învățămîntului de 
partid.

Iată în fotografia nr. 2 colectivul 
catedrei de economie politică — 
economiști, directori de întreprin
deri, profesori — discutînd lecția 
„Producția de mărfuri. Apariția 
modului de producție capitalist“.

La școala pedagogică din Arad 
am întîlnit-o pe tovarășa Eca- 
terina Dascăl, profesoară. Ca și 
ceilalți 17 instructori nesalariați 
ai comitetului orășenesc de par
tid, ea participă la adunările 
generale ale organizației de bază, 
îi ajută pe membrii biroului să 
muncească cu perspectivă, să-și

concentreze eforturile spre rezol
varea problemelor principale. Ins- 
tructoarea a îndrumat biroul orga
nizației de bază să-și întocmească 
un plan de activitate pentru spriji
nirea conducerii școlii în buna des
fășurare a procesului instructiv- 
educativ ; din inițiativa ei, biroul a 
discutat în ultimul timp probleme 
legate de îmbunătățirea activității 
organizației U.T.M. în fotografia 
nr. 3 instructoarea, împreună cu 
secretara organizației de bază, 
Magdalena Guran, și un membru al 
biroului, Mihai Siber, asistă la o 
oră de meditație.

Activitatea rodnică a activiștilor E 
nesalariati ai Comitetului orășenesc 
de partid Arad contribuie la reali
zarea unei conduceri mai compe
tente a diferitelor sectoare de acti
vitate, constituie o bună școală de 
pregătire politică, de formare a noi 
cadre de partid și de stat.

„Probleme
în Editura politică au apărut 

noi broșuri din colecția „Proble
me de bază ale teoriei marxist- 
leniniste, destinată celor ce stu
diază în învățămîntul de partid.

Broșura „BAZA TEHNICÄ-MA- 
TERIÂLĂ A SOCIALISMULUI. 
INDUSTRIALIZAREA SOCIALIS
TĂ ÎN R.P.R.“, scrisă de E. Hutira 
și I. Dinu, prezintă tezele funda
mentale ale învățăturii marxist- 
leniniste despre baza tehnică-ma- 
terială a socialismului și rolul in
dustrializării socialiste, subliniind 
ideea că rezolvarea tuturor sarcini
lor construirii și desăvîrșirii socia
lismului depinde de crearea și dez
voltarea continuă a marii producții 
mecanizate, pe baza celor mai îna
intate realizări tehnico-științifice. 
Autorii relevă pe larg modul în 
care Partidul Muncitoresc Romîn, 
pornind de la aceste teze și ținînd 
seama de condițiile concrete din 
țara noastră, a rezolvat în mod 
creator sarcina făuririi și dezvoltă
rii industriei grele, cu pivotul ei — 
construcția de mașini, ca ramură 
conducătoare în construcția socia
listă, ceea ce asigură avîntul tutu
ror sectoarelor economiei naționale, 
ridicarea cohtinuă a bunăstării ma
teriale și culturale a oamenilor 
muncii. Broșura cuprinde un bogat 
material faptic care ilustrează roa
dele politicii partidului și guvernu
lui în dezvoltarea diferitelor ra
muri industriale.

Principalele trăsături ale modu
lui de producție socialist ca : pro
prietatea socialistă și formele ei, 
scopul producției socialiste, dezvol
tarea planificată a economiei, ca
racterul muncii și repartiția după 
muncă, reproducția socialistă lăr-

Kuznețov

abordată 
lucrări de

despre 
funda-

cu- 
științi-

I. SPĂLĂȚELU

turarea lor. Pe această bază au

gită ș.a. sînt tratate detaliat în bro
șura „MODUL DE PRODUCȚIE 
SOCIALIST. VICTORIA DEFINI
TIVĂ A SOCIALISMULUI ÎN RE
PUBLICA POPULARĂ ROMÎNĂ“, 
semnată de C. Manolescu și A. 
Spornic. Lucrarea subliniază uriașa 
însemnătate a victoriei definitive a 
socialismului pentru dezvoltarea 
socială, politică, economică a țării 
noastre, prezentînd trăsăturile 
noii etape istorice de dezvoltare 
deschisă de Congresul al III-lea al 
P.M..R care a elaborat programul 
desăvîrșirii construcției socialiste, 
înfățișînd realizările obținute în 
înfăptuirea planului de 6 ani.

Un loc central în învățătura 
marxist-leninistă cu privire la con
struirea socialismului îl ocupă pro
blema alianței dintre clasa munci
toare și țărănimea muncitoare sub 
conducerea clasei muncitoare — 
alianță care constituie o uriașă 
forță socială, capabilă să răs
toarne dominația claselor exploata
toare și să înfăptuiască transforma
rea revoluționară a societății. Aces
tei probleme îi este consacrată bro
șura intitulată „POLITICA P.M.R. 
DE ÎNTĂRIRE A ALIANȚEI 
MUNCITOREȘTI-ȚĂRĂNEȘTI ȘI 
DE DEZVOLTARE A AGRI
CULTURII SOCIALISTE“, de M. 
Popescu în care sînt expuse 
tezele marxist-leniniste despre ner 
cesitatea alianței muncitorești-ță- 
rănești și principiile fundamentale 
ale planului leninist de construire 
a socialismului la sate. Lucrarea 
relevă pe larg modul în care, apli- 
cînd învățătura- marxist-leninistă 
la condițiile concrete ale țării 
noastre, Partidul Muncitoresc Ro- 
mîn a îndeplinit cu succes sar-

cina cea mai grea Și mai com
plexă a perioadei de trecere de 
la capitalism la socialism : trans
formarea socialistă a agriculturii. 
Totodată sînt expuse sarcinile tra
sate de Congresul al III-lea al 
partidului cu privire la dezvoltarea 
intensivă și multilaterală a pro
ducției agricole, prin îmbinarea ar
monioasă a diferitelor ramuri de 
producție în funcție de condițiile 
economice și pedoclimatice, succe
sele obținute în creșterea produc
ției agricole vegetale și animale.

în broșura : „MATERIALISMUL 
DIALECTIC ȘI ISTORIC — CON
CEPȚIA DESPRE LUME A PARTI
DULUI MARXIST-LENINIST“, de 
Mihail Cernea sînt expuse pe scurt 
tezele de bază ale filozofiei mar
xist-leniniste — ale materialismu
lui filozofic marxist, ale dialecticii 
materialiste și ale materialismului 
istoric. Sînt prezentate, rînd pe 
rînd, intr-un mod accesibil, noțiuni 
despre materialitatea lumii, for
mele de mișcare ale materiei, ra
portul dintre materie și conștiință, 
dialectica materialistă, legile gene
rale ale dezvoltării lumii, concep
ția materialist-dialectică asupra 
cunoașterii etc. într-un capitol de
dicat materialismului istoric sînt 
cuprinse probleme referitoare la 
obiectul materialismului istoric, 
modul de producție și formațiunea 
social-economică, ca și la rolul 
ideilor înaintate în dezvoltarea so
cietății omenești. în încheiere, lu
crarea subliniază însemnătatea în
sușirii concepției marxist-leniniste 
despre lume pentru fiecare om al 
muncii.

GH. ZAMFIR

In Editura politică a apărut de 
curînd lucrarea biografică „K, 
MARX.", tradusă din limba rusă. 
Cartea este semnală de Galina 
Sërebreakova — autoare a citorva 
volume despre viața și opera ma
relui conducător și dascăl al cla
sei muncitoare. Scrisă într-o for
mă accesibilă, atrăgătoare și în
zestrată cu numeroase ilustrații, 
ea prezintă interes pentru toate 
categoriile de cititori.

fost stabilite măsuri privind ex
tinderea procedeelor tehnologice 
noi și a metodelor înaintate de 
muncă, printre care matrițarea la 
rece, refularea la cald, sudura 
automată ; s-au făcut recomandări 
privind îmbunătățirea muncii po
litice de masă, exercitarea dreptu
lui de control al organizațiilor de 
bază asupra activității conducerii 
secțiilor. Aceste probleme au fost 
dezbătute într-o adunare de 
partid, iar aplicarea măsurilor pro
puse a dus la îndeplinirea sarcini
lor de plan lună de lună. In foto
grafia nr. 1 cîțiva activiști ai co
misiei economice stau de vorbă cu 
muncitori din secția montaj-sudură 
a Uzinelor de vagoane despre felul

Cauzalitatea și fizica modernă
Factor impor

tant în forma
rea concepției 
materialist - dia
lectice 
lume, în 
mentarea 
noașterii 
fice- ,.pi:?.blerna I RH 
cauzalității sus- • 
cită interesul pe i '
deplin justificat L 
al oamenilor de 
știință și al filozofilor.

Culegerea de studii „Problema 
cauzalității în fizica modernă“, tra
dusă de curjnd în limba romînă 
de Editura științifică, vine să răs
pundă acestui interes. Alcătuită de 
un colectiv de autori sovietici, 
printre care se numără autorități 
recunoscute în acest domeniu, ca 
I. V. Kuznețov, N. F. Ovcinnikov, 
M. E. Omelianovski ș.a., lucrarea 
face o analiză materialist-dialec
tică amplă și multilaterală a prin
cipiului cauzalității în lumina cu
ceririlor recente ale fizicii.. Efor
tul tuturor studiilor înmănunchea
te în acest volum se îndreaptă, în 
principal, în direcția aprofundării 
și lărgirii conținutului noțiunii de 
cauzalitate, problemă 
pînă acum în puține 
specialitate.

în studiul lui I. V. 
„Principiul cauzalității și rolul său 
în cunoașterea naturii“, după de
finirea și analiza trăsăturilor fun
damentale ale cauzalității —• ca
racterul obiectiv, universal, nece
sar al acesteia — este infirmată 
poziția idealiștilor care neagă cau
zalitatea în mișcarea microobiec-

țelor. Autorul demonstrează în 
mod convingător că aceștia deduc 
absența cauzalității în domeniul 
microfizic dintr-o greșită interpre
tare a relației de impreciziune.

N. F. Ovcinnikov, în studiul 
„Legile conservării în fizică și de
terminarea cauzală a fenomenelor 
naturii“, demonstrează că legile 
conservării, determinînd particu
laritățile relațiilor spațio-tempora- 
le dintre, obiectele materiale, condi
ționează, prin aceasta, relațiile 
dintre cauză și efect. Studiul a- 
duce noi dovezi care confirmă con
cepția materialistă despre cauzali
tate și noi argumente împotriva 
indeterminismului în mecanica cu
antică.

în studiul său : „Mecanica cuan
tică și cauzalitatea", G. A. Svecini- 
kov, luîn.d în discuție problema 
contradicției dintre determinismul 
olasic și mecanica cuantică, arată 
că această contradicție poate fi re
zolvată prin lărgirea și aprofunda
rea noțiunii de cauzalitate, aptă să 
subsumeze, ca pe un caz particular, 
determinismul clasic.

Lucrarea abordează și alte pro
bleme actuale, deosebit de impor
tante ale cauzalității în fizică : re
lația dintre legile dinamice și legi
le statistice în fizică, tratată de 
I. V. Sacikov ; cauzalitatea și de
pendența funcțională, analizată de 
S. T. Meiliuhin ș.a. Ea urmărește în 
mod constant evidențierea conclu
ziilor gnoseologice și metodologice 
pentru cercetarea științifică.

Din lucrare se degajă însemnăta
tea excepțională a concepției și 
metodologiei marxist-leniniste pen
tru soluționarea cu succes a pro
blemelor teoretice fundamentale 
ale oricărei științe. Datorită proble
maticii ei vaste, interpretărilor 
competente și uneori originale pe 
oare le fac autorii, cartea este utilă 
atît specialiștilor în filozofie și fi
zică, cit și tuturor celor care se 
preocupă de studiul filozofiei și a 
problemelor filozofice ale științelor 
naturii în general, ale fizicii în 
particular.

Lector univ. OCTAVIAN BANCILĂ

Cu titlul : „Să ne cunoaștem 
patria socialistă“, a apărut in E- 
ditura politică o culegere de lecții 
destinată celor ce studiază în în- 
vățămîntul politic U.T.M. de la 
orașe. Sub același litiu s-au publi
cat și lecțiile pentru învățămîntul 
politic U.T.M. de la sate.

In vitrinele librăriilor
• Metode agrozootehnice pentru 

sporirea producției vegetale și ani
male în Dohrogea — colectiv (Edi
tura Academiei R. P. Romîne.

• Tehnologia și aplicațiile indus
triale ale enzimelor — de Ilie Vasi- 
lescu (Editura tehnică) ;

® Dreptul de folosință asupra lo
cuințelor — de Doru Cosma (Editu
ra științifică).

O monografie științifică actuală

amanii duc o luptă veche 
cu timpul — pentru aceasta 
pot depune mărturie și 
meșterul a căirui faimă a 
intrat neștiută în arcul în- 

tîiului cssorniic, și filozoful care, 
meditind în fața pendulai, a 
creat un gind nou despre miș
carea infinită a materiei. Este nevoie 
de timp pentru a satisface năzuința 
firească spre perfecțiunea creației, 
în orice domeniu de activitate uma
nă, pentru cunoaștere și împlinire 
spirituală, pentru destindere și 
desfătare și, bineînțeles, în primul 
rînd, pentru sporirea producției de 
bunuri necesare societății. înainta
rea spre socialism cunoaște la noi 
o acțiune vastă de economisire a 
timpului în cele mai felurite activi
tăți, în străduința ca aceeași unita
te orară să cuprindă un mer-eu mai 
mare procent de înfăptuiri, să se 
creeze o mereu mai largă disponi
bilitate pentru întîlnlrea cu comorile 
culturii, cu frumusețile naturii, cu 
tot ceea ce incintă și înaltă cugetul 

Mașinilor electronice, măsurilor 
tehnologice și metodelor care trans
feră munca grea mecanismelor, li 
se alătură și inovațiile mai modes
te, care își au însemnătatea lor 
obștească, destinate a ușura și a 
înfrumuseța viața de toate zilele. 
Unitățile comerciale cu autoservire, 
preambalarea unor produse alimen
tare, expunerea tuturor mărfurilor 
din magazinul de confecții ori de 
tacălțăminie și altele duc și ele la 
economia de timp. Sporirea nomen- 
olatorului de prestații la felurite 
cooperative, informațiile pe care le 
poți căpăta la numărul cu două cifre 
al telefoanelor, abonamentul la cine
matograf, difuzarea cărții prin poștă, 
plata unor servicii prin oficiul Casei 
de economii, trimiterea pensiilor la 
domiciliu ?i numeroase alte înles
niri scutesc de oboseală, alergături, 
economisesc .timpul cetățeanului.

Se înțelege că această problemă 
atrage responsabilități foarte diver
se, colective și individuale, și că 
rezolvarea ei permanentă, ta multi
plele-! implicații, depinde totodată 
de spiritul de răspundere al lucrăto

rilor din diferite ramuri de acti
vitate, de acțiunea eficientă a 
opiniei publice, de exercitarea sis
tematică a controlului obștesc. Ser
viciile la domiciliu ale cooperației 
se cer iără încetare extinse și cali
tatea lucrului ridicată. Intîrzierile în 
executarea comenzilor, ale atelie
relor de confecții, încălțăminte, 
lenjerie, care alimentează din cînd 
în cînd paginile umoristice ale re
vistelor, umbresc munca mul
tor oameni vrednici, care-și fac me
seria cu tragere de inimă. Rectifi
carea calendarului curios — cu 
scadențe din vară pe iarnă eau 
invers, pentru cîte o lucrare — prac
ticat la unele întreprinderi raionale 
de construcții și reparații din Capi
tală ar aduce un cîștig însemnat de 
timp pentru cei care solicită ser
viciile acestor întreprinderi. în
lăturarea obiceiului nefericit din 
unele stații de cale ferată de 
a se pune în vînzare biletele nu
mai cu zece minute înainte de apa
riția trenului în gară ar fi ta folo
sul deplin al călătorilor și, după cît 
ne dăm seama n-ar afecta în vreun 
fel interesele instituției. O mai mare 
rigoare în ce privește orariul curse
lor I.R.T.A., mai ales pe unele trasee 
secundare, unde anumiți șoferi se 
plimbă fără grijă, oprind pe la porți 
și în cîmp, după inspirații arbitrare, 
ar înlătura o risipă de vreme acum 
supărătoare.

, ^^ejustificat de mult timp se 
Z J)'® risipește uneori pentru o 
’ & audiență la anumite servi-

cil ale unor sfaturi popu
lare. Un corespondent din 

Capitală povestește într-o scri- 
soaire ică, pentru a-și rezolva o 
problemă, a așteptat o zi ca să se 
întîlnească cu secretarul Sfatului 
popular raional Tudor Vladimirescu, 
apoi a pierdut alta la vicepreședin
tele sfatului. Respectarea, peste tot, 
a orelor de audiențe la sfaturile 
populare și soluționarea operativă, 
cu acest prilej, a unor probleme care 
se pot soluționa aici, direct, ar adu
ce un spor Însemnat de timp liber 
multor cetățeni.

Diferite împrejurări particulare 
arată cîte rezerve, ca să zic așa, 
există pentru economisirea timpului 
prețios al cetățeanului. Un inspec
tor al serviciului de spațiu locativ 
din radonul Lenta obișnuia să poarte 
oamenii pe drumuri, le trălăcea hîr- 
tiile și-i făcea să piardă vreme pre
țioasă la ghișeul lui. A fost găsit 
n ©corespunzător și schimbat din 
muncă. Noul inspector a pus ordine 
ta scripte șl a făcut o mică, la pri
ma vedere neînsemnată, inovație 
administrativă : ia numerele de tele
fon ale petiționarilor și-i anunță 
acasă sau la serviciu cînd e rezolva
tă cererea. Nu-i e ușor, n-au toți 
semnatarii de cereri telefon, dar și 
așa economiile făcute de cetățeni 
sînt de ordinul a sute de ore. 
Cooperativa „Tehnometalica“ a în
ființat un birou de comenzi pen
tru toate prestațiile, ta Calea 
Plevnei nr. 2, astfel că nu mai tre
buie să cauți diverși specialiști 
prin oraș, ci îi obții la un simplu 
anunț telefonic. Ce-i drept, în ulti
ma vreme acest birou, atît de util, 
s-a transformat, inexplicabil, într-un 
mic și ne interesant atelier de pictat 
numere de motocicletă pe tăblițe și 
de confecționat furculițe plastice 
pentru apucat sardelele ; așa că de
servirea cu instalatori, tinichigii și 
colți meseriași a trecut pe planul al 
doilea. Dar cînd își va reveni la 
destinația Inițială și, mai cu seamă, 
dacă toată lumea va ști de existen
ța lui, biroul va fi din nou cît se 
poate de folositor. Constituirea unui 
dispecerat al hotelurilor bucu- 
reștene, a cărui funcționare e tacă 
perfectibilă, lasă călătorului un 
timp mai larg decît înainte pentru 
treburile pe care le are de rezol
vat. Dacă și gospodarii altor 
orașe cu mai multe hoteluri ar 
fi animați de o rîvnă asemănă
toare, organizînd distribuția raționa
lă a camerelor pe întregul dispozitiv 
de cazare, i-ar scuti și ei pe 
vizitatori de neprietenia suspectă a 
unor hotelieri, de alergături și timp 
pierdut inutil. Plata la vînzător și 
numirea vânzătorilor ca responsabili 
pa categorii de mărfuri consiliul«

un cert progres în sensul unei mai 
rapide deserviri. Nu încape îndoială 
că acest progres se va desăvîrși și 
acolo unde acum unii vînză- 
tori de la raioane mai puțin 
frecventate la o anumită oră să stea 
cu brațele încrucișate, în timp ce un 
coleg al lor e suprasolicitat de 
cumpărători. E de presupus, cu alte 
cuvinte, că se va ajunge și aici la 
un sistem mai elastic și, deci, mai 
eficace de organizare interioară.

remenționat. De
au-

rînd, dar și pentru 
etc). Sesizări și sugestii 

se refeiră adeseori, cu spi

».laț a ce,re ®?adar să se
J aia ta seamă cu toată 

Ç ß /atenția principiul economi- 
“_ ' sirii timpului ta folosul ce

tățenilor. Există însă și un 
domeniu de preocupare care nece
sită îndoirea cantității de timp 
cheltuite acum. Anume, studiul 
posibilităților de a lărgi și a- 
profunda experiența dobtadită în 
materie de economisire a timpu
lui. A mai fost, de pildă, suge
rată înființarea unor ghișee de infor
mații generale în București — și pro
punerea e de
mare utilitate ar fi extinderea 
tomatelor (pentru produse alimenta
re ta primul 
ziare 
utile
rit inventiv și argumente demne de 
luat în seamă, la posibilitățile efec
tive de a îmbunătăți transportul ta 
comun, de a diversifica și lărgi pres
tațiile la domiciliu, de a sistemati
za contactele de lucru între între
prinderile de administrație locativă 
și comitetele de clădiri cu mulți 
locatari etc. Aceste sugestii, studia
te cu toată atenția și completate cu 
un larg consult periodic al cetățeni
lor, în formele cunoscute, pot deter
mina noi rezultate în economisirea 
timpului. De .altminteri, inițiative in
dividuale și colective în acest sens 
se și transpun în practică de la o 
zi la alta în foarte multe locuri. De
pinde de consecventa și spiritul or
ganizatoric al celor care au răspun
deri în asemenea probleme, ca ini
țiativele valoroase să fie generali
zate și experiența utilă extinsă pe 
un plan cit mai larg, iar moderniza
rea mijloacelor capabile de a eco
nomisi timpul să cunoască un ritm 
din ce în ce mai susținut.

VALENTIN SILVESTRU

în 
al 
să

Orice carte științifică 
este destinată să îmbogă
țească bibliotecile de spe
cialitate. De aceea, actua
litatea conținutului, 
sensul cel mai larg 
cuvîntului, trebuie
constituie criteriul primar 
în alegerea tematicii u- 
nei edituri cu caracter 
științific. Din acest punct 
de vedere, Editura Aca
demiei Republicii Popu
lare Romîne a făcut o a- 
legere fericită editînd 
cartea „Metalurgia fizică 
a semiconductorilor“ de 
S. Gîdea, M. Protopopes- 
cu și D. Drimer.

Intensificarea deosebi
tă, în urma hotărîrilor 
Congresului al III-lea al 
P.M.R., a cercetărilor din 
domeniul semiconducto- 
rilor în țara noastră a 
creat necesități urgente 
de documentare științifică 
și tehnică, care sînt de
parte de a fi satisfăcute.

Lucrarea la care ne re
ferim se orientează, prin 
întreaga ei structură, spre 
satisfacerea acestui dezi
derat, delimitîndu-și, prin 
titluri și sumar, preocu
pările la acele aspecte 
care erau familiare au
torilor și care constituie, 
pe de altă parte, baza 
tehnologică a cercetării și 
a producției materialelor 
și dispozitivelor de semi- 
conductori. Faptul esen
țial este însă că obiectul 
ei este bine conturat : 
este vorba de expunerea 
procedeelor de obținere a 
materialelor semiconduc
toare sub forme cristaline 
perfecte și cu 
ridicate sau cu impurifi- 
cări controlate, 
în cercetare și producție.

Planul clar și rațional 
al cărții, justificarea ști-

purități

necesare

ințifică a procedeelor de
scrise, stabilirea succintă 
a corelațiilor dintre pro
prietățile fizice și struc
tura chimică și fizică a 
materialelor semiconduc
toare descrise sînt merite 
incontestabile ale lucrării. 
Aceste merite trebuie re
levate cu atît mai mult, 
cu cît subiectul lucrării 
s-ar fi pretat la o tratare 
descriptivă, pur empirică. 
Mi se pare că această o- 
rientare justă a autorilor 
este rezultatul îmbinării 
armonioase a experienței 
lor didactice, de cercetare 
și investigare.

Referirile foarte frec
vente, în cursul lucrării, 
la compușii intermetalici. 
de exemplu, a căror cer
cetare științifică deschide 
mereu alte posibilități de 
aplicare tehnică și utili
zare industrială, consti
tuie cea mai bună do
vadă că autorii sînt 
perfect conștienți de 
importanța pe care o 
prezintă materialele se
miconductoare noi. Fi
rește, descrierea „meta
lurgiei“ acestor compuși 
și a altor materiale noi 
este dificilă, întrucît do-

meniul este în plină dez
voltare, iar tehnicile folo
site se depărtează ade
seori apreciabil de meto
dele clasice. De aceea. u- 
nele îmbunătățiri meni
te să completeze limita
rea părții descriptive la 
siliciu și germaniu (cap. 
XI și XII) ar spori valoa
rea științifică și docu
mentară a lucrării.

La sfîrșitul lecturii, ci
titorul are senzația plăcu
tă că se găsește pe un 
teren solid, că autorii 
au adăugat contribuția 
lor originală la materia
lul adunat din literatura 
de specialitate și că. în
treg domeniul a devenit / 
astăzi familiar oamenilor \ 
de știință și tehnicienilor 
romîni.

Editura Academiei R.P. 
Romîne ar trebui să con
tinue seria unor mono
grafii din domeniul fun
damental al fizicii corpu
lui solid în general și a 
semiconductorilor în spe
cial, serie începută cu lu
crarea recenzată.

RADU GRIGOROVICI 
membru corespondent al 
Academiei R.P. Romîne

g iriEÆiriRlE * (Sdodci^dudsl) *
TEATRE : Sala Palatului R.P.R.: con

cert de muzică ușoară dat de formația 
„Marino Marlnl“-Italia — (orele 20); Fi
larmonica de stat „George Enescu" (în 
Studioul de concerte al Radiotelevizi- 
unii): Concert simfonic popular — (orele 
20,30) 1 Teatrul de Operă și Balet al 
R.P.R.: Bal mascat — (orele 19,30); Tea
trul de stat de operetă: Anton Pann, sau 
povestea vorbei — (premieră orele 19,30); 
Teatrul Național „I. L. Caragiaie“ (Sala 
Comedia): Vizita bătrînei doamne — (o- 
rele 19,30): (Sala Studio): Adam și Eva
— (orelç 19.30); Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra“ (bd. Schitu Măgureanu nr. 1): 
Cezar și Cleopatra — (orele 19,30); Tea
trul „C. I. Nottara“ (Sala Magheru): 
Peer Gynt — (orele 19,30); (Sala Studio): 
Casa cu două intrări — (orele 20); Tea
trul de Comedie: Umbra — (orele 19,30); 
Teatrul evreiesc de stat: Mutter Courage
— (orele 29); Teatrul pentru tineret și 
copil (Sala C. Miile): Acuzarea apară — 
(orele 20); Teatrul satiric-muzical ,,C. 
Tănase" (Sala Savoy): Revista de altă
dată — (orele 20); (Sala din Calea Victo
riei 174): Expoziția de muzică ușoară
— (orele 20); Ansamblul de cîntece și 
dansuri al C.C.S.: Cîntă țara mea — (o- 
rele 20); Teatrul Țăndărică (Sala Acade
miei): Năzbîtiilc lui Țăndărică — (orele 
16); (La Casa de cultură a tineretului din 
raionul „Grivița Roșie“): Elefănțelul cu
rios — (orele 15); Circul de stat: Aventu
rile lui Don Quijote în arenă — (orele 
20).

CINEMATOGRAFE : Cînd vine pisica
— cinemascop : Patria (10; 12,15; 14,30;
16,45; 19; 21,15), Feștivaț (9,45; 12; 14.15;
16,30; 18,45; 21), Griviță (10: 12; 14; 16;
18,15; 2-0,30). Cavalerul Pardalllan — ci
nemascop: Republica (91 11; 13; 14,45;

16,45; 18,45; 21), București (9; 11; 13;
15; 17; 19; 21), Aurora (10; 12, 14; ia; 18; 
20; 22), Melodia (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), 
Modern (10; 12; 14; 16; 18; 20). Ucigașul șl 
fata : Carpați (10; 12; 14; 16,15; 18,30;
20,45), capitol (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), 
Excelsior (10; 12; 15; 17; 19; 21). Tudor — 
cinemascop (ambele serii) : Tineretului 
(9,30; 13; 16,30; 20), Feroviar (9,30; 13;
16,30; 20), Flamura (9,30; 13; 16,30; 20).
Camelia : Victoria (9,45; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21), A dispărut o navă : Central 
(10,- 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15). Primul
reportaj — cinemascop : Lumina (de la 
10—14 în continuare ; 16; 18,15; 20,30). Cu
cerirea Everestului : Union (15; 17; 19; 
21). Program pentru copii (orele 10). Al», 
acest tineret ! : Doina (11,30; 14,30; 16,30; 
18,30; 20,30). Mongolia; In lumea sticlei: 
Timpuri Noi (de la 10—21 în continuare). 
Contele de Monte Cristo — cinemascop 
(ambele serii) : Giulești (10; 13,15; 16,45; 
20). Arhiva secretă de pe Elba : Bucegi 
(10; 12; 14; 16; 18; 20), Cosmos (16; 18; 20), 
Lira (15,30; 18; 20,30). Trei ?ilc după ne
murire : înfrățirea între popoare (14; 16; 
18,15; 20,30), Tomis (9,30; 11,15; 13; 14,45; 
16.30; 18,30,- 20,30). Pe Donul liniștit (sc
ria I și a II-a) : Centrai (15,30; 19,30). 
Elena din Troia — cinemascop : Dacia 
(9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 21). Darclăe: 
Buzești (15; 17; 19; 21). Trei plus două — 
cinemascop : Crîngași (16; 18,15; 20,30). 
Lupii la stînă : Unirea (16; 18,15; 20,30) 
Alerg după o stea : Flacăra (10,30; 14,30; 
16,30; 18,30; 20.30). Vîrsta dragostei : Mio
rița (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). Tinerii — 
cinemascop: Munca (14; 16,15; 18,30; 20,45). 
Vară și fum — cinemascop: Popular (16; 
18,15; 20,30). Acord final: Arta (16: 18,15; 
20,30). Tamango: Moșilor (15; 17; 19; 21). 
Hamlet: Viitorul (15,30: 18,15; 20,45). Mis
terele Parisului — cinemascop: Colon ti

na (14,30; 16,30; 1(1,30; 20,30). Călătorie spre 
centrul pămîntului — cinemascop (am
bele serii): Volga (10; 12.30; 15; 17,45;
20,30). Electra: Floreasca (16; 18,15; 20.30). 
Tragedia optimistă — cinemascop: Lu
ceafărul (15,30; 18,15; 20,30). Printre oa
meni buni: Drumul Sării (16; 18; 20). 
Rocco și frații săi (ambele serii): Feren
tari (15,30; 19). La vîrsta dragostei: Co- 
trocenl (15; 17; 19; 21). Harakiri — cine
mascop : Pacea (16; 18; 20).

TELEVIZIUNE: Orele 18,30 — Univer
sitatea tehnică la televiziune; Elemente 
de construcții din beton celular autocla- 
vlzat, de ing. A. Boaancea. 19,00 — Jur
nalul televiziunii. 19,10 — Știți să dese
nați, copii ? „Băiatul cu multe chipuri", 
povestire de Oetav Paneu-Iași. 19,25 — 
Emisiune de știință: Drumul celor cu
rajoși — o interesantă expediție științi
fica în Antarctida. 19,45 — Romanțe. 
20,20 — Filmul: Balada maeștrilor. 20,35 
— Emisiune de teatru: Oam'eni sărmani 
de Dostoevski. In încheiere — Buletin 
de știri și buletin meteorologic.

CUM VA FI VREMEA
Timpm probabil pentru următoarele 

trei zile : 11, 12, 13, Vremea se va men
ține rece cu cerul variabil mai mirii se
mn. Innourări locale, urmate de ninsori 
izolate se vor produce în răsăritul țării. 
Vînt slab pînă Ia potrivit din nord și 
nord-vest. Temperatura va crește Ince- 
pînd cu vestul țării Minimele vor fi 
cuprinse între minus 2 și minus 12 grade, 
local mai coborîte, iar maximele între 
minus 4 și plus 6 grade, Ceață locală. In 
București: Vremea se va menține rece 
cu cerul variabilj*mai mult senin, vint 
slab pînă la potrivit din nord șl nord- 
vest. Temperatura în general staționară.
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Iarna a poposit în Capitală și 
în... vitrinele magazinelor schim
bate și îmbogățite în vederea tra
diționalei „luni a cadourilor“.

Rețeaua comercială a Capitalei a 
făcut pregătiri intense. Prin în
treprinderea comerțului cu ridicata 
pentru textile-încălțăminte vor fi 
puse în vînzare cantități suplimen
tare de mărfuri în valoare de circa 
8 milioane lei. Printre acestea — 
tricotaje de lină — veste, pulovere, 
scampolouri — pentru bărbați, fe
mei și copii, cămăși și fulare din 
lină în amestec, pentru bărbați, tri
cotaje din lină pură pentru cei 
mici, baticuri din relon și mătase 
naturală, fulare, cravate, ciorapi 
din fire sintetice, șosete supraelas- 
tice, impermeabile îmblănite cu ur
son, pentru băieți și fete, cămăși 
bărbătești din poplinuri superioare, 
stofe fine, încălțăminte pentru

Cercetări în domeniul 
speologiei

Activitatea de cercetare speologică 
din acest an s-a soldat cu realizări 
importante. A tost continuată meto
dic explorarea peșterilor din Munții 
Apuseni, din Banat, Oltenia, Dobro- 
gea și regiunea Hunedoara. Noile date 
obfinute cu prilejul acestor cercetări 
au contribuit la deiinitivarea mai 
multor lucrări cuprinzînd schijele și 
descrierea peșterilor.

Au continuat studii intense asupra 
cîtorva peșteri care formează obiec
tul unor monogralii mai mari. Este 
vorba de peștera „La Adam“ din Do- 
brogea, unde s-au tăcut descoperiri de 
toarte mare importantă pentru cu
noașterea faunei cualernare. S-a lu
crat, de asemenea, la monografia u- 
neia dintre cele mai interesante și 
mai frumoase peșteri din iară, cea 
de la Cloșani (Oltenia). S-au obținut 
date noi despre peșterile din defileul 
Virghișului (regiunea Mureș-Autono
mă Maghiară). Prin explorarea pește
rilor mai mari și mai dificile s-a des
coperit recent că peștera Topolniței 
măsoară 10 700 m lungime.

Specialiștii au continuat și cerceta
rea faunei acvatice subterane din 
mai multe regiuni ale țării, descope
rind forme de organisme necunoscute 
pînă astăzi. O primă lucrare despre 
via(a acestor specii — crustacei, mi
riapode, insecte și arachnoïde — a 
fost prezentată în luna octombrie cu 
prilejul sesiunii de comunicări știin
țifice a Universității din Iași. 

copii, toate în sortimente variate. 
Sortimentele noi de tacîmuri inoxi
dabile, vaze, diferite servicii din 
porțelan, bibelouri, articole decora
tive din faianță, precum și un bogat 
sortiment de produse cosmetice că
rora li se adaugă cantități sporite de 
dulciuri, ciocolată, jucării mecani
zate, metalice și din material plas
tic, podoabe pentru pomul de iar
nă... — sînt cadouri apreciate în 
orice casă.

Cei 180 000 de brazi — care cu 
începere de la 15 decembrie se vor 
pune în vînzare prin 200 de centre
— vor putea fi împodobiți din bel
șug.

Magazinele Capitalei, printre care 
„București“, „Victoria“, „Romarta"
— în total 26 unități — au pregătit 
mii de pachete cu cadouri.

La magazinele „Victoria", „Bucu
rești", „Ileana" (pe Lipscani), „Car
men" și „Corina" (pe șoseaua Ște

(Urmare din pag. I-a)

Brigada complexă a lui Carol 
Ghinda își păstrează această orga
nizare tot timpul. Oamenii se spe
cializează. Pe luna noiembrie, bună
oară, brigada și-a depășit planul cu 
200 m c, realizînd toți indicatorii pri
vind scosul, apropiatul și transpor
tul cu plutele. Salariul mediu în 
brigadă este de-1 250 lei. în ce pri
vește indicele de utilizare a masei 
lemnoase, acesta a ajuna la 96,2 la 
sută lemn de lucru. Este cel mai 
bun indice din întreaga exploatare 
forestieră.

Nimic de spus, realizările se da- 
toresc în primul rînd acestor vred
nici muncitori de pădure. însă nu e 
mai puțin adevărat că și comitetul 
de partid, și conducerea întreprin
derii forestiere s-au ocupat și se o- 
cupă în continuare de stabilizarea 
brigăzilor, de continua ridicare a 
calificării muncitorilor forestieri. 
Mereu atent la problemele. princi
pale de producție, comitetul de 
partid a luat în discuție activitatea 
brigăzilor complexe cu acord global, 
determinind comitetul sindicatului și 
conducerea administrativă să ia mă
suri eficiente pentru extinderea a- 
cestei forme superioare de organi
zare a muncii în exploatările fores
tiere. Grupele de partid pe brigăzi 
s-au întărit prin primirea de noi 
membri și candidați. Mulți oameni, 
șefi de brigăzi și muncitori din sec
torul Șesuri și din alte guri de ex
ploatare, au urmat cursuri de ridi
care a calificării. Ingineri și tehni
cieni cu experiență le-au vorbit 
despre exploatarea corectă și redu

fan cel Mare), „Așchiuță" (pe calea 
Griviței nr. 350) și în altele se or
ganizează cu ocazia „Lunii cadouri
lor" expoziții cu vînzare. La unita
tea de confecții pentru femei din 
bulevardul Magheru va avea loc și 
o paradă a modei. Expoziții cu vîn
zare se vor deschide și în unitățile 
alimentare. In afară de acestea, vor 
fi amenajate trei bazare (pe Lipscani 
și bd. Magheru), cu mărfuri de se
zon.

In încheiere, încă o noutate : de 
cîteva zile s-au pus în vînzare a- 
gende de buzunar și de birou. Cele 
de buzunar au coperte din material 
plastic și sînt tipărite pe hîrtie de 
calitate superioară. S-au mai pus 
în vînzare calendare și 8 modele 
noi de felicitări.

Respectînd tradiția, „Luna cadou
rilor" oferă surprize plăcute și 
bucurii.

D. MINCULESCU

Sărbătorirea pensionarilor
CÎMPINA (coresp. „Scînteii“). — A 

intrat în tradiția colectivului uzinei 
mecanice Poiana Cîmpina de a or
ganiza periodic întîlniri cu muncitorii 
care au lucrat în uzină și acum sînt la 
pensie. O asemenea întîlnire a avut 
loc duminică cînd au fost invitați peste 
150 de pensionari. Muncitorii' pensio
nai! au vizitat secțiile de fabricație, 
locurile de muncă unde au lucrat, au 
discutat cu vechii lor tovarăși de mun
că și cu tinerii muncitori. Pensionarii 
Ion Olaru, Constantin Geană, foști 
strungari, Haralambie Duță, forjor, Ni
colae Barbu, fost conducător auto, au 
povestit muncitorilor, tehnicienilor și 
inginerilor uzinei’ despre condițiile 
grele în care au lucrat ei în tinerețe, au 
subliniat grija pe care o poartă partidul 
nostru pentru dezvoltarea industriei so
cialiste, pentru îmbunătățirea condiții
lor de trai ale celor ce muncesc.

Bistriței
cerea pierderilor de material lem
nos, folosirea eficientă a mijloacelor 
mecanizate, organizarea muncii in 
brigăzi complexe etc.

LA BROȘTENI DE CE NU ?

La Russia și în celelalte exploa
tări ale întreprinderii forestiere din 
lacobeni sînt multe brigăzi com
plexe cu experiență, cu rezultate 
remarcabile. Comitetul sindicatului, 
popularizînd rezultatele muncii în 
brigăzi complexe cu plata în acord 
global, a organizat schimburi de ex
periență, generalizînd metodele 
bune de lucru. întreprinderea din 
lacobeni este o unitate fruntașă. Dar 
iată că la numai cîteva zeci de ki
lometri de lacobeni, în cadrul ace
luiași raion, se află o altă întreprin
dere forestieră, ale cărei rezultate 
sînt cu mult sub posibilitățile sale. 
Este vorba de întreprinderea fores
tieră Broșteni, dincolo de renumite
le „toance“ ale Bistriței, spre hotarul 
de sud al regiunii Suceava. Condu
cerea întreprinderii din Broșteni nu 
se grăbește deloc să învețe din ex
periența altor întreprinderi în ce 
privește organizarea muncii în bri
găzi complexe cu acord global. Or, 
brigăzile de foresțieri de aci, întări
te cu muncitori localnici, vor putea 
ajunge repede la nivelul colective
lor . evidențiate. Se înțelege că a- 
ceasta presupune un sprijin mai te
meinic și mai cuprinzător din par
tea Direcției regionale a economiei 
forestiere Suceava. în bazinul Dor- 
nelor există o bună experiență și 
aceasta se cere larg popularizată și 
extinsă.

INFORMAȚII
CU PRILEJUL PLECĂRII 

DEFINITIVE A MINISTRULUI 
SUEDIEI

Vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Romîne, Gogu Ră- 
dulescu, a primit în audiență pe tri
misul extraordinar și ministrul ple
nipotențiar al Suediei la București, 
Rolf R. Sohlman, în legătură cu ple
carea sa definitivă din R. P. Ro- 
mînă.

Ministrul Suediei în R. P. Romî- 
nä, Rolf Sohlman, a oferit luni o re
cepție cu prilejul plecării sale defi
nitive din țara noastră.

Au participat Petre Burlacu, se
cretar general în Ministerul Aface
rilor Externe, Mihai Ciobanu, pre
ședintele Camerei de Comerț a R. P. 
Romîne, funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe.

Au luat parte șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați în R. P. Ro- 
mînă și alți membri ai corpului di
plomatic.

★

Luni a părăsit definitiv țara noas
tră U Pe Kin, ambasador extraordi
nar și plenipotențiar al Uniunii Bir
mane la București. »

La plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa, U Pe Kin a fost condus de Nicu 
Șerban, director adjunct al Protoco
lului Ministerului Afacerilor Ex
terne.

(Agerpres)

Plenara lărgită a Consiliului 
așezămintelor culturale

Luni a avut loc în Capitală plena
ra lărgită a Consiliului așezăminte
lor culturale din Comitetul de stat 
pentru cultură și artă, care a anali
zat activitatea Casei centrale a crea
ției populare și a școlilor populare 
de artă.

Au luat cuvîntul numeroși parti
cipant : dramaturgi, compozitori, 
regizori, reprezentanți ai C. C. S., 
activiști culturali. în încheiere a 
vorbit Ion Moraru, vicepreședinte al 
Comitetului de Stat pentru cultură 
și artă.

(Agerpres)

Activité® culturala vie, 
intere sântă în rîndul 

studenților
La casele de cultură ale studenților 

se desfășoară acțiuni variate care con
tribuie la lărgirea orizontului cultural 
al tinerelului studios, la dezvoltarea 
aptitudinilor sale artistice.

La Timișogra, în cadrul revistei x.or-,, 
bite „Actualitatea", oameni de știință, 
îi informează pe studenți despre cele 
mai noi cuceriri ale științei.

Cu prilejul unor întîlniri, studenții ie
șeni au aflat multe aspecte interesante 
din activitatea de cercetare științifică 
de la Institutul politehnic, despre sis
tematizarea orașului lor, despre dezvol
tarea artei plastice contemporane. Ei 
participă în mare număr la activitatea 
diferitelor cercuri artistice. Membrii 
cercului de artă plastică de la Casa de 
cultură din oraș au realizat de curînd 
aproape 130 lucrări inspirate din viața 
tinerilor, care au format obiectul unei 
expoziții.

Cele șase formații artistice studen
țești ale Casei de cultură din Cluj au 
prezentat anul acesta 1000 spectacole 
în fața colegilor, oamenilor muncii din 
localitate și a colectiviștilor din satele 
și comunele regiunii.

Membrii cineclubului Casei de cul
tură a studenților din București lucrea
ză acum la realizarea unui film artis
tic de scurt metraj, care înfățișează un 
episod din viața, și opera tînărului 
poet Nicolae Labiș. Alte filme : „Un 
întârziat conștiincios“, „Jurnalele va
canțelor de vară 1962 și 1963“ prezintă 
imagini despre felul cum învață și își 
petrec timpul de odihnă studenții bucu- 
reșteni. (Agerpres)

Telegrame externe

Prezente romîneșfi 
peste hotare

MOSCOVA 9 (Agerpres). — La 
Moscova a sosit la 9 decembrie o 
delegație de scriitori romîni în frun
te cu Radu Boureanu. Oaspeții vor 
vizita orașele Minsk și Vilnius și, 
împreună cu poeți din Polonia, Un
garia, R.D.G. și alte țări, vor lua 
parte la sărbătorirea „Zilei poeziei“ 
care va fi organizată la 22 decem
brie.

★

Acad. Nicolae Teodorescu, decanul 
Facultății de matematică—mecanică 
din București, a ținut vineri la In
stitutul de matematică aplicată 
„Blaise Pascal“ din Paris o confe
rință cu tema „Aproximațiile prin 
polinoame areolare".

Acad. Nicolae Teodorescu a fost 
prezentat auditorului de prof. Rene 
de Possel, directorul Institutului de 
matematică din Paris.

*
La Montpellier s-a deschis o ex

poziție de artizanat, organizată de 
Comitetul de prietenie internațio
nală și schimburi culturale, filiala 
Montpellier. Țările socialiste parti
cipă la această expoziție cu nume
roase exponate. R. P. Română ex
pune la un stand cu vînzare obiecte 
de acest fel.

semnarea unei convenții 
romino-iugosifive öc eolaöorare 
in domeniul radioteleviziunii
BELGRAD 9. Corespondentul A- 

gerpres, P. Popa, transmite: Pe baza 
programului pentru aplicarea acor
dului de colaborare culturală între 
guvernul R. P. Romîne și guvernul 
R.S.F. Iugoslavia pe anul 1963-1964, 
Juni după amiază a fost semnată la 
Belgrad Convenția de colaborare în 
domeniul radiodifuziunii și televi
ziunii între cele două țări. Conven
ția a fost semnată de Ion Pas, pre
ședintele Comitetului de radiotele- 
viziune de pe lîngă Consiliul de Mi
niștri al R. P. Romîne, și de Zdravko 
Vukovici, președintele Asociației 
stațiilor de radio și televiziune din 
R.S.F. Iugoslavia.

Cu acest prilej secretarul federal 
pentru informații al R.S.F. Iugosla
via, Vinko Vinterhalter, a oferit o 
masă la care au participat membrii 
delegației radioteleviziunii romîne, 
Zdravko Vukovici,;. conducători și 
colaboratori ai radioteleviziunii iu
goslave, precum șȚ ambasadorul 
R. P. IRomîne la Belgrad, Aurel 
Mălnășan.

Propuneri în vederea destinderii 
relațiilor dintre cele două state germane
BERLIN 9 (Agerpres). — Luînd 

cuvîntul la 8 decembrie la postul 
de radio Berlin, Walter Ulbricht, 
președintele Consiliului de Stat al 
R. D. Germane, a declarat că R. D. 
Germană este dispusă să ducă ori- 
cînd cu guvernul vest-german tra
tative cu privire la destinderea în
cordării în relațiile dintre cele două 
state germane.

El a spus că ar accepta o invita
ție a cabinetului Erhard de a între
prinde o călătorie la Bonn pentru 
tratative și că este dispus să-l pri
mească pe cancelarul Erhard la 
Berlin sau în altă localitate din
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Ziua drepturilor omului
Acum 15 ani, la 10 decembrie 

1948, Adunarea Generală a Organi
zației Națiunilor Unite a adoptat 
„Declarația universală a drepturilor 
omului“. Pentru a marca acest act, 
același for a invitat, doi ani mai 
tîrziu, statele membre ale O.N.U. și 
organizațiile interesate să marcheze 
în fiecare an data de 10 decembrie 
ca zi a drepturilor omului.

Elaborată și adoptată la scurtă 
vreme după terminarea celui de-al 
doilea război mondial, cînd în me
moria tuturor erau încă proaspete 
fărădelegile săvârșite de fasciști, de
clarația a constituit, prin afirmarea 
răspicată a drepturilor omului, un 
incontestabil fapt pozitiv. Reflectînd 
cerințele forțelor democratice din lu
mea întreagă, declarația proclama, 
pe lîngă drepturi și libertăți civile 
și politice, o serie de drepturi social- 
economice, ca dreptul la muncă, la 
salariu egal pentru muncă egală, la 
educație etc.

Declarația prezintă însă și o serie 
de lipsuri — de pildă ea nu cu
prinde dispoziții care să reafirme 
dreptul popoarelor la autodetermi
nare, drept recunoscut în Carta 
O.N.U. și nici egalitatea în drepturi 
între națiunile mari și mici, a mi
norităților naționale cu națiunea 
dominantă — deși recunoașterea a- 
cestor drepturi este o condiție esen
țială pentru respectarea deplină a 
celorlalte drepturi ale omului. în 
sfîrșit, declarația nu prevede mă
suri practice pentru traducerea în 
viață a principiilor proclamate.

Cu toate acestea, declarația este 
un document important în lupta 
pentru înfăptuirea drepturilor și li
bertăților democratice, acolo unde 
ele nu sînt respectate.

în țările socialiste, idealurile no
bile ale respectării drepturilor omu
lui au devenit o realitate vie. Aici 
exploatarea omului de către om a 
fost lichidată pentru totdeauna, iar

Răsfoind presa străină

„La Maternei“ — o temniță
îngrozitoare

La Madrid există o închisoare spe
cială pentru femei cu copii. Ea poartă 
numele frumos de „La Maternei" — 
„Maternitate".

Aproximativ 70 de femei, care au 
participat în capitala spaniolă la de
monstrațiile de solidaritate cu minerii 
greviști din Asturia, au fost aruncate 
în aceasta închisoare. Printre ele era și 
Eva Sastr, mamă a trei copii, din care 
cel mai mic avea 2 luni. Despre cele 
trăite în această temniță, E. Sastr a re
latat ziaristului suedez Sven Andersson.

— In închisoare se aflau aproximativ 
150 de femei. O ■ sală mare era împăr
țită cu o plasă din sîrmă în celule 
minuscule. Intr-una din ele am văzut o

R. D. Germană. Ne pronunțăm pen
tru relații normale între guverne, 
între organele de stat, între cetă
țeni, precum și între organizațiile 
obștești din cele două state ger
mane.

Sîntem pentru orice fel de regle
mentare bazată pe egalitate în drep
turi, a spus W. Ulbricht, subliniind 
în încheiere că este necesar să se 
lichideze rămășițele războiului în 
Germania, să se depună în anul ur
mător mai multe eforturi în vederea 
încheierii tratatului de pace german 
și înlăturării focarului de conflicte 
din Berlinul occidental. 

toți membrii societății, indiferent de 
sex, rasă, religie etc. se bucură de 
drepturi egale, ocrotite și garantate 
prin lege. Dezvoltarea acestor țări 
pe drumul socialismului și comu
nismului asigură cele mai largi po
sibilități de înflorire multilaterală a 
personalității umane.

în zilele noastre există însă jțări 
unde drepturile omului continuă să 
fie înăbușite și încălcate, unde li
bertățile democratice sînt falsifica
te și ciuntite, unde exploatarea ca
pitalistă, robia colonială, persecuții
le rasiale privează- mase uriașe de 
oameni de cele mai elementare 
drepturi. Astfel, o gravă neso
cotire a drepturilor elementare ale 
omului o constituie — așa cum au 
constatat nu odată Consiliul de 
Securitate și Adunarea Generală a 
O.N.U. — politica de apartheid 
promovată de guvernul rasist al 
Republicii Sud-Africane. Populația 
de culoare, elementele progre
siste din această țară sînt urmărite 
și reprimate.

încălcări flagrante ale drepturilor 
omului au loc și în țări ca Vietna
mul de Sud, Coreea de Sud, țările 
și teritoriile africane în care po
poarele sînt nevoite să lupte încă 
pentru lichidarea dependenței colo
niale, pentru independență și liber
tate. în unele țări cu regim dictato
rial din America Latină, în Spania, 
Portugalia militanții pentru pace și 
progres social sînt supuși unor re
presiuni brutale.

Cu prilejul împlinirii a 15 ani de 
la semnarea „Declarației universa
le a drepturilor omului“, popoarele 
din întreaga lume își ridică glasul 
în sprijinul principiilor nobile în
scrise în Declarație și se pronunță 
pentru respectarea lor întocmai de 
către toate statele.

NICOLAE N. LUPU

din Madrid
femeie cu fiica ei, în vîrstă de 6 ani. 
Fata era mult subdezvoltată pentru 
vîrsta sa, nu știa să vorbească ci repeta 
doar, din cînd în cînd, o frază de ne
înțeles. „Aceasta au învățat-o polițiștii" 
— mi-a explicat mama.

In „La Maternei“ sînt interzise ori
ce fel de conversații. La dejun, la masă, 
la cină, în decursul întregii zile cînd de
ținutele se află la lucru, cit și în timpul 
pauzei — domnește o tăcere adîncă. 
Este o regulă care nu cunoaște excep
ții. Doar seara, timp de o jumătate de 
oră, este permis deținutelor să vorbească. 
Cititul este, de asemenea, interzis.

Seara, după cină, femeile sînt strînse 
într-un loc, paznicii se retrag pentru 30 
de minute și se închid toate ușile. în 
cursul acestei jumătăți de oră li sa 
permite deținutelor să stea împreună 
cu copiii lor. Apoi lumina se stinge și 
din nou se lasă o tăcere de mormânt. 
Este o jumătate de oră îngrozitoare. 
Mamele se aruncă asupra copiilor, îi 
îmbrățișează parcă ar fi ființe ieșite din 
minți. Sentimentele lor înăbușite în 
timpul zilei, întreaga amărăciune a vie
ții, grija pe care o poartă copiilor iz
bucnesc în aceste clipe de revedere cu 
copiii lor.

în continuare Eva Sastr ‘a relatat zia
ristului suedez că femeile în a căror 
grijă se află copiii sînt criminale de 
drept comun, care au nimerii în această, 
închisoare, mai ales pentru omoruri de 
copii. Aceste bestii cu chip de om chi
nuiesc toată ziua copiii, mulți din ei 
murind în închisoare.

Campionatul de șah
Partidele disputate aseară în cea 

de-a 9-a rundă a campionatului re
publican masculin de șah s-au în
cheiat cu următoarele rezultate : 
Ghițescu—Pavlov 1—0 ; Nacht— 
Vaisman remiză ; Ciocîltea — G. 
Alexandrescu 1—0; Reicher—Stan- 
ciu remiză ; Șutiman—Szabo 1-—0 ; 
Radovici—Nacu remiză ; Gunsber- 
ger—Soos 0—1 ; Botez—Partoș re
miză.

în clasament continuă să conducă 
maestrul internațional Teodor Ghi-

A fost definitivat

Lotul de rugbi 
pentru meciul cu Franța

După cum s-a mai anunțat, la sfir- 
șitul acestei săptămîni va avea loc 
la Toulouse (Franța), partida amicală 
de rugbi dintre reprezentativele R.P. 
Romîne și Franței. Meciul, devenit 
tradițional, constituie revanșa celui 
disputat anul trecut la București, 
cînd rugbiștii noștri au cîștigat cu 
3—0.

în urma propunerilor specialiștilor, 
Biroul Federației Romîne de Rugbi a 
definitivat lotul echipei reprezentati
ve. Iată formația probabilă a țării 
noastre : Teofilovici (Unirea), Iordă- 
chescu (Dinamo), Ioneșcu (Steaua), 
Preda -(Steaua), M. Rusu (Grivi- 
ța roșie), Moraru (Grivița roșie), De
mian (Grivița roșie), Iliescu (Grivița 
roșie), Stănescu (Grivița roșie), Chi- 
riac (Steaua), Ciobănel (Steaua), Iri- 
mescu (Grivița roșie), Rahtopol (Di
namo), Wusek (Grivița roșie), Penciu 
(Steaua). Rezerve: Drobcxtă (C.S.M.S. 
Iași), Rădulescu (Grivița roșie), V. 
Rusu (Dinamo). Mateeșcu (Steaua), 
Teodorescu (Grivița roșie).

»te
țescu cu 7 puncte, urmat de Rado
vici — 6,5 puncte, Ciocîltea, Soos, 
Nacu și Stanciu cu cite 6 puncte. 
Trei jucători sînt neînvinși pînă în 
prezent : Ghițescu, Radovici și Cio
cîltea. Astăzi se desfășoară runda a 
10-a.

Pe timpul iernii, 
activitatea hand
balistică din Ca
pitală continuă 
in sala Floreasca. 
Competiția dotată 
cu „Cupa F.R.H.“ 
— a cărei prime 
părți se încheie 
la sfîrșitul săptă- 
mînii — reține a- 
tenția pasionaților 
acestui sport. Du
minică, cel mai 
frumos meci l-au 
furnizat echipele 
Rafinăria Telea- 
jen și I.C.F. Rit
mul viu, fazele 
spectaculoase, nu
mărul mare de go
luri înscrise de 
ambele formații au 
fost răsplătite de
seori cu aplauze. 
Victoria a revenit 
echipei Rafinăria 
Teleajen cu 30-23 
Echipa Dinamo a 
întrecut pe Rapid 
cu 20—10. In foto
grafie : fază din 
meciul Rafinăria 
Teleajen-I.C.F. (a- 
tac la poarta 
I.C.F.-ului).

3RJÉI
î si cîteva

® Selecționata de hochei pe gheată a 
Bucureștiului și-a încheiat turneul între
prins în R. F. Germană, jucînd două me
ciuri la Bad Neuheim și München. Hoche- 
iștii romîni au învins cu 8—3 (1—1 ; 1—1 ; 
6—-1) o selecționată a orașului Bad Neu
heim și cu 5—0 (1—0 ; 0—0 ; 4—0) forma
ția Lanzhut (München).

s? î sa d ta r 1
® în finala probei masculine a campio

natelor internaționale de tenis de masă ale 
R.P. Polone, echipa R. P. Ungare a în
trecut cu 5—0 echipa de tineret a R. P. 
Romîne. Echipa romînă (alcătuită din Sîn- 
deanu, Bodea și Sentivani) a reușit însă în 
semifinale o remarcabilă performanță eli- 
minînd cu 5—3 valoroasa echipă a Suediei. 
Bodea l-a învins cu 2—1 pe cunoscutul 
campion suedez Alser. Proba feminină a 
revenit echipei R. P. Ungare, învingătoare 
cu 3—1 în meciul cu R. D. Germană.

• Liga internațională de hochei pe
gheață s-a întrunit la Viena pentru stabi
lirea definitivă a calendarului turneului o- 
limpic și a meciurilor de calificare în 
grupele A și B. Cele 8 meciuri de califi
care se vor disputa la Innsbruck după cum 
urmează : 27 ianuarie : Canada-Iugoslavia; 
Norvegia-Elvetia ; 28 ianuarie : Suedia-
Italia; R. F. Germană (care reprezintă e- 
chipa unită a Germaniei)-R. P. Polonă ; 
Finlanda-Austria ; R. S. Cehoslovacă-Japo- 
nia ; U.R.S.S.-R. P. Ungară ; S.U.A.- R.P. 
Romînă.

• Selecționata olimpică de fotbal a 
U.R.S.S. a făcut joc egal (1—1), la Buenos 
Aires, cu Independiente, campioana Argen
tinei.

0 într-un meci retur contînd pentru 
„Cupa campionilor europeni” la volei (fe
minin) Steaua Roșie Belgrad a învins cu 
scorul de 3—0 (15—13 ; 16—14 ; 15—13) 
echipa Galatasaray (Istanbul). Echipa iu
goslavă — care a cîștigat și primul meci 
— s-a calificat pentru turul următor al 
competiției.

• După 15 runde, în campionatul fe
minin de șah al U.R.S.S. conduce Rannik 
cu 11 puncte, urmată de Ceaikovskaia 
(10,5 puncte și o partidă întreruptă). în run
da a 15-a Skeghina a pierdut la Ceaikov
skaia, Volpert a cîștigat la Ignatieva, Bîko- 
va la Kakabadze. '

LA EXPOZIȚIA MONDIALĂ 
DE LA NEW YORK

O delegație a Comitetului expoziției 
mondiale de la New York, care urmea
ză să aibă loc în 1964, a făcut un de
mers pc lîngă guvernul grec pentru a 
obține trimiterea temporară în S.U-A. 
a unor statui celebre din antichitate. 
G. Anastasiadis, ministru fără portofo
liu în guvernul grec, a declarat că va 
cere Consiliului arheologic din Grecia 
să găsească o soluție pentru a ilustra 
cit mai bine civilizația elenă la această 
expoziție.

UN STIMULATOR ENERGIC

Specialiștii sovietici au folosit cu 
succes substanța stimulatorie gibereli- 
nă pentru accelerarea creșterii copa
cilor. După ce au fost tratați de trei 
ori cu acest stimulator al creșterii, 
puieții de stejar au atins o înălțime 
de 88 cm. în timp ce puieții netratați 
cu această substanță au crescut doar 
cu 10—13 cm. De peste trei ori mai 
repede au început să crească și teii 
tratați cu giberelină.

SCULPTURI ÎN PIATRĂ ÎN JUNGLA 
MEXICANĂ

în anul 1939, în jungla mlăștinoa
să din extremitatea vestică a statului 
mexican Tabas'co au fost descoperite 
5 capete gigantice sculptate în piatră. 
Fiecare avea o înălțime de 2,5—3 ra 
și cîntărea circa 25 tone. Capetele 
erau executate în stilul caracteristic 
triburilor indiene olmece în primele 5 
secole înainte de era noastră. Mai tîr
ziu au fost descoperite încă 6 capete, 
de dimensiuni mai mici cîntărind în
tre 10 și 15 tone.

Interesant este faptul că sculpturile 
se află la o distanță de cel puțin 150 
de km de cea mai apropiată carieră 
de bazalt. Oamenii de știință n-au 
putut rezolva nici pînă acum enigma: 
cum au putut fi transportați coloșii 
de piatră prin jungla mlăștinoasă pe 
care cu greu o poate străbate călă
torul doar cu un rucsac în spinare ? 
Aceasta cu atît mai mult cu cît ol- 
mecii nu cunoșteau principiile roții, 
nu foloseau tăvălugul și nu există 

indicii că ar fi avut animale de trac
țiune.

Potrivit hotărârii guvernului mexi
can, recent au fost transportate la 
muzeul din orașul Vera Kruz trei din 
capetele mai mici. Această operație a 

fost foarte costisitoare. De aceea, 
sculpturile mai' mari vor fi lăsate la 
locul lor.

CATASTROFĂ AERIANĂ

Un avion de tipul „Boeing-707", a- 
parținînd companiei de aviație „Pan
american World Airways“, s-a prăbușit 
în flăcări la 8 decembrie în apropiere 
de orășelul Elkton, statul Maryland 
(S.U.A.). Toți cei 74 de pasageri și e- 
chipajul format din opt persoane au 
pierit. Experți ai Agenției federale de 
aviație au sosit imediat la locul acestui 
accident. Pînă în prezent numai două 
cadavre au fost găsite.

Agenția France Presse remarcă fap
tul că această catastrofă aeriană este a 
10-a care are Ioc de cînd aparatele de 
tip „Boeing-707“ au intrat în funcțiune 
pe liniile aeriene internaționale.

AȘEZARE DE ACUM 4 500
DE ANI

Un colectiv de arheologi din Wro
claw a descoperit în satul Piotrowi- 
ne Wielkie o așezare omenească care 

datează de peste 4 500 ani. Casele, 
un fel de bordeie săpate în pămînt 
la o adâncime de o jumătate de me
tru, au forme neregulate. Pereții sînt 
făcuți din căpriori din lemn, rar a- 
coperișul se sprijinea pe stilpi. în 
mijlocul încăperii se afla vatra des
chisă.

IARNĂ ASPRĂ
Sosirea iernii în Anglia a fost 

însoțită de o ceață densă, specifică 
acestei țări, și dc puternice înghețuri, 
în numeroase suburbii ale Londrei vi
zibilitatea s-a redus la mai puțin de 
10 m, iar în restul regiunilor țării — la 
aproximativ 20 m, îngreunînd circula
ția trenurilor și a autovehiculelor. în
tregul trafic din regiunea de sud a An
gliei, precum și din regiunea industria
lă Midlands este serios afectat ca ur
mare a ccții și poleiului format pe 
șosele. Rețeaua de căi ferate și-a re
dus în mod considerabil traficul, sus
pended numeroase trenuri, mai ales 
în regiunea Londrei. Traficul aerian 
din sudul Angliei a fost, de asemenea, 
suspendat. Astfel, în timpul nopții de 
8 spre 9 decembrie, opt avioane de 
pasageri care trebuia să decoleze de 
pe aeroportul din Londra în direcția 
Paris au fost reținute. Pc aeroportul 
Gatwick din sudul Londrei s-a înre
gistrat temperatura de minus 7 grade 
C, cea mai joasă temperatură înregis
trată în acest sezon.
COPII ÎN STARE DE EBRIETATE

în prezent are loc la Mar del Pla
ta cel de-al 12-lea congres paname
rican al copilului. Luînd cuvîntul la 
lucrările congresului, delegatul Peru
vian a declarat că începînd din anul 
1956 în Peru mai mult de 6 000 de 
copii au fost arestați anual în „stare 
de ebrietate“, ceea ce reprezintă 11 
la sută dm numărul tuturor persoa
nelor arestate pentru alcoolism. în 
decurs de cinci ani au fost arestați 
circa 60 000 de minori. De asemenea, 
delegatul peruvian a arătat că din 
1951 pînă în 1961 mai mult de 15 000 
minori au fugit de la familii. Numă
rul lor a crescut și mar mult în ul
timii ani. Cauza aepstei situații, a su
bliniat delegatul peruvian, se dato- 
rește „condițiilor sociale".
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de cocotieri roditori, 
unt 

și ulei. Dreptul de

principală pentru creșterea produc
ției agricole și a bunăstării poporu
lui“.

Tovarășul N. S. I-Irușciov, prim- 
secretar al C.C. al P.C.U.S.,
ședințele Consiliului de Miniștri 
U.R.S.S., a prezentat raportul în 
ceastă problemă.

Un bun izvor de inspirație 
pentru acțiuni favorabile păcii

R. P. Romîne privind educarea ti
neretului își are semnificația sa, așa 
cum rezultă din cuvîntările rostite, 
datorită legăturii care există între 
problema educării tineretului în spi
ritul păcii, și marile probleme ale 
apropierii și cooperării internaționa
le, ale înlăturării primejdiei războiu
lui, ale progresului și bunăstării 
popoarelor.

Stau de vorbă cu reprezentanta 
Republicii Mali,

Corespondentă 
din New York

află în dezba- 
cîteva zile. In

d-na Diallo. „In ce 
privește țările a- 
fricane, spune ea, 
am avut dese dis
cuții cu delega
ții lor și cred că 
pot afirma că aco-

MOSCOVA 9 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția TASS, la 9 de
cembrie 1963, în Palatul Congrese
lor din Kremlin s-a deschis ple
nara Comitetului Central al P.C.U.S.

Pe ordinea de zi a plenarei figu
rează problema : „Dezvoltarea rapi
dă a indùstriei chimice — condiție

pre- 
al
a-

Dezbaterea proiectului de declarafie initiât de R. P. Romînă
In Comitetul nr. 3 au continuat, în 

fața unui numeros public, dezbateri
le asupra proiectului de declarație 
inițiat de R. P. Romînă cu privire la 
promovarea idealurilor de pace în 
rîndurile tineretului. „Tineretul 
— a spus în discursul său reprezen
tantul Senegalului, Charles Delga
do — este un motor viu al umani
tății. Lui îi revine un rol important 
în dezvoltarea cooperării internațio
nale. Ideile prezentate în proiect ne 
oferă un bun izvor 
de inspirație pen
tru acțiuni favora
bile păcii".

Proiectul de de
clarație inițiat de 
delegația romînă se 
terea comitetului de
jurul acestei teme s-au manifestat 
luări de poziție favorabile. Interesul 
a crescut continuu. După primii sase 
coautori, care ni s-au alăturat de la 
început, numărul lor a crescut la 
zece, pentru ca la sfîrșitul săptă- 
mînii să ajungă la treisprezece. 
Pînă sîmbătă au luat cuvîntul 
27 de reprezentanți, dintre care 20 
și-au exprimat adeziunea la princi
piile proiectului, sprijinind argu
mentat necesitatea elaborării și a- 
doptării unei asemenea declarații, 
sub egida O.N.U. Dar și cei "are au 
manifestat unele reticențe an recu
noscut valoarea morală a principii
lor de bază din proiectul inițiat de 
delegația R. P. Romîne.

Discuțiile au loc în același timp cu 
examinarea directă a textului, adică 
sînt înțr-o fază avansată, cînd vor
bitorii se opresc asupra paragrafelor 
și formulărilor. Din bază de discuție, 
proiectul a devenit un „document 
de lucru". în cadrul unor consultări 
și întruniri restrînse se are acum 
în vedere o îmbunătățire a textului, 
astfel îneît conținutul proiectului de 
declarație să îmbrace o formă cît 
mai adecvată și mai larg accep
tabilă.

Interesul suscitat de propunerea

lo predomină opinia că această decla
rație ar trebui adoptată fără amîna- 
re. S-ar putea, desigur, discuta și la 
sesiunea din anul viitor, dar eu una 
nu văd justificări convingătoare 
pentru o asemenea amînare. Textul 
la care am lucrat este mult amelio
rat și îl găsesc acceptabil pentru 
toată lumea".

Lista noilor coautori ai propunerii 
țării noastre reflectă una din afir
mațiile d-nei Diallot printre ei se 
află și cîteva țări africane de lim
bă franceză, fapt apreciat aici ca 
semnificativ în ce privește lărgirea 
sprijinului.

La propunerea președintelui Diaz- 
Casanueva (Chile) a avut loc un 
vot care a hotărît cu majoritate în
trunirea comitetului în ședința de 
noapte, luni 9 decembrie, pentru a 
continua dezbaterile în această pro
blemă. O asemenea hotărîre, care 
trece drept o raritate în practica co
mitetului, a fost considerată de unii 
diplomați ca un fel de verificare 
prealabilă a atitudinii delegațiilor. 
(Rezultatul votului a fost: 35 pen
tru, 9 contra și 21 abțineri). Consul
tările și schimburile de vederi își 
urmează cursul, ținînd seama că la 
sfîrșitul unei sesiuni încărcate, week- 
endul este și el un bun sfătuitor.

LIVIU RODESCU

Sosirea la Bonn a ministrului 
de externe englez

N.A.T.O. (planuri față de care An
glia a manifestat rezerve, în timp 
ce ele sînt sprijinite pe deplin de 
guvernul R.F.G.).

în cercurile oficiale engleze se a- 
cordă o deosebită însemnătate vizi
tei lui Butler la Bonn. Stabilirea 
contactelor anglo-vest-germane are 
loc după preluarea conducerii gu
vernului vest-german de către Lud
wig Erhard și a celui englez de că
tre Sir Alec Douglas-Home. La 
Bonn, vizita este considerată ca un 
prilej nimerit pentru reactualizarea 
ideii de apropiere a Angliei față de 
Piața comună.

BONN 9 (Agerpres). — R. A. But
ler, ministrul afacerilor externe al 
Marii Britanii, a sosit luni la Bonn 
în cadrul unei vizite oficiale de trei 
zile. în aceeași zi, Butler a avut o 
întrevedere cu Schröder, ministrul 
vest-german al afacerilor externe.

Potrivit agenției D.P.A., cei doi 
oameni de stat au luat în discuție 
probleme privind relațiile Est-Vest, 
Europa occidentală, probleme mili
tare de interes comun în cadrul 
N.A.T.O. și probleme care intere
sează în mod special cele două părți. 
Un loc deosebit este rezervat exa
minării planurilor privind crearea 
forțelor nucleare multilaterale ale

Senatul american a acordat puteri 
excepționale Comisiei de ancheta

WASHINGTON 9 (Agerpres). — La 
decembrie, Senatul american a vo- 

un proiect de

TOKIO 9 (Agerpres). — La 9 de
cembrie, Hayato Ikeda a format 
noul guvern japonez. Componența 
noului guvern este identică cu cea 
a precedentului cabinet Ikeda. Pri
mul ministru a prezentat guvernul 
său parlamentului, care i-a acordat 
un vot de încredere. Pentru guvern 
au votat 446 membri ai Camerii in
ferioare a parlamentului. 164 de 
deputați au votat împotriva guver
nului.

Noul guvern a fost instalat în mod 
oficial de împăratul Japoniei, Hiro
hito, în cadrul unei ceremonii care 
a avut loc la Palatul Imperial, luni 
seara,

în cadrul unei conferințe 
presă, primul ministru Ikeda 
declarat că va continua politi
ca promovată pînă în prezent. 
El a spus că Japonia va menține a- 
lianța cu S.U.A., adăugind că gu
vernul japonez dorește să continue 
tratativele cu guvernul american a- 
supra problemelor nerezolvate în re
lațiile dintre cele două țări. Premie
rul japonez s-a referit în mod spe
cial la politica comercială a S.U.A. 
care, după părerea Japoniei, afec
tează în mod serios economia sa.

Pe plan intern noul guvern, a spus 
Ikeda, va continua politica econo
mică a celui precedent.

Astăzi, pe harta Africii apare un nou stat independent — Zanzibarul. în 
orașul cu același nume, ca și în întreaga țară au loc festivități cu prilejul aces
tui important eveniment din istoria Zanzibaruiui.

Despre Zanzibar s-a scris și poves
tit mult. începutul a fost fă
cut de către Marco Polo, în celebra sa 
carte în care amintește despre o „insu
lă minunată" ca loc de întîlnire a ne
gustorilor arabi și chinezi, greci și in
dieni. Urmașii vestitului navigator s-au 
întrecut în a-i atribui Zanzibaruiui 
epitete ca : Insula „soarelui", a „miro
deniilor“ și „paradisului“.

Scăldat de apele Oceanului Indian, 
sultanatul Zanzibar — cum se numeș
te oficial această țară — este situat pe 
coasta răsăriteană a Africii, de care îl 
desparte o stiîmtoare de numai 36 de

AFRJCA

ChaKe

Meanda

ZANZIBAR

Ce re ri justificate
NEW YORK 9 (Agerpres). — Mai 

multe țări afro-asiatice și Iugoslavia 
au depus la 9 decembrie în Aduna
rea Generală a O.N.U. proiectele a 
șase rezoluții privind situația din 
diferite colonii britanice. Aceste 
proiecte de rezoluții vor fi luate în 
dezbatere de către Adunarea Gene
rală.

Proiectele de rezoluții cer Marii 
Britanii :

— să convoace imediat o confe
rință constituțională pentru pregă
tirea acordării independenței Basu- 
tolandului, Bechuanalandului și 
Swazilandului ;

— să ia imediat măsuri pentru 
transferul tuturor puterilor poporu
lui din Fiji ;

— să organizeze alegeri generale 
în Aden și să efectueze schimbările 
constituționale necesare în vederea 
constituirii unui organ reprezentativ 
și creării unui guvern provizoriu 
pentru întregul teritoriu ;

— să fixeze o dată precisă pentru 
acordarea independenței Rhodesiei 
de nord ;

— să nu pună noi piedici în ca
lea cuceririi independenței Maltei și 
Nyassalandului.

★

NEW YORK 9 (Agerpres). — în a- 
junul celei de-a 15-a aniversări a 
Zilei drepturilor omului, care se 
sărbătorește în fiecare an la 10 de
cembrie, zi în care a fost adoptată 
Ia O.N.U. Declarația universală a 
drepturilor omului, Adunarea Ge
nerală a ținut astăzi o ședință festi
vă.

Numeroși vorbitori au subliniat 
succesele obținute de forțele de eli
berare națională din diferite țări 
care s-au concretizat în proclama
rea independenței unei serii de țări

ai căror reprezentanți își ocupă as
tăzi locurile ce li se cuvin în acest- 
important for internațional.

Discursul de încheiere a fost 
rostit de U Thant, secretarul gene
ral al O.N.U.

„Aș dori să folosesc acest prilej, 
a spus U Thant, pentru a felicita 
Adunarea Generală în legătură cu 
hotărîrea luată asupra problemei 
arzătoare a lumii contemporane — 
discriminarea rasială. Mă refer la a- 
doptarea în unanimitate a declara
ției pentru eliminarea tuturor for
melor de discriminare rasială. Adop
tarea acestui document este desigur 
o realizare importantă pe care o pu
tem aminti cu mîndrie acum, cînd 
aniversăm 15 ani de la Declarația 
universală a drepturilor omului".

De asemenea, au fost relevate sar
cinile importante și urgente care 
stau în fața O.N.U. pentru ajutora
rea eliberării popoarelor aflate încă 
sub jugul colonial.

9 
tat în unanimitate 
lege prin care se acordă puteri ex
cepționale Comisiei recent create 
pentru a proceda la o anchetă a- 
supra circumstanțelor în care a fost 
asasinat președintele Kennedy.

După cum se știe, Earl Warren, 
președintele Curții Supreme a 
S.U.A., care prezidează această co
misie, a cerut Congresului să a- 
dopte o lege prin care să se autori
zeze comisia de a cita orice persoa
nă a cărei prezență este necesară 
cercetărilor. împuternicirile acorda
te comisiei fac ca aceste citații să 
fie absolut obligatorii pentru per
soanele în cauză.

Potrivit noii legi persoanele care 
vor apare în fața comisiei nu vor 
putea invoca amendamentul al 
5-lea la Constituția S.U.A. per
mițând să se refuze mărturii care 
ar pune în cauză pe martori. Se ga
rantează imunitatea împotriva ori
căror urmăriri tuturor persoanelor 
care vor depune mărturii în fața 
comisiei, singura excepție fiind măr
turiile false. Un proiect de lege a- 
semănător cu cel votat de Senat este 
supus și Camerei Reprezentanților.

DALLAS 9 (Agerpres). — Biroul 
Federal de Investigații (F.B.I.) con
tinuă la Dallas ancheta pe marginea 
asasinării fostului președinte al 
S.U.A., John F. Kennedy. După cum 
transmite agenția France Presse, se 
relatează că Oswald, asasinul pre- 
zumptiv al președintelui Kennedy, 
s-a antrenat înaintea atentatului 
în apropierea orașului la poligonul 
de tir de la Grand Prairie.

Din relatările martorilor anchetați 
de F.B.I., arată corespondentul din 
Dallas al agenției France Presse, 
reiese că există o serie de probleme 
cărora deocamdată nu li s-a putut 
da vreun răspuns. „Astfel, scrie co
respondentul, accesul la poligonul de 
tir este dificil, neputîndu-se ajunge 
acolo decît cu automobilul. Or, Os
wald nu știa să conducă“. Pe de altă

parte, una din cele trei persoane care 
au depus mărturie că l-au văzut pe 
Oswald la acest poligon de tir, a de
clarat că „acesta era însoțit de o 
persoană care i-a înmînat pușca pes
te grilajul care desparte locul de 
parcare al automobilelor de poligon“.

Ziarul „New York Times“ a pu
blicat luni un interviu luat lui Ber
nard Weisman care a semnat o de
clarație instigatoare în ziarul „Dallas 
Morning News“, conținînd atacuri 
violente împotriva președintelui 
Kennedy. Această declarație a apă
rut cu cîteva ore înainte ca preșe
dintele Kennedy să fie asasinat.

După cum arată ziarul, Weisman 
a declarat că este un admirator al 
senatorului Barry Goldwater (sena
tor republican ultrareacționar—n.r.) 
dar că nu aparține nici unei organi
zații politice. El a afirmat că a 
strîns suma .de 1 464 dolari pentru 
plata declarației în ziar „de la locui
tori ai Dallas-ului, aparținînd cercu
rilor conservatoare“. Weisman a re
fuzat să indice numele acestor per
soane dar a spus că unele dintre ele 
s-ar putea să fie membre ale „Or
ganizației John Birch“ (organizație 
de extremă dreaptă — n.r.).

Consultări
crizei de
ANKARA

in vederea rezolvării 
guvern din Turcia

9 (Agerpres). — La 9 
decembrie președintele Republicii 
Turcia, Cemal Gürsel, a reluat con
sultările cu liderii principalelor 
partide politice din Turcia, în vede
rea rezolvării crizei guvernamentale 
care durează de o săptămînă.

Agenția France Presse relatează 
că Ismet Inönü, solicitat de preșe
dinte să formeze un nou guvern de 
coaliție, a făcut cunoscut că Parti
dul republican nu intenționează să 
participe la constituirea unui nou 
guvern. Liderul Partidului Dreptății, 
Gumuspala, a făcut o declarație în 
care a arătat că partidul său ar fi 
în principiu de acord să facă parte 
dintr-un guvern de coaliție. El a 
pus însă unele condiții care, după 
părerea agenției Fraiice Presse, echi
valează în mod practic cu un refuz.

în situația actuală nu se întrevede 
încă rezolvarea crizei ministeriale.

km. Țara se întinde pe un șir de insule 
de corali, din care cele mai mari sînt 
Zanzibarul și Pemba. Suprafața ei este 
de 2 643 km p, iar populația de aproxi
mativ 300 000 de locuitori. Datorită plo
ilor abundente și temperaturii ridicate, 
pe insulă crește o vegetație luxuriantă.

Țintă a incursiunilor arabe, Zanzibarul 
este unit în secolul X cu așezările de pe 
coasta răsăriteană a Africii, întemeind 
imperiul Zanj. El se întindea de la capul 
Guardafui pînă în Mozambic și la Marile 
Lacuri. în 1502 imperiul a fost cotropit 
de colonialiștii portughezi care au fost 
alungați din Africa Orientală la începu
tul secolului al XVIII-lea. Pînă către 
sfîrșitul secolului al XIX-lea această țară 
făcea parte din sultanatul Omanului, 
care a fost apoi împărțit între Anglia, 
Germania și Italia. în 1880 Anglia de
clară Zanzibarul protectorat al său.

în urmă cu aproximativ 140 de ani 
în Zanzibar au fost aduși primii ar
bori de cuișoare din insulele Mo- 
luce. De atunci, cultura lor s-a extins, 
ajungînd astăzi la 4 milioane de arbori, 
ceea ce asigură 80 la sută din produc
ția mondială. Paralel, s-a extins cul
tura cocotierilor. în Zanzibar sînt peste 
6 milioane 
din fructele cărora se extrage 
de cocos 
a achiziționa, prelucra și vinde aceste 
bogății aparține societății „Clove Gro
vers Association“. Se presupune că în 
insulă se găsesc bogate rezerve de pe
trol. în ultimii ani, societățile „Royal 
Dutch Shell“ și „British Petroleum“ au 
făcut acolo prospecțiuni.

Ghidurile turistice înfățișează Zanzi
barul ca cel mai exotic colț din Orient, 
unde viața s-ar asemăna cu o poveste 
din „O mie și una de nopți“. în rea- ' 
litate, populația Zanzibaruiui are unul , 
din cele mai scăzute niveluri de viață 
din Africa. 85 la sută din băștinași sînt 
analfabeți, iar bolile seceră zilnic zeci 
de vieți.

Ziarul englez „Times" remarca odată 
că strîmtoarea care desparte Zanzibarul 
de Africa „n-a fost niciodată destul de 
largă pentru a izola insula de evenimen
tele politice care s-au petrecut pe conti
nent“. Această concluzie corespunde în
tru totul situației. O dată cu valul miș
cării de eliberare care a cuprins Africa, 
populația din Zanzibar s-a ridicat la 
luptă pentru obținerea independenței, 
în urma eforturilor depuse, în 1960 
Zanzibarul a cîștigat dreptul de a avea 
reprezentanți în Consiliul legislativ al 
protectoratului. La 24 iunie, anul a- 
cesta, această țară a dobîndit autono
mia internă care a constituit un prim 
pas spre independența politică.

în Zanzibar își desfășoară activitatea 
mai multe partide politice, printre care 
Partidul Naționalist, Partidul Afro-Shi- 
razi, Partidul popular din Pembo și 
Zanzibar. Anul trecut a fost creat Parti1 
dul Comunist din Zanzibar și Liga tine
retului comunist, care împreună cu alte 
partide politice progresiste, au luptat 
pentru dobîndirea independenței țării.

Poporul romîn, urmărind cu simpatie 
lupta tuturor popoarelor care mai au de 
cucerit libertatea, urează poporului din 
Zanzibar — cu prilejul proclamării in
dependenței țării sale — succes în 
lupta sa pentru pace, progres social și 
o viață mai bună.

A. BUMBAC

Seminar consacrat

Misiunea 
căpitanului Galvao
SAO PAULO 9 (Agerpres). — Luni 

a sosit la New York căpita
nul portughez Enrique Galvao care 
a căpătat azil politic în Bra
zilia după ce, în anul 1961 a cap
turat, împreună cu un grup de 
patrioți portughezi, transatlanticul 
„Santa Maria“. Căpitanul Galvao ur
mează să apară, în calitate de peti
ționar, în fața Comitetului de tutelă 
al O.N.U.. care discută situația din 
coloniile portugheze.

După cum transmit agențiile occi
dentale de presă, guvernul S.U.A. a 
eliberat căpitanului Galvao o viză de 
intrare în țară cu valabilitate de nu
mai 48 de ore. în același timp am
basada Portugaliei din Washington a 
anunțat că va cere autorităților ame
ricane să-1 aresteze pe Galvao și să-l 
predea Portugaliei.

într-o convorbire cu coresponden
ții de presă pe aeroportul din Sao 
Paulo, căpitanul Galvao a declarat 
că cererea de extrădare formulată 
de guvernul portughez, dovedește 
că .,Salazar folosește toate mijloa
cele pentru a mă împiedica să apar 
în fața Națiunilor Unite, deoarece îi 
este teamă de ceea ce voi spune“. 
Galvao a adăugat că întreprinde a- 
ceastă călătorie la invitația O.N.U. 
și că are „deplină încredere în pre
vederile dreptului internațional, care 
tcordă protecție refugiaților politici“.

DELHI 9 (Agerpres). — în mesa
jul adresat de președintele Indiei 
Radhakrishnan participanților la se
minarul „Relațiile internaționale și 
pacea în lumea întreagă“, ale cărui 
lucrări se desfășoară la Delhi, se a- 
rată, printre altele : „Popoarele 
lumii sînt însetate de pace. întreaga 
omenire a salutat încheierea Trata
tului privitor la interzicerea parți
ală a experiențelor nucleare. Trata
tul constituie însă doar un prim 
pas, ceea ce înseamnă că lupta pen
tru pace trebuie să continue“.

în ședința plenară din 8 decem
brie a seminarului a luat cuvîntul 
Bhupesh Gupta, reprezentantul 
grupului deputaților comuniști din 
Camera superioară a parlamentului 
indian. Subliniind necesitatea luptei 
pentru pace, pentru coexistență paș
nică, el a arătat că politica promo
vată de India este o politică activă, 
care urmărește instaurarea păcii ge
nerale și lichidarea tuturor rămăși-

O declarație 
a președintelui Finlandei, 

U. K. Kekkonen

ATENA 9 (Agerpres). — Fostul 
prim ministru al Greciei, Karaman
lis, a părăsit luni Atena, îndreptîn- 
du-se spre Paris. înainte de ple
care, Karamanlis a făcut o declara
ție în care a anunțat că renunță la 
mandatul său de deputat în parla
ment și demisionează din partidul 
E.R.E. (Uniunea Național Radicală), 
al cărui lider era. Corespondentul 
din Atena al agenției France Pres
se arată că plecarea inopinată a li-

derului partidului E.R.E., este legata 
direct de criza care s-a manifestat 
în ultima vreme tot mai puternic în 
cadrul acestui partid, mai ales, după 
eșecul suferit la ultimele alegeri 
parlamentare din Grecia.

In același timp la Atena s-a a- 
nunțat că grupul parlamentar al 
partidului E.R.E. se va întruni 
miercuri pentru a lua în discuție si
tuația care s-a creat în partid prin 
demisia lui Karamanlis.

Junta militară, care a preluat puterea în Republica Dominicană după ulti
ma lovitură de stat, intensifică represiunile împotriva forțelor democratice, 
în fotografie : o razie militară pe străzile orașului Santo Domingo.

problemelor păcii
țelor colonialismului. El a arătat în 
continuare că Tratatul de la Mos
cova este un document foarte im
portant, deoarece oferă speranța că 
vor fi obținute noi succese în dome
niul dezarmării generale și totale, 

în cuvîntarea sa, Krishna Menon, 
fost ministru al apărării al Indiei, a 
subliniat importanța înțelegerii în
tre U.R.S.S. și S.U.A. pentru asigu
rarea păcii în lume. Războiul 
buie să fie scos pretutindeni în 
fara legii, a spus vorbitorul.

Potrivit agenției U.P.I., surse 
diene apreciază că guvernul 
consideră posibilă convocarea 
ferinței țărilor neangajate la 
putui anului viitor. Locul nu 
încă stabilit.

Referindu-se la această problemă, 
un purtător de cuvînt al Indiei a 
declarat că primul ministru Nehru 
salută convocarea conferinței țărilor 
neangajate.

tre-
a-

In- 
Indiei 

con- 
înce- 

a fost

Hcctc ale încetării experiențelor 
nucleare în atmosîerâ

MONTEVIDEO. în portul Monte
video a sosit nava „Capitan Petros“ de 
pe bordul căreia sînt descărcate 20 000 
tone zahăr provenit din Cuba. Nava 
va încărca bunuri de consum uru- 
guayene pentru a fi transportate în 
Cuba. Intensificarea schimburilor co
merciale dintre Cuba și Uruguay este 
o urmare a acordului economic semnat 
recent între guvernele celor două țări.

MOSCOVA. După cum anunță a- 
genția TASS, participanții la Confe
rința „Mesei rotunde“ care și-a în
cheiat lucrările duminică s-au întîl- 
nit la 9 decembrie la Casa prieteniei 
cu activiști ai Uniunii asociațiilor so
vietice de prietenie și relații cultu
rale cu țările străine. Au participat 
reprezentanți ai R. P. Bulgaria, R. 
Cehoslovace, R.S.F. Iugoslavia, R. 
Polone și R. P. Romîne.

NEW YORK. După cum anunță 
genția U.P.I., duminică seara a părăsit 
New Yorkul, Kai Uwe von Hassel, mi
nistrul vest-german al apărării care, la 
invitația lui Mac Namara, ministrul a- 
părării al S.U.A., a vizitat Statele Uni
te timp de două săptămîni.

ISTANBUL. La 9 decembrie s-a 
deschis la Istanbul conferința țărilor 
participante la C.E.N.T.O., consacrată 
problemelor agricole din Iran, Pakistan 
și Turcia. La conferință participă în 
afara acestor țări, și Anglia care și ea 
este membră a C.E.N.T.O., precum și 
delegați din S.U.A.

ACCRA. Un tribunal special din 
Accra a pronunțat sentința în proce
sul unui grup de persoane acuzate de

a fi pus la cale un complot pentru 
răsturnarea actualului guvern din Re
publica Ghana și de a fi organizat a- 
tentatul la viața președintelui Nkru- 
mah din august 1962. Tribunalul a 
condamnat la moarte pe doi dintre a- 
cuzați, Robert Otchere, fost deputat 
al opoziției în parlamentul ghanez, și 
Yaw Manu, fost funcționar al servi
ciilor publice. Ceilalți trei acuzați, A- 
damafio, fost ministru al informații
lor și radiodifuziunii, Adjei, fost mi
nistru de externe, și Cofie-Crabbe, 
fost secretar executiv al partidului

täte ale alegerilor generale și ale re
ferendumului care s-au desfășurat du
minică în Republica Congo (Brazza
ville). Aceste rezultate, care se referă 
la mai mult de jumătate din corpul 
electoral, indică o masivă participare 
la vot. Dm 180 896 voturi numărate, 
153 324 s-au pronunțat în favoarea 
noii constituții și numai 27 572 au fost 
voturi negative. în ce privește alege
rile administrative, din 142 419 voturi 
numărate, 141 850 au fost acordate 
listei partidului de guvernămînt „Miș
carea națională pentru revoluție“,
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popular al convenției, aflat la putere, 
au fost achitați.

KARLSRUHE. La 9 decembrie, 
la Tribunalul din Karlsruhe a reînce
put procesul intentat lui Hans Schu
macher și Reinhold Bruennert, acu
zați de complicitate în asasinarea a 
480 de cetățeni din regiunea Kiev în 
perioada celui de-al doilea război 
mondial. După cum se știe, la sfîrși
tul anului trecut cei doi acuzați au 
fost condamnați de același tribunal 
la patru ani închisoare corecțională. 
Curtea federală supremă a respins 
hotărîrea tribunalului și a retrimis 
din nou dosarul primei instanțe.

BRAZZAVILLE. La Brazzaville au 
fost date publicității’ primele rezul-

singura listă prezentată în alegeri. 
După cum se știe, această consultare 
electorală este prima după răsturna
rea regimului corupt al lui Fulbert 
Youlou. Alegerile s-au desfășurat fără 
incidente.

LONDRA. Citînd surse oficiale a- 
mericane, corespondentul din Londra 
al agenției France Presse, relatează 
că secretarul de Stat al S.U.A., Dean 
Rusk, va sosi la Londra la 19 decem
brie, după ce în prealabil va participa 
la sesiunea ministerială a Consiliului 
N.A.T.O. de la Paris.

NAIROBI. Cu prilejul apropiatei 
proclamări a independenței, guvernul 
Kenyei a emis la 9 decembrie un 
decret de amnistie. în urma acestei

măsuri au fost eliberate din închisori 
peste 5 000 de persoane printre care 
numeroși membri ai unor organizații 
patriotice.

WASHINGTON. Potrivit agenției 
Associated Press, datele statistice pri
vind aplicarea programului pentru A- 
merica Latină „Alianța pentru pro
gres“, arată că acest program nu a 
înregistrat progrese. Țelul stabilit al 
programului este de a determina o 
creștere anuală de -2,5 la sută în dez
voltarea economică a Americii Latine. 
Cifre recente arată însă că în anul 
1962 produsul național pe cap de 
locuitor a scăzut față de anul 1961.

LONDRA. Ziarul „Sunday Tele
graph" relatează că între soldați ai ba
talionului 44 de tancuri al R. F. Ger
mane, care fac instrucție în Anglia la 
Castlemartin și soldații britanici din 
regimentul 42 de artilerie au avut loc 
incidente. Doi soldați vest-germani au 
fost răniți.

RANGOON. La 9 decembrie, ge
neralul Ne Win, președintele Consi
liului revoluționar al Uniunii Birma
ne, a primit pe cosmonauții sovietici 
Valentina Nikolaeva Tereșkova, An
drian Nikolaev și Valeri Bîkovski, 
care se află în vizită la Rangoon, la 
invitația guvernului birman.

DELHI. La 9 decembrie au avut 
loc primele alegeri legislative în Goa, 
Daman și Diu, foste colonii portu
gheze eliberate cu doi ani în urmă și 
realipite la India. Rezultatele alege
rilor vor fi cunoscute marți seara.

HELSINKI 9 (Agerpres). — „Ac
tivitatea în interesul păcii constituie 
Ia noi în Finlanda parte integrantă 
a patriotismului“, a declarat U. K. 
Kekkonen, președintele Finlandei, 
unei delegații studențești care l-a 
vizitat cu prilejul aniversării a 46 
de ani de la proclamarea republicii. 
Pentru asigurarea vieții omenirii nu 
există altă cale decît înfăptuirea de
zarmării generale și controlate și a- 
sigurarea păcii în întreaga lume, a 
spus președintele. Acest lucru co
respunde atît intereselor țărilor mari 
cît și celor mici, dar nu poate fi 
obținut fără a acționa, a subli
niat el.

Kekkonen a cerut tineretului să 
activeze în favoarea cauzei păcii.

WASHINGTON 9 (Agerpres). — 
Serviciul pentru sănătate publică din 
S.U.A. a anunțat că procentajul de 
stronțiu 90 radioactiv conținut în 
lapte scade continuu. Astfel, în luna 
septembrie el a reprezentat 26 de 
picocuries la litrul de lapte, în timp 
ce în august reprezenta 28. în iulie 
— 31, iar în iunie — 32 (Un pico
curies reprezintă a miliarda parte 
din cantitatea de radiații produsă 
de un gram de radiu). Scăderea pro
centajului de stronțiu 90 radioactiv 
în lapte este pusă în legătură cu în
cetarea experiențelor nucleare în 
atmosferă.

Sub semnul confradicfiilor

La Bruxelles a început o nouă repriză 
a tratativelor din cadrul Pieței comune

BRUXELLES 9 (Agerpres). — La 
9 decembrie a început la Bruxelles 
o nouă sesiune a Consiliului minis
terial al Pieței comune, menită a 
căuta o soluție în problema stabili
rii unei politici agricole comune a 
celor „șase“ și a hotărî poziția vii
toare pe care membrii Pieței comu
ne o vor adopta la tratativele tari
fare din cadrul G.A.T.T., cunoscute 
și sub denumirea de „runda Kenne
dy“, care vor începe la Geneva în 
primăvara viitoare.

Sesiunea va dura, cu o întrerupe
re de patru zile (între 12 și 16 de
cembrie), pînă la 21 decembrie, re- 
prezentînd cel mai lung efort al 
membrilor Pieței comune de a înlă
tura actualele divergente dintre ei 
în problemele agrare.

Principalele probleme care figu
rează pe ordinea de zi a sesiunii 
sînt : adoptarea unor regulamente 
comune pentru importul de carne de 
vită, produse lactate și orez, fixarea 
unor prețuri comune la importul de 
cereale, adoptarea unei hotărîri fi
nale în ce privește regulamentele fi
nanciare asupra operațiunilor fon
dului agricol comun, precum și sta
bilirea unei poziții comune a celor

„șase“ la viitoarele tratative tarifare 
din cadrul G.A.T.T.

Chiar în prima zi a dezbaterilor, 
cînd a fost luată în discuție proble
ma unei piețe comune a orezului, 
delegația vest-germană s-a opus pro
punerilor Franței, cerînd acordarea 
dreptului partenerilor de a-și fixa 
ei înșiși prețurile limită la importul 
de orez din țările nemembre ale 
Pieței comune. După cum relevă a- 
genția Reuter, majoritatea delegări
lor au declarat că dacă R.F.G. va 
obține cîștig de cauză „întreaga idee 
a regimului preferențial pentru pro
ducătorii comunității va fi în mod 
serios compromisă“. Potrivit agen
ției. propunerea vest-germană a stîr- 
nit o opoziție vie din partea lui Sicco 
Mansholt, vicepreședintele comisiei 
Pieței comune.
. ”Fjga{oi' subliniază că Franța con

tinuă să aibă „o concepție sensibil 
diferită de cea a celor „cinci“, atît 
în domeniul politic cît și în „cel 
economic“. Potrivit ziarului „Com
bat“. Franța continuă să subordone
ze liberalizarea comerțului încheie
rii unui acord european prea
labil în problemele agriculturii“.
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