
întreprinderi 
din industria 
construcțiilor

Ministerul Industriei Construc
țiilor informează că întreprinde
rile industriei ceramice, materia
lelor de finisaj și izolații, care a- 

au îndeplinit cu 35 zile înainte de
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Una din problemele de bază care stă în atenția conducerii Uzinei de tractoare din Brașov și a comitetu
lui sindicatului este ridicarea calificării. La această acțiune participă aproximativ 3 200 de muncitori și tehnicieni. 
Iată-1 în fotografie pe unul dintre absolvenții cursului de ridicare a calificării din cadrul secției motoare, tov. Ion 
Chițu. în prezent el își îndeplinește lună de lună planul de producție, reali zînd numai produse de bună calitate.

RAID-ANCHETĂ
Ziarul nostru a organizat prin cores

pondenții „Scînteii“ din regiunile Ga
lați, Banat și Maramureș un raid-an- 
chetă în cîteva mari întreprinderi din 
țară în legătură cu felul cum se desfă

șoară acțiunea de ridicare a calificării 
profesionale a muncitorilor. Publicăm 
mai jos o parte din constatările făcute cu 
acest prilej.

parțin de acesta,
termen planul anual la producția globală și cu 24 
zile mai devreme la producția marfă. în 11 luni ale 
acestui an unitățile din acest sector au produs în 
plus, față de perioada corespunzătoare a anului tre
cut, 42,2 milioane cărămizi și blocuri ceramice pentru 
zidărie, 32,5 milioane bucăți țiglă și alte materiale. 
Creșterea producției globale reprezintă astfel 11 la 
sută. La realizarea mai devreme a planului un aport 
deosebit au adus colectivele fabricilor de cărămizi și 
țiglă „Reconstrucția"-Feldioara, Jimbolia, I.M.C.-Pă- 
tîrlagele, „Record“-Sibiu, „1 Mai“-Bucov, fabricile de 
carton asfaltat din Turda și Teleajen și Fabrica „Izo- 
latoruT'-București.

Direcții regionale Direcțiile regionale de econo- 
și întreprinderi mie forestieră Iași, Mureș-Auto- 
din economia 

forestieră
nomă Maghiară și Bacău, pre
cum și 10 întreprinderi forestie
re, combinate de industrializare 

a lemnului și întreprinderi de reparare a utilajelor și 
mecanismelor au îndeplinit pînă acum planul anual 
de producție. In acest an. principala preocupare a 
forestierilor a fost valorificarea complexă a masei 
lemnoase. Colectivele din cadrul D.R.E.F. Bacău, de 
exemplu, au produs în plus, din aceeași cantitate de 
masă lemnoasă, peste 12 800 mc de lemn de lucru și 
3 350 mc de cherestea, iar fabricile de cherestea, pla- 

' caj și plăci aglomerate de la tînărul combinat de in
dustrializare a lemnului din Tg. Jiu au depășit indicii 
de producție proiectați.

GALAȚI (coresp. „Scînteii“).
■ Pînă la 10 decembrie, 21 de 

colective din întreprinderile re
publicane și locale din regiunea Galați au anunțat 
îndeplinirea planului de producție pe întregul an 
1963. Printre acestea se numără întreprinderea nr. 1 
de construcții, Stația de sortare a minereurilor din 
Galați, IPROFIL-Gugești, întreprinderea forestieră 
Brăila, Uzina de reparații din Tecuci și altele. Con
structorii întreprinderii nr. 1 din Galați care și-au 
realizat planul anual cu 27 zile înainte de termen, 
au executat un volum de lucrări cu 25 la sută mai 
mare față de. 1962. -Ei au realizat 406 apartamente 
noi, o școală cu 24 săli de clasă. De asemenea, au 
mai dat în folosință 2 complexe de deservire a popu
lației și alte obiective de interes obștesc.

în regiunea 
Galați

Pe șantierele
Constructorii din Cluj s-au pre

gătit din vreme pentru continu
area lucrărilor în timpul iernii. 
Pe șantierul nr. 1 cartierul Grigo- 
rescu, stația centrală de betoane 
și mortare a fost special amena
jată pentru anotimpul rece. I s-a 
mai adăugat și o stație de conca- 
sare și sortare care va contribui la

CRAIOVA (coresp. 
„Scînteii“). — Timp de 
trei zile, la Casa agrono
mului din Craiova s-au 
desfășurat lucrările con
sfătuirii pe țară a cerce
tătorilor legumicoli de la 
stațiunile experimentale 
agricole. Au fost prezen
tate numeroase referate 
și informări privind crea
rea de noi soiuri de le
gume de mare producti
vitate, producerea se
mințelor de legume, teh
nica experimentală..

Participanții la consfă
tuire de la stațiunile 
agricole experimentale

Șimnic, Buzău, Brăila, 
Geoagiu, Ștefănești și al
tele, vorbind despre acti
vitatea lor de cercetare, 
au arătat că pe diferite 
loturi experimentale din 
gospodăriile colective, res- 
pectîndu-se complexul de 
măsuri agrotehnice pre
scris de specialiști, s-au 
obținut cu ușurință re
colte de 60 000—80 000 kg 
roșii la hectar. Partici
pant la consfătuire au 
vizitat apoi sectorul le
gumicol Ișalnița, stațiu
nea experimentală Șim
nic și noul complex de 
sere aflat aici în cons
trucție.

Centrale telefonice 
automate

PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii"). 
La Cîmpina a intrat în funcțiune 
o centrală telefonică automată 
care poate deservi 1 200 abonați. 
Centrala a fost instalată în clădi
rea noului local al P.T.T.R. ridi
cată în localitate. Anul acesta s-au 
executat și alte lucrări pentru îm
bunătățirea deservirii populației 
în domeniul poștei și telefoanelor. 
La Sinaia a fost pusă în funcțiune 
o nouă centrală telefonică au
tomată cu 800 linii, iar în locali
tățile Potigrafu și Romînești s-au 
dat în exploatare oficii P.T.T.R. 
In prezent se lucrează la extinde
rea centralei telefonice automate 
din Ploiești cu 2 000 de linii..

Amenajări in portul Constanța
CONSTANȚA (coresp. 

„Scînteii“). — Anul acesta 
în portul Constanța au fost 
puse în funcțiune încă 15 
macarale ; alte 16 sînt în 
curs de instalare. Peste 60 
la sută din lucrările por
tuare se execută acum me
canizat. Creșterea produc
tivității muncii a 
reducerea timpului 
de staționare a na
velor, în acest an, 
cu aproape 15 la 
sută. Numeroase lu
crări de moderni
zare au fost efec
tuate și în celelalte 
sectoare ale 
lui. In locul 
lui vechi s-a 
struit unul 
S-au făcut lucrări 
de sistematizare și 
modernizare a unor 
dane ; este pe 
terminate construc
ția unui nou chei. 
Pentru o mai

de construcții

permis 
mediu

bună deservire a navelor 
trase la dane s-au con
struit căi de rulare pentru 
macarale și platforme be
tonate, asfaltate sau pavate 
pentru depozitarea mărfu
rilor. Se lucrează, de ase
menea, la dragarea fundu
lui mării în gura și în rada 
portului și de-a lungul 
unor cheiuri.

portu- 
triafu- 

con- 
nou.
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îmbunătățirea calității betonului. 
Pentru închiderea spațiilor de lu
cru s-au pregătit panouri din 
plăci fibro-lemnoase sau stuf. 
S-au procurat sobe, încălzitoare 
cu raze infraroșii și se lucrează la 
terminarea instalațiilor definitive 
de încălzire. (De la FI. Hoțupan, 
coresp. voluntar).

'■«< ' '4'. .

Lectorate și universități 
populare pentru femei

Comitetul orășenesc al femeilor din 
București a organizat, în colaborare 
cu Comitetul pentru cultură și artă, 27 
de lectorate și 5 universități populare 
pentru femei. La cursuri s-au înscris 
3 500 de gospodine. Lecțiile cuprind 
teme din domeniul pedagogiei, știin
țelor naturii, literaturii și artei, edu
cației cetățenești și sanitare. (De la 
Ana Ghimpe, coresp. voluntar).
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în portul Constanța
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întotdeauna, o 
experiență bună, 
folosită temeinic, 
dă rezultate valo
roase. în regiunea Galați, în acțiu
nea de ridicare continuă a califică
rii muncitorilor, asemenea rezultate 
sînt evidente în aproape toate între
prinderile. Am vizitat două impor
tante unități industriale din re
giune : Șantierul Naval și în
treprinderile Textile. Cum e și 
firesc, construcția de nave, în 
plină dezvoltare, impune zi de zi 
ridicarea perseverentă a nivelului 
tehnic-profesional al muncitorilor. 
Ce s-a întreprins pe șantier în a- 
cest scop ? Aici există o bună expe
riență din anii trecuți. Peste 270 de 
muncitori, care au frecventat cursu
rile de ridicare a calificării în 1962, 
au fost trecuți la executarea unor 
lucrări de un nivel tehnic mai înalt. 
Rezultatul ■ o productivitate mult 
sporită, calitate superioară, impor
tante economii de materiale, iar du
rata de fabricare a unui cargou de 
4 500 tone — așa cum ne-a relatat 
directorul tehnic al șantierului — a 
fost redusă cu 4 luni.

La Șantierele Navale .sînt încă nu
meroase rezerve de sporire a pro
ductivității muncii, care așteaptă să 
fie puse în valoare. Și lucrul acesta 
se realizează numai cu oameni care 
își cunosc, bine meseria. învățămîn- 
tul profesional pe șantier a fost 
mult lărgit. Au fost organizate 
66 de cursuri de ridicare a califică
rii, cuprinzînd 28 de meserii. Cursu
rile sînt frecventate de peste 2 200 
de constructori navali. încă înainte 
de începerea cursurilor (15 octom
brie a.c.), la indicația comitetului de 
partid, pe șantier a fost formată o

comisie din cei mai experimentați 
specialiști. în construcția de Vapoa
re, care a întocmit tematicile 
cursurilor, diferențiate pe meserii 
pentru tot anul de învățămînt.

Aceeași importanță se acordă și 
specializării muncitorilor cu înaltă 
calificare. în această privință ing. 
proiectant Gheorghe Lehăceanu ne-a 
spus următoarele : „Măsura luată de 
a se organiza cursuri de speciali
zare pe ramuri de activitate. în 
cadrul serviciului de concepție, a 
început să dea roade. Ele pot fi 
văzute în calitatea tot mai bună a 
planurilor și .a proiectelor predate 
atelierelor, în îmbunătățirile tehnice 
aduse în construcția de nave de că
tre lucrătorii serviciului nostru“. 
S-a dat în acest sens și un exemplu. 
Dacă înainte indicele de utilizare a 
tablei navale nu depășea 70 la sută, 
acum acest indice a ajuns pînă la 
85 la sută. Luat pe unitatea de mă
sură, asta înseamnă circa 30 tone de 
metal economisit la fiecare cargou 
de 4 500 tone.

Și la întreprinderile textile din' 
Galați am întîlnit aceeași preocupa
re pentru creșterea gradului de pre
gătire profesională a textiliștilor. în 
ultimii 3 ani, întreprinderea a fost 
înzestrată cu multe mașini moderne 
de înaltă tehnicitate : peste 300 de 
războaie automate de țesut, zeci de 
urzitoare, bobinoare, mașini de cane- 
tat și altele. A intrat în producție și 
o nouă secție de textile nețesute. 
Mînuirea tehnicii noi cere o bună 
pregătire profesională. „Noi am so
cotit că ridicarea calificării e cea 
dintîi condiție pentru folosirea cu

randament înalt 
a acestor mașini 
moderne“ — ne-a 

" ' spds tovarășă 
Ioana Pavel, președinta comitetului 
de sindicat pe întreprindere. De bună 
seamă această preocupare e oglindită 
în fapte. 1 021 de muncitori și aju
tori de maiștri, cu peste 200 mai 
mult decît anul trecut, își ridică a- 
cum nivelul profesional în 44 de 
cursuri conduse de cei mai buni 
specialiști din întreprindere.

...Ne aflăm în țesătoria unității A. 
Prima cunoștință, ing. Dorin Ungu- 
reanu. Este șeful unității. Aflînd 
scopul vizitei noastre, el ne reco
mandă pe țesătoarele Maranda 
Zamfir și Tudorița Grosu, foste „e- 
leve“ ale cursurilor de ridicare a 
calificării. Insușindu-și temeinice 
cunoștințe profesionale, ele au fost 
repartizate să lucreze la războaie 
automate de țesut. Fiecare conduce 
8—10 asemenea mașini moderne și 
realizează o productivitate ridica
tă. Niculina Ignat, din simplă 
încărcătoare, absolvind cursurile de 
calificare și ridicare a calificării din 
întreprindere, a ajuns o destoinică 
țesătoare și mînuiește acum cu pri
cepere 8 războaie de țesut. Cît des
pre rezultatele economice ale creș
terii- gradului de calificare, e sufi
cient să arătăm că în toată țesătoria 
unității A nu există muncitor care 
să nu-și realizeze normele stabilite.

Atît la Șantierul Naval cît și la în
treprinderile textile, cu toate re
zultatele bune obținute,: ar merita 
pe viitor o mai mare atenție — din 
partea comitetelor de partid și sin
dicale și a conducerilor tehnice — 
problemele privitoare la îmbunătăți
rea frecvenței la cursuri și a con
dițiilor în care se desfășoară.

In 
ghe
Consiliului de Stat al R. P. Romîne, 
a primit în vizită protocolară, de 
rămas bun, în legătură cu plecarea 
definitivă din țara noastră, pe 
Rolf Sohlman, trimis extraordinar

ziua de 10 decembrie, Gheor- 
Gheorghiu-Dej, președintele

șî ministru plenipotențiar al Sue
diei la București, cu care s-a între
ținut cordial.

La primire a participat și Sture 
Johanson, însărcinat cu afaceri ad- 
interim al Suediei la București.

In ziua de 10 decembrie, tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej, pre
ședintele Consiliului de Stat al R. P. 
Romine, prim secretar al C.C. al 
P.M.R., a primit pe Gheorghi Bog
danov, ambasadorul extraordinar și ’

plenipotențiar al R. P. Bulgaria, lâ 
București, în vizită protocolară de 
prezentare.

Cu acest-prilej a avut loc o con
vorbire prietenească.

Terminarea campaniei 
npâduririior de toamnă

Se apropie de sfîr- 
șit campania împădu
ririlor de toamnă. Su
prafețele plantate 
cresc în acest an cu 
peste 70 000 de hec
tare. Puieții necesari 
împăduririlor au fost 
furnizați de 13 pepi
niere centrale. Se a- 
cordă o mare atenție 
plantărilor de plop 
negru hibrid și salcie 
selecționată în lunca 
inundabilă a Dunării,

în așa-numita zonă 
de dig-mal. Numai 
pepiniera centrală din 
cadrul D.R.E.F.-Olte- 
nia a livrat șantiere
lor de împăduriri din 
această zonă 550 000 
de puiețî. Ei au fost 
transportați pe calea 
apelor, la ocoalele sil
vice Călărași și Fe
tești. Cultura speciilor 
de plop negru și sal
cie selecționată în zo
nele de cîmpie și co-

line este foarte eco
nomicoasă ; se obțin 
creșteri anuale, la 
hectar de aproape 30 

față de circa 3 
m., cît se obține în 
medie de la celelalte 
specii. Pentru 
rarea puieților 
sari lucrărilor 
pădurire în 
zonă, se înființează 40 
de pepiniere mari, 
care vor livra puieți de 
plop și salcie.

m.c„

asigu- 
nece- 

de îm- 
această-

Venirea iernii aduce în stațiunile 
balneo-climaterice nu numai o 
schimbare de decor, ci și probleme 
gospodărești specifice sezonului. 
Pregătirile pentru actualul sezon 
balnear și turistic s-au terminat din 
timp. Au fost reparate vilele, insta
lațiile de încălzire, apă, iluminat 
funcționează corect, s-a . asigurat 
combustibilul necesar. alimente 
pentru aprovizionarea cantinelor. 
Firește, însă, că toate acestea nu con
stituie decît premise pentru buna 
deservire a vizitatorilor. Calitatea 
ei depinde de tot 
ce vor întreprin
de conducătorii 
stațiunilor, între
gul personal de 
aici înainte pen
tru ca oamenii să se simtă bine, de 
exigența cu care vor urmări, pînă 
la ultimul amănunt, activitatea fie
cărui sector de deservire.

A sosit o nouă serie la odihnă. 
Atenția față de vizitatori se reflec
tă și în grija sfaturilor populare, a 
întreprinderilor balneo-climaterice 
față de organizarea transportului 
de la gară în stațiune. La Govora, 
I.R.T.A. nu se achită cum se cuvine 
de obligațiile ei. Autobuzele por
nesc din gară fie cu o întîrziere de 
30—50 de minute după sosirea tre
nului, fie chiar în clipa sosirii lui, 
fără a aștepta pe călători, ca și cum 
n-ar fi puse anume la dispoziția 
oaspeților. Pe traseele Slobozia-A- 
mara, Toplița-Borsec, Rodna-Valea 
Vinului, numărul vehiculelor puse 
în circulație este

Uneori îți poți 
despre gospodarii 
o vizitezi chiar la
Printr-o judicioasă organizare, 
partizarea pe vile se face în con
diții bune la Sinaia, Tușnad, 
Buziaș etc. La Slănic-Moldova, Her- 
culane, Vatra Dornei cazarea nu 
decurge, însă, operativ, comporta
rea funcționarilor de la aceste bi
rouri lasă de dorit.

E de la sine înțeles că timpul de 
odihnă al vizitatorului trebuie pre
țuit. Ar fi, așadar, indicat ca mem
brii colectivelor de conducere ale 
întreprinderilor balneo-climaterice 
să se afle, pe cît posibil, zilnic în 
sălile de mese ale cantinelor, să se 
intereseze personal de calitatea și 
varietatea meniurilor, să fie recep
tivi față de solicitările oaspeților.

în ciuda timpului rece, stațiunile 
balneare deschise 
zitatorilor și în 
posibilitatea de a 
Nici zăpada, nici 
conducerea vreunui 
dical-balnear să asigure toate con-

Uzinele „Strun
gul“ și „Vagonul“ 
din Arad au fost 
înzestrate în ulti
mii ani cu utilaje și mașini moder
ne tot mai perfecționate. Aceasta a 
impus măsuri pentru creșterea co
respunzătoare a pregătirii profesio
nale a muncitorilor.

La Uzinele „Strungul“ încă de la 
începutul anului a fost stabilit un 
plan de acțiune privind numărul și 
locurile de muncă unde procesul de 
producție cere oameni bine pregătiți 
profesional. Pentru aceasta, nu s-au 
luat din alte locuri muncitori cu ca
lificare mai înaltă, ci s-a trecut la 
organizarea unoi' cursuri de ridicare 
a calificării. Recrutarea și reparti
zarea oamenilor pe forme de învă- 
țămînt s-a făcut în funcție de ni
velul de cunoștințe al fiecăruia. 
Lecțiile au fost predate de către in
gineri. tehnicieni și maiștri cu o bo
gată experiență practică și teoreti
că. Ele au fost strîns legate de nece
sitățile côncrete ale producției. La 
turnătorie s-au predat cursanților 
lecții privind cunoașterea tehnologiei 
de formare, cauzele rebuturilor și 
mijloacele de înlăturare a lor, noțiuni 
de metalurgie etc. La secția uzinaj s-a 
predat despre așchierea rapidă, citi
rea desenelor, calitatea materialelor 
și a sculelor folosite la prelucrare, 
despre tratamente și ajustaje, tole
ranțe etc. Atunci cînd a fost cazul, 
lecțiile au fost însoțite de demon
strații practice. La secția uzinaj au 
fost organizate 5 demonstrații prac

La numai cîțiva
tice pe strunguri și pe freze portale 
de înaltă tehnicitate. La freze s-au 
arătat, pe concret, cursanților avan
tajele prelucrării pieselor cu freze 
în trepte : productivitatea muncii 
crește cu 5 la sută, iar calitatea pie
selor este mult îmbunătățită. Ca ur
mare a acestei demonstrații, freza în 
trepte este folosită acum de majo
ritatea muncitorilor frezori. Cînd S-a 
vorbit cursanților din secția montaj 
3 despre toleranțe și ajustaje li s-a 
arătat practic cum se face asambla
rea unor produse noi, cum ar fi 
strungul S.N. 630 și S.N. 800.

La numai cîteva sute de metri de 
Uzina „Strungul“ se află o altă 
întreprindere importantă „Vagonul". 
Și aci au fost inițiate acțiuni pri
vind ridicarea calificării muncitori
lor. La unele cursuri din secții de 
bază ale uzinei au fost predate lecții 
interesante, legate de procesul de 
producție : „Materiale noi folosite în 
construcția de vagoane“, „Despre 
tratamente termice“. „Folosirea și 
întreținerea mașinilor“, „Cum să 
trasăm pentru a folosi rațional ma
teria primă" etc. Din păcate, cursu
rile în mare parte au fost lăsate la 
nivelul secțiilor ; conducerea între
prinderii a scăpat din mînă această 
importantă problemă. La secția me- 
canic-șef, lăcătușilor li s-au predat 
uneori lecții nelegate în mod direct 
de specificul secției : despre apa in« 
dustrială, despre combustibil.

© Se știe că aproa-
O «FI i pe în fiecare me-Ip OJ «J s serie citirea dese

nului este o ches
tiune esențială în însușirea meseriei. 
La cursurile de ridicare a calificării 
din secția forje a acestei uzine în 
loc să se predea asemenea noțiuni, 
s-a vorbit cursanților doar despre... 
formatele desenelor. Oare cred to
varășii de aci că toți forjorii cunosc 
de acum perfect citirea desenelor și 
nu le-a mai rămas de știut decît 
care sînt formatele ?

Faptul că nu a existat de la bun 
început un plan de școlarizare care 
să țină seama de necesitățile pro
ducției, că lecțiile și metodele de 
predare nu au fost întotdeauna in
teresante. că uneori nu au fost le
gate de practica din uzină, că nu a 
existat un control permanent din 
partea - conducerii întreprinderii, a 
făcut ca multi muncitori înscriși ini
țial să se retragă de la aceste forme 
de învățămînt. Astfel, au avut mult 
de pierdut și uzina și procesul de 
producție.

Deși Uzinele „Vagonul“ se află la 
numai cîteva sute de metri de Uzina 
„Strungul“, pînă acum nu s-a între
prins vreun schimb de experiență 
pentru a învăța din metodele folo
site de vecini și aceasta numai din 
cauză că nu a existat suficient in
teres.

Pentru anul care vine sarcinile 
Uzinei „Vagonul“ sînt mai impor-

(Contlnuare în pag. IlI-a)
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La stațiunea experimentală silvică Ștelănești-București a Institutului de 
cercetări forestiere se desfășoară numeroase lucrări legate de viitoarele împă
duriri. In fotografie : Sera stațiunii unde se îngrijesc puiețil destinați pentru 
producerea de semințe,

dițiile pentru deservirea ireproșa
bilă și în această privință.

Iarna nu face rabat nici activită
ții culturale și sportive. Dimpotrivă, 
în aceste luni oaspeții vor sta mai 
mult .la, club, .bibliotecă. Se face 
simțită, pe alocuri, tendința de a 
acorda mai puțină atenție manifes
tărilor' culturale și sportive în se
zonul rece. Sînt necesare măsuri 
corespunzătoare din partea comite
telor regionale pentru cultură și 
artă, a comitetelor executive ale 
sfaturilor populare pentru că iama 

activitatea cultu- 
ral-artistică să nu 
scadă în intensi-* 
täte, pentru ca vi
zitatorii să poată 
vedea spectacole 

bune, filme noi, să participe la con
ferințe interesante, medalioane mu
zicale și literare, seri de întrebări 
și răspunsuri, concursuri distractive, 

în noul sezon, pe albul zăpezilor 
își întipăresc pașii spre cabane mii 
și mii de turiști. La multe dintre ca
bane, printre care cele din Bucegi, 
Muntele Roșu din masivul Ciucaș 
etc, pregătirile pentru iarnă — apro
vizionarea cu alimente, cu lemne etc
— corespunde cerințelor. S-au ame
najat drumurile, potecile, s-au reîn
noit marcajele. Dar și în această pri
vință se semnalează deficiențe cu 
care turiștii s-au întîlnit la unele 
cabane din Bucegi și Piatra Craiului.

Recent a avut loc la Sinaia o con
sfătuire asupra deservirii în stațiu
nile de odihnă și în cabane organi
zată de Direcția pentru problemele 
organelor locale ale administrației 
de stat, consfătuire la care au par
ticipat toți factorii interesați. Discu
țiile desfășurate cu acest prilej au 
subliniat că buna gospodărire a sta
țiunilor, a cabanelor implică o în
drumare permanentă și sprijinirea 
întreprinderilor balneo-climaterice 
de către comitetele executive ale sfa
turilor populare, un control exigent 
asupra activității lor. Ar fi greșit să 
se lase această grijă doar pe seama 
secțiilor de gospodărie comunală. Se 
impune și o strînsă conlucrare între 
toți factorii care contribuie la bunul 
mers al activității în acest domeniu
— secțiile de gospodărie comunală', 
de sănătate și prevederi sociale, di
recțiile comerciale, comitetele pentru 
cultură și artă etc. ; mai mult 
sprijin acordat sfaturilor populare 
din partea organelor Ministerului 
Comerțului Interior, Ministerului Să
nătății și Prevederilor Sociale, a 
Comitetului pentru cultură și artă, 
pentru ca obișnuita inscripție „Bine 
ați venit“, care te întîmpină în sta
țiunile de odihnă, să fie întrutotul 
justificată.

Pe teme de sezon

insuficient.
forma o părere 
stațiunii pe care 
biroul de cazare.

re-

tot anul oferă vi- 
această perioadă 
urma tratamente, 
gerul nu. scutesc 

serviciu me-

Tovarășului KADAR JANOS
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar 
președintele guvernului revoluționar muncitoresc țărănesc

Budapesta

împărtășind durerea provocată poporului ungar de catastrofa care 
a avut loc la 4 decembrie la complexul carbonifer Tatabănya, vă expri
măm sincerele noastre sentimente de compasiune și vă rog să transmiteți 
familiilor îndurerate condoleanțele noastre profunde.

GHEORGHE GHEORGHIU DEJ 
Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romine
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n ive si realizări
Bătrînul oraș dunărean Brăila, 

■Vestit odinioară doar prin numărul 
mare al armatorilor străini și al ne
gustorilor din port, pășește astăzi in 
ritmul viu al industrializării socia
liste, Ii dau vigoare și tinerețe ma
rile uzine și fabrici, care au îmbogă
țit harta orașului : uzina de utilaj 
greu „Progresul“, șantierul naval 
„1 Mai“, noul și modernul complex 
de industrializare a lemnului, com
binatul de celuloză și hîrtie. Multe 
din produsele purtînd marca între
prinderilor’ brăilerie sînt apreciate 
nu numai în tară,' ci și peste hotare 
pentru calitatea lor. Avîntul cu care 
oamenii muncii din acest oraș au 
desfășurat întrecerea socialistă a fă
cut ca în . cele-11 luni ale anului pla
nul producției globale să fie realizat 
în proporție de 10213 la sută și să 
se obțină economii peste plan la pre
țul de cost de peste 15 milioane lei.

Pe fundalul acestui bilanț pozitiv 
de realizări s-au desfășurat în zilele 
de 7 și 8 decembrie lucrările confe
rinței organizației orășenești de 
partid. Darea de seamă, cuvîntul 
celor 34 de comuniști care muncesc 
în diferite domenii de activitate au 
scos în evidență succesele obținute 
sub conducerea partidului, expe
riența bogată dobîndită de organele 
și organizațiile de partid.

Din multiplele activități analiza
te în cadrul conferinței, ne-am pro
pus să ne oprim asupra unei pro
bleme deosebit de importante, care 
șî-p găsit reflectare atît în darea de 
seamă, cît și în cuvîntul multor de
legați. Este vorba de controlul în
deplinirii hotărîrilor.

Comitetul orășenesc Brăila are o 
valoroasă experiență în privința 
controlului îndeplinirii hotărîrilor, 
imprimînd acest stil de muncă co
mitetelor de partid și organizațiilor 
de bază, pentru ca la rîndul lor să 
ridice pe o treaptă și mai înaltă 
munca de partid, să vegheze la în
deplinirea și eficienta hotărîrilor 
luate. în activitatea sa, comitetul 
orășenesc de partid a asigurat con
trolul îndeplinirii hotărîrilor adop
tate nu numai prin informări și a- 
nalize în birou ci și la locurile unde 
ele trebuiau traduse în viață. Așa 
s-a procedat în problema pregătiri
lor de iarnă în întreprinderi, în re
ducerea consumurilor specifice și a 
rebuturilor, a luptei pentru continua 
îmbunătățire a calității produselor.. 
Iată un exemplu semnificativ. Sfesi- 
zînd faptul că organizația de partid 
de la fabrica de ciment „Stînca“ 
n-a pus în centrul activității comu
niștilor problemele cheie ale pro
ducției — organizarea muncii și în
tărirea disciplinei, ridicarea califi
cării muncitorilor, biroul comitetu
lui orășenesc și-a îndreptat atenția 
spre această întreprindere. Atît 
primul secretar, tov. Dan Nicolae, 
cît și secretarul cu problemele eco
nomice, Gheorghe Cazan, au Studiat 
îndeaproape situația existentă și pe 
baza faptelor s-a întocmit un plan 
de măsuri. Urmărindu-se îndeplini
rea hotărîrilor adoptate, organizația 
de bază a primit în rîndurile. parti
dului cele mai bune cadre de spe
cialiști ; comuniștilor li s-au repar
tizat • sarcini concrete, la loeurile- 
cheie ale producției ; s-a îmbunătă

țit propaganda tehnică, iar cursurile 
de ridicare a calificării își trăiesc 
cu adevărat viața.

Ajutorul concret, eficient acordat 
organizației de bază de către comi
tetul orășenesc de partid a făcut 
ca atît anul trecut cît și în cele 11 
luni ale acestui an fabrica să-și în
deplinească planul de producție.

Merită subliniat faptul ca mem
brii biroului comitetului orășenesc 
au studiat temeinic într-un mare 
număr de organizații de bază cum 
se întocmesc planurile de muncă, 
cum se repartizează sarcinile și se 
urmărește traducerea lor în viață. 
Au fost organizate schimburi de ex
periență pe această temă. Un ase
menea schimb de experiență reușit, 
care a fost apoi popularizat de către 
comitetul orășenesc, a avut loc la 
combinatul de celuloză. Aicî, biroul 
organizației de bază de la secția e-

ÎNSEMNĂRI
DE LA CONFERINȚA 

ORĂȘENEASCA DE PARTID 
BRĂILA

lcctrolîză, cu ajutorul instructorului 
comitetului orășenesc de partid, a 
prezentat aspecte interesante ale 
muncii de partid care au reflectat 
experiența pozitivă în repartizarea 
sarcinilor membrilor și candidate
lor de partid, precum și formele de 
control.

La uzinele „Progresul" se punea 
problema îmbunătățirii calității 
produselor în cîteva secții. Prin co
misia economică a comitetului oră
șenesc au fost angrenați oameni de 
specialitate, cu o bogată experiență, 
care au analizat în mai multe sec
toare calitatea producției și consu
murile specifice. Pe baza studiului 
efectuat s-a recomandat comitetului 
de partid și conducerii uzinei să or
ganizeze controlul de calitate pe 
fazele de fabricație și nu la sfirșitul 
ciclului, așa cum se executa înainte, 
și să întărească serviciul controlului 
tehnic cu oameni competenți. Bi
rourile organizațiilor de bază, sub 
îndrumarea comitetului de partid al 
uzinei, analizează periodic felul cum 
membrii de partid luptă pentru res
pectarea acestei hotărîri.

Un alt exemplu. La șantierul na
val „1 Mai“ problema micii mecani
zări avea o importanță deosebită în 
buna desfășurare a procesului de 
producție, cît și pentru îndeplinirea 
sarcinilor de plan. Comitetul orășe
nesc de partid, cunoscînd această si
tuație, a cerut comitetului de partid 
și conducerii tehnico-administrative 
a șantierului să studieze posibilită
țile existente și să stabilească mă
surile necesare. Membrii biroului și 
secretarii comitetului orășenesc care 
s-au deplasat la această întreprin
dere s-au interesat de fiecare dată 
cum se aplică hotărîrile luate. A- 
ceasta a dus la extinderea micii 
mecanizări, fapt concretizat prin 
punerea în funcțiune a două maca
rale de 3 și 5 tone, a ștandului elec
tric de sudare, a unor vlnciuri elec
trice de mare ajutor la ridicarea și 
lansarea navelor.

Tov. Păuna Apostol, secretara or
ganizației de bază de la fabrica „7 
Noiembrie“, a raportat conferinței 
orășenești de partid că harnicul co
lectiv al întreprinderii își va înde
plini planul anual la toți indicatorii 
cu 20 zile înainte de termen, că 
produsele realizate sînt de cea mai 
bună calitate. Faptul că. în ultimii 
3 ani întreprinderea nu a primit 
nici un fel de reclamații de la be
neficiari se datorește în primul rînd 
măsurilor luate de către organiza
ția de partid care a pus în centrul 
activității sale lupta pentru calitate. 
La. adunarea generală din luna mai 
a acestui an au fost adoptate cîteva 
măsuri interesante cum ar fi : con
ferințe despre căile de ridicare a 
calității, intensificarea agitației vi
zuale pe această temă, consfătuiri 
pe centre de magazine pentru ca 
părerile consumatorilor să fie aduse 
la cunoștința întregului colectiv etc. 
Urmărite cu perseverență, acțiunile 
acestea au completat măsurile teh- 
nico-organizatorice luate și au con
tribuit la o nouă sporire a presti
giului întreprinderii.

A reținut atenția delegaților la 
conferință și cuvîntul rostit de tov. 
D, Vișau, secretarul comitetului de 
partid de la Uzina „Laminorul''. El 
s-a referit la experiența biroului or- 
ganizațioi de bază de la laminorul 
nr. 2, care, prin intervențiile sale 
operative și printr-un control exi
gent, a contribuit la îmbunătățirea 
simțitoare a produselor livrate de 
schimbul I.

în cadrul lucrărilor conferinței o- 
rășenești de partid, care a analizat 
multilateral problemele muncii de 
partid din diferite sectoare de acti
vitate, s-a mai arătat că nu peste 
tot organizațiile de bază se ocupă 
cu atenție și perseverență de contro
lul îndeplinirii hotărîrilor. Bună
oară, într-o problemă atît de im
portantă ca cea a disciplinei în 
muncă, la care s-a referit atît darea 
de seamă, cît și un număr de dele
gați. organizația de partid de la în
treprinderea construcții montaje 
Brăila nu a respectat propriile hotă
rîri privind intensificarea activității 
politico-educative.

Sau un alt exemplu. Comitetul de 
partid de la C.I.L. și-a propus să 
se ocupe de problema extinderii 
micii mecanizări. în acest sens s-a 
făcut un plan în care au fost pre
văzute un număr de 7 lucrări. Din 
păcate însă, totul a fost dat uitării, 
nu s-a mai urmărit îndeplinirea 
sarcinilor stabilite, deși doi membri 
al comitetului aveau răspunderi di
recte în acest sens.

*
Faptul că atît darea de seamă, cît 

și numeroșii delegați la conferința 
orășenească de partid s-au ocupat 
de problema controlului îndeplini
rii hotărîrilor, dovedește că mem
brii de partid, organizațiile de bază, 
Comitetul orășenesc de partid Brăila 
acordă atenția cuvenită acestui im
portant domeniu de activitate al 
muncii de partid, menit să contri
buie la traducerea în viață a sarci
nilor stabilite, să ridice pe o treaptă 
mai înaltă munca de partid.

ION MÄRGINEANU

La Ploiești, Ia parterul noilor blocuri din bulevardul Republicii, a fost dat in folosință un nou complex comercial (Foto : R. COSTIN')

Pi nă la u r m ă...
La . Fabrica de produse 

zaharoase „Dezrobirea" din 
Brașov a sunat telefonul : „Alo, 
vi s-a repartizat o linie moder
nă de fabricație pentru cara
mela). Utilaje noi-nouțe ! Ridi
cați-]© urgent de la București 
și montați-Je".

Era în ziua de 7 august. In
dicațiile Ie-a dat Ia telefon in
ginerul Petre Zainfirescu de la 
direcția tutelară din Ministerul 
Industriei Alimentare. Fabrica 
a trimis oameni, camioane. Au 
încărcat, au adus, au descărcat 
noua linie. Montarea ei a în

Ui
La o margine a Petroșenilor 

au început mai de mult lucră
rile de amenajare a unui teren 
de aterizare pentru avioanele 
sanitare. S-a construit pista, 
s-au așternut drumurile de ac
ces, dar avioanele nu poposeau 
la Petroșeni, A început, însă, 
un schimb de adrese în
tre Petroșeni, Deva și Bucu
rești. „Mai avem nevoie de ceva

ceput imediat în una din sălile 
de fabricație, după ce au fost 
sparți niște pereți, s-a eliberat 
spațiu de producție etc. Dar

tocmai atunci a sunat din nou 
telefonul. Din același loc. S-a 
cerut ca montarea să înceteze 
deoarece linia do fabricație 
ar fi fost repartizată altei uni
tăți.

Protestele celor de la fabrică 
au fost inutile. Utilajele au 
fost duse într-un șopron, în 
așteptarea noului proprietar. 
Dur n-a venit nimeni să le ri
dice de acolo. Pînă la urmă, 
linia pentru caramelaj a fost 
transportată la București. A- 
tunci de ce a mai fost dusă la 
Brașov ?

te-1 că nu

bani pentru ultimele finisări", 
scriau cei de la Petroșeni. „Fa-

. /
ceți documentațiile necesare și 
primiți imediat fondurile nece
sare“ — li se răspundea de la 
Deva. Iar de la București, 
„Aviasanul" le-a atras atenția în 
repetate rinduri că aeroportul 
este absolut necesar pentru 
cazurile urgente.

Timpul trece, schimbul de 
corespondențe continuă. în Ioc 
să fie pe pămînt, aeroportul 
cu pricina e... tot în aer !

Singurul argument
Transportul în comun la 

Tulceâ ar trebui să fie asigu
rat de 11 autobuze. Ar trebui, 
pentru că deocafndată circulă 
doar 4—5. Unde or fi cele
lalte ? Iată unde : două stau 
pe „butuci“, două nu au șoferi, 
unul așteaptă de trei luni să 
fie reparat, iar altul circulă 
doar... pe sfert, pentru că din 
32 de scaune, 24 sînt, de mai

bine de două luni, „în conser
vare" la atelierul mecanic. Din

această cauză; la Tulcea trece 
mult timp pînă cînd, în sfîrșit, 
apare o mașină. Se pare că to
varășii dp la . întreprinderea 
caîe se ocupă cu transportul în 
comun n-au o părere proastă 
despre mersul autobuzelor. 
Tulcenii sînt însă de altă pă
rere. Și pe bună dreptate. Sin
gurul argument' convingător 
pentru ei ar fi ca mașinile să 
funcționeze în bune condiții, 
mai ales că există posibilități.

TEATRE s Sala Palatului B.P.R. ; Concert de muzică ușoară 
dat de formația „Marino Marini“ (italia) — (orele 20) ; Fi
larmonica de stat „George Enescu" (In Studioul de concerte 
al Radlotelevlzlunli) : Concert simfonic — (orele 20) ; Teatrul 
de Operă și Balet al R.P R. ; Simfonia fantastică, Bolero șl 
Șelierezada — (orele 19,30). Teatrul de stat de Operetă! 
Mam-zeiie Nltouche — (orele 19,30) ; Teatrul Național „I. L. 
C.aragiale" (Sala Comedia) : Ort'eu în infern — (orele 19,30) ; 
(Sala studio) : Adam și Eva — (orele 19,30) ; Teatrul „Luci» 
Sturdza Butandra“ (l>d. Schitu Măgureanu nr. i) : Comedia 
erorilor — (orele 19,30) ; Teatrul „C, I. Nottara" (Sqla Ma» 
gheru) : Act veneția» — (orele 19,30) ; (Sala Studio) ! Scan
daloasa legătură dintre domnul Kettle si doamna Moon •— 
(orele 20) ; Teatrul de Comedie : Casa inimilor sfărîmate — 
(orele 19,30) ; Teatrul Muncitoresc C.F.R.-Ciulești : Paharul 
cu apă — (orele 19,30) ; Teatrul pentru tineret și copii (Sala 
C, Mille) : Ocolul pămîntulul în 80 de zile — (orele 20) ; (la 
sala din str. Ereriila Grlgorescu, fost cinema „V Alecsandri*) 
Salut voios — (orele 16) ; Teatrul evreiesc de stat : Firul dp 
aur — (orele 20) : Teatrul satiric muzical „C, Tănase" (Sala 
Savoy) : Revista de altădată — (orele 20) : (la sala din Ca
lea Victoriei 174) : Expoziția de muzică ușoară — (orele 20) t 
Ansamblu], de cîntece și dansuri al C.C.S, : Cîntă țara mea
— (orele 20) : Teatrul Țăndărică (Sala Academiei) j Năzbî- 
tiile lui Țăndărică — (orele 16) j (la Casa de cultură a ti
neretului din raionul „Grivița Rosie“): Elefănțelul curios — 
(orele 15) : Circul de stat : Aventurile lui Don Quijote în 
arenă — (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Cînd vine pisica — cinemascop : Pa
tria (10; 12,15: 16.45; 19: 21,15), Festival (9,45; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21), Grivița (10; 12; 14; 16; 13,15; 20,30). Cavalerul Pardalllan
— cinemascop : Republica (9; 11; 13; 14,45; 16,45; 18,45; 21),
București (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), Aurora (10: 12; 14; 16; 
18; 20; 22), Melodia (9; 11; 13; 15; 17: 19; 21), Modern (10; 12; 
14; 16; 18; 20), Ucigașul și fata : Carpați (10; 12; 14; 16,15). 
Seara prietenilor filmului : Carpați (orele 19). Capitol (9; 11; 
13; 15; 17; 19; 21), Excelsior (10; 12; 15; 17: 19; 21). Tudor —1 
cinemascop (ambele serii) ; Tineretului (9,30; 13; 16,30; 20), 
Feroviar (9,30; 13; 16,30; 20), Flamura (9,30; 13; 10,30; 20). 
Camelia : Victoria (9,45; 12; 14.15; 16.30; 16,45: 21).
Primul reportaj — cinemascop : Lumina (de la 
10—14 în continuare ; 10; 18,15; 20,30). Cucerirea Everestului : 
Union (15; 17; 19; 21). Program pentru copii (oțele 10); Ah, 
acest tineret: Doina (11,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30). Mongo
lia ; In lumea sticlei : Timpuri Noi (de Ia 10—,21 în conti
nuare), Contele de Monte Cristo — cinemascop ; Ciulești (10; 
13,15; 16,45; 20). Arhiva secretă de ne Elba : Bucegi (10: 12: 
14; 16: 18; 20), Cosmos (16; 18; 20). Lira (15,30; 18; 20,30), Trei 
zile după nemurire : înfrățirea între popoare (14: 16; 18,15;
20.30) , Tomis (9,30; 11,15; 13; 14,45; 16,30; 18,30: ,20.30). Elena 
din Troia — cinemascop: Dacia (9,30; 11,45; 14; ' 10,15; 18,30;. 
21). Dardée : Buzești (15; 17; 19; 21), Trei plus două — cine
mascop ; Crîngasi (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 ; Miorița (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). Misterele Parisului
— cinemascop : Colentlna (14,30: 16,30; 18,30; 20,30). Călătorie 
spre centrul pămîntului — cinemascop (ambele serii) : 
Volga .(10: 12.30.; 15: 17.45; 20,30). Electra : Floreasca. (16; 18,15) 
20,3'0)'. Tragedia optimistă — cinemascop : Luceafărul (15.30; 
18,15; 20,30). -

CUM VA FI VREMEA .
Timpul probabil pentru zilele do 12, 13 și 14 decembrie. 

In țară: vremea.se încălzește ușor- și treptat. Cerul va fi. 
variabil, mal mult noros în vestul și sud-vestul tării, unde 
vor cădea precipitații. Vînt potrivit din est si sud-est. Tem
peratura în creștere. Minimele vor fi cuprinse între minus 
7 și plus 3 grade, iar maximele între minus 1 grad și plus 
7 grade. Local ceață In București : Vreme în curs de în
călzire. Cerul variabil la început apoi noros. cînd vor cădea 
precipitații. Vînt potrivit din est și sud-est. Temperatura în 
creștere.

greș al partidului, Hotărîrea C.C. al 
P.M.R, și a Consiliului de Miniștri 
cu privire la ridicarea nivelului teh
nic al producției, precum și alte do
cumente de partid și de stat au o- 
rientat cercetările științifice din do
meniul tehnicii spre rezolvarea unor 
probleme importante puse de desă- 
vîrșirea construcției socialiste în 
țara noastră. Directivele au subli
niat că cercetarea științifică este 
chemată să dea o contribuție activă 
Ia introducerea tehnicii noi, la solu
tionarea problemelor tehnico-econo- 
mice pe care le ridică dezvoltarea 
economiei naționale. Deosebit de 
importante sînt sarcinile puse în 
fața institutelor de cercetări în ce 
privește dezvoltarea studiilor legate 
de valorificarea resurselor energe
tice și de substanțe minerale, fabri
carea cocsului metalurgic din căr
buni energetici, construirea de in
stalații de ardere a ligniților, mo
dernizarea proceselor tehnologice, 
realizarea de mașini, utilaje și in
stalații cu caracteristici corespunză
toare nivelului tehnicii mondiale, in
troducerea și extinderea automati
zărilor industriale. Datorită politicii 
ferme a partidului de industriali
zare socialistă, industria țării noas
tre se dezvoltă în ritm rapid, folo
sind tehnica cea mai avansată. A- 
ceasta presupune un nivel foarte ri
dicat al cercetării științifice, o con
cordanță strînsă între preocupările 
institutelor tehnice și ale întreprin
derilor.

Institutele tehnice ale Academiei 
R. P. Romîne la care mă voi referi 
mai jos — Institutul de me
canică aplicată. Institutul de ener
getică și Centrul de cercetări meta
lurgice, în București, iar la Timi
șoara Centrul de cercetări tehnice 
— înființate în anii regimului de
mocrat-popular. sînt dotate cu baza 
materială corespunzătoare pentru a 
contribui activ la îndeplinirea aces
tor sarcini, alături de institutele de
partamentale, laboratoarele uzinale 
și institutele de învățămînt supe
rior de profil tehnic.

Documentele de partid și de stat, 
indicînd problemele majore care tre-. 
buie să stea în atenția cercetători
lor din domeniu] științelor tehnice, 
relevă, totodată, ca o cerință esen
țială, necesitatea de a se asigura 
muncii de cercetare științifică o 
înaltă eficiență. în țâra noastră, 
unde știința este pusă în slujba con
strucției pașnice, a progresului, 
eficacitatea muncii de cercetare se 
oglindește. în însăși contribuția adu
să la rezolvarea problemelor puse de 
construcția socialismului, de dezvol
tarea științei, utilitatea practică con-

u

Acad. D. DUMITRESCU 
șecretai’-prim 

al Academiei R. P. Romîne

stituind principalul criteriu de apre
ciere a activității tehnico-științifice 
de cercetare. Colectivele institutelor 
de cercetări pot aduce o contri
buție prețioasă la rezolvarea unor 
sarcini curente ridicate de produc
ție și, prin cercetările teoretice, să 
deschidă noi perspective științei și 
producției în interesul dezvoltării 
continue a economiei naționale. 
Procesul complex de întrepătrun
dere a științei, tehnicii și produc
ției se adîncește permanent. Progre
sele rapide înregistrate de ramuri 
moderne cum sînt electronica, chi-

PUNCTE DE VEDERE

mia de sinteză, folosirea energiei a- 
tomice, a semiconductorilor ș.a. 
sînt deosebit de concludente : dome
nii întregi ale industriei s-au creat 
în laboratoarele de cercetări și au 
trecut în producție ca o expresie 
a progresului științei. în aprecierea 
eficienței activității științifice, tre
buie avute deci în vedere atît cer
cetările fundamentale care consti
tuie sarcina principală a institute
lor tehnice ale Academiei, cît și 
cercetările tehnico-științifice, care 
asigură obținerea de rezultate prac
tice într-o perioadă de timp relativ 
scurtă și au implicații concrete în 
dezvoltarea economiei.

Colectivele institutelor tehnice ale 
Academiei dau un aport prețios la 
îndeplinirea sarcinilor trasate de 
partid științei din țara noastră. îm
bucurător este faptul că mulți cer
cetători din institutele noastre teh
nice și-au însușit într-un timp scurt 
o înaltă pregătire de specialitate, 
unii aducînd contribuții originale, 
recunoscute pe plan internațional, la 
dezvoltarea unor domenii ale știin
ței. In aceste institute s-au for
mat colective închegate de cer
cetare în domeniul aerodinamicii, 
hidromecanicii, lubrificației, su
durii, mașinilor hidraulice etc. A 
crescut în anii noștri contribuția 
științei romînești la progresul știin
ței mondiale. O serie de tratate va
loroase constituie o mărturie a ac
tivității fructuoase desfășurate în 
diferite domenii. Au fost tra
duse în limbile rusă, engleză și 
germană volumele privind aerodi
namica aripii de avion și aerodina
mica vitezelor mari de acad. E. Ca- 
rafoli ; lucrarea „Aerohidrodina- 

mica lubrificației“ de N. Tipei, 
membru corespondent al Academiei ; 
a fost reeditată recent în S.U.A. 
și este în curs de apariție în limba 
rusă lucrarea „Lagăre cu aluneca
re“ de același autor și colaboratorii 
săi, iar tratatul „Studii de aerodi
namica hipersustentației“ de N. Pa- 
traulea, membru corespondent alA- 
cademiei, deși apărut recent, .este a- 
preciat favorabil pe plan internațio
nal.

Oamenii de știință din institu
tele tehnice, contribuind activ la 
înfăptuirea politicii partidului, își 
consacră cunoștințele și talentul 
cercetărilor care răspund în tot 
mai mare măsură necesităților vi
tale ale dezvoltării economiei, își 
concentrează eforturile asupra unor 
obiective importante pentru cerce
tarea fundamentală. Contribuții de 
seamă la dezvoltarea bazelor teo
retice ale reglării automate, cu 
importante aplicații practice, pre
zintă, de pildă, cercetările efec
tuate de ing. M. V. Popov, mem
bru corespondent al Academiei, 
la Institutul de energetică, cercetări 
distinse cu Premiul de Stat. Tot aici 
a fost elaborată metodica de întoc
mire a bilanțurilor energetice na
ționale. Și alte lucrări, unele inspi
rate nemijlocit din producție, au dat 
rezultate însemnate. Bunăoară, prin 
aplicarea în cîmpurile de sonde a 
compresoarelor cu jet, lucrare 
distinsă de asemenea cu Premiul de 
Stat, s-au obținut pînă în prezent 
importante economii.

La Institutul de mecanică aplicată 
a fost elaborat un nou sistem de 
mărire a portanței aripilor de avion. 
Prezentat anul trecut la Congresul 
internațional al științelor aeronauti
ce de la Stockholm, noul sistem a 
fost apreciat în mod deosebit de 
specialiști. Apreciate sînt și contri
buțiile aduse de secția hidromeca
nică în domeniul dinamicii fluidelor 
grele cu suprafața liberă, distinse 
cu Premiul de Stat. Lucrările fun
damentale privind cinetica flotației, 
efectuate la Centrul de cercetări 
metalurgice, au condus la introdu
cerea cicloanelor în procesul tehno
logic al unor uzine de preparare a 
minereurilor, realizîndu-se scheme 
tehnologice de prelucrare cu efica
citate superioară. La Centrul de 
cercetări tehnice din Timișoara s-a 
elaborat teoria curbelor caracteris
tice de cavitație la pompe și turbine. 
Pe baza cercetărilor teoretice și ex
perimentale privind aspectele meta^ 
lurgice ale sudurii, efectuate mai 
mulți ani sub conducerea regretatu
lui acad. C. Miklosi, au fost create 
mașini mobile de sudare electrică 
a șinelor de cale ferată. Cu ajutorul 

acestui procedeu original s-au rea
lizat 660 km de cale ferată conti
nuă. Cercetările privind obținerea 
unor saboți de fontă modificată, cu 
siliciură de calciu și cu conținut ri
dicat de fosfor, reduc consumul a- 
nual de fontă cu circa 4 500 de tone.

Rezultate științifice și economice 
valoroase au fost obținute prin, 
introducerea în munca de cerce
tare științifică și în produc
ție a metodelor moderne de mă
sură cu radioizotopi, tensometrice 
și cu ultrasunete, dezvoltate mai 
ales la Institutul de mecanică 
aplicată și la Centrul de cerce
tări tehnice din Timișoara. Au fost 
elaborate numeroase alte lucrări im
portante, a căror eficiență nu poate 
fi însă exprimată nemijlocit, cum 
sînt „Atlasul resurselor energetice 
ale R. P. Romîne“ întocmit de In
stitutul de energetică în colaborare 
cu alte instituții, cercetările de teo
ria mecanismelor — la Institutul de 
mecanică aplicată.

Atacînd probleme majore, 
concentrind forțele

O analiză a desfășurării activității 
de cercetare arată că rezultate în
semnate pot fi obținute îndeosebi 
cînd cercetările sînt orientate spre 
probleme majore, de mare actuali
tate pentru dezvoltarea economiei și 
științei, cînd munca științifică pre
zintă continuitate, este organizată în 
cadrul unor colective închegate și 
permite abordarea multilaterală a 
problemelor, cu finalitate tehnico- 
economică. Acestor cerințe nu li s-a 
acordat totdeauna atenția cuvenită.

Cu toate eforturile depuse în ulti
mii ani, numărul temelor în insti
tutele tehnice este încă prea mare 
față de forțele de cercetare existen
te. După o serie de măsuri, nu
mărul problemelor în aceste insti
tute a scăzut în anul 1961. A- 
nul acesta însă, numărul lor a cres
cut, ceea ce arată că mai 
există anumite tendințe de plurali
tate și simultaneitate în preocupă
rile unor cercetători care, din do
rința de a avea un număr mai 
mare de lucrări și anumite avan
taje, mențin în plan prea mul
te teme, abordează altele cu 
forțe insuficiente, fărîmițează rezul
tatele în articole care se publică 
relativ ușor în reviste. Aspecte de 
acest gen, care au implicații nedorite 
pentru eficiența cercetării, se mai 
mențin, din păcate, în fiecare dintre 
institutele noastre tehnice. Aborda
rea unor probleme de către colective 
mici, ca și includerea în plan a unui 
număr mare de teme în raport cu 
cerințele și posibilitățile institutului 
respectiv, sînt legate și de tendința 
unor cercetători „de a fi pre/enți 
peste tot“. Conducerile institutelor și 
consiliile științifice, deși cunosc e- 
fectele dăunătoare ale acestei prac
tici asupra realizării planului și cali
tății muncii de cercetare, nu inter

vin prompt pentru a o evita la 
timp.

Ca o reflectare a dispersării unor 
forțe de cercetare pe probleme mă
runte, în revistele de specialitate a- 
pare un mare număr de articole pe 
teme nesemnificative, care nu cores
pund potențialului acestor forțe ști
ințifice. Desigur, activitatea științi
fică a unor colective, prin specificul 
tematicii respective, poate conduce 
și la lucrări cu o arie mai redusă; 
consider însă că aceste lucrări pot 
fi eficiente numai dacă converg 
spre soluționarea anumitor proble
me științifice sau economice de 
actualitate. Concludente în acea
stă privință sînt tratatele și pro
tocoalele în care sînt cumulate re
zultatele parțiale obținute și pu
blicate timp de mai mulți ani, 
dar care au urmărit un obiec
tiv precis. O parte dintre articolele 
apărute nu satisfac însă integral a- 
cest criteriu deoarece, fiind reali
zate în afara tematicii de cercetare, 
nu conduc la cumularea de rezul
tate, la adîncirea principalelor pro
bleme. De pildă, lucrările publicate în 
afara planului în revistele tehnice ale 
Academiei reprezintă, de multe ori, 
peste 40 la sută din volumul edito
rial. Consider că și actualul sistem 
de retribuire a muncii pentru ela
borarea acestor articole, care 
mult timp a stimulat exclusiv lu
crările supraplan, mai • contribuie 
încă la menținerea unei astfel de 
situații.

în unele cazuri, eficacitatea este 
diminuată din cauză că planul de 
cercetare nu asigură continuitatea 
tematicii. De exemplu, la Institutul 
de mecanică aplicată a fost scoasă 
din plan cercetarea privind scurge
rile de fluide în medii poroase 
după ce se publicaseră circa 20 de 
articole teoretice, tocmai în momen
tul în care trebuia să se treacă la 
verificarea în practică a acestor lu
crări în vederea unor aplicații în 
industria extractivă de petrol. Alte
ori, eficiența cercetărilor este redusă 
de faptul că nu se duce o luptă per
severentă pentru finalizarea lor, pen
tru aplicarea mai rapidă în produc
ție a rezultatelor obținute. De pildă, 
o problemă importantă pentru indus
tria siderurgică este fabricarea în 
țară a cocsului metalurgic. Insti
tutul de energetică și Institutul de 
cercetări metalurgice, studiind în 
paralel aceeași problemă, au a- 
juns la soluții tehnice diferite, 
ambele interesante și în curs de 
verificare practică. Cercetările au 
durat însă mulți ani. într-un 
ritm mai viu s-ar putea desfă
șura și cercetările privind îmbu
nătățirea calității unor tipuri de 
motoare Diesel. Aceste cercetări se 
desfășoară atît la Institutul de ener
getică — aspectele energetice, cît și 
la Institutul de mecanică aplicată 
— aspectele mecanice ale acelorași 

motoare, dar ambele institute folo
sesc puține forțe.

In unele domenii nu sînt folosite 
pe deplin posibilitățile materiale 
create pentru abordarea de cerce
tări fundamentale. în domeniul me
canicii fluidelor, în afară de cerce
tări cu tradiție ale școlii romînești 
de aeromecanică și hidromecanică 
teoretică și experimentală, s-ar pu
tea efectua și cercetări care să in
tereseze direct și într-un grad mai 
mare economia națională, ca de 
exemplu : îmbunătățirea proceselor 
de ardere în centralele termice și 
furnale, realizarea de mașini hi
draulice cu parametri ridicați, con
struirea mai rapidă a vehiculului cu 
pernă de aer, prçcum și la soluțio
narea altor probleme complexe.

Preocuparea pentru asigurarea de 
soluții tehnico-economice cu efi
ciență cît mai înaltă trebuie împle
tită cu grija pentru găsirea căilor 
de generalizări teoretice care să o- 
fere baza unor noi cercetări știin
țifice. Astfel, studiul unui tip de 
arzător de gaze, care a condus prin 
aplicarea sa la obținerea a 12 mi
lioane lei economii anual, trebuie 
continuat pentru a fi fundamentat 
și din punct de vedere teoretic.

Eficacitatea muncii de cercetare 
este legată inseparabil și de calitatea 
aparaturii experimentale, de califica
rea cercetătorilor și a personalului 
auxiliar. Există încă posibilități 
de folosire mai bună a bazei mate
riale și de realizare cu mijloace pro
prii a unei aparaturi experimentale 
moderne. Din acest punct de vedere 
ar trebui acordată mai multă aten
ție asigurării unui număr corespun
zător de cadre auxiliare calificate, 
capabile să mînuiască cu pricepere 
aparatura modernă cu care sînt în
zestrate o serie de laboratoare. 
Pentru coordonarea mai bună a ac
tivității științifice și orientarea ei 
spre probleme majore ar trebui spo
rită preocuparea pentru crearea 
unor colective complexe de cercetă
tori, îndeosebi în ramurile cu pro
fil apropiat.

Răspunderea beneficiarilor
Este știut că îndată ce rezultatele 

unor cercetări sînt omologate sau au 
trecut cu succes prin faza pilot, răs
punderea pentru aplicarea lor cu în
treaga eficacitate revine beneficia
rului. Direcțiile tehnice din unele 
ministere și conducerile unor uzine 
neglijează însă uneori însușirea și 
extinderea în producție a unor pro
cedee și metode moderne realizate în 
institutele de cercetări. Din această 
cauză, introducerea unor rezultate 
ale cercetării în producție, îndeosebi'

Din partea redacției. — Ziarul 
nostru invită oamenii de știință, 
cercetătorii din institute, specialiștii 
din ministere și diît întreprinderi' 
să-și expună în paginile sale păre- 

generalizarea aplicării soluțiilor pre
conizate de institute, nu sînt făcute 
operativ. De pildă, au trecut peste 
trei ani pînă ce Ministerul Transpor
turilor și Telecomunicațiilor a hotă- 
rit să generalizeze aplicarea unei 
soluții preconizate de Institutul de 
energetică pentru îmbunătățirea ca
racteristicilor de exploatare ale unor 
motoare și micșorarea consumului 
specific de combustibil. Intre timp, 
însă, M.I.P.Ch, a înlocuit benzina 
respectivă prin alta superioară, cer
cetarea pierzîndu-și actualitatea. 
De asemenea, o extindere prea 
lentă cunoaște rodajul chimic, 
procedeu de incontestabilă efi
ciență economică. Pare ciudat, 
dar noul procedeu nu se utilizează 
și la producția motoarelor de trac
tor, deoarece economiile respective 
nu revin ministerului care produce 
tractoarele, ci ministerului care le 
utilizează. Din această cauză, în 
timp ce în decurs de cinci ani au 
fost rodate chimic abia 500 de trac
toare, în numai 2 ani metoda a fost 
aplicată la 3 500 motoare de auto
camion reparate capital, Ministerul 
Transporturilor și Telecomunicații
lor manifestînd un interes sporit 
pentru extinderea acestui procedeu.

Numeroase exemple arată că exa
minarea atentă de către departa
mente a temelor ce urmează a fi în
scrise în plan contribuie la crește
rea eficacității muncii de cercetare. 
Uneori, abia după încheierea cerce
tărilor beneficiarul constată că re
zultatele nu mai prezintă interes. 
Astfel, studiile privind utilizarea 
ungerii cu aer la unele mașini de 
filat nu. și-au găsit încă aplicații, 
deși inițial ele au fost solicitate de 
Ministerul Industriei Ușoare.

Trebuie menționat că, în unele 
direcții de cercetare noi, institutele 
au făcut o muncă de pionierat. Deși 
aplicarea unor metode moderne de 
măsură — tensometrice, cu ultrasu
net etc. .—. are o mare importanță 
pentru ridicarea calității producției, 
nu toate ministerele beneficiare au 
înțeles să se doteze cu aparatura co
respunzătoare.

Sarcinile de importanță' deosebită 
stabilite de cei de-al IlI-lea Congres 
al partidului presupun sporirea e- 
ficienței activității de cercetare în 
domeniu) științelor tehnice și li
chidarea lipsurilor semnalate. 
Există toate condițiile pentru ca 
problemele abordate să fie stu
diate la un ihalt nivel științific 
și tehnic, urmărindu-se cu perseve
rență rezolvarea aspectelor funda
mentale, aplicarea și generalizarea 
in practică intr-un termen Cit mai 
scurt a rezultatelor obținute.

*
rile și să facă propuneri cu privire 
la ridicarea continuă a eficacității 
muncii de cercetare științifică, o 
problemă deosebit de importantă șt 
actuală.

vremea.se
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. INFORMAȚII
PRIMIRI LA CONSILIUL 

DE MINIȘTRI

Marți, ,10 decembrie, vicepreședin
tele Consiliului de Miniștri al R. P. 
Romine, Alexandru Bîrlădeanu, a 
primit în audiență protocolară pe 
ambasadorul extraordinar și pleni
potențiar al R. P. Polone, Wieslaw 
Sobierajski.

Marți, 10 decembrie, vicepreședin
tele Consiliului de Miniștri al R. P. 
Romine, Gheorghe Gaston Marin, a 
primit în audiență pe trimisul ex
traordinar și ministrul plenipoten
țiar al Suediei la București, Rolf 
Sohlman, în legătură cu plecarea 
sa definitivă din țara noastră-
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ww mecanizatori
Citeva zeci de mii de ti

neri se pregătesc în școlile 
profesionale și tehnice a- 
grlcole să devină mecanici 
agricoli, tehnicieni agro
nomi, horticoli sau ve
terinari. Numai în toamna 
acestui an, 
de tineri 
anul 1 
fesionale 
agricoli, 
cadre calificate pentru a- 
gricultura socialistă.

I-am vizitat recent, în 
pragul încheierii primului 
trimestru de studiu, pe 
lorii mecanizatori de 
Centrul școlar agricol 
Buzău. Sînt aproape 
la număr. Sub îndrumarea 
unor specialiști cu înaltă 
calificare — profesori, ingi
neri, maiștri — ei își însu
șesc meseria aleasă, stu
diind caracteristicile teh
nice și funcționarea mașini
lor agricole, mijloacele teh
nice moderne pentru obți-

circa 15 000 
au intrat in 

al școlilor pra
de mecanici 

dornici să devină

vil
la 

din
700

nerea unor recolte bogate. 
Laboratoarele și cabinetele 
tehnice, înzestrate cu apa- 
ratajul necesar la predarea 
lecțiilor — machete, piese 
secționate, planșe, panoplii 
— un bogat parc de ma
șini agricole, terenuri ex
perimentale asigură tineri
lor condiții tot mai hune 
pentru studiul teoretic și 
pentru lucrări practice.

Pe el”vii anului 1 B i-am 
găsit la ora de desen teh
nic ascultând explicațiile 
profesorului Florea Moro- 
nescu. Iată-i, ceva mai târ
ziu, în laboratorul de „Stu
diul materialelor și meca
nică tehnică“ recapitulind 
cunoștințele referitoare la 
procedeele de obținere a 
oțelurilor (fotografia nr. 1).

Încă de pe băncile școlii, 
tinerii mecanizatori se de
prind să regleze și să re
pare diferite ansamble ale 
motoarelor. In atelierul do 
reparații tractoare, sub în
drumarea maistrului Nico-

>■

lae Anghel, un grup de 
elevi din anul II lucrează 
la asamblarea motorului 
unui tractor „Universal" 
(fotografia nr. 2).

în aceste zile, elevii anu
lui III se află la practică 
în diferite unități agricole 
socialiste din regiunea Plo
iești. Un grup de elevi lu
crează la Stațiunea expe
rimentală legumicolă Bu
zău. La lecția „arături 
de toamnă", înainte de 
a trage prima brazdă, ele
vii ascultă atenți îndru-

mările inginerului șef al 
stațiunii, Nicolae Luncă, și 
ale instructorului de prac
tică, maistrul Gheorghe 
Crăciun, în legătură cu re
glarea adîncimii de lucru a 
plugului (fotografia .nr. 3).

în timpul liber, elevii 
desfășoară o bogată activi
tate cultural-sportivă. Ei au 
la dispoziție o 
cu 16 000 de 
club spațios (fotografiile 
nr. 4 și nr. 5).

Marți a părăsit definitiv țara 
noastră Rolf Sohlman, trimis extra
ordinar și ministru plenipotențiar al 
Suediei la București. La plecare, în 
Gara de Nord, Rolf Sohlman a fost 
condus dé Nicu Șerban, director ad
junct al protocolului Ministerului 
Afacerilor Externe.

★

Intre 8-10 decembrie, tovarășul 
Louis Saillant, secretar general al 
F.S.M., a făcut o scurtă vizită în 
R. P. Romînă. Cu acest prilej 
oaspetele a vizitat șantiere de con
strucții și întreprinderea Tehnica 
Lemnului din orașul București. El a 
avut convorbiri tovărășești cu tov. 
Martin Isac, președintele C.C.S., și 
alți membri ai Secretariatului C.C.S. 
în legătură cu pregătirile privind 
cea de-a Il-a Conferință internațio
nală a femeilor muncitoare.

★
Sub egida Consiliului pentru 

răspîndirea cunoștințelor cultural- 
științifice și a Asociației juriștilor 
din R. P. Romînă, marți după 
amiază a avut loc în Capitală confe
rința 15 ani de la adoptarea „Decla
rației universale a drepturilor omu
lui“. A conferențiat prof. univ. Mi
hail Ghelmegeanu, vicepreședinte al 
Consiliului pentru răspîndirea cu
noștințelor cultural-științifice.

*
Marți a avut loc în 

consfătuire organizată 
tetul de stat pentru
artă și Consiliul Central al Sindi
catelor, cu prilejul căreia s-au a- 
nalizat rezultatele obținute de for
mațiile artistice de amatori în pri
ma etapă a celui de-al șaptelea 
concurs pe țară. La dezbateri au luat 
parte secretari ai comitetelor regio
nale de j-.-xi.__.
ai Casei 
nale ale 
tanți ai 
liilor regionale ale sindicatelor, ai 
U.C.E.C.O.M., artiști profesioniști.

(Agerpres)

Capitală o 
de Comi- 
cultură. și

Calificarea în pas cu cerințele tehnicii noi

Forme variafe, eficiente
— Acordăm o atenție deosebită 

ridicării calificării muncitorilor de 
pe șantierele noastre de construcții 
— ne informează tov. ing. Aurel 
Balea din cadrul trustului regional 
de construcții Maramureș. Sub în
drumarea organizației de partid, pe 
șantierele noastre s-a pornit în ul
timii ani o acțiune susținută pentru 
ridicarea nivelului de calificare în 
toate meseriile, de asigurare cu ca
dre de constructori bine pregătite. 
Numai anul acesta, pentru șantie
rele grupului nr. 1 din Baia Mare 
au fost pregătiți 50 de zidari, 30 de 
instalatori, 15 electricieni, 25 de 
dulgheri. .

Pentru anul în curs, conducerea 
trustului a luat măsura să se creeze 
cursuri cu o durată de 3 luni, la 
care vor participa meseriași cu o 
bună pregătire profesională, precum 
și maiștri. Dat fiind nivelul de pre
gătire ridicat al cursanților, în ca
drul acestor cursuri se va insista 
asupra aplicării în practică a teh
nologiei înaintate în construcții. S-a 
și întocmit o tematică eu lecțiile ce 
se vor expune și cu bibliografia 
respectivă. Lecțiile se vor ține săp- 
tămînal și se vor desfășura după 
sistemul predare-seminar.

Conducerea grupului nr. 1 de șan
tiere — ne spune tov. ing. Gheor
ghe Mihalca — a căutat . ca în ac
țiunea de ridicare a calificării să 
folosească forme variate. La Uni
versitatea populară din Baia Mare 
au loc din două în două săptămîni 
programe dedicate constructori
lor. Folosim prilejul pentru a pre
zenta în cadrul unor conferințe cele 
mai noi și mai importante realizări 
în domeniul construcțiilor, modul de 
aplicare a unor metode avansate de 
lucru etc. Prin grija trustului regio
nal de construcții și a consiliului 
sindical regional, de fiecare dată se 
prezintă filme documentare, diafil- 
me, fotografii și diferite grafice, 
.are contribuie la înțelegerea _ mai 

completă a unor probleme. Printre 
documentarele recent prezentate a- 
mintim : „Executarea lucrărilor de 
construcții cu ajutorul cofrajelor 
glisante“, „Panourile mari în con
strucția locuințelor“, „Utilizarea 
cofrajelor de inventar din dur-alu- 
miniu“ etc.

O altă acțiune întreprinsă de noi 
în scopul ridicării calificării oame
nilor este procurarea unor cursuri 
și broșuri, cum sînt cartea zidaru
lui, a dulgherului etc. Pe marginea 
unor asemenea cărți s-au organizat 
discuții și simpozioane. Folosim și 
apartamentul 
niza aici, ori 
nouă lucrare, 
de păreri.

Acțiunile privind ridicarea cali
ficării lucrătorilor de pe șantierul 
nostru au avut un efect pozitiv asu
pra producției. Din cele peste 700 
apartamente construite și date în 
folosință anul acesta, aproape 50 la 
sută din ele - 10 blocuri însumînd. 
331 apartamente — și 11 magazine 
cu o suprafață de peste 3 000 mp au 
fost predate cu calificativele „foar
te bine“, iar restul cu „bine“.

★

— Punerea în funcțiune a unei 
«line industriale noi, cu un proces

etalon pentru a orga- 
de cite ori începem o 
discuții si schimburi

tehnologic în întregime mecanizat 
iar în unele sectoare automatizat, 
implică probleme din cele mai se
rioase — ne spune tov. Aurel Cior- 
tea, inginer șef al Uzinei centrale 
de preparare a minereurilor din 
Baia Mare. Firește, cea a califică
rii oamenilor, îndeosebi a ridicării 
calificării, a constituit pentru con
ducerea uzinei o problemă căreia î 
s-a acordat o .mare atenție. La în
ceput am primit 67 de muncitori 
specializați în preparație — morari, 
celulari, filtrași, concasoriști etc. — 
de la exploatările miniere înveci
nate. Lor li s-au adăugat 37 de elevi, 
absolvenți ai școlii profesionale mi
niere din localitate. Cum s-ar spune 
— în afara tehnicienilor și a Ingi
nerilor — acesta a fost nucleul cu 
care am început producția.

Ce am făcut în continuare ? Pe 
lîngă muncitorii cu o bună pregătire 
profesională, am repartizat cite 1 
sau 2 oameni necalificați, care au 
lucrat permanent sub supraveghe
rea acestora. între timp am organi
zat cursuri de calificare la care au 
fost pregătiți 17 concasoriști, 8 aju
tori morari. 7 filtrași, 2 reagentari' 
etc. Am organizat în mai multe 
rînduri și demonstrații practice la. 
concasoare, morile de flotare și ce
lule. Specialiștii cu o mare expe
riență în 
au explicat 
procesului 
întrebărilor

— în domeniul calificării nu 
ne-am rezumat numai la posibilită
țile locale — precizează tov. ing. Va
sile Teodorescu. directorul uzinei. 
Să dau un exemplu. De curînd, ia 
centrala termică din uzină au fost 
montate 6 cazane tip „Vuia“ com
plet automatizate. Conducerea unor 
asemenea mecanisme complexe cere 
și o calificare corespunzătoare. Am 
chemat de la Uzinele „Vulcan“ din 
București specialiști electroniști și 
mecanici cu o mare experiență. Cu 
ajutorul lor și al altor cadre am 
creat un curs de înaltă calificare pe 
care îl urmează oamenii ce vor de
servi noile cazane.

Cît privește rezultatele acestor ac
țiuni, ele pot fi ilustrate prin cîte- 
va exemple : în luna ianuarie a.c. 
tona de minereu se prelucra în 7 
secunde. în prezent, aceeași operație 
se execută în 2,5 secunde.

prepararea minereurilor 
cu acest prilej fazele 
tehnologic,- au răspuns 
puse de muncitori, 

domeniul calificării

bibliotecă 
volume, un

cultură și artă, conducători 
centrale și ai caselor regio- 
creației populare, reprezen-
C.C. al U.T.M., ai consi-

Text : GII. ZAMFIR 
Foto : M. ANDREESCU

Campionatul republican de șah
Cea de-a 10-a rundă 
campionatului repu-a . . .. . .. ...

blican de șah desfășu
rată aseară a adus poi 
complicații - în lupta 
pentru primele locuri. 
Ghițescu a foșt învins 
de Mititelu, Radovici a 
pierdut la Günsberger, 
în timp ce Victor Cio- 
cîltea cu negrele a cîști-

gat la Partoș, rămînînd 
singurul concurent neîn- 

■ vins în turneu. O vic
torie prețioasă a obți
nut Soos în dauna lui 
Weissman. S-au termi
nat remiză partidele: Sza
bo—Nacht, Nacu—Rei
cher, Neamțu—Botez și 
Stanciu—Șuteu. Clasa-

meniul după această 
rundă are trei . lideri : 
Ciocîltea, Ghițescu și 
Soos cu cîte 7 püncte, 
care sînt urmați de 
Nacu, Radovici, Stan
ciu cu 6,5 puncte. /As
tăzi este 
Mîine se 
a 11-a.

zi de repaus, 
dispută runda

La numai cîfiva pași
(Urmare diu pag. I-a)

Este necesar ca încă de pe 
să se ia măsuri eficiente pen-

Din agenda SpartacLiadei de
întrecerile sportive din prima etapă a 

Spartachiadei de iarnă continuă să a- 
tragă numeroși tineri din comunele și 
satele regiunii București. Astfel, pînă în 
prezent, pe listele participanților din 
raionul Lehliu s-au înscris peste 3 500 
de tineri. Cu interes sînt urmările con
cursurile organizate de asociațiile spor-: 
tive Tractorul-S.M.T. Sarulești, unde au 
luat startul 150 de tineri, Libertatea- 
G.A.C. Sălcioara, Steaua-G.A.C. Lehliu- 
sat, cu peste 200 de participant, Liber- 
tatea-G.A.C. Belciugatele etc. La clubu
rile și căminele culturale din comunele 
amintite au loc, mai în fiecare după- 
amiază, interesante concursuri la șah, 
tenis de masă, trîntă și haltere.

Cu sprijinul conducerilor G.A.C., 
asociațiile sportive din raionul Lehliu 
și-au procurat, recent, peste 200 de gar
nituri de șah, 30 de haltere, 15 mese de 
tenis și alte materiale sportive. Este de 
menționat inițiativa unor elevi din 
raion care, în orele de lucru manual, 
confecționează, acum, patine, săniuțe și 
schiuri populare.

S» în raionul Călărași, întrecerile 
Spartachiadei de iarnă a tineretului se 
bucură de un deosebit interes. După 
primele zile de întreceri, pe listele par-

Campionatul masculin de șah al U.R.S.S. 
a intrat în cea de-a doua jumătate a sa, 
dar în fruntea clasamentului nu s-a produs 
nici o clarificare. Trei mari maeștri : Ghel- 
ler, Holmov și Polugaevski continuă să 
conducă la egalitate, cu 6,5 puncte. In 
mnda a 10-a. Klovan a cîștigat la Zaharov 
și Noi la Gipslis. A fost consemnată remi
za în partidele : Bronștein-Stein ; Holmov- 
Korcinoi, Furman-Gheîler, Gufeld-Poluga- 
evski.

iarnă
2 700 de tineri.ticipanților s-au înscris

Numai la asociația sportivă Gloria- 
S.M.T. Ciocănești, numărul concurenți- 
lor se ridică la 200, iar la asociația spor
tivă Zarea-G.A.C. Ceacu participă a- 
proape 150 de tineri.

Cu prilejul acestei competiții, la aso
ciația sportivă Constructorul-T.B.C.L.B. 
din Călărași, — asociație înființată de 
curînd — s-a amenajat o sală de club, 
(dotată cu jocuri de șah, masă de tenis), 
au fost procurate palete, mingi de tenis.

în majoritatea asociațiilor sportive din 
raionul Drăgănești-Vlașca, regiunea 
București, întrecerile din prima etapă a 
Spartachiadei de iarnă se află în plină 
desfășurare. Pe listele participanților în
tâlnim, acum, peste 4000 de tineri și 
tinere. Bunăoară, la asociația sportivă 
Știința-Școala medie Drăgănești-Vlașca 
se întrec, în prezent, aproape 500 de 
concurenți. Ei își dispută întâietatea la 
tenis de masă, gimnastică, trîntă, hal
tere, cros. De asemenea, numeroși ti
neri participă și la concursurile organi-, 
zale de asociațiile sportive Unirea- 
G.A.C. Crovu, Luceafărul-G.A.C. Asan 
Aga, Victoria-G.A.C. Toporu și altele. 
(De la M. Lauriari, coresp. volun
tar).

tante, 
acum 
tru organizarea în bune condiții a 
ridicării calificării în funcție de ce
rințele concrete ale producției. A- 
ceasta este o sarcină care trebuie să 
stea nemijlocit în atenția întregului 
colectiv și, în primul, rînd, a condu
cerii uzinei.

•k
Stadionul de gheată de la Innsbruck, 

tmde se vor desfășura competițiile de bo
citei și patinaj ale Olimpiadei de iarnă, a 
găzduit un concurs preolimpic de patinai 
artistic la care au participat sportive din 
Austria, Elveția, Iugoslavia, Italia și alte 
țări. Pe primul Ioc s-a clasat tînăra patina
toare austriacă Ueberlacher 
puncte.

cu 1158,3

intemațio- 
P. Polone

*
Au luat sfîrsit campionatele 

nale de tenis de masă ale R. 
desfășurate la Varșovia. Un frumos succes
au repurtai tinerii jucători romîni Bodea- 
Sentivani. învingător; în proba sie dublu. 
Ei au învins în finală cu 3--2 (21 — 12: 
17—21 : 15—2) : 21-17 ; 21—10) cupb.il 
polonez Kalinski-Kusinski La simplu mas
culin, victoria a revenit lui Lemke (R.D.G.)

care a dispus cu 3—0 de suedezul Bengs- 
ton. Titlul la feminin a fost cîștigat de 
Eva Foeldy (R.P.U.), învingătoare cu 3—0 
în fata colegei sale Heiritis.

*
Învingîndu-l la puncte pe Mimoun Ben

. Aii, pugilistul finlandez Risto Luukkonen. 
a devenit campion al Europei la cat. cocoș. 
Acesta este cel de-al doilea titlu european 
care-1 cîștigă Luukkonen în decursul ca
rierei salo sportive. ÉI a fost în 1959 și 
campion al cat. muscă.

★
Echipa S.C. Tesenice, campioană de ho

chei pe gheată a Iugoslaviei, a susținut pe 
teren propriu un meci amical cu Campioa
na Austriei, A.C. 
mărit de 5 000 de 
la egalitate : 2—2

Klagenfurt. Meciul, ur- 
spectatorî, s-a terminat 
(1-0 ; 0—1 ; 1—1).
★

Turneul international de fotbal din 
R D Vietnam a continuat cii disputarea 
meciurilor din cadrul sferturilor de finală. 
Iată rezultatele înregistrate : T.S.K A Mos
cova—Legia Varșovia 2—0 (1—0); Honvéd • 
Budapesta—Steaua București 4—3. (1—3);. 
Dubla Praga—Selecționata din R.P.D. Co
reeana 7—0 (5—0) ; Partizan Tirana—Vor- 
.waerts Berlin 2—0 (1—Oh

MOSCOVA 10 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 9 decembrie, 
N. S. I-Irușciov, prim-secretar al 
C.C. al P.C.U.S., a prezentat în ca
drul Plenarei C.C. al P.C.U.S. rapor
tul „Dezvoltarea rapidă a industriei., de fosforit. Pentru 
chimice,—- condiție fundamentală’, 
pentru creșterea producției agricole 
și a bunăstării poporului“.

Trecînd în revistă realizările 
U.R.S.S. în domeniul economiei, vor
bitorul a arătat că în ultimii 10 ani 
producția globală a industriei a 
crescut de 2,7 ori. Aproape de 2 ori 
a sporit productivitatea muncii. 
S-au construit 8 500 de noi între
prinderi mari. Avem cu ce să ne 
mîndrim, avem de ce să ne bucurăm, 
a declarat N. S. Hrușciov. El a ci
tat date comparative 
principalelor tipuri de 
dustriale în ultimii .10 
parație cu anul 1953, 
crescut după cum urmează : la oțel 
— de 2,1 ori, la energie electrică — 
de 3,1 ori, la țiței — de 3.9 ori, la 
îngrășăminte minerale — de 2,9 ori, 
la încălțăminte din piele — de 1,9 
ori. S-a vîndut de 5,2 ori mai multă 
mobilă, de 17 ori mai multe frigi
dere și televizoare. Creșterea ra
pidă a producției sociale a asigu
rat sporirea de 2,3 ori a venitului 
național în ultimii zece ani. Venitu
rile reale ale oamenilor muncii (cal
culate pe fiecare lucrător) au cres
cut cu 61 la sută.

Vorbitorul a arătat că cu toată 
creșterea fondului de cereale față de 
trecut, anul acesta, din cauza con
dițiilor climaterice nefavorabile, 
producția de cereale și în special de 
grîu a fost insuficientă, din care 
cauză a fost necesar să se achizițio
neze o anumită cantitate de cereale 
din străinătate.

El a subliniat că crearea unei a- 
griculturi intensive este problema 
fundamentală a dezvoltării agricul
turii în vederea sporirii substanțiale 
a producției agricole globale în anii 
următori.

Referindu-se la cauzele pentru 
care partidul acordă o deosebită a- 
tenție industriei chimice, vorbitorul 
a subliniat că „aceasta este una din 
principalele probleme legate de 
căile și mijloacele cele mai rațio
nale de creare a bazei tehnico-ma- 
teriale a comunismului“. „Industria 
chimică este promovată acum pe 
primul plan în economia națională, 
deoarece folosirea produselor chi
mice și a materialelor sintetice oferă 
posibilitatea înfăptuirii unor trans
formări calitative, radicale în prin
cipalele sfere ale producției mate
riale“.

Vorbitorul a acordat o deosebită 
atenție importanței dezvoltării in
dustriei chimice pentru agricultură. 
„Nu voi exagera dacă voi spune, a 
remarcat N. S. Hrușciov, că paralel 
cu mecanizarea, introducerea chi
miei înseamnă o revoluție în agri
cultură, deschide calea spre realiza
rea celei mai înalte .productivități a 
muncii“.

Raportorul a caracterizat ca 
fiind fără precedent în practica 
mondială planurile dezvoltării in
dustriei chimice sovietice stabilite 
pentru următorii șapte ani. Suma 
globală a investițiilor pentru dezvol
tarea industriei chimice și chimiza
rea complexă a agriculturii va de
păși 42 miliarde de ruble.

Referindu-se la sarcinile esențiale 
ale dezvoltării industriei chimice, 
vorbitorul a subliniat că „în șapte 
ani trebuie construite aproximativ 
200 de întreprinderi și reconstruite 
peste 500 de întreprinderi existente“. 
El a relatat, referindu-se la calcule
le economiștilor, că în această pe
rioadă volumul producției industriei 
chimice va crește de 3—3,3 ori.

„Discutăm, tovarăși, a spus N. S. 
Hrușciov, un amplu program al creș
terii producției de îngrășăminte mi
nerale. înfăptuirea acestui program 
va necesita cîțiva ani. Partidul își 
va îndrepta eforturile pentru ca în- 
tr-un timp scurt să se construiască 
zeci de uzine noi, să se dezvolte baza 
de materii prime a industriei chi
mice“.

Raportorul a arătat că totodată 
trebuie să existe preocuparea de a 
valorifica cît mai eficient fiecare 
tonă, fiecare kilogram de îngră
șăminte minerale. De aceea, în mo
mentul de față sarcina folosirii mai 
eficiente a îngrășămintelor este una 
din cele mai importante în lupta 
pentru sporirea producției de cerea
le și alte produse agricole. El și-a 
exprimat speranța că încă în anul 
viitor în țară se vor obține rezultate 
importante. Cu ajutorul celor 7 mi
lioane tone îngrășăminte care vor fi 
repartizate pentru recolta din 1964 
pot fi obținute suplimentar 14—20 
milioane tone cereale.

Vorbitorul a atras în continuare a- 
tenția că „cointeresarea materială a 
fost și rămîne unul din cei mai im
portanți stimulenți în obținerea unor 
recolte bogate cu o cheltuială de 
muncă mai redusă“.

Referindu-se la agricultura iriga
tă, raportorul a comunicat că „în anii 
următori în republicile din Asia Cen
trală și în Kazahstan, în R.S.F.S.R., 
în R.S.S. Ucraineană și în R.S.S. 
Moldovenească vor putea fi valorifi
cate suplimentar prin irigare 
2 800 000 ha de noi pămînturi". „Tre
buie să găsim posibilitatea de a ob
ține de pe pămînturile irigate apro
ximativ 2 miliarde puduri cereale 
îndeosebi orez, porumb șî grîu de 
toamnă. Acesta va fi un bun fond 
de asigurare, o garanție sigură că se 
va obține o anumită cantitate de ce
reale, independent de condițiile cli
materice“.

N. S. Hrușciov a spus că pentru 
producția de cereale și alte produse 
la nivelul prevăzut, pentru anul 
1970 sînt necesare 70—80 milioane 
tone îngrășăminte minerale. ..Pen
tru a ridica Droductia de îngrășă
minte Ia un asemenea volum este 
necesar să sporim capacitatea uzine
lor în funcțiune cu aproximativ 20 
milioane tone și în acest scop vor

ale creșterii 
produse in- 
ani. în com- 
producția a

tărirea colaborării în acest dome
niu cu celelalte țări socialiste, 
a declarat vorbitorul. O contribuție 
prețioasă la dezvoltarea industriei 
noastre - chimice au adus-o. oa
menii de ■ știință, proiectanții, in
ginerii și muncitorii din Ceho- . 
slovacia, R. D. Germană, Polonia, 
Romînia, Ungaria și Bulgaria. Volu
mul livrărilor de utilaje pentru in
dustria chimică din aceste țări a 
crescut în primii cinci ani ai septé- 
naiului de aproximativ 9 ori. Potri- 
vit aprecierilor preliminare,■ volumtiT / 
livrărilor de aceste utilaje din țările 
C.A.È.R. va putea totaliza în inter- ... 
valul 1964—1970 aproximativ 1 mi- 
Hard de ruble'“. în numele Comite- , 
tulul Central a! P.C.U.S. și al .guver- ; 
nului sovietic, N. S. Hrușciov a ex
primat mulțumiri călduroase parti
delor frățești, conducerii acestor par- ■ 
tide, muncitorilor și specialiștilor din 
țările socialiste frățești pentru cola
borarea cu U.R.S.S. în domeniul • 
dezvoltării industriei chimice.

în continuare raportorul a arătat 
că „organizarea construcției de în
treprinderi chimice și completarea 
lor cu utilaje trebuie îmbunătățite 
radical“. Subliniind că volumul in
vestițiilor în industria chimică a 
crescut după plenara din mai 1958 
de peste 3 ori. el a spus că din mij
loacele alocate în ultimii cinci ani in 
cadrul planului pentru dezvolta
rea industriei chimice, aproximativ

trebui construite încă 55 uzine, in
clusiv 28 pentru îngrășăminte azo- 
toase, 19 pentru îngrășăminte fosfa- 
tice, 6 mine de potasiu și două în
treprinderi pentru producția făinei 
„ -------- 1 aceste scopuri,
potrivit calculelor aproximative, vor 
fi necesare aproximativ 4,5 miliarde 
ruble“.

Vorbitorul a subliniat că se proiec
tează un vast program al. producției 
de îngrășăminte minerale, ierbicide, 
substanțe chimice toxi.ee „în confor
mitate cu cerințele științei“. „Pro
ducția de îngrășăminte., minerale 
constituie baza hotărîtoare a avîn- 
tului continuu al agriculturii“.

Raportorul a caracterizat apoi cele 
două etape ale programului produc
ției de îngrășăminte.

— Prima etapă — asigurarea ne
cesităților agriculturii, ținîndu-se 
seama^ de îndeplinirea sarcinilor de 
plan în domeniul producției agri
cole pînă în anul 1970. A doua etapă 
—- pînă în anul 1980.

Primul secretar al C.C. al P.C.U.S. 
a comunicat că pînă în anul 1980 
U.R.S.S. va trebui să producă 150— 
170 milioane tone de îngrășăminte. 
„Țara noastră, a declarat el, dispune 
d.e toate cele necesare pentru spo- 
r'1lea„ simțitoare a producției de în
grășăminte minerale. în ce privește 
rezervele de fosforite, de minereuri 
potașice, de sulf în stare nativă, de 
gaze naturale și de gaze produs se- 700 000 000 de ruble au rămas nefO' 
cundar, ne situăm 
frunte în' lume“.

Raportorul a 
științifice să-și . _____ r ______
rile in domeniul realizării unor pre
parate chimice noi, mai eficiente și 
mai ieftine pentru combaterea bu
ruienilor.

Șeful guvernului sovietic a scos 
în evidență rolul deosebit al chimiei 
în creșterea animalelor. El a subli
niat că prin îmbogățirea corespun
zătoare a nutrețurilor cu uncie 
adausuri chimice pot fi reduse sim
țitor cheltuielile pe unitatea de pro
dus. poate fi sporită eficacitatea fo
losirii nutrețurilor.

Raportorul a prezentat spre 
examinare plenarei propunerea de 
a se crea pe viitor o organi
zație de stat specializată — organi
zația unională „Soiuzselhozhimia“ 
după modelul organizației „Soiuzsel- 
hoztehnika“, dînd în seama aces
tei organizații toate sarcinile legate 
de chimizarea largă a agriculturii.

„Cînd vorbim astăzi de amploarea 
gigantică a construcției de obiective 
ale industriei chimice din țara noas
tră, a subliniat vorbitorul, avem în 
vedere, în primul rînd. sporirea pro
ducției de îngrășăminte, minerale 
pentru agricultură, pentru creșterea 
în felul acesta în mod hotărit a 
producției de produse alimentare“. 
Arătînd că în anii următori va tre
bui sporită considerabil producția 
de îmbrăcăminte și încălțăminte, el 
a subliniat că producția de fibre 
chimice va trebui să ajungă în anul 
1970 la aproximativ 1 350 000 tone 
Totodată, ponderea fibrelor chimice 
în balanța materiilor prime textile 
a țării va crește în acest timp la 
38,5 la sută.

Dezvoltarea industriei pieilor ar
tificiale și a materialelor plastice va 
da posibilitatea sporirii în anul 1970 
a producției de încălțăminte la 640 
milioane de perechi, adică cu 41 la 
sută în comparație cu anul curent.

Vorbitorul a arătat că în industria 
chimică și în acele ramuri ale in
dustriei ușoare care vor fabrica bu
nuri de larg consum cu folosirea 
materialelor artificiale trebuie in
vestite pînă in anul 1970 peste 11 
miliarde ruble. Pentru anul 1970 
în U.R.S.S. se prevede o producție 
de 3 500 000—4 000 000 tone de mase 
plastice și rășini sintetice, adică de 
7 ori mai mult decît se produc în 
prezent.

N. S. Hrușciov a arătat că „avan
tajele cele mai mari se obțin prin 
folosirea maselor plastice în loc de 
metale neferoase în industria elec
trotehnică, în construcțiile de ma
șini pentru industria chimică și pe
trolieră, precum și în construcții“.

„Industrializarea continuă, redu
cerea termenelor și a prețului de 
cost în construcții, a subliniat vor
bitorul, vor depinde într-o măsură 
considerabilă de locul pe care pro
dusele chimice îl vor ocupa în con
strucții și mai ales în industria ma
terialelor de construcții“. El a ca
racterizat construcțiile de mașini 
pentru industria chimică drept una 
din principalele probleme ale pro
gramului creșterii accelerate a in
dustriei chimice. După plenara din . _____„
mai 1958 a C.C. al P.C.U.S. a sporit Comitetului Central al P.C.U.SÏ 
producția de utilaje pentru indus
tria chimică, s-a întărit baza de cer
cetări științifice și de proiectări a 
construcțiilor de mașini pentru in
dustria chimică, a crescut de peste 
două ori numărul inginerilor șl teh
nicienilor folosiți în această ramură 
a industriei. Potrivit calculelor e- 
fectuate de specialiști, producția de 
utilaj chimic va trebui să fie spori
tă (ținînd seama de nevoile altor 
ramuri ale economiei naționale) de 
aproximativ 4 ori.

„Dezvoltarea continuă a producției 
de utilaje în uzinele țării nu numai 
că nu exclude, ci presupune în-

pe un loc de

cerut instituțiilor 
intensifice cercetă-

losite.
„Știința este chemată să aibă un 

rol excepțional în crearea unei in
dustrii chimice moderne și puterni
ce1. a subliniat primul secretar al 
C.C. al P.C.U.S. „în domeniul chi
miei. mai mult ca în orice alt dome- ’ 
niu. cercetările științifice și produc
ția trebuie să meargă în permanen
tă mină în mînă. El a arătat că este 
necesară o mai bună organizare a 
pregătirii inginerilor, tehnicienilor și 
cercetătorilor științifici pentru in- ' 
dustria chimică, precum și de cadre 
de muncitori calificați.

Raportorul a relevat că „venitul ■ 
global net de pe urma măsurilor in 
domeniul chimizării industriei și a- 
griculturii va totaliza în apii r 
1964—1970 aproape 57 000 000 000 ru
ble față de 42 000 000 000 ruble cît 
vor însuma investițiile în aceeași pe
rioadă. Prin urmare, toate' cheltuie
lile făcute în 7 ani, pentru dezvol
tarea industriei chimice, nu au- • 
mai că se vor amortiza, ci vor 
aduce țării un beneficiu de apro
ximativ 15 000 000 000 ruble“.

Adresîndu-se participanților la 
plenară, raportorul a spus-. „Dez
voltarea industriei chimice trebuie 
să fie o cauză a întregului partid, a 
■întregului popor“. . ■ . .

..Măsurile proiectate de partid • 
pentru dezvoltarea continuă a eco
nomiei și ridicarea bunăstării po
porului se bucură de un larg ecou •. 
și de sprijinul fierbinte al oameni-, 
lor sovietici“. „Succesele Uniunii So- . 
vietice in construirea comunismului ' 
bucură pe toți prietenii noștri“ — a 
spus N. S Hrușciov.

Vorbitorul a relevat că Uniunea 
Sovietică, dezvoltinçl pe toate căile 
legăturile economice și colaborarea 
cu țările socialiste frățești, se pro
nunță și pentru 'lărgirea relațiilor 
comerciale cu țările capitaliste. 
„Vom plasa bucuroși comenzi fir
melor din aceste țări pentru un in- 
treg complex de uzine chimice și 
pentru o serie de alte întreprinderi 
și le vom achita aceste comenzi con
form contractelor încheiate“.

Primul secretai’ al C.C. al 
P.C.U.S. arată că, în perioada con
strucției socialiste și comuniste, co- . 
muniștii din Uniunea Sovietică, din 
țările socialiste frățești își demon- . 
strează priceperea de a aplica în 
mod just marxism-leninismul. de a 
acționa cu spirit revoluționar, în ; 
primul rînd pe frontul construcției . 
economice.

„Realizările noastre în construirea 
comunismului arată oamenilor mun- 
cii din toate țările ce este în stare .. 
să înfăptuiască clasa muncitoare,. 5. 
poporul muncitor, care a luat pu- 

. terea în mîinile sale“, a spus vorbi
torul. „Cu cît mai puternică va fi e- 
conomia Uniunii Sovietice, a tuturor 
țărilor socialiste, cu atît mai evident ; 
vor apare avantajele orînduirii so
cialiste, cu atît mai mare va fi în- 
rîurirea lor însuflețitoare, revoluțio- 
narizatoare asupra minților și inimi
lor oamenilor muncii din întreaga ■ 
lume, asupra conștiinței popoarelor 
care s-au eliberat și a popoarelor ■ 
care luptă pentru eliberarea lor na
țională și pășesc pe calea construi
rii unei vieți noi“.

In încheierea raportului, N. S. ■■ 
Hrușciov a exprimat convingerea ;

. că S 
„organele de partid care se ocupă de -. 
problemele industriale vor conduce 
cu pricepere colectivele uzinelor și 
fabricilor, șantierelor, organizațiilor 
de cercetări științifice și proiectări, •> 
vor ști să înfăptuiască hotărîrile 
partidului și să asigure îndeplinirea 
planurilor de dezvoltare industrială".

☆
MOSCOVA 10 (Agerpres). — La 

10 decembrie 1963. plenara Comi
tetului Central al P.C.U.S. și-a con
tinuat lucrările.

în cadrul plenarei au început dis
cuții pe marginea raportului pre
zentat de N. S. Hrușciov.

Ședința Comisiei permanente C.A.E.R. 
pentru energia electrică

MOSCOVA 10 (Agerpres). — La 
Moscova a avut loc ședința or
dinară a Comisiei permanente 
C.A.E.R. pentru energie electrică, la 
care au participat delegații din R P. 
Bulgaria, R.S. Cehoslovacă. R.D. 
Germană. R. P. Polonă, R. P. Ro
mînă, R. P. Ungară și U.R.S.S.

La lucrările ședinței au parti
cipat.. în calitate de observatori 
reprezentanți ai R.P.D. Coreene.

Comisia a adoptat o serie de mă
suri menite să contribuie la tra-

ducerea în viață a hotărîrțlor celei 
de-a XVIII-a. sesiuni a Consiliului 
și a celei de-a. IX-a ședințe a Co
mitetului executiv al consiliului, 
îndeosebi în ce privește coordona
rea planurilor de dezvoltare a e- 
nergeticii pe perioada 1966-1970.

Comisia a aprobat planul său de 
activitate, pe anul 1964 și a exami
nat o serie de alte, probleme.

. Ședința s-a desfășurat într-o at
mosferă de prietenie și înțelegere 
reciprocă.

s

cupb.il
toxi.ee
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Festivitățile consacrate proclamării

Adoptarea rezoluției privind folosirea 
în scopuri pașnice a resurselor care ar deveni 

disponibile în urma dezarmării
NEW YORK 10 (Agerpres). — Co

mitetul nr. 2 pentru problemele e- 
conomice și financiare al Adunării 
Generale a O.N.U. a adoptat în u- 
nanimitate proiectul comun de re
zoluție al Nigeriei, Uniunii Sovie
tice și S.U.A. privind folosirea 
în scopuri pașnice a resurselor ca
re ar urma să devină disponibile 
prin înfăptuirea dezarmării. Acest 
proiect de rezoluție a fost elaborat 
în urma contopirii celor două pro
iecte de rezoluție separate în a- 
ceastă problemă — nigerian și 
sovieto-american.

în rezoluție se exprimă speranța 
că guvernele tuturor statelor vor 
depune 
vederea

vind dezarmarea generală și tota
lă. Rezoluția aprobă hotărîrea 
Consiliului Economic și Social, a 
organelor specializate ale O.N.U. și 
măsurile diferitelor guverne în
dreptate spre studierea practică 
a urmărilor economice și sociale, 
ale dezarmării și a posibilităților 
de a acorda ajutor țărilor în curs 
de dezvoltare.

★

tutelă al O.N.U. a 
de voturi pentru și 

(Anglia), hotă-

și mai multe eforturi în 
realizării unui acord pri-

Comitetul de 
adoptat, cu 95 
unul împotrivă 
rîrea privind crearea unui Comitet
special format din cinci state — 
membre ale O.N.U. — pentru exa
minarea în continuare a. problemei 
Omanului.

a colonialiștilor

Vizita ministrului de externe 
al R. P, Romîne în Austria

BUDAPESTA 10 
tul Agerpres 
decembrie a sosit 
în drum spre* Viena, 
cerilor externe al 
Corneliu Mănescu.

în gara Keleti el a fost întîmpi- 
nat de Peter Jănos, 
cerilor externe al R. P. Ungare, de 
Jakus Jenö, director în Ministerul 
Afacerilor Externe, și alți funcțio
nari superiori ai Ministerului Afa
cerilor Externe al R.P. Ungare. Au 
fost prezență Mihail Roșianu, amba
sadorul R. P. - 
și membri ai

— Coresponden- 
ti-ansmite : La 10 

la Budapesta, 
ministrul afa- 
R. P. Romîne,

ministrul afa-

Romîne Ia Budapesta, 
ambasadei.
A

Corespondentul A-VIENA 10.
gerpres, St. Deju,. transmite : Marți 
seara a sosit la Viena ministrul a-

facerilor externe al R. P. Romîne, 
Corneliu Mănescu, cu soția, care 
face o vizită în Austria la invitația 
ministrului afacerilor externe al 
Austriei, dr. Bruno Kreisky.

La sosirea în Gara de Vest din 
Viena, împodobită cu flori și drape
lele de stat ale R. P. Romîne și Re
publicii Federale Austria, Corneliu 
Mănescu a fost salutat de ministrul 
afacerilor externe al Austriei, dr. 
Bruno Kreisky, și soția, secretarul 
de stat Ludwig Steiner, ambasado
rul Austriei la București, Paul 
Wetzler. funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe. Au 
fost de față membri ai Ambasadei 
R. P. Romîne la Viena.

Cu același tren a sosit la Viena 
jng. Mircea Ocheană, ambasadorul 
R. P. Romîne în Austria.

Incîieierea Seminarului /zRelațiiîe internaționale
și pacea în lumea întreagă77

INMINJREA PREMIULUI NOBEL 
PENTRU PACE LUI LINUS PAULING

NEW Y7ÖRK 10 (Agerpres). — Că
pitanul Enrique Galvao a luat cuvîn
tul în Comitetul de tutelă al Adună
rii Generale a O.N.U. îp calitate de 
petiționar din partea coloniilor por
tugheze. Galvao cunoaște situația 
din coloniile portugheze, întrucît el 
a lucrat 15 ani ca inspector general 
al teritoriilor de sub conducerea 
portugheză.

Așa-numitele provincii de peste 
mări ale Portugaliei sînt colonii în 
cel mai rău sens al acestui cuvînt, 
a declarat Galvao. Tratative privind 
acordarea acestor teritorii a dreptu
lui la autonomie sau autodetermi
nare sînt posibile, dar numai în 
condițiile înlăturării regimului lui 
Salazar. Galvao și-a exprimat 
nemulțumirea pentru faptul că pu
terile occidentale îl susțin pe Sa
lazar.

Referindu-se la situația din Por
tugalia, vorbitorul a spus: „Intr-un 
anumit fel nu există diferență între 
poporul negru din Angola și poporul 
alb din Portugalia, 
portughez trăiește 
chisoare“.

Galvao a prezentat 
tutelă un plan propriu

Astăzi poporul 
într-o în-

Comitetului de 
prin care
☆

NEW YORK 10 (Agerpres). — Co
mitetul pentru problemele economi
ce și financiare al Adunării Gene
rale a O.N.U. a adoptat un proiect 
de rezoluție cu privire la lărgirea 
componenței comitetelor economic și 
social, precum și a organelor auxi
liare ale Consiliului economic și so
cial al O.N.U.

Proiectul de rezoluție, prezentat 
de Algeria, Ghana, Guineea, Yemen, 
Nigeria, Senegal, Tanganica și Tu
nis a fost adoptat cu 81 voturi pen- 
trii și o abținere» (Franța).

Comitetul politic special al Adu
nării Generale a O.N.U. a primit din

preconizează să se acorde dreptul 
popoarelor din coloniile portugheze 
din Africa de a se pronunța asupra 
formei de guvernare pe care o pre
feră.

NEW YORK 10 (Agerpres). — 
Consiliul de Securitate al O.N.U. a 
continuat la 9 decembrie examinarea 
problemei situației din teritoriile a- 
flate sub dominația colonială a Por
tugaliei. La această ' ședință au fost 
invitați reprezentanți ai Madagas
carului, Tunisiei, Portugaliei, Libe
riei și statului Sierra Leone. Minis
trul afacerilor externe al Portuga
liei, Alberto Nogueira, care a luat 
primul cuvîntul, a pretins că Con
siliul n-ar avea competența de a 
examina situația din teritoriile afla
te sub dominația portugheză.

Delegatul Ghanei a demascat pla
nurile guvernului Salazar care au ca 
scop de a permanentiza dominația 
colonială a Portugaliei.

Mongi Slim, ministru de externe 
al Tunisiei, a citat o serie de date 
concrete care atestă că acțiunile re
presive ale colonialiștilor portughezi 
în teritoriile africane, aflate sub do
minația lor, reprezintă 
primejdie pentru pace.

■Ar

partea unui număr de 38 
fricane, asiatice și latino 
un proiect de rezoluție cerînd secre
tarului general al O.N.U. „să caute 
căile și mijloacele pentru a acorda 
ajutor și asistență, prin intermediul 
instituțiilor internaționale competen
te, familiilor tuturor persoanelor 
persecutate în Republica Sud-Afri- 
cană, din cauza opoziției lor la poli
tica de apartheid“. Proiectul de re
zoluție invită, de asemenea, statele 
membre ale organizațiilor interna
ționale să contribuie la fondurile 
necesare pentru acest ajutor.

DELHI 10 (Agerpres). — La Delhi 
s-au încheiat lucrările Seminarului 
„Relațiile internaționale și pacea în 
lumea întreagă“.

în documentele adoptate la acest 
seminar se exprimă convingerea că 
dezarmarea generală și totală este 
singura cale pentru crearea unei 
lumi fără războaie. Salutînd Trata
tul de la Moscova, ca un pas impor
tant pe calea spre dezarmare și 
pace, participanții la seminar cer 
completarea lui. printr-un acord cu 
privire la interzicerea experiențelor 
nucleare subterane. Totodată, în do
cumente se cere încetarea completă 
a producției de arme nucleare, crea
rea de zone denuclearizate, încheie
rea unui pact de neagresiune între 
țările N.A.T.O. și statele participante 
la Tratatul de la Varșovia.

în documente se arată necesitatea

rezolvării problemei germane, pe 
baza recunoașterii existenței celor 
două state suverane, precum și ne
cesitatea lichidării bazelor militare 
pe teritorii străine.

Participanții la seminar salută so
lidaritatea și colaborarea crescîndă 
dintre țările afro-asiatice indepen
dente și cer să se acorde sprijin po
poarelor din Africa, Asia și America 
Latină care luptă pentru indepen
dență.

în documente este condamnată 
discriminarea sub toate formele ei 
și, în special, acțiunile autorități
lor Republicii Sud-Africane și 
ale colonialiștilor portughezi, tot
odată se fac recomandări pentru 
convocarea în India a unei întîl- 
niri mondiale a reprezentanților 
tuturor organizațiilor care luptă 
pentru pace.

OSLO 10 (Agerpres). — în sala 
de festivități a Universității din 
Oslo a avut loc, la 10 decembrie, 
ceremonia înmînării Premiului No
bel pentru Pace pe anul 1962 cunos
cutului om de știință american și 
luptător pentru pace dr. Linus 
Pauling, și a Premiului Nobel pen
tru Pace pe anul 1963 Comitetului 
Internațional al Crucii roșii și Ligii 
Societăților de Cruce roșie. La festi
vități au participat regele Olav al 
V-lea, membri ai Cabinetului nor
vegian, ai Corpului diplomatic, oa
meni de știință și artă.

Luînd cuvîntul cu acest prilej, 
Gunnar Jahn, președintele Comite
tului Nobel de pe lîngă Storting 
(parlamentul norvegian) a caracteri
zat pe Linus Pauling ca pe un emi
nent luptător pentru pace care a 
adus o contribuție, deosebită la lupta 
pentru interzicerea experiențelor cu 
arma nucleară și la consolidarea 
păcii. Vorbitorul a subliniat marea 
însemnătate a Tratatului de ,1a 
Moscova privitor la interzicerea 
parțială a experiențelor nucleare.

Primind medalia și diploma de 
laureat al Premiului Nobel pentru 
Pace pe anul 1962 dr. Linus Pauling 
a declarat : „Acest premiu nu îmi 
aparține numai mie ci tuturor celor 
care și-au adus și își aduc contribu
ția la lupta pentru pace, pentru de
zarmarea generală“.

independentei
ZANZIBAR 10 (Agerpres). — Pe 

harta politică a Africii a apărut un 
nou stat independent — Zanzibarul.

Exact la miezul nopții de 9 spre 10 
decembrie, de pe clădirea denumită 
„Casa Minunilor" din Zanzibar, unde 
a fost stabilit sediul guvernului, a 
fost coborît steagul englez. în acla
mațiile .entuziaste ale zecilor de mii 
de locuitori ai capitalei, care au ți
nut să participe la această solemni
tate, deasupra clădirii a fost înăl
țat steagul național al Zanzibarului 
independent.

Primul ministru al Zanzibarului, 
Shaik Mohammed Shamte Hamid, a

Zanzibarului
declarat că politica internă a guvetĂ. 
nului său va urmări dezvoltarea e- 
conomică a țării, în special extinde
rea agriculturii și că în prezent este 
în curs de elaborare un plan trienal 
de dezvoltare economică a țării.

Referindu-se la politica externă a 
Zanzibarului, primul ministru a ară
tat că țara sa este interesată în sta
bilirea de relații bune cu alte țări, 
și că va urma o politică de neanga- 
jare. „Principala noastră sarcină 
este de a depune, toate eforturile 
pentru creșterea nivelului de trai al 
poporului nostru și pentru lichida
rea analfabetismului“, a spus el.

o serioasă

de țări a- 
americane

Presa greacă despre retragerea lui Karamanlis 
din viața politică

ATENA 10. — Corespondentul
Agerpres, Al. Gheorghiu, transmite: 
După cum s-a mai anunțat, fostul 
premier al Greciei C. Karamanlis, 
liderul partidului Uniunea Națională 
Radicală (E.R.E.), a plecat luni după- 
amiază în mod precipitat la Paris, 
înainte de a părăsi Atena, el a adre
sat deputaților E.R.E. o scrisoare în 
care a anunțat că se retrage din via
ța politică, desemnîndu-1 pe P. Ka
nellopoulos, fost vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, ca lider al 
partidului E.R.E.

Hotărîrea neașteptată a lui Ka
ramanlis, care, după opt ani de gu
vernare neîntreruptă a părăsit viața 
politică a Greciei, este larg comen
tată de cercurile politice și de pre
să, care o consideră înainte de toate 
ca o expresie a crizei serioase ce 
macină partidul E.R.E.

Presa E.R.E. nu-și ascunde neli
niștea față de această „evoluție dra
matică și neașteptată în situația po
litică“, după cum o califică ziarul 
„Akropolis“. Același ziar scrie în- 
tr-un editorial că partidul E.R.E. se 
află în fața unor mari dificultăți, 
în primul rînd, pentru că a suferit 
un eșec politic îri ultimele alegeri, 
iar apoi pentru că liderul său s-a re
tras din viața politică și din guvern, 
ca urmare a întăririi forțelor politi
cii opuse acestui partid.

In general, se consideră că retra
gerea lui Karamanlis din viața poli
tică confirmă și accentuează înfrîn- 
gerea suferită de E.R.E. în alegeri
le din 3 noiembrie și constituie o 
mărturie a neputinței politicienilor 
de dreapta de a acționa în condițiile 
create după consultarea electorală.

Prima etapă a
de la

„maratonului nr 
Bruxelles

2««

LAOS
Un nou atentat la Vientiane, anun

țat de agențiile de'presă, vine să 
confirme atmosfera de instabilitate 
și încordare care domnește în Laos. 
Colonelul Leu.ang, unul din principa
lii conducători ai forțelor neutraliste 
ale prințului Suvanna Fumma, a fost 
asasinat. Leuang. subliniază agenția 
France Presse, era considerat ca un 
adept ferm al liniei neutraliste. Nu 
este lipsit de semnificație nici amă
nuntul că el a fost arestat cu un an 
în urmă de poliția grupării de dreap
ta și nu a fost eliberat decît după 
intervenția energică a primului 
ministru și a altor personalități.

Evoluția evenimentelor din Laos 
arată că liniștea nu a fost încă 
restabilită și că mai sînt piedici se
rioase în calea spre unitatea națio
nală și pace. Aceasta, în ciuda efor
turilor poporului laoțian și ale for
țelor iubitoare de pace din întreaga 
lume, eforturi concretizate în înche
ierea de acorduri la nivel interna
țional menite să ducă la reglemen
tarea problemei laoțiene.

Istoricul mai recent al evenimen
telor din Laos își are începutul în 
anul 1954 cînd, la conferința de la 
Geneva, au fost semnate acordurile 
pentru restabilirea păcii în Indo
china. Aplicarea acestor acorduri 
n-a fost respectată de către cercu
rile de dreapta din Laos. Prezența 
de personal și material militar a- 
merican n-a fost, de asemenea, de 
natură să ducă la stabilizarea situa
ției în această țară. Evoluția eve
nimentelor din Laos a necesi
tat convocarea, în anul 1961, 
a unei noi conferințe la Ge
neva. Această conferință a adop
tat acordul cu privire la neutralita
tea Laosuiui, prin care statele par
ticipante la conferință se angajau 
să respecte suveranitatea și neutra
litatea acestei țări. Se știe, de 
menea, că la 12 iunie 1962 a 
semnat la Khan-Hai, în Valea 
cioarelor, acordul cu privire la 
marea 
coaliție 
prințul Suvanna Fumma. cunoscut 
adept al politicii de neutralitate. 
Guvernul a inclus pe reprezentanții 
celor trei grupări politice princi
pale — gruparea de stingă (Patet 
Lao), tendința neutralists și gru
parea de dreapta. Acordul a fost 
salutat la vremea sa de. opinia pu
blică mondială ca un pas important 
în rezolvarea problemei laoțiene, ca 
un succes al luptei poporului laoțian 
pentru pace și conciliere națională.

Dar, la scurtă vreme, în Valea 
Ulcioarelor, al cărei nume a devenit

cunoscut apoi ca teatru a numeroa
se ciocniri militare, evenimentele 
s-au precipitat în direcția încordă
rii atmosferei din țară în urma ac
țiunilor dezidente ale grupării de 
dreapta condusă de generalul Fumi 
Nosavan. Situația s-a înrăutățit 
simțitor în aprilie a.c. după asasi
narea ministrului de externe Qui- 

. nim Folsena, militant activ pentru 
realizarea unui guvern de coaliție și 
stabilirea păcii. Asasinatul a fost o 
verigă dintr-un lanț de provocări 
puse la cale de forțele ostile intere
selor poporului laoțian.

La accentuarea încordării au con
tribuit în repetate rînduri acțiunile 
provocatoare ale blocului militar 
S.E.A.T.O printre care organizarea 
de manevre militare de mare anver
gură și masarea de trupe în imedi
ata apropiere a granițelor Laosuiui.

economică stabilit de guvern a în- 
tîmpinat greutăți evidente. Pe plan 
economic, îndelungații ani de război 
civil au dus la o dezorganizare a e- 
conomiei și așa destul de înapoiată, 
într-o situație grea se află agricul
tura, care este sursa principală de 
venit a poporului laoțian. Astăzi, 
pe lîngă produsele industriale, pînă 
la cele mai neînsemnate, care tre
buie importate, se simte nevoia 
importului și a unor produse agri
cole. Puterea de cumpărare a kipului 
(unitate monetară națională) a scă
zut în ultima perioadă în mod în
grijorător.
/Rezolvarea acestor probleme de

In legătură cu criza 
de guvern din Turcia

ANKARA io (Agerpres). — Pre
ședintele Turciei, Cemal Gürsel, a 
cerut liderului partidului dreptății, 
Ragip Gumuspala, să constituie un 
nou guvern de coaliție. Acesta a ac
ceptat să formeze noul guvern cu 
participarea tuturor partidelor po
litice cu excepția partidului republi
can al poporului, condus de Inönü, 
care, după cum se știe, a refuzat să 
colaboreze cu partidul dreptății.

Comentariul zilei

ase- 
fost 
Ul- 
for- 

deguvernului provizoriu 
al Laosuiui în frunte cu

Pe linia amestecului în treburile 
interne ale țării s-au situat condu
cătorii S.E.A.T.O. și la recenta re
uniune de la Bangkok a consilierilor 
militari ai acestei coaliții, unde s-a 
reafirmat intenția participanților de 
a continua să-și ofere nepoftiți 
„protecția“ asupra Laosuiui.

In prezent în Laos continuă să 
existe o situație anormală. în Valea 
Ulcioarelor trupe aparținînd diferi
telor grupări politice, se află pe 
poziții de luptă. Pînă nu de mult au 
avut loc schimburi de focuri, care 
adesea s-au transformat în conflic
te armate.

Prințul Sufanuvong, președintele 
partidului Neo Lao Haksat și vice
președinte al guvernului de coaliție, 
a cerut în repetate rînduri înlătu
rarea tuturor acelor factori care 
împiedică îndeplinirea și respecta
rea acordurilor de la Geneva și a 
propus în acest sens o serie de mă
suri concrete.

Zilele trecute postul de radio „Vo
cea Laosuiui“ a anunțat că între 
generalul Singkapo, reprezentantul 
comandamentului suprem al forțelor 
armate ale Patet Lao, și generalul 
Kong Le, comandantul unei părți a 
trupelor neutraliste, s-au desfășurat 
din nou tratative cu privire la nece
sitatea respectării acordului de înce
tare a focului și asupra stabilirii 
unor contacte între trupele celor 
două părți.

în condițiile ’de pînă acum, înde
plinirea programului de dezvoltare

Importanță vitală pentru poporul 
laoțian este posibilă 
dițiile reglementării 
prin unirea tuturor 
se pronunță pentru neutralitate și 
consolidarea independenței. Laosul 
dispune de condiții naturale priel
nice dezvoltării sale. Există întinse 
suprafețe de pămînturi fertile în 
special în bazinul fluviului Mekong. 
Aceste terenuri, ca și regiunea din 
sudul țării, cu climatul său propice 
culturilor de orez, cafea și porumb, 
sînt insuficient exploatate. Bazinul 
Mekongului reprezintă, de aseme
nea, o uriașă sursă hidroenergetică. 
La aceasta se adaugă pădurile din 
nord și bogățiile subsolului 
sînt cărbunii, minereul de 
plumbul, metalele rare etc. a 
ror exploatare ar deschide perspec
tiva creării unei industrii naționale.

Toate acestea au fost luate în 
considerație de guvernul de coaliție 
al Laosuiui în întocmirea planului 
de dezvoltare economică. Numai că 
îndeplinirea acestui plan nu se poa
te realiza fără normalizarea grab
nică a situației din țară.

Poporul laoțian dorește să trăias
că în pace. Acest lucru a fost sub- 

o dată de primul 
în timpul vizitelor sale 

serie de țări participan- 
acordurile de

numai în con- 
actualei crize, 
forțelor care

cum 
fier, 
că-

liniat încă 
ministru, 
într-o
te la acordurile de la Geneva 
pentru Laos. . El a cerut în același 
timp „să înceteze amestecul străin, 
cauză a tuturor conflictelor armate 
din țară“. Pornindu-se de la faptul 
că problemele interne ale Laosuiui 
trebuie să fie soluționate de laoțieni 
înșiși, este necesară respectarea 
strictă a acordurilor de la Geneva, 
pentru a se da posibilitatea forțelor 
patriotice din această țară să-și u- 
nească eforturile în vederea stabi
lirii păcii și creării unui Laos paș
nic, neutru și independent.

D. ȚINU

ROMA. în librăriile din Italia a 
apărut un ghid intitulat „O privire 
asupra Romîniei". Ghidul, publicat 
sub îngrijirea Asociației Italia-Romî- 
nia, cuprinde un bogat material do
cumentar fi ilustrativ privind dezvol
tarea economică și social-culturală a 
R. P. Romîne în ultimii ani. La ini
țiativa Centrului. Lombard pentru re
lații culturale cu străinătatea, la Mi
lano s-a deschis o expoziție de de
sene executate de elevi ai școlilor 
elementare din R. P. Romînă și o ex
poziție consacrată teatrului romînesc 
de marionete.

Ea 10 decembrie a sosit la Praga 
delegația de partid și guvernamenta
lă sovietică, în frunte cu Leonid 
Brejnev, membru al prezidiului C.C. 
al P.C.Ü.S., președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., pentru 
a lua parte la festivitatea organizată 
cu prilejul celei de-a 20-a aniversări 
a semnării Tratatului sovieto-cehoslo- 
vac de prietenie, asistență mutuală 
și colaborare postbelică.

Tot în legătură cu această aniver
sare, marți a sosit la Moscova o dele
gație de partid și guvernamentală 
cehoslovacă condusa de Jiri Hen- 
drych, membru al Prezidiului Comite
tului Central al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia, secretar al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia.

RIO DE JANEIRO. Ziarul „Ultima 
Hora“ a anunțat că serviciile brazi
liene de siguranță au descoperit un 
complot antiguvernamental. Printre 
cei care au pus la cale acest complot 
se află ofițeri superiori brazilieni con
duși de generalul Ignacio Rolim, co
lonelul Ardovino Barbosa, fostul șef 
al poliției din Rio de Janeiro, și dr. 

, Julio Mesquita, directorul ziarului „O 
Estado de Sao Paulo“.

CAIRO. Agenția Reuter anunță că 
șase state — R.A.U., Iugoslavia, In- 

■ dia, Ceylon, Indonezia și Etiopia — 
au căzut de acord, în principiu, în

în suspensie privind carnea 
orezul și laptelp. Agenția 
Presse precizează că marea 
tare va avea loc săptămînă viitoare, 

miniștri de

de vită,’ 
France 
înfrun-

BRUXELLES 10 (Agerpres). 
După prima zi de dezbateri, 
Bruxelles au început să se contu
reze pozițiile diferite asupra pro
blemelor înscrise pe ordinea de zi 
a întîlnirii miniștrilor agriculturii 
din cele șase state vest-europene, 
membre ale Pieței comune.

Agenția France Presse relatează 
că la doi ani după „maratonul nr. 1“, 
cum a fost denumită sesiunea din 
decembrie 1961 — ianuarie 1962 la 
care s-au stabilit principiile și pri
mele regulamente ale politicii agri
cole comune și s-a trecut la o nouă 
etapă a Pieței comune, miniștrii a- 
gricultufii. au început acum la 
Bruxelles „maratonul nr. 2“ pentru 
a încerca să soluționeze problemele Pisani, ministrul francez al agricul- 
controversate privind politica agrară.

în această săptămînă, miniștrii a- 
griculturii participă la lucrări cu ca
racter pur tehnic consacrate punerii 
la punct a trei regulamente agricole

la

cînd se vor întîlni și 
externe ai „celor șase“.

La dezbaterile de 
gațiile vest-germană 
s-au înfruntat în problema orezului. 
Pe de altă parte, delegația vest- 
germană a făcut cunoscut că nu 
poate să ia nici o poziție asupra 
punctelor litigioase ale regulamentu
lui produselor lactate, decît după ce 
va primi instrucțiuni de la Bonn. A- 
cest fapt a provocat nemulțumiri în 
rîndul participanților la dezbateri. 
„Se pierde timpul“, a declarat Edgar

luni, dele- 
și italiană

„Semne rele pentru tratativele G AIT
Sub titlul „Semne 
rele pentru runda 
Kennedy *) 
rul 
„DIE WELT 
blică o corespon
dență din Geneva, in care analizea
ză situația care s-a creat în relațiile 
dintre S.U.A., țările membre ale Pie
ței comune și ale zonei liberului 
schimb în această fază de pregătire 
a tratativelor din cadrul GATT 
(„Acordul general asupra tarifelor 
și comerțului“) pentru reducerea re
ciprocă a tarifelor vamale între 
S.U.A. și Piața comună.

„în cadrul recentei serii de trata
tive preliminare privitoare la discu
țiile ce urmează să se ducă în ca
drul GATT, în vederea reducerii 
tarifelor vamale (așa-numita „runda 
Kennedy“), s-au conturat cîteva ten
dințe noi — scrie „Die Welt“. Se face 
remarcată, atît din partea S.U.A., cît 
și din partea C.E.E. (Piața comună), 
o tendință foarte slabă de a face 
concesii. în afară de aceasta, se 
poate observa o reluare a rivali
tății între zona liberului schimb 
(E.F.T.A’.) și Piața comună. Și, în 
sfîrșit, se conturează formarea unei 
comunități de interese între E.F.T.A. 
și Statele Unite, îndreptată împotri
va Pieței comune.

Pînă la întreruperea pe timp de 
două luni a lucrărilor comisiei de 
pregătire a rundei Kennedy, nu s-a 
ajuns la nici un acord privind pro
blemele cheie, precum și cota de re
ducere liniară (proporțională) a ta
rifelor, preconizată pînă acum. Teza 
valabilă pînă astăzi, care prevedea 
o reducere liniară de 50 la sută a ta
rifelor vamale ale tuturor țărilor- 
membre ale GATT nu a fost apro
bată.

fi

Nu s-a ajuns nici 
la o înțelegere 

zto- Un articol din ziarul „Die Welt" privind eliminarea 
vest-german diferențelor ce e-

pu- ---------- xistă în tarifele
vamale ale diferi

telor țări, în special între S.U.A. și 
C.E.E. Statele Unite s-au declarat de 
acord să ducă tratative privind doar 
eliminarea tarifelor vamale celor 
mai ridicate, care depășesc 60 la sută 
(din valoarea mărfurilor respective 
— n.r.) și care sînt, cel puțin, cu o 
treime mai ridicate decît tarifele va
male ale Pieței comune ; C.E.E. ur
mărește, în schimb, o nivelare a tu
turor tarifelor vamale care depășesc 
30 la sută (din valoarea mărfurilor), 
menținîndu-se o diferență minimă, 
de 10 la sută.

Nu s-au realizat, de asemenea, 
progrese cît de cît importante în 
privința includerii problemelor a- 
grare în runda Kennedy, deși Statele 
Unite consideră această problemă o 
condiție esențială a organizării aces
tor tratative. în disputa dintre Sta
tele Unite și Piața comună, în ulti
mele săptămîni, tot mai multe terțe 
țări, în primul rînd din zona libe
rului schimb, au trecut de partea 
S.U.A. Se creează impresia că pentru 
țările membre ale E.F.T.A., princi
palul obiectiv al rundei Kennedy 
nu-1 mai constituie reducerea tarife
lor vamale americane, ci reducerea 
tarifelor vamale ale C.E.E.

Față de toate revendicările C.E.E. 
privind întocmirea planului de redu
cere a tarifelor vamale, delegația 
americană s-a bucurat de sprijinul 
colectiv sau individual al țărilor 
E.F.T.A. — Elveția, Marea Britanie, 
Suedia și Norvegia. Acest lucru s-a 
remarcat în poziția fățiș fermă a a- 
mericanilor. Față de această atitu
dine, și reprezentanți ai C.E.E. s-au 
cramponat pe pozițiile lor, astfel în- 
cît astăzi se remarcă din partea tu
turor partenerilor o tendință mult 
mai slabă de a face concesii decît 
acum un an“.

turii. „Este imposibil să se discute 
regulamentul asupra produselor lac
tate, atît timp cît delegația vest- 
germană nu are instrucțiuni“, a 
adăugat Pisani.

A
„Nici în cea de-a doua zi a Con- 

ferinței-maraton de la Bruxelles mi
niștrii agriculturii ai țărilor Pieței 
comune (C.E.E.) nu au înaintat nici 
un pas“ — transmite agenția vest- 
germană de știri D.P.A. Potrivit a- 
genției, în cursul discuțiilor consa
crate punerii la punct a regulamen
tului privitor la carnea de vită nu 
au fost făcute nici un fel de pro
grese. Unul din membrii delegației 
vest-germane a declarat ziariștilor 
în timpul unei pauze : „Nu este ni
mic nou de anunțat“.

în cercurile Pieței comune, rela
tează corespondentul din Bruxelles 
al agenției D.P.A., se vorbește de pe 
acum de posibilitatea ca realizarea 
unor prețuri comune la produsele a- 
gricole să fie posibilă abia în anul 
financiar 1966/67. Această perspec
tivă nu este conformă cu dorința 
unor delegații, ca cea a Franței, care 
a cerut ca problema să fie regle
mentată pînă la sfîrșitul acestui ari.

*) Sub numele de runda Kennedy 
se înțeleg tratativele mai de mult 
proiectate dintre S.U.A. ți țările 
Pieții comune pentru o reducere 
reciprocă a tarifelor vamale.

problema convocării celei de-a doua 
conferințe a țărilor neangajate.

SOFIA. în după-amiaza zilei.de 10 
decembrie s-a deschis cea de-a 5-a 
sesiune ordinară a Adunării Populare 
a R. P. Bulgaria, anunță agenția 
B.T.A. Au participat Todor Jivkov, 
prim-secretar al C.C. al P.C.B., pre
ședintele Consiliului de Miniștri, și 
membri ai guvernului. Principalul 
punct de pe ordinea de zi îl consti
tuie examinarea și adoptarea legilor 
cu privire la planul economiei națio
nale și bugetul de stat pe anul 
1964.

Raportul cu privire la principalele 
prevederi ale proiectului de plan pe 
anul 1964 a fost prezentat de Apos
tol Pașev, președintele Comitetului de 
Stat al Planificării.

gramul de acțiune al partidului care 
. prevede, printre altele : lupta împo
triva guvernului reacționar domini
can, naționalizarea proprietăților a- 
parținînd străinilor care au acordat 
ajutor în realizarea ultimei lovituri 
de stat, pedepsirea autorilor loviturii 
de stat, realizarea reformei agrare, 
anularea tuturor legilor antimuncito- 
rești etc.

ADDIS ABEBA. La Addis Abeba 
își continuă lucrările cea de-a doua se
siune a Comitetului Comisiei econo
mice a O.N.U. pentru țările Africii în 
problemele dezvoltării industriei, re
surselor naturale și transporturilor. La 
sesiune a fost discutată problema coor
donării eforturilor țărilor africane inde
pendente în dezvoltarea economică a 
continentului.

LONDRA. Deputați laburiști au 
difuzat luni în fața Academiei regale 
din Londra, unde este organizată o 
expoziție a tablourilor pictorului spa
niol Goya, manifeste în care protes
tează împotriva situației grele a 
deținuților politici care zac în închi
sorile din Spania.

DAKAR. Leopold Senghor, ales la 
1 decembrie președinte al Republicii 
Senegal, a depus jurămîntul în fața 
Adunării Naționale și a Curții Su
preme. în mesajul adresat poporului 
senegalez cu acest prilej el a insistat 
asupra necesității cuceririi indepen
denței economice de către Senegal,

SANTO DOMINGO. în capitala 
Republicii Dominicane a apărut pri
mul număr al ziarului „14 iunie", or
gan al partidului „Mișcarea 14 iunie“. 
Cu acest prilej, ziarul a publicat pro-

BANGKOK. La Bangkok s-a anun
țat în mod oficial că Consiliul de Mi
niștri al Tailandei și-a prezentat demi
sia, pentru a permite noului prim-mi- 
nistru, Thanom Kittikaciorn, succeso
rul lui Sărit Thanarat, decedat la 8 de
cembrie, să formeze noul cabinet al 
Tailandei. în cabinetul lui Sărit Tha
narat, generalul Thanom Kittikaciorn a 
deținut funcția de ministru al apărării.

WASHINGTON. Samuel Stratton, 
membru al Camerei Reprezentanților 
din partea statului New York, a ce
rut directorului Agenției federale de 
aviație să interzică zborurile tuturor 
avioanelor cu reacție cu patru mo
toare, utilizate de companiile aeriene 
americane, atîta timp cît ancheta a- 
supra exploziei în zbor a unui avion 
de tip „Boeing 707“, petrecută dumi
nică la Elkton, nu va fi stabilit cau
zele acestei catastrofe aeriene. Acest 
Accident mi și altele pare să indice

Tratativele 
anglo —vest - germane
BONN 10 (Agerpres). — La Bonn 

a fost dat publicității un comunicat 
comun în urma convorbirilor dintre 
miniștrii afacerilor externe ai Marii 
Britanii și R. F. Germane, Richard 
Butler și Gerhard Schröder. Potri
vit agenției D.P.A., în comunicat se 
subliniază că cei doi miniștri au că
zut de acord că în cadrul viitoare
lor măsuri de destindere trebuie 
realizate progrese în înlăturarea 
cauzelor încordării și trebuie conti
nuate eforturile în vederea unei îm
bunătățiri a relațiilor Est-Vest. Po
trivit comunicatului, miniștrii afa
cerilor externe ai celor două țări au 
examinat perspectivele unei înțele
geri cu Uniunea Sovietică asupra u- 
nor măsuri parțiale în cadrul des
tinderii.

In același timp, miniștrii de ex
terne ai Marii Britanii și R. F. Ger
mane au reafirmat „marea impor
tanță a menținerii actualului poten
țial de apărare al țărilor din alian
ța atlantică și necesitatea ca acesta 
să țină pasul cu progresul tehnic“.

că aceste aparate cu reacție au un 
defect care Ie face vulnerabile în a- 
numite condiții meteorologice. Strat
ton sugerează ca zborurile tuturor a- 
cestor aparate să fie interzise în toate 
zonele unde se prevăd furtuni.

PARIS. în cursul zilei de luni în- 
tr-un centru atomic din regiunea 
Tours (Franța) s-a produs o explozie 
provocînd moartea a două persoane. 
Comisariatul pentru energia atomică, 
de care aparține centrul respectiv, a 
făcut cunoscut că nu există nici un 
pericol de radioactivitate în împre
jurimi.

ATENA. La invitația Institutului de 
filologie romanică a Universității din 
Viena, prof. unie. Boris Cazacu, 
membru corespondent al Academiei 
R. P. Romîne, prorectorul Universită
ții din București, a ținut în fața stu
denților și profesorilor de la Institutul 
de filologie romanică din Viena două 
conferințe despre „Probleme ale dia
lectologiei romînești" și „Limba 
romînă literară".

TOKIO. în apropiere de orașul U- 
tinoura (insula Kyushu) a avut loc 
deschiderea oficială a unui nou cen
tru pentru studierea spațiului cosmic. 
Acest centru a fost construit de către 
specialiștii Institutului de cercetări de 
pe lîngă Universitatea din Tokio.

TRIPOLI. Luînd cuvîntul în Par
lamentul libian la dezbaterile asupra 
politicii externe, primul ministru, dr. 
Fekini, a declarat că Libia va duce și 
pe viitor o politică de neutralitate și 
va continua comerțul cu țările socia
liste.

CAIRO. Ministrul de externe al I- 
rakului, Abdel Hamid, a sosit la Cai
ro. într-o vizită pe care agenția A- 
ssociated Press o consideră drept 
„neașteptată“. în declarația făcută 
la plecare, Abdel Hamid a spus că 
duce președintelui Nasser un mesaj 
personal din partea președintelui Ira
kului, Aref.
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