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PROLETARI DIN TOATE ȚÂRELE, UN’ITLVÄl la interiorul ziarului :
Consiliul de Stai al Republicii Populare RomifiQDECRET

pentru convocarea Marii Adunări Naționale

PREGĂTIMPRODUCȚIA ANULUI VIITOR Cw planul anual 
îndeplinit

în temeiul articolului 37 pct. 1 din Constituție, Consiliul de Stat al Republicii Populare 
Romîne decretează :

Se convoacă Marea Adunare Națională în a cincea sesiune ordinară a celei de-a patra le
gislaturi, în ziua de 26 decembrie 1963, ora 10 dimineața, la sediul Marii Adunări Naționale.

Președintele Consiliului de Stat 
GHEORGHE GHEORGHIU DEJ

Rezervele interne mai larg valorificate
în anul 1964 ne revin sarcini spo

rite față de anul în curs. La fa
bricația de pompe, de pildă, cifrele 
planificate sînt cu circa 30 la sută 
mai mari decît cele din acest an. 
Realizarea acestor sarcini cere efor
turi susținute, dezvoltarea largă a 
experienței dobîndite pînă acum, 
îmbunătățirea continuă a .organiză
rii muncii și a producției. în urma 
dezbaterii cifrelor de plan pe 1964, 
s-a întocmit un plan de măsuri 
tehnico-organizatorice menit să 
asigure condiții din cele mai bune 
pentru ridicarea nivelului tehnic al 
producției, mobilizarea de noi re
zerve de creștere- a productivității 
muncii și de reducere a prețului de 
cost.

Care sînt măsurile mai importante 
înscrise în planul M.T.O. al fabricii 
noastre ? în primul rind am înscris 
în acest plan măsuri pentru moder
nizarea utilajelor existente în scopul 
creșterii productivității muncii. 
Alte măsuri prevăd perfecționarea 
în continuare a tehnologiei de pro
ducție, în special în secțiile de bază 
— turnătorie și prelucrări mecanice. 
La secția turnătorie, unde în prezent 
se desfășoară lucrări de mecanizare 
și mică mecanizare, se urmărește ca 
în anul următor să fie create noi 
condiții pentru extinderea unor pro
cedee tehnologice avansate ca : tur
narea în cochile, turnarea în forme 
și miezuri întărite cu bioxid de car
bon. elaborarea fontei în cubilouri 
cu consum redus de cocs.

în cadrul pregătirilor pentru 1964, 
colectivul nostru se îngrijește ca 
sortimentul fabricației să crească 
corespunzător cerințelor economiei 
naționale, prin asimilarea unei 
serii de produse noi. Noi luăm 
de pe acum măsuri pentru a asigura 
realizarea în termenele planificate 
a tuturor acestor produse.

O atenție deosebită acordăm me
canizării în continuare a operațiilor 
grele care cer un mare volum de 
muncă fizică. Avem în vedere în 
primul rînd construirea unor .mij
loace de ridicat și a unor dispoziti
ve care, adaptate la mașini, asigură 
creșterea productivității muncii și 
îmbunătățirea calității produselor. 
Am prevăzut construirea unor grinzi 
rulante în hala de pompe și la parcul 
de forme, construirea unui uscător- 
turn, la turnătorie, a unui conveier 
pentru transportul formelor și di
verse alte dispozitive pentru mecani
zarea operațiilor din sectorul prelu
crător de pompe.

Ne preocupă de asemenea un șir 
de probleme legate de mai buna 
organizare a procesului de pro
ducție în conformitate cu fluxul 
tehnologic. începînd cu anul 1964 
uzina își va desfășura activitatea pe 
baza unui program de fabricație lu
nar, aprobat de minister și corelat 
cu programul de fabricație al uzine
lor care produc motoare. Prin a- 
ceasta se vor crea condițiile unei 
mai bune coordonări a fabricației de 
pompe. Trecerea la producția pe 
bază de program lunar de fabri
cație este posibilă deoarece, spre 
deosebire de anii trecuți, în pre
zent se cunosc circa 90 la sută 
din cererile de astfel de produse pe 
trimestrul I al anului 1964. Uzina 
noastră a și luat unele măsuri pen
tru a emite comenzi la uzinele co
laboratoare și la uzinele furnizoare 
de motoare.

O problemă importantă pentru 
pregătirea fabricației pe trimestrul I 
al anului viitor este obținerea cît 
mai operativă a tuturor repartițiilor 
de materiale necesare planului de 
producție, îneît aprovizionarea să 
poată fi făcută din vreme. Pentru o 
cît mai justă aprovizionare tehnico- 
materială și evitarea creării de 
stocuri supranormative, noi am tre
cut de pe acum la revizuirea con
sumurilor specifice, dînd o atenție 
deosebită economisirii metalului și 
reducerii greutății pompelor prin u- 
tilizarea maselor plastice.

Unele măsuri luate urmăresc ridi
carea nivelului tehnico-profesional 
al colectivului. în uzină au fost or
ganizate 11 cursuri de ridicare a ca
lificării, care cuprind circa 600 de 
muncitori. Cursurile sînt organizate 
pe categorii de calificare și schim
buri. Necesarul de muncitori la sec
torul de prelucrare mecanică se va 
asigura prin calificarea a 105 munci
tori lăcătuși în meseriile de strun
gari și frezori.

Asjgurarea progresului tehnic, 
perfecționarea procedeelor tehnolo
gice, mica mecanizare, îmbunătăți
rea folosirii mașinilor și a suprafe
țelor de producție existente, perfec
ționarea organizării producției ca și 
ridicarea calificării tehnico-profe- 
sionale a muncitorilor și tehnicieni
lor ne vor da posibilitatea să des
fășurăm și în anul viitor o activitate 
rodnică, să ne îndeplinim cu cinste 
sarcinile.

Ing. POPA ANDREI 
director al Uzinei de pompe 
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o Al. Cîmpeanu : Note de că
lătorie — Pe malurile Nilului 
(pag. 5-a).

In stațiunile de odihnă

Secția I HUNEDOARA 
furnale de la (trimisul „Scîn- 
Hunedoara teii“). — La 

Hunedoara, sec
ția I furnale, deținătoarea dra
pelului roșu de evidențiată în în
trecerea socialistă ce se desfășoa
ră între secțiile siderurgice, și-a 
îndeplinit, prima din combinat, 
sarcinile anuale de plan. Ieri, la 
ora 11, brigada a IlI-a condusă 
de șeful de schimb Nicolae Ghior- 
ghioni, a executat, conform grafi
cului, descărcarea furnalelor. Din 
cele 4 furnale ale secției, 
s-au scurs spre oale ultimele 
tone de fontă prevăzute a fi date 
în cadrul planului anual. De azi 
înainte, miilor de tone de fontă 
pe care furnaliștii de aici 
produs peste angajamentul 
pentru anul în curs li se 
adăuga pînă la sfîrșitul anului 
alte mii de tone în plus.

întreprinderea 
regională de 
transport auto 
Brașov a înde
plinit înainte 
de termen pla
nul anual de 

producție. în perioada care a tre
cut planul de transporturi a fost 
depășit cu 1 000 000 de călători și 
cu 200 000 tone la mărfuri.

Anul acesta, transportul în co
mun a fost îmbunătățit prin do
tarea întreprinderii cu 38 autobu
ze și deschiderea a patru noi tra
see care deservesc 20 de localități.

Economiile suplimentare reali
zate la prețul de cost printr-o 
mai bună gospodărire a unităților 
și o rațională utilizare a parcului 
auto se ridică la 530 000 lei.

Al 29-lea vas lansat 
la apă

Recent un nou tanc petrolier de 
1 390 tone a primit „botezul“ apei. 
La construirea lui muncitorii, teh
nicienii și inginerii Uzinei mecanice 
din Turnu-Severin au folosit me
tode moderne de lucru, ca sudura și 
vopsirea automată, craițuirea arc- 
aer etc. Pe lîngă scurtarea ciclului 
de fabricație și îmbunătățirea ca
lității lucrărilor, utilizarea acestor 
metode a cpntribuit la reducerea 

' consumurilor de metal și de alte 
j materiale. (De la T. Silică, controlor 
I tehnic).

Măsuri concrete pentru creșterea
productivității muncii

Colectivul întreprinderii noastre a 
luat cunoștință încă din septembrie 
de principalele sarcini de plan care-i 
vor reveni în anul 1964. Cu prilejul 
dezbaterii acestor sarcini, muncito
rii, inginerii, tehnicienii au făcut 
numeroase propuneri pentru crește
rea productivității muncii, obținerea 
unei producții ritmice, de bună ca
litate. în total au fost făcute 102 
propuneri de măsuri tehnico-organi
zatorice, 72 au fost reținute și în
scrise în proiectul planului M.T.O. 
pe întreprindere, iar restul urmea
ză să fie incluse în planurile sec
țiilor.

Bazîndu-ne pe experiența anului 
trecut, ne-am îngrijit ca unele mă
suri înscrise în acest plan să fie a- 
plicate încă de pe acum. Astfel am 
trecut la înlocuirea fuselor din lemn 
cu fuse pe rulmenți la mașinile de 
bobinat „Metalurgica“ — măsură 
care va duce la prelucrarea unei 
cantități de 200 000 kg fire bobine 
în plus pe an — la montarea port- 
bobinelor suspendate la mașinile cu 
inele și a altor dispozitive care vor

asigura creșterea simțitoare a pro
ductivității muncii etc.

în vederea unei mai eficiente uti
lizări a timpului de lucru, am luat 
în continuare măsuri și pentru reor
ganizarea transportului intern și in- 
terfazic, înlocuind prin aceasta un 
mare volum de muncă manuală și 
evitînd degradarea firelor în urma 
multiplelor manipulări. S-au între
prins, în continuare, măsuri pentru 
introducerea conteinerelor la trans
portul firelor în pachete și sculuri.

Pregătirea operativă a producției 
pe anul 1964 se află, la ora actuală, 
în centrul activității serviciilor 
noastre tehnico-economice, a secții
lor și atelierelor producției de bază 
și auxiliare. Trăgînd concluzii din 
activitatea desfășurată în acest an, 
serviciul aprovizionării tehnico-

Ing. V. RUSANOVSCHI 
director

Filatura Romînească de Bumbac 
București

(Continuare în pag. IV-a)

La uzina „Timpuri Noi" din Capitală se fac pregătiri intense pentru asi
gurarea stocurilor de piese turnate, de laminate și alte materiale necesare pro
ducției anului viitor. In fotografie : Un aspect de la depozitul de piese turnate 
al întreprinderii.

Noi linii pentru transportul 
electrice

-.AÏ

energiei
BACĂU (coresp. „Scîn

teii“). — Colectivul între
prinderii de construcții și 
montaje energetice nr. 2 
din Bacău a dat în exploa
tare o nouă linie de 15 ki
lovolți — linia Piatra Neamț 
— Buhuși. în idtima vreme 
colectivul întreprinderii a 
mai dat în funcțiune liniile

Dragomirești-Tîrgu Neamț, 
regiunea Bacău, Murgeni —• 
Blăgeți — Vutcani, regiu
nea Iași, și altele. în pre
zent se lucrează la execu
tarea liniilor de 15 kilovolți 
Richitișeni — Lehancea, 
Buhuși — Bacău, Bălțătești 
— Tîrgu Neamț și altele.

Filme despre protecția 
muncii

Pentru o mai bună cunoaștere 
respectare a normelor de igienă 
de tehnică a securității muncii 
întreprinderi, Inspecția de stat pen
tru igienă și protecția muncii din 
Capitală a organizat, în cadrul unor 
unități industriale, instituții, spitale 
și altele, vizionări de filme docu
mentare. Avînd Ja dispoziție o fil
motecă ce cuprinde aproape 100 de 
filme documentare, Inspecția de stat 
pentru igienă și protecția muncii 
din Capitală a organizat în acest an 
aproape 1 500 de proiecții de filme.

și 
și 
în

Stația de mașini statistice electromecanice a Ministerului Sănătății și Prevederilor Sociale, care prelucrează 
dalele culese cu ajutorul anchetei medicale.

eșantionul
fragmentul, o 

dintr-un produs

su-
cantitate 

anume, 
imaginea

de deal, 
diferite

Furnalul de 1 000 
m c de la Com
binatul siderurgic 

Hunedoara.
(Foto :

GH. VINȚILĂ)

PREDEAL (coresp. 
„Scînteii“). — în stațiune 
se află cea de-a 26-a se
rie de oameni ai muncii 
— 1 000 de muncitori, ingi
neri, tehnicieni veniți la 
odihnă în acest an. Noi
lor oaspeți li s-au asigu
rat condiții pentru dis
tracție și sport. Astfel, la 
Casa de cultură din loca
litate sînt programate a- 
proape în fiecare seară 
spectacole ale unor echipe 
artistice și colective tea
trale din Brașov, Ploiești, 
Sibiu. în programul Casei 
de cultură figurează, de 
asemenea, excursii la Bra
șov, la Timiș, competiții 
de volei, fotbal, tenis- 
de masă, șah etc.

De la începutul anului 
și pînă acum circa 60 000 
de oameni ai muncii din 
diferite regiuni ale țării 
și-au petrecut concediul 
de odihnă la Predeal.

■Ar

BORSEC (coresp. „Scîn
teii“). — Pentru cei a- 
proape 600 de oaspeți care 
se află în prezent la Bor- 
sec se organizează zilnic, 
în acest sezon de iarnă, 
diferite manifestări cultu- 
ral-artistice și sportive, 
în sălile Casei de cultură 
au loc concerte de inițiere 
muzicală, concursuri „Ci
ne știe, cîștigă“ dotate cu 
premii, conferințe etc.

Excelenței Sale
DL. JOMO KENYATTA

primul ministru al Kenyei
NAIROBI

Cu ocazia proclamării Kenyei ca stat independent și suveran, guver
nul și poporul romîn adresează guvernului și poporului kenyan calde fe
licitări și cele mai bune urări de succes în consolidarea independenței, 
propășirea economică și culturală a patriei sale.

Poporul romîn se bucură din toată inima de marea victorie repur
tată de poporul kenyan, care încununează lupta sa eroică împotriva 
subjugării coloniale, pentru libertate și progres.

Convins fiind că relațiile de prietenie existente între poporul romîn 
și poporul kenyan vor continua să se dezvolte în interesul celor două țări, 
al promovării colaborării internaționale și al păcii, guvernul Republicii 
Populare Romîne își exprimă dorința de a stabili cu Kenya relații diplo
matice la rang de ambasadă.

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Fopulare Romine 

ION GHEORGHE MAGRER
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Prin definiție, 

gerează 
redusă
care trebuie să-ți dea 
întregului. Și, totuși, există și un 
eșantion de ordinul milionului, un 
eșantion care sparge tiparele defi
niției consacrate. îl găsești unde 
te-ai aștepta mai puțin : în medici
nă. Este vorba de ceea ce se cu
noaște în cercurile științifice sub 
numele de : „eșantionul 1 milion 
de oameni“.

Dacă am spune că de vreo patru 
ani a început o vastă anchetă asu
pra stării de sănătate a populației, 
s-ar părea că nu e nimic ieșit din 
comun. Ocrotirea sănătății popu
lației a devenit o problemă centrală 
de stat. S-au desfășurat campanii cu 
caracter profilactic de mari propor
ții. Se creează condiții tot mai bune 
pentru ca oamenii să primească un 
ajutor medical eficace, competent. 
Din cadrul preocupărilor pentru 
îmbunătățirea continuă a activității 
medico-sanitare face parte și anche
ta asupra stării de sănătate a unui 
enorm „eșantion“ de 1 milion de ce
tățeni — organizată de Ministerul 

și Prevederilor Sociale — 
prin amploarea, scopurile 
rezultatele practice ime- 

importanța ei științifică.

desemnate zone de munte, 
cîmpie, litoral ; zone cu 
aspecte ale ocupației de bază ; zone 
cu diferite categorii predominante 
de producție — cerealiere, viticole 
etc. Au fost alese și 35 de întreprin
deri mari. înăuntrul acestor zone 
s-au cercetat și fixat circumscrip
țiile medicale tipice — 111 la țară, 
66 la oraș. Totalul cetățenilor din a- 
ceste circumscripții constituie „e- 
șantionul”, care, evident, are acum 
toate condițiile pentru a fi repre
zentativ. Este ceea ce s-a numit 
„selecția tipică”.

ECHIPELE MEDICALE 
ÎN ACȚIUNE

pe- 
fe-

Sănătății 
deosebită 
propuse, 
diate și

CUM S-A CONSTITUIT 
„EȘANTIONUL“ ?

Ancheta își propune să generali
zeze asupra întregii populații rezul
tatele obținute, să folosească con
cluziile desprinse în vederea unor 
măsuri menite să preîntîmpine u- 
nele boli și să asigure condiții tot 
mai bune de apărare a sănătății. Ca 
atare, s-a căutat să se constituie un 
eșantion reprezentativ. în alte țări, 
se aleg la întîmplare, să zicem, șase 
gospodării dintr-o comună. Pot fi 
însă ele tipice pentru întreaga țară? 
La noi s-au ales, pe baza unui stu
diu îndelungat, trei categorii de 
zone, cu pondere mai mare, mai mică 
și intermediară în ce privește o serie 
de afecțiuni. S-a ținut seamă apoi 
de un șir întreg de factori care in
fluențează sănătatea omului. Au fost

Cum s-a lucrat ? S-a fixat ca 
rioadă de examinare iarna. în 
Iul acesta, au putut fi cuprinși și 
colectiviștii, și forestierii. Circum
scripțiile comunale au fost încadrate 
cu echipe de medici specialiști, for
mate din interniști, ginecologi, pe
diatri, stomatologi, igieniști și cite 
o soră medicală de fiecare medic 
consultant. Au intrat în funcțiune 
stațiile mobile de microradiofoto- 
grafie, s-au făcut reacții serologice, 
examene colposcopice etc. La pre
cizarea diagnosticului au dat ajutor 
policlinica și spitalul. A fost o 
mare desfășurare de forțe și mij
loace medicale, s-a asigurat un 
înalt nivel al consultațiilor, contro
lul și îndrumarea științifică a uni
tăților studiate.

în prima etapă, 1959—1961, au fost 
examinați un milion de oameni. Iar 
de atunci încoace, cu ajutorul car
netelor de consultații special întoc
mite, dinamica sănătății lor — ca să 
ne exprimăm cu un termen curent 
— este urmărită în permanență. Cu 
ocazia prezentării la consultație, se 
completează diferitele schimbări 
survenite.

REZULTATE IMEDIATE 
ȘI DE PERSPECTIVĂ

oAncheta a fost, înainte de toate, 
acțiune de depistare. Au interesat nu 
numai rezultatele de perspectivă, ci 
și acelea imediate, practice. Pe par

curs s-au luat măsuri pentru dispen- 
sarizarea unor categorii de bolnavi, 
asanarea surselor de infecție și re
zolvarea unor probleme de asistență 
socială. Mulți cetățeni s-au însănă
toșit, altora li s-au prescris trata
mente adecvate. Deci, o mare acțiune 
cu caracter și preventiv, și curativ. 
S-au inițiat totodată anchete igi.eni- 
co-sanitare și medico-sociale, si
multan. s-a căutat să se stabilească 
legături între condițiile cultural- 
sanitare, geo-climatice și apariția, 
frecvența, durata unor boli. S-au 
studiat condițiile de muncă și de via
ță, dinamica bolilor în raport cu 
vîrsta și sexul cetățenilor, eficiența 
unor măsuri luate ; în același timp, 
s-au preconizat numeroase alte mă
suri, între care unele privind activi
tatea practică în circumscripții etc. 
Și, ceea ce nu e cel mai puțin im
portant, au fost studiați oameni să
nătoși, care nu au prezentat ani de-a 
rîndul nici un fel de afecțiune. O 
operă complexă, care și-a propus cu
noașterea aprofundată a morbidității 
populației pe baza unei méjtode știin
țifice.

Ancheta a stîrnit și interesul 
cercurilor științifice din străinătate. 
Dr. S. Swaroop, de la Organizația 
Mondială a Sănătății, a vizitat Romî- 
nia și a studiat metodologia anchetei, 
„întrucît țara dumneavoastră —• a 
declarat el — este, poate, singura 
din lume în care datele obținute 
pe bază experimentală sînt garan
tate de medici, ele vor fi de cea mai 
mare valoare pentru studiul nostru 
metodologic“. Aceeași bună aprecie
re o are și V. K. Ovciarov de la In
stitutul de organizare sanitară și 
istoria medicinii din Moscova.

*

în 1964 se împlinesc 5 ani de la 
prima anchetă. în cadrul etapei a 
doua va fi reexaminaț „eșantionul“ 
de 1 milion de oameni. Datele vor fi 
din nou centralizate și prelucrate de 
mașinile statistice. Rezultatul final — 
noi măsuri cu caracter profilactic, 
pentru îmbunătățirea asistenței me
dicale, mai multă sănătate pentru 
populație.

V. SEBASTIAN

Mă nimerisem într-o 
recreație în forfota a- 
ceea bine cunoscută... 
Atmosferă școlărească, 
un du-te vino fremătă
tor, irînturi de fraze, 
foșnet de maculatoa- 

~re, chipuri fără număr.
Atrase în toate părți
le, privirile mi s-au fi
xat în cele din urmă a- 
supra 
vastul hol, mai 
venlat.
elevi, împrospătat me
reu, înscria un semi
cerc în jurul unei mese 
și a unor rafturi. Cărți, 
creioane, tocuri, 
boane, săpunuri, 
țe și multe alte 
furi de 
runtă. 
reținut 
lui cum 
pârâturile la acest 
chioșc cu autoservire. 
Băiatul își alegea o- 
biectul, consulta carto
nașul alăturat unde se 
vedea înscris prețul, și 
depunea banii într-o 
cutie. In caz de ne
voie, „schimba" și-și

unui colț din 
frec- 

Un grup de

lua restul cuvenit. Nu 
exista casier. Căci fie
care își era sieși ca
sier.

Mai departe. In ate
lierul - școală, acolo 
unde palmele deprind 
întîia oară gustul unel
tei, privirile rni-au fost 
atrase de sertarele cu 
scule. Pară broască ser-

bom- 
peni- 
măr- 
mă- 

mi-a
tlrguială 

Ceea ce 
atenția era fe
se făceau cum- 

la

tarele. Trusa de scule 
dinăuntru — mi s-a 
spus — nu aparține ți
nui singur elev, ci e 
folosită de o grupă de 
patru căreia i-a lost 
dată in păstrare. Utili
zarea se face în sistem 
ștafetă : cei patru lu
crează in atelier la ore 
diferite, iar uneltele 
trec, rind pe rind, prin 
mina tuturor. Și fieca
re se simte răspunză
tor — deși trusa nu e 
încuiată și nu e

transmisă sub semnătu
ră — de bunul mers al 
ștafetei.

In sfîrșit. Caseria, la 
ziua de plată a burse
lor. Plicurile sînt or
donat aliniate pe clase, 
pe alfabet. Panait, Pa- 
traulea, Popescu Ale
xandru, Popescu Nico
lae... Băiatul și-a găsit 
plicul, și l-a luat, și-a 
pus semnătura. Sute de 
plicuri, sute de semnă
turi. Pâră intervenția 
casierului.

Sutele de elevi ai 
școlii profesionale din 
Lupeni, viitori munci
tori ai Văii Jiului, par
curg aici, în funcție 
de clase și meserii, 
zeci de obiecte. Există 
însă și un obiect ale 
cărui probe practice 
(vezi laptele de mai 
sus) slnt comune pen
tru toți — cinste și 
bună educație.

E drept, nu se pune 
notă. Dar se dă... exa
men.

VICTOR VÎNTU

Școala profesională din Lupeni. La chioșcul cu autoservire ucenicii își 
procură singuri caiete, penițe, cer neâlă etc.



dezbaterile Conferinței

de vedere ale unor

o o«
l.v
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Azi ■ se ■ deschide Conferința pe țară a compozitorilor, eveni
ment important al vieții noastre artistice. Conferința va trece 
în revistă realizările obținute în ultimii ani în acest domeniu al 
artei și va pune în dezbatere problemele actuale ale creației muzi
cale, ale criticii de specialitate, ale răspîndirii muzicii în mase. Urăm 
succes lucrărilor conferinței în îndeplinirea menirii ei de a contribui 
la continua dezvoltare a muzicii romînești pe drumul rodnic al rea
lismului socialist.

Continuăm să publicăm, mai jos, punctele 
muzicieni în legătură cu acest eveniment.

Dacă aruncăm o scurtă privire a- 
supra creației muzicale romînești de 
la’ începutul secolului, ne lovim mai 
înțîi de magica personalitate a lui 
George Enescu. ce-și întinde minu
nata activitate pînă dincoace de mij
locul veacului. Mai înainte de primul 
război mondial, el rămine, aproape, 
singurul purtător al făcliei noastre 
muzicale.

Îndată după anul 1918, cițiva tineri, 
care își făcuseră studiile în străină
tate înainte de război, s-au străduit 
să. pună bazele unui stil muzical ro- 
mînesc. în lucrări ce cu anevoie a- 
j ungeau a fi executate. A fost o pe
rioadă de foarte grea încercare pen
tru generația aceea, ce-și căuta re
fugiul în editurile și execuțiile străi
ne, și acelea extrem de rare.

Cu. timpul, de-a lungul decadei a 
patra a veacului, s-a ivit o nouă ge
nerație de tineri creatori, toți absol
venți ai conservatoarelor noastre, 
care, aproape fără 
tinuat strădaniile 
rioare. de a întări 
prin lucrările lor, 
romînească ; acest 
unor curente cosmopolite, 
iveau în muzica europeană.

Cu decada a șasea, în noile con
diții create, numărul tinerilor ce se 
consacră muzicii a crescut vertigi
nos. An de an, clasele de compoziție 
ale conservatoarelor noastre dăru
iesc muzicii un număr de talente 
indiscutabile, ce-și caută drumul ce 
li'se pare cel mai bun.

Dar dacă, pînă la al doilea război 
mondial, compozitorii noștri se men
țineau în limitele — foarte largi, de 
altfel — ale melosului popular. în 
ultimii ani, alături de realizări re
marcabile, a apărut, pe alocuri, ger
menul neîncrederii în puterile acelui 
melos și un interes de neînțeles pen
tru anumite formule care, după pă
rerea noastră, au prea puține legă
turi cu muzica.

Această părere este întărită de 
faptul că, în unele țări,

. ani. formula muzicală,

excepție, au con- 
generației ante- 
și a
școala muzicală 
fapt,

statornici,

în ciuda 
ce se

la fiecare 4-5 
ce părea a

fl

populare, creația 
se dezvoltă cpn-

în anii puterii 
noastră muzicală 
șecvent pe drumul fecund al realis
mului socialist. Compozitori din 
toate generațiile și din diferitele re
giuni ale țării s-au străduit și se 
străduiesc să se ridice la înălțimea 
exigențelor publicului nou, însetat 
de artă. între lucrările primite cu 
multă' căldură de către masele de 
ascultători, se numără și creațiile 
vocal-simfonice sau de operă închi
nate tradițiilor eroice ale luptei po
porului pentru libertate, luptei re
voluționare a comuniștilor. Aceasta 
constituie un izvor de inspirație de 
o mare bogăție, oferind compozito
rilor — ca și autorilor de librete — 
teme și subiecte de intens drama-

măiestrie

fi atins cea mai înaltă treaptă a 
expresivității și a bunului gust con
temporan, este repudiată și dată la 
o parte, pentru ca o altă soluție de 
„adevărată muzică“ să fie pro
pusă și imediat admisă de un grup 
rival sau fost prieten al ce
lui ce preconiza formula ante
rioară. Astfel, dodecafonismul cla
sic al lui Schoenberg a devenit 
„scriitură serială integrală", scumpă 
lui Webern, care la rîndul ei a fost 
depășită de așa-numitele muzici 
concrete, apoi electronice, apoi alea- 
torice, ce vor fi, fără îndoială, ur
mate de altele. Dacă în Occident 
se poate, încă, explică această goa
nă după un veșnic „nou“, din ce în 
ce măi displăcut (fiindcă o sută de 
ani de clasicism și altă aproape 
sută de romantism, ar fi obosit, e- 
ventual, unele urechi „sensibile“), la 
noi asemenea preocupări ni se par 
de neînțeles la unii dintre tinerii 
noștri compozitori. Căci există atî- 
tea resurse neexploatate în muzica 
populară, atîtea mijloace, adevărat 
muzicale, de a o prezenta, ineît goa
na după „concret“ ni se pare „alea
torie“ !

Arta, în general, și muzica, în 
special, au nevoie de o așezare înde
lungată pentru a fi, într-adevăr. în
țelese și gustate. Iar ca artiști, ce 
sîntem chemați a forma și a desă- 
vîrși gustul iubitorilor de muzică, a- 
vem datoria 
pe al nostru și a-1 feri de impurită
țile ce ni se strecoară în lucrări, u- 
neori chiar

Se cuvine, deci, ca eforturile fă
cute pentru a crea, un stil romînesc 

. în muzică să fie continuate și per
fectate de acei care iau, azi, făclia 
din mîna generațiilor ce au luptat 
pentru a o aprinde. Flacăra ei nu 
trebuie prefăcută în cenușa hazar
dului și a improvizației, ci ajutată 
să ardă din ce în ce mai luminos !

de a controla, mai întîi,

fără voie.

Acad. MIHAIL JORA 
maestru emerit al artei

tism. Dar însemnătatea abordării u- 
nor asemenea teme și subiecte constă 
nu numai in marile posibilități pe 
care le oferă muzicienilor, ci, în 
primul rînd, în forța lor educativă, 
în faptul că evocarea artistică a u- 
nor momente importante ale luptei 
revoluționare a maselor cultivă pa
triotismul publicului de astăzi, ...

Iată de ce cred că, militînd. pen
tru reflectarea realității contempo
rane în muzică, Conferința pe tară 
a compozitorilor va trebui să acor
de o deosebită atenție creației 
teme patriotice, 
fnulînd apariția unor opere de o va
loare ideologică și artistică mereu 
mai înaltă.

pe 
revoluționare, . sti-

NORBERT PETRI

Conferința pe țară a compozitori
lor va prilejui o trecere in revistă a 
activității de creație din ultimii 
ani. Și sîntem, cred, îndreptățiți să 
ne mândrim cu realizările de pînă 
acum, ce vădesc progresul impetuos 
al artei, noastre muzicale.

Stimulent puternic al creației, 
realismul socialist ne arată care sînt 
problemele asupra cărora trebuie să 
ne îndreptăm, în primul rînd, aten
ția. Compozitorilor de azi le revine 
sarcina de a realiza opere de înaltă 
măiestrie, pătrunse de suflu umanist, 
străbătute de o concepție înaintată. 
Or, asemenea lucruri nu se pot re
aliza decît printr-o adâncă legătură 
cu viața, luptînd cu tenacitate pen
tru simplitate, pentru plasticitatea, 
ideilor, pentru conciziune, stimulând 
fantezia și îndrăzneala creatoare. 
Este, cu alte cuvinte, necesar să dis
cutăm despre problemele concrete 
ale meseriei noastre, despre conți
nut, despre tehnică, despre melodie, 
abordîndu-le prin prisma concor
danței . hecesare dintre conținut și 
formă.

Esențială este strădania de a 
învăța necontenit, de a folosi re
sursele expresive ale artei noastre,

sugestiile melosului popular pentru 
a întruchipa, în muzică, marile idei 
și sentimente ale contemporanilor 
noștri.

THEODOR GRIGORIU

Alături de colegii mei tineri și 
de cei vîrstnici, aștept cu multă 
emoție dezbaterile ce vor avea loc 
cu ocazia Conferinței pe țară a com
pozitorilor. în întîmpinarea ei au 
avut loc interesante discuții teoreti
ce, au fost prezentate, în primă 
diție, valoroase lucrări originale.

Printre multiplele probleme 
care le vom aborda, vor figura, 
sigur, acelea legate de creația
teme ale vieții noastre socialiste. 
Cred că diversele aspecte ale per
fecționării meșteșugului nostru, ale 
îmbogățirii mijloacelor de ex
presie spre care năzuim cu to
ții, va trebui să le subordo
năm în dezbatere — după cum 
se întîmplă și în munca de

au-

pe 
de-
pe

. Compozitorii muzicologii
string laolaltă, intr-o conferință pe 
țară, pentru a dezbate problemele 
importante de creație ale tuturor 
genurilor muzicale. Cînd arta se 
dezvoltă atît de impetuos ca la noi, 
în Romînia socialistă, cînd apar me
reu noi talente promițătoare, cînd 
muzica devine tot mai mult un bun 
al maselor largi, o astfel de confe
rință este nu numai utilă, dar chiar 
necesară. Pentru că prin confrunta
rea experienței fiecăruia dintre noi, 
prin confruntarea realizărilor noas
tre, prin discutarea sinceră și prin
cipială a problemelor de creație care 
ne preocupă, vom putea să sprijinim' 
mai bine dezvoltarea continuă a 
muzicii romînești spre culmile crea
ției realiste.

Cred că 
vor trebui să constituie un puternic 
îndemn la măiestrie, căci fără 
măiestrie nu poate exista artă. Iar

Conferința pe tară a compozitori
lor și muzicologilor se deschide sub 
bune auspicii. Creatori din toate ge
nerațiile au îmbogățit, în ultimii 
ani, patrimoniul artei romînești cu 
lucrări de aleasă ținută. Datorăm 
aceste succese îndrumării de către 
partid, condițiilor create, în țara 
noastră, dezvoltării talentelor, afir
mării valorilor autentice. Călăuzită 
de ideile partidului, Uniunea compo
zitorilor din R. P. Romînă a devenit 
nu numai o înaltă asociație profe
sională, dar si o instituție de o im
portantă culturală și socială, care 
orientează, susține și angrenează pe 
membrii săi într-o largă activitate 
creatoare și cetățenească.

Creația tftuzicală de astăzi reflec
tă din ce în ce mai puternic reali
tatea noastră actuală și se caracte
rizează prin spiritul său inovator, în 
cadrul tradițiilor și al specificului 
național al artei romînești, prin di
versitatea stilurilor și prin tendința 
din ce în ce mai accentuată de a 
se pune cu toată forța la îndemîna 
marilor mase și în slujba ideilor 
înaintate ale epocii noastre.

Grija permanentă pentru dezvoltp-

măiestria înseamnă înflorirea talen
telor prin muncă neostenită, înseam
nă acea originalitate care izvorăște 
din procesul intim al creației și nu 
este împrumutată de aiurea. Și tot 
prin măiestrie înțeleg capacitatea de 
a pune în valoare — în muzica de 
mase, ca și- în simfonii, în creația 
de cameră ori în muzica ușoară — 
bogăția tradițiilor noastre, frumu
sețile folclorului muzical, cu scopul 
de a dărui poporului lucrări emo
ționante, inspirate din realitățile de 
azi.

Salut conferința pe țară a compo
zitorilor și aștept cu încredere buna 
ei desfășurare, în folosul dezvoltării 
viitoare a muzicii noastre, în folosul 
creșterii neîncetate a prestigiului 
artei romînești.

IOAN D. CHIRESCU 
artist al poporului

rea pe o cale sănătoasă, a creației, 
precum și sprijinul moral și mate
rial acordat cu generozitate creato
rilor de muzică din țara noastră 
constituie factorii care au determinat 
și determină înflorirea din ce în ce 
mai puternică a muzicii romînești de 
astăzi. Această înflorire se manifes
tă în toate genurile muzicale.

Muzica românească actuală este 
bazată pe cele mai bune tradiții ale 
artei noastre muzicale din trecut și 
ale muzicii populare — acest patri
moniu de preț al culturii noastre na
ționale. Pornind de Ia aceste tradi
ții, compozitorii se .străduiesc să fie 
la înălțimea cerințelor contempora
ne, situîndu-se ferm pe pozițiile rea
lismului.

Dinamismul excepțional al prefa
cerilor care au loc în patria noastră 
socialistă, creșterea neîncetată 
exigențelor artistice ale 
ne obligă la sporirea 
noastre pentru obținerea 
bînzi în toate domeniile 
de creație muzicală.

ION DUMITRESCU 
maestru emerit al artei

a
publicului 
eforturilor 

de noi iz- 
activității

Accesibilitate și ținută artistica
Una din problemele care ar meri

ta să stea în atenția conferinței 
noastre este raportul- între înalta ți
nută’'artistică a lucrării ■mïizïcale și 
larga ei accesibilitate la publicul 
pentru care Compozitorul scrie și de 
care vrea să fie înțgles. Experiențele 
sterile ale unor compozitori forma
liști din Apus au purtat problema 
aceasta pe căi lăturalnice. După ei, 
„adevărata" operă muzicală, clădită 
pe formație intelectualiste, nu este 
destinată înțelegerii imediate și, în 
general, nu poate fi înțeleasă decît 
de către un cerc îngust de „inițiați".' 
Lucrurile stau, în mod evident, cu 
totul altfel.

Militînd pentru o muzică de înal
tă ținută artistică — expresie a trăi
rii intense, sincere și directe, a rea
lității din care se inspiră — compo
zitorul realist are în permanență în 
vedere cui se 
să-i comunice 
zatoare. El se 
lucrări, ce pot 
și apreciate.

Lipsa de originalitate în gîndire 
duce, de multe ori, la împrumuta
rea unor rețete de tehnică muzicală 
străine, la concesii față de diferite

adresează, cui vrea 
gîndirea. sa generali- 
străduiește să creeze 
fi pe deplin înțelese

creație — necesității de a ex
prima cît mai pregnant realita
tea actuală, de a face ca muzica 
noastră să ajungă cît mai direct la 
ascultător, emoționîndu-1. De ase
menea, nu mă îndoiesc că se va dis
cuta despre aportul pe care compo
zitorii și muzicologii îl aduc și tre
buie să-1 aducă la educația muzi
cală a publicului.

Sînt sigur că unele rezultate prac
tice ale acestor discuții le vom putea 
constata în lucrările bogate în con
ținut și variate ca formă, ce vor fi 
dedicate celei de-a 20-a aniversări a 
eliberării patriei de sub jugul fas
cist.

DUMITRU BUGHICI

j
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La Uzinele Gri vi ța Roșie. Filarmonica de stat „George Enescu“ în mijlocul oamenilor muncii

•

■m

De curind în Palului Culturii «in Cluj s-a deschis o expoziție de pic
tură și sculptură a artiștilor din regiune. Iată în fotografiile de sus cîteva 
reproduceri : de la stînga la dreapta — „Peisaj de primăvară“ de Aurel 
Ciùpè, artist emerit; „Constructori de drumuri“ de Albert Nagy; „Natură 
statică cu flori“ de Ion Sima ; „Mineri în trecut“ de Liviu Florean. In fo
tografia de jos: aspect din expoziție. (Foto : A. CARTOJAN)

MAEȘTRII GENULUI SCURT 
LA TELEVIZIUNE

inițiază un nou 
emisiuni intitulate 

'“, cu- 
ecranizări ale unora

„mode". Efectul este că lucrarea ast
fel concepută nu este înțeleasă, re- 

. zumîndu-se la .urț. joc ieftiți de ima
gini, nici măcar ele interesante. La 
fel de îndepărtate de țelurile artei 
noastre sînt și piesele plate, acope
rite de praful rutinei. Dimpotri
vă, trăirea adîncă a vieții, a 
realității, îndeamnă pe compozitor 
să încerce și să găsească pro
cedee noi. îndrăznețe, și care au 
darul să emoționeze, să convingă. 
Compozitorul adevărat caută în per
manență, dar aceste căutări, subor
donate problemelor de conținut ale 
operei, urmăresc exprimarea a ceea 
ce este major. Epigonismul duce la 
false soluții. Inspirația vie, partici
parea directă la viața, conferă crea
ției acea acoperire în aur a unui 
conținut valoros, care singură adu
ce operei muzicale accesibilitatea, 
consacrarea și înțelegerea maselor 
de ascultători.

Printre noile apariții ce ne întîmpină 
în rafturile librăriilor, alături de crea
țiile unor scriitori cu o îndelungată ac
tivitate literară, întîlnim și pe acelea 
ale unor autori aflați la întîia lor carte, 
îi cunoaștem deseori pe acești autori 
din paginile publicațiilor literare sau ale 
ziarelor. .Și-au făcut aici ucenicia : au 
publicat poezii, schițe, nuvele, . frag
mente de roman sau articole. Acum, 
după ce au cîștigat prin această sîrgu- 
incioasă muncă o experiență literară, 
se înfățișează publicului cu o carte de 
mai mari dimensiuni.

Se întîmplă ca numele autorului să 
nu ne fie cunoscut. Ne întrebăm atunci 
în mod firesc : aduce acest autor o ex
periență inedită de viață în paginile 
cărții lui, a cîștigat oare prin munca pe 
care, a depus-o pe acest tărîm maturi
tatea necesară ? Editurile au procedat 
bine încurajînd tinere talente care au 
dat la iveală lucrări valoroase, demne 
de.interesul cititorilor, cum ar fi — 
printre altele — „în portul de pes
cari“ de Ion Ruse, „Copacul“ de So
rin- Titel, „Amar” de Traian Filip. 
Dar nu totdeauna promovarea noilor 
autori s-a făcut cu exigența necesară.

Nu cu mult timp în urmă a apărut, 
în colecția „Cutezătorii“ (Editura Ti
neretului), „Sfat în cumpăna nop
ții“ de Petru Cireș, un roman de 
peste 400 de pagini, tipărit într-un ti
raj de 25 000 de exemplare. Romanul 
este dedicat uneia din figurile de seamă 
ale istoriei noastre : Ștefan cel Mare. 
Iată o temă bogată, care oferă largi 
posibilități scriitorului de a evoca tre
cutul glorios al poporului nostru.

Din păcate însă, în cartea de care 
ocupăm figura lui Ștefan apare cu to
tul estompată, umbrită de felurite in-

trigi secundare, întorsături neverosimile 
ale situațiilor, personaje ciudate, învă
luite în mantia misterului. Autorul s-a 
îndepărtat de la reliefarea veridică a 
epocii și a personalității' eroului cen
tral al cărții.

Caracterul atractiv, specific 
„Cutezătorii“, este înlocuit aci 
de claritate, cu o acțiune 
greu de urmărit. Romanul e
tr-un stil greoi — ce nu denotă o mai 
îndelungată familiarizare cu arta lite
rară.

în Editura pentru literatură a apărut 
volumul de reportaj „Pe valea Bistriței“ 
de Fănică 
mărginește 
într-un stil 
locvent.

Editurile
ușurință încredințînd tiparului aceste 
prime încercări. Nivelul tot mai ridicat al 
creației noastre literare — vădit și în 
volume publicate de autori debutanți — 
cerințele în continuă creștere ale citi
torilor impun editurilor să dovedească 
spirit de discemămînt, să publice nu
mai lucrări de reală calitate.

colecției 
cu lipsa 
stufoasă, 
scris în-

N. Gheorghe, Cartea se 
la descrieri convenționale, 
cînd cenușiu, cînd grândi-

respective au procedat cu

Televiziunea 
ciclu de 
„Maeștrii genului scurt“, 
prinzând 
dintre cele mai cunoscute schițe, 
povestiri sau nuvele din litera
tura romînă și universală. Per
sonalitatea scriitorilor și semni
ficația operei lor vor fi prezen
tate în cadrul acestui ciclu de 
conf. univ. Zoe Dumitrescu-Bu- 
șulenga. Prima emisiune va avea 
loc sîmbătă 21 decembrie și va 
cuprinde două ecranizări din o- 
pera lui Cehov : „Esculapi rurali“ 
și „Scriitorul“.

ASPECTE DIN
MUZEULUI

Muzeul Salului 
organizat o 
aspecte variate ale activității sale. 
Expoziția — vizitată cu interes la 
Sibiu, Suceava și Iași — este 
deschisă, în prezent, la Muzeul re
gional din Bacău.
EXPOZIȚIE DE ARTĂ PLASTICĂ

GALAȚI (coresp. „Scânteii"). — 
La muzeul de artă din Galați 
s-a deschis expoziția regională 
de artă plastică. Ea reunește lu
crări semnate de 17 artiști : 
Gheorghe Naum, Emilia Dumi
trescu, Mihai Dăscălescu, M. 
Grosu, Vasile Vedeș, Mihai Ga
vrilov, N. Spirescu și alții.

ACTIVITATEA 
SATULUI
din București a 

expoziție înfățișînd

ne

PASCAL BENTOIU

VALERIU RÎPEANU

HH
înainte de a intra în clădirea im

punătoare a Teatrului de Stat din 
Arad am trecut prin fața casei de 
bilete, unde era pus anunțul : „Pen
tru astă-seară nu mai sînt locuri“. 
Aveam să aflu apoi că teatrul are 
în actuala stagiune 4 700 de abonați 
și să constat că spectacolele șe joa
că cu săli pline. Locuitorii orașului 
de pe Mureș vin cu plăcere aci, în 
sala nouă și frumoasă, cu foaiere 
elegante. Afluența spectatorilor e o 
dovadă de încredere, pe care teatrul 
este dator să n-o dezmintă.

La teatrul din Arad poți vedea și 
„Othello“ de Shakespeare, și „Jocul 
de-a vacanța“ de Mihail Sebastian, și 
comedia originală de actualitate 
„Grădina cu trandafiri“ de Andi An- 
drieș, și un spectacol de revistă. In 
această stagiune 
vor mai vedea lu
mina rampei — 
printre altele — 
„Pescărușul“ de 
Cehov, o piesă 
pentru copii : „în
șir’te mărgărite", 
de V. Eftimiu, iar 
de-a 20-a aniversări a eliberării 
patriei, una dintre lucrările valo
roase ale dramaturgiei noastre, „Su
rorile Boga“ de- H. Lovinescu.

Desigur, nu e totul să-ți propui un 
repertoriu echilibrat, răspunzînd 
unor gusturi variate, principalul e 
să-1 realizezi la un bun nivel artis
tic. La Concursul tinerilor artiști 
din stagiunea trecută, Teatrul din 
Arad a obținut premiul al treilea. 
Spectacolele mai recente pe care 
le-am văzut ne dau speranța că a- 
ceasta n-a fost o realizare acciden
tală, că ea se integrează unei linii 
ascendente de dezvoltare a teatru
lui. în aceste spectacole se remarcă 
grija pentru reliefarea ideilor textu
lui, sinceritatea interpretării, mișca
rea în scenă compusă cu gust.

Astfel, în „Grădina cu trandafiri" 
regizorul Dan Alecsandrescu a sub
liniat fondul optimist pe care se des
fășoară acțiunea. La aceasta a con
tribuit și decorul aerat, luminos, mo
dern, creat de scenograful Francise 
Toth. Simți că cei doi eroi princi
pali. Anca și Sergiu, au în fața lor 
o viață plină de perspective Tinere
țea lor e autentică, exuberantă; și de 
aceea momentul de rătăcire al lui 
Sergiu n-o va putea, pînă la urmă,

întina. Alex. Fierăscu a știut să re
leve atît slăbiciunea de caracter a 
lui Sergiu, cît și ceea ce are el bun, 
ceea ce-1 leagă.de Anca, și astfel să 
pregătească și să justifice revenirea' 
pe care o sugerează finalul. Elanul 
Ancăi, în interpretarea Vioricăi Po
pescu, a fost organic, apartinînd în 
mod firesc vieții și lumii din care 
eroina face parte. Atmosfera aces- O scenă din „Jocul de-a vacanța 
tei lumi a pătruns, de asemenea, jre ai scenei noastre. în spiritul aces-

i s _ tei bun„ bădiții și_a conceput Ro
meo Lăzărescu rolul lui Bogoiu, cu 
un umor cald și emoționant. Agatha 
Nicolau, în Corina, a redat acea în
țelegere a oamenilor și a situațiilor 
care nu se rezumă la intuiție femi
nină, ci provine dintr-o privire inte
ligentă, realistă, asupra vieții. Artis
ta a evitat în felul acesta melodra
ma, interpretarea ei n-a fost plîn- 
găreață : Corina apare, în felul ei, 
plină de forță — forța visului, a as
pirațiilor spre o adevărată fericire 
— o forță morală prin care eroii lui 
Sebastian se ridicau deasupra mer
cantilismului burghez. Scenele din
tre Bogoiu și Corina au fost, in 
spectacol, cele mai apropiate de 
poezia specifică 
tian. în schimb, 
interpretarea lui 
cu n-a avut nici 
litate pentru a-i 
presiona în actul I 
pensiunii, nici suficient farmec pen
tru a-i atrage mai tîrziu pe toți în 
jocul său de-a vacanța. Evoluția re
lațiilor sale cu Corina a fost mai pu
țin trăită, din partea ambilor inter- 
preți.

Au contribuit la. realizarea spec
tacolului și actorii Olimpia Didiles
cu, N. Mihuță, Gelu Ivașcu, Maria 
Barboni-Toda, Mi.șu Drăgoi, Viorica 
Oancea ; faptul că interpretul rolu
lui titular din „Othello“, talentatul 
actor Vasile Cosma, are aci o bună 
apariție în rolul foarte scurt al u- 
nui mecanic e îmbucurător, căci în
tr-un colectiv sudat, care tinde spre 
o ținută artistică ombgenă, nu tre
buie să existe roluri „mari" și ro
luri „mici“. Decorul (semnat de FI, 
Teodorescu) este corect, oferă spa
țiul de joc necesar. Nu i-ar fi stri
cat, totuși, un bob de fantezie și 
mai ales ar fi - trebuit să se simtă 
și în scenografie că se schimbă ceva 
de la un act la altul — cu alte cu-

vinte decorul să „joace" și el, să nu 
rămînă un cadru pasiv.

Repertoriul Teatrului din Arad 
cuprinde și revista „De la caz la 
caz... dar cu haz“ de G. Didilescu, 
Al. Marcoviei, I. Jivan. Sînt unii 
care cred că un teatru serios și-ar 
șifona blazonul montînd un specta
col de estradă. Publicul e însă de 
altă părere. Spectatorii din regiuni 
sînt în drept să ceară teatrelor lor 
să le ofere și creații aparținînd a- 
cestui gen atît de popular. Pe de 
altă parte, jucînd într-o revistă ac- 
torii au mult de învățat în ce pri
vește ținuta și vorbirea scenică, miș
carea, simțul ritmului. Revista ară
deană. interpretată cu voioșib și de
cență, își caută subiectele de inspi
rație în realitatea de azi a tării, și în 
special a Aradului. Cu izbutiri par
țiale, textul nu e totuși la înălțimea 
bunelor intenții — și în această di
recție la viitoarele încercări va fi 
necesară mai multă exigență.

★

Artiștii arădeni vor putea merge 
mai departe, vor obține succese trai
nice numai prin eforturi stăruitoare, 
fără prematură mulțumire de .sine, 
cu conștiința că se află la început și 
că drumul spre împliniri le sță abia 
în față. Ar fi necesară, printre altoie, 
o orientare mai insistentă a reperto
riului spre piese contemporane, bo
gate în conținut.

înainte de a părăsi Teatrul din 
Arad am asistat și la o repetiție a 
piesei „înșir’te mărgărite“. Cu toate • 
că premiera era programată peste o 
lună și mai bine, mai toți actorii 
își stăpîneau textul, putîndu-și con
centra atenția nu la sufler, ci spre a- 
profundarea rolului. E un indiciu al 
unei atmosfere de muncă serioasă, 
conștiincioasă. Nu putem dori tea
trului decît să cultive cu consecven
ță o asemenea atmosferă, prielnici 
realizărilor artistice de calitate.

ANDREI BÄLEANU

scenă, prin prezența tonică a lui 
Costel Atanasiu (ceferistul Sava), a 
foarte tînărului Gelu Ivașcu (de o 
plăcută prospețime în rolul elevu
lui Mihai, vădind calități ce merită 
cultivate prin studiu perseverent), 
a lui Ovidiu Grigorescu (care a re
dat umorul lui Ionescu-Antricot 
fără grosime, lucru prețios, chiar 

dacă s-a pierdut 
și ceva din pito
rescul . personaju
lui). Rolul Magdei, 
colega., și prietena 
lui Mihai, ar fi ce
rut mai multă 
spontaneitate, de

cît a arătat Emilia Dima. Partitura 
„negativilor“ a fost susținută, cu 
experiență actoricească, 
emerită Elena Bodi și 
nescu.

Același regizor a pus 
curînd „Jocul de-a 
Mihail Sebastian. în ciuda inegalită
ților spectacolului, este o reușită a 
lui Dan Alecsandrescu faptul că 
semnificațiile sociale ale textului a- 
par clar, dintr-o perspectivă actuală. 
Acolo în munți, la pensiunea îndepăr
tată a domnișoarei Weber, ai cărei 
locatari au rupt pentru o lună orice 
relații cu lumea exterioară, este me
reu prezentă trista realitate a unei 
societăți inumane, care a nimicit vi
surile „amiralului" Bogoiu și o re
duce pe Corina la o existență mă
runtă, acea societate de care Ștefan 
încearcă zadarnic să fugă. Evadarea 
nu este posibilă și de aceea „Jocul 
de-a vacanța“ se transformă într-o 
dureroasă acuzare la adresa orîndui- 
rii capitaliste, cu care eroii piesei nu 
se pot împăca, dar căreia n-au în
vățat încă să 
tiv.

Personajele 
terpretate în 
re" romînești 
războaie, stil ilustrat de mari actori

La Teatrul de stat 
din Arad

în cinstea celei

de artista 
Victor Io-

: în scenă de • 
vacanta“ de

au fost, 
apropiate 

lui Mihail Sebas- 
Ștefan Valeriu în 
Hanibal Teodores- 
suficientă origina- 
surprinde și im- 

pe colocatarii

i se împotrivească ac-

urmau deci să fie in- 
stilul „comediei ama- 

dintre cele două

leag%25c4%2583.de
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Metodele avansate, industriale, de execuție, materialele 
noi, eficiente, se extind tot mai larg pe șantierele de con
strucții din țara noastră. Prin folosirea acestora sporesc an 
de an realizările obținute de constructorii de obiective in
dustriale sau de locuințe în înfăptuirea sarcinilor impor
tante puse de partid în domeniul investițiilor.

în practica construcțiilor, metodele avansate de execu
ție și-au dovedit pe deplin marea lor eficacitate tehnică și 
economică. Pe șantierele unde s-au utilizat cofrajele gli
sante, panourile mari și alte elemente prefabricate, noi 
procedee de finisaj etc — construcțiile

realizate într-un timp mult mai scurt față de vechile sisteme 
de lucru și la un nivel calitativ mai înalt. Aplicarea noilor 
procedee de construcție înlesnesc extinderea mecanizării 
lucrărilor, asigură pe șantiere o productivitate a muncii 
ridicată.

în pagina de față, organizată în colaborare cu specia
liști din C.S.C.A.S. și din institute de cercetări în con
strucții, redăm cîteva aspecte privitoare la folosirea și 
extinderea unor metode avansate de execuție a construc
țiilor, precum și unele observații legate de activitatea ce 
se desfășoară pe șantiere în acest domeniu.

l&aMe industrializării
o ®

_ Colectivul trustului nostru a rea
lizat în ultimii ani progrese însem
nate în reducerea duratei de execu
ție a obiectivelor industriale pe 
care le are de construit. Dacă pînă 
în anii 1958—1959 termenele de 
execuție și predare în funcțiune a 
obiectelor industriale erau de circa 
3—4 ani, s-a reușit treptat să se 
reducă aceste termene, astfel îneît 
durata de execuție obținută în ul
timul timp este de circa 2 ani.

Acest lucru se datorește în prin
cipal trecerii hotărî te la industria
lizarea lucrărilor precum și aplică
rii unui șir de măsuri tehnico-orga- 
nizatorice. Cu sprijinul proiectanților 
au fost adoptate unele soluții con
structive care permit industria
lizarea execuției și introducerea u- 
nor noi procedee de lucru. Un mare 
accent s-a pus pe mecanizarea dife
ritelor operații de lucru, dotarea șan
tierelor cu utilaje și mecanisme de 
mică mecanizare, ridicarea califică
rii personalului de execuție.

Practica șantierelor noastre a do
vedit că între alegerea soluției efi
ciente de proiectare și mijloacele 
tehnico-materiale de pe șantiere, 
trebuie să existe concordantă depli
nă.-Altfel, se poate ajunge la situa
ția de a nu se putea respecta pre
vederile proiectului din lipsa unor 
mijloace, de a se pune în operă -so
luții învechite sau la un nivel tehnic 
și de industrializare inferior posibili
tăților executanților.

Urmărind scurtarea continuă a 
termenelor de execuție noi am folosit 
diferite metode moderne de lucru la 
construcția halelor industriale. Ast
fel pentru industria de prelucrare a 
lemnului am executat o serie de 
hale industriale din care : una în 
soluția de șheduri turnate monolit 
pe cofraj e mobile, iar altele în solu
ția de prefabricate (arce prefabri
cate din beton armat asamblate prin 
precomprimare, plăci termoizolante). 
Șantierele respective au fost dotate 
din timp cu tot ce era necesar pen-

tru executarea soluției de proiect 
(utilaje, mecanisme, personal, mate
riale).

Duratele dé execuție obținute pen
tru o hală turnată monolit în 
București (la suprafață echiva
lentă) a fost de 2,5 ani, față de 1,5 
ani pentru cele prefabricate (Fabri
cile de mobilă Rădăuți, Iași, Foc
șani), iar indicele de productivitate 
mediu a fost la acestea din urmă cu 
circa 50 la sută mai ridicat.

Scurtarea termenelor de execuție 
a însemnat, practic, darea în folo
sință înainte de termen a obiectului 
industrial respectiv, realizarea unei 
producții suplimentare în acest in
terval. De pildă :

Intrarea în funcțiune a Fa
bricii de mobilă din Rădăuți 
cu 6 luni mai devreme de
ci t cea din Iași a însemnat 
o producție suplimentară, 
conform capacității proiec
tate, de circa 5 000 garni
turi de mobilă.

Cu toate aceste rezultate pozitive 
mai sînt unii beneficiari care nu re
curg cu destul curaj la noile pro
cedee. în ramura industriei ușoare 
se continuă încă adoptarea soluții
lor monolite (în special șheduri), pe 
considerentul iluminării interioare 
și a unui finisaj interior pe supra
fețe lise. Or, soluția halelor care 
s-ar putea executa din prefabri
cate ar duce la scurtări im
portante a termenelor de dare în 
funcțiune, printr-o industrializare 
a execuției și montajului structurii 
lor. Cunoscînd că în aceste hale pro
cesul de lucru se face în mai multe 
schimburi — deci și noaptea — cînd 
este necesară iluminarea, iar condi
ționarea aerului este obligatorie în 
oricare din soluții, considerăm că nu 
mai pot fi menținute argumente 
care să justifice continuarea execu
ției structurilor în șheduri mono
lite. Dotarea șantierelor cu automa-

carale de mare capacitate (5—10 
tone și chiar mai mari) și realiza
rea unoi’ noi unități de execuție a 
prefabricatelor impune proiectării 
aplicarea unor soluții de prefabri
care care să țină seama de aceste 
considerente.

Exemple se pot da și în ce pri
vește aplicarea cofrajelor glisante 
fie pentru executarea unor obiecte 
industriale (silozuri, turnuri, castele 
de apă) fie în realizarea clădirilor 
de locuit. Prin aplicarea acestui pro
cedeu se realizează silozuri de 
30 000 tone în 8—12 luni față de 
18—24 luni necesare în sistemul în 
panouri mobile. în cazul locuințelor 
se poate realiza un nivel de struc
tură de rezistență (pereți și plan- 
șeu) în circa 3 zile față de 10—15 
zile cînd se folosesc soluțiile tradi
ționale.

în cazul unor lucrări industriale 
cu caracter de o deosebită urgență 
sau importanță, aplicarea unei so
luții cu structură metalică poate fi 
hotărîtoare atît în scurtarea terme
nului de execuție cit și în aspectul 
general al lucrării. La unele hale 
pentru diferite întreprinderi din Ca
pitală prin folosirea ansamblelor 
metalice uzinate care s-au montat 
pe șantier, structura a putut fi rea
lizată în termene de 4—6 luni, iar 
alte fabrici cu suprafețe între 
15 000—40 000 m p s-ap dat în func
țiune după 12 luni de la începerea 
lucrărilor.

în concluzie, scurtarea termene- 
loi' de execuție este rezultatul direct 
al industrializării elementelor de 
construcții în întreprinderile de pre
fabricate sau metalurgice, pe șantier 
executîndu-se doar montajul cu 
mijloace mecanizate. Rămîne de per
fecționat în continuare tehnologia de 
execuție în aceste întreprinderi cen
trale cît și soluționarea prin proiec
tare și tipizare a elementelor con
structive ce se vor aplica în viitor.

Ing. C. IONESCU
Trustul 1 construcții-București

Prezența pe șantiere a mijloacelor 
mecanizate de mare productivitate 
devine un aspect tot mai obișnuit. 
Cu ajutorul lor, constructorii ex
tind metodele industriale de lucru 
— cale importantă pentru reduce
rea timpului de execuție a con
strucțiilor. Iată în fotografie două 
din macaralele șantierului nr. 3 din 
Iași (una portal și alta turn) folo
site la construcția celor 2144 apar
tamente din zidărie de cărămidă 
și panouri mari în cartierul Socola- 
Nicolina.

'Clădire de locuit din elemente spatiale

La Onești, constructorii 
șantierului nr. 3 al I.S.C.M. 
au terminat recent monta
rea primei clădiri din ele
mente spatiale de beton 
armat. Ea are parter și 
două etaje cuprinzind 3 a- 
partamente de 3 camere și 
0 de două camere. 80—85 
la sută din operațiile de 
construcție a acestei clă

diri au fost executate in a- 
telier, pe șantier rămînind 
să se execute infrastructu
ra, montarea elementelor- 
cameră, monolitizarea lor, 
racordurile instalațiilor și 
unele finisaje finale.

Clădirea se compune din 
42 de elemente spatiale 
(inclusiv cele pentru casa 
scării) de 8 tipuri diferite

ca structură și de 2 tipuri 
ca dimensiuni geometrice. 
Toate sînt turnate cu aju
torul aceluiași agregat de 
formare. .Elementul spafial 
cuprinde într-un singur an
samblu cei patru pereți ai 
camerei și planșeul inte
rior care, prin suprapunere, 
devine tavanul camerei de 
dedesubt.

Montajul acestei clădiri

a durat 7 zile. Se preconi
zează că în condiții nor
male, de serie, montajul va 
putea atinge un ritm de 4 
apartamente pe zi, urmînd 
ca la 10 zile după monta
rea blocului locatarii să se 
poată muta în noile apar
tamente.

ALEXANDRU GUȚA 
coresp. voluntar

Cofrajele glisante
și avantajele folosirii lor

se știe, în uzinele in-După cum 
dustriale moderne producția este 
organizată pe principiul fluxului 
continuu, cea mai tipică aplicare a, 
acestui principiu fiind lucrul pe 
bandă rulantă. Aceste întreprinderi 
fabrică produse care se repetă în
tr-un număr mare, cu ajutorul unor 
utilaje concepute în mod judicios, 
capabile să asigure o mare precizie 
și productivitate.

Avantajele de mai sus au atras 
atenția constructorilor, care urmă
resc să obțină ceva asemănător și 
în domeniul lor de activitate. Ca a- 
tare, în ultimul timp, și.-a făcut din 
ce în ce mai mult loc ideea unei 
transformări calitative a producției 
în sectorul de construcții, prin a- 
daptarea principiilor tehnologiei in
dustriale la specificul construcțiilor.

Inițial, aplicarea practică a acestei 
idei a început prin imitarea unor 
forme de producție din domeniul 
construcției de mașini, conducted la 
o tehnologie cunoscută azi sub de
numirea de „prefabricare“. în ulti
mii ani, paralel cu producția de pre
fabricate s-a răspîndit în țara noas
tră și metoda de executare a con
strucțiilor cu ajutorul cofrajelor gli
sante. Prin folosirea acestora se a- 
sigură o rapiditate în execuție și 
însemnate economii de materiale.

Cofrajul glisant este un laminor 
care „fabrică“ elementele verticale 
ale unei construcții — pereți sau 
stîlpi. La baza construcției se exe
cută un tipar denumit „cofraj“. El 
are o înălțime redusă, circa 1,20 m 
și, privit de sus, are exact forma pe
reților sau stîlpilor construcției. în 
cofraj se toarnă beton și, pe măsură 
ce acesta se întărește, cofrajul este 
ridicat cu ajutorul unor cricuri hi
draulice, care-1 fac să alunece trep
tat de la baza construcției în sus și 
să lase astfel în urma lui pereții de 
beton gata întăriți. Sistemul permite 
executarea a tot felul de lucrări in
dustriale, social-culturale, locuințe 
precum și o mare diversitate de

construcții speciale — baraje, coșuri 
industriale de mare înălțime, pu
țuri de mină, turnuri de televiziune 
etc.

O dată cu turnarea pereților se 
pot executa concomitent și alte ope
rații, cum sînt montarea tîmplăriei 
exterioare (uși, ferestre), 
pereților. După trecerea 
glisant, construcția rămîne finisată 
în cea mai mare parte. în modul a- 
cesta, schelele pentru executarea fa
țadelor nu mai sînt necesare, econo- 
misindu-se astfel materiale, mano
peră, bani. Tencuielile aplicate pe 
un beton proaspăt, care iese din co
fraj cu o suprafață netedă, se pot 
executa cu o grosime mult mai mică 
decît cele obișnuite, ceea ce duce la 
reducerea costului lucrărilor.

Caracteristica principală a cofra
jului glisant este viteza mare de lu
cru. Cu ajutorul lui se pot realiza în 
medie 2,50—3 m pe zi, adică un etaj 
pe zi. Este o viteză de execuție de 
2—3 ori mai mare față de sistemele 
de lucru obișnuite.

Planșeele construcțiilor care au 
pereții turnați în cofraje glisante se 
pot executa prin oricare din proce
deele cunoscute. în prezent, la lo
cuințele care se construiesc la noi 
în țară sînt preferate plăcile prefa
bricate de genul panourilor mari, a- 
vînd aproximativ mărimea unei ca
mere, turnate la sol alături de clă
dire, unele -peste altele, în formă de 
pachet. După întărirea lor, ele sînt 
montate cu ajutorul macaralelor, re- 
zemarea planșeelor pe pereți făcîn- 
du-se prin intermediul unor goluri 
lăsate în zid în timpul glisării.

După cum se vede această metodă 
de lucru întrunește în ea caracteris
ticile fundamentale ale procedeelor 
industriale moderne. Este un sistem 
de lucru în flux continuu și foloseș
te un utilaj de mare productivitate 
(cofrajul glisant) capabil să re
alizeze cu toleranțe minime pereții 
unor construcții ce se execută în se
rie. Cofrajul poate fi mutat cu ușu

rință dintr-un 
loc în altul.

tencuirea 
cofrajului

Cum pot fi înlocuite 
procesele umede la finisaj

Colectivul filialei I.N.C.E.R.C. 
Cluj a dat în ultimril timp o 
atenție deosebită îmbunătățirii 
proceselor de finisaj, găsirii u- 
nor noi soluții menite să ducă 
la reducerea timpului de exe
cuție a acestora și a costului 
lucrărilor. Am pornit de la 
faptul că industria noastră 
produce în prezent însemnate 
cantități de materiale de con
strucții și în sortimente dife
rite — din mase plastice, plăci 
fibro-lemnoase etc. — care pot 
contribui la perfecționarea 
proceselor de finisaj.

Pe bază unor studii făcute, 
de comun acord și în colabora
re cu Trustul regional de con
strucții Cluj și D.S.A.P.C., s-au 
executat. în cartierul Grigores- 
cu, în mod succesiv, lucrări 
experimentale la finisajul mai 
multor apartamente. In cadrul 
acestora s-au realizat diferite 
structuri de pardoseli uscate, 
tencuieli uscate, placaje din 
plăci și tapete PVC pe suport 
textil sau hîrtie ș.a.

In privința tencuielilor s-a 
pus la punct un procedeu de 
finisare uscată a tavanelor și 
pereților de beton și altul de 
prindere mecanică a placajului 
PFL dur ani ic at pe pereți de 
cărămidă. In același timp s-a 
îmbunătățit tehnologia de a- 
plicare a tapetelor.

După aceste experimentări 
s-a executat un apartament de 
sinteză la care, după faza de 
roșu, toate lucrările de finisaj 
au fost realizate prin procedee 
uscate, folosindu-se materiale 
noi. Pereții interiori s-au exe
cutat din panouri prefabricate 
realizate din plăci fibro-lem
noase poroase și dure. Tencu
ielile clasice au fost înlocuite 
prin aplicarea celor două pro
cedee uscate enunțate mai sus,

REZULTATELE 
UNEI EXPERIMENTĂRI

iar pardoselile s-au executat 
din parchet lamelar. Pe pe
reți s-au aplicat, de la caz la 
caz, placaje și tapete din mase 
plastice pe suport textil sau 
hîrtie.

Apartamentul a fost dat re
cent în folosință. Pentru a a- 
precia orientativ eficiența pro
ceselor uscate și efectul eco-

nomic al fiecărui material fo
losit și al structurii realizate, 
s-au determinat — prin anali
ze de prețuri informative — 
indicii tehnico-economici, com
parativ cu un apartament si
milar executat prin procedee 
clasice (conform prevederii de 
deviz). S-a avut în vedere 
toate lucrările, exclusiv faza 
de roșu, instalațiile, tîmplăria, 
vopsitoria tîmplăriei și diverse 
lucrări mărunte. Iată în tabe
lul de mai jos cîteva din re
zultatele finale obținute.

Apariția și ex
tinderea pe care 
a cunoscut-o la 
noi cofrajul gli
sant nu trebuie 
considerată ca o 
concurentă pe 
care o face ce
lorlalte proce
dee de lucru. 
Practica a arătat 
că fiecare sistem 
de lucru își are 
domeniul său

optim de aplicare, în care poa
te să-și arate pe deplin eficacita
tea. De pildă, nu este rational să 
executăm o construcție izolată, si
tuată la distanțe mari de centrele 
industriale sau de arterele de cir
culație prin folosirea prefabricate
lor sau a cofrajelor glisante. în 
acest caz este mai rațională folosi
rea zidăriei de cărămidă sau a altor 
sisteme de lucru. Prefabricarea și 
folosirea cofrajului glisant nu ar 
fi în acest caz rentabile, deoarece 
ele necesită elemente de construcții 
sau construcții întregi care să fie 
de același tip și să se repete în 
număr mare de ori. în plus cofra- 
jul glisant este un procedeu care își 
arată pe deplin avantajele la con
strucțiile înalte și care se repetă de 
mai multe ori. Față de cele arătate 
mai sus, între cofrajul glisant și 
prefabricare, problema trebuie pusă 
sub aspectul unei completări reci
proce, luînd de la fiecare sistem ce 
are el mai bun și aplicîndu-1 la lo
cul potrivit.

în stabilirea domeniului de eco
nomicitate a folosirii cofrajului gli
sant va trebui aleasă soluția cea 
mai corespunzătoare condițiilor șan
tierului. în această privință s-au 
făcut studii, care au dus la elabora
rea unor diagrame cu ajutorul că
rora se pot analiza și compara în
tre ele mai multe soluții, avînd deci 
posibilitatea să alegem în final pe 
cea mai convenabilă. De exemplu, 
în cazul construcțiilor de locuințe 
turnarea unui metru-pătrat de pe
rete ne va costa la fel dacă vom e- 
xecuta cu același cofraj glisant 2 
blocuri cu cîte 24 etaje sau 3 blocuri 
cu cîte 16 etaje sau 5 blocuri cu 
cîte 10 etaje sau 10 blocuri cu cîte 
8 etaje. Dintre aceste ■posibilități 
vom alege pe cea care răspunde cel 
mai bine condițiilor locale privind : 
topografia locului, sistematizarea lo
calității respective, natura terenului 
de fundație, mijloacele de execu
ție etc.

Prin rezultatele avantajoase pe 
care le dă, procedeul cofrajelor gli
sante este un sistem de lucru ale 
cărui caracteristici fundamentale îl 
fac să se încadreze în categoria pro
cedeelor industriale moderne. Avan
tajele acestui procedeu pot fi puse 
mai bine în valoare printr-o pregă
tire temeinică a procesului tehnolo
gic pînă în cele mai mici amănunte.

Ing. A. ȘANDRU 
din Institutul de cercetări 

pentru construcții și economia 
construcțiilor

Felul 
apartament

ului

Manoperă, 
inclusiv 

cheltuielile 
indirecte 

(lei)

Durata de execuție (în zile)

Pentru un 
apartament

Pentru un 
bloc de 80 

apartamente

Curent 
(conform 
devizului) 4 930 55 150

Experimental 3 890 35 90

Asupra unora dintre struc
turi nu se pot trage încă con
cluzii tehnice definitive pri
vind comportarea în timp, dar 
sîntem convinși că procedeele 
tehnologice folosite pot și tre
buie să fie îmbunătățite. Pu
tem însă afirma cu certitudine 
— în urma rezultatelor obți
nute — că înlocuirea procese
lor umede cu procese uscate în 
executarea lucrărilor de fini
saj, folosindu-se materiale noi, 
este calea prin care se va re
aliza scurtarea duratei de exe
cuție a lucrărilor de finisaj, 
ridicarea productivității mun
cii și mărirea gradului de con
fort. Lucrările experimentale 
din cartierul Grigorescu din 
Cluj sînt un început care ne

întărește hotărîrea de a conti
nua munca în această direcție.

Considerăm că prin adînci- 
rea studiilor în acest domeniu, 
într-un viitor nu prea înde
părtat, la construcțiile de lo
cuințe — chiar și în cazul 
structurilor monolite — lucră
rile de interior și pereții ex
teriori de umplutură se vor 
putea executa din panouri 
prefabricate ușoare, asamblate 
prin legături elastice. In acest 
fel, întreg procesul de lucru de 
pe șantiere se va reduce la o- 
perațiuni de asamblare și apli
care a unor materiale pe cale 
uscată.

Prof. univ.
Ing. ALEXANDRU NEGOIȚĂ 

Conf. univ.
ing. EUGEN BEIU

Un calcul edificator
regional de construcții 
revenit să execute anul

Trustului 
Ploiești i-a 
acesta un volum însemnat de con
strucții de locuințe. Pînă în prezent 
multe din noile blocuri au fost date 
în folosință, iar altele se află în di
ferite stadii de finisaj.

Care este însă durata lor de exe
cuție ? Dintr-o analiză făcută la un 
grup de blocuri reiese că în aceas
tă privință există o serioasă incon
stanță. în scurtarea termenelor de 
construcție a locuințelor mai sînt 
încă multe posibilități slab valori
ficate. Iată o situație edificatoare în 
acest sens :

Din blocurile terminate în semes
trul I al acestui an.

— 1 bloc cu 12 apartamente și 
altul cu 40 au avut o durată 
de execuție sub 6 luni ;

— 2 blocuri cu cîte 24 aparta
mente, 1 bloc cu 30 aparta
mente și 6 cu 40—50 aparta
mente au fost terminate în 
6—9 luni ;

— 5 blocuri cu cîte 10 aparta
mente, altul cu 16 apartamen-

te și 5 a 30—40 apartamente 
fiecare au fost executate în 
9—12 luni.

Merită arătat și faptul că aceste 
termene diferite, și ne justificat de 
mari față de normativele pentru ca
tegoriile respective de blocuri, au 
fost realizate în condiții de lucru 
mai bune pentru trust. Șantierele 
au fost asigurate din vreme cu do
cumentația tehnică, iar volumul de 
construcții se cunoștea înainte de 
începerea anului. Au lipsit însă a- 
cele măsuri de asigurare a conti
nuității lucrului pe timpul iernii, 
grija pentru organizarea temeinică 
a muncii pe toate șantierele, pentru 
aprovizionarea operativă a puncte
lor de lucru cu materialele nece
sare. Nu toate locurile de muncă 
importante pentru darea la timp în 
folosință a construcțiilor au fost în
cadrate cu cadre calificate. Ca ur
mare, în anumite perioade s-a lu
crat cu o productivitate scăzută, 
fapt care s-a răsfrînt negativ în du
rata de execuție a unor blocuri de 
locuințe.

Acesta este primul 
bloc dintr-un nou Iot 
de blocuri construite 
anul acesta cu ajuto
rul cofrajelor glisante 
pe Șoseaua Olteniței. 
El a fost dat recent
în folosință. Blocul a fost terminat „la che
ie“ în 4 lur.i fată de 9 luni cit a durat 
blocul C 6 din cartierul Parc-FIoreasca — 
primul bloc din Capitală construit cu co

fraj glisant. Durata mai scurtă de execuție 
este o urmare a perfecționărilor tehnice 
aduse pe parcurs acestei metode, a dezvol
tării experienței dobindite de constructori.

In cite va rin duri
• Prin folosirea metodei de lucru în lanț continuu, durata de execuție 

a lucrărilor se reduce cu 20—30 la sută față de cea prevăzută în norma
tive.

• Experiența unor șantiere a dovedit că și blocurile de locuințe din 
zidărie portantă și planșce prefabricate pot fi construite într-un timp mai 
scurt. Construcția unui asemenea bloc, cu 80 apartamente, pe șantierul din 
cartierul Jiului-Scînteia, a durat doar 3 luni și jumătate.

• Turnurile de răcire de 12 000 m c, executate cu ajutorul cofrajelor 
glisante de către Trustul de construcții-montaje energetice au o durată de 
execuție cu 3 luni mai redusă față de cele realizate după metode tra
diționale.

• în cartierul Drumul Taberei din Capitală un bloc cu 160 aparta
mente construit din panouri mari prefabricate a fost realizat într-un ter
men de 4 luni.



Conferința raională de partid Ne
grești, regiunea Iași, a dezbătut pe 
larg multiplele probleme ale activi
tății de partid desfășurate in perioa
da care s-a scurs de 1a conferința 
precedentă. Raionul Negrești are un 
caracter agrar. Aici există 24 de gos
podării collective și 4 gospodării de 
stat. De aceea, principala problemă 
luată în discuție cu acest prilej a 
fost cea a creșterii producției agri
cole Și în mod deosebit problema în
tăririi economico-organizatorice a 
gospodăriilor colective.

Darea de seamă prezentată de că- 
-tre tov. Alexandru Ene, prim=șecre- 
tar al comitetului raional de partid, 
și participanții la discuții au înfăți
șat succesele obținute în agricultu
ra raionului, ca urmare a sprijinului 
acordat de partid și de stat, a mun
cii neobosite a colectiviștilor, meca
nizatorilor, specialiștilor agricoli 
care, sub conducerea organizațiilor 
de partid, s-au străduit să lucreze 
mai bine pămîntul, să dezvolte con
tinuu producția de cereale, sectorul 
zootehnic și alte ramuri de produc
ție.

Sînt multe gospodării colective ca 
cele din Țibănești, Ipatele, Draxeni 
etc. care obțin an de an recolte 
bune, dezvoltă avutul obștesc, spo
rind pe această bază veniturile co
lectiviștilor.

O condiție de cea mai mare în
semnătate pentru întărirea economi- 
co-organizatorică a gospodăriilor co
lective este sporirea continuă a re
coltelor 1a hectar. Faptul că în acest 
an gospodăriile colective din Țibă
nești, Ipatele și altele au obținut re
colte medii între 1500—1900 kg grîu 
și 1900—2300 kg porumb 1a hectar 
dovedește că și în condiții climatice 
mai puțin favorabile gospodăriile 
colective din raion au posibilitatea 
să realizeze producții ridicate.

„La noi în gospodărie — à arătat 
tov. Constantin Rusu, brigadier la 
G.A.C. Țibănești — munca este bine 
organizată, colectiviștii execută 1a un 
nivel tot mai înalt lucrările agricole. 
Sprijinită de tov. Nicolae Grigoraș, 
instructor al comitetului raional de 
partid, organizația de partid a ana
lizat în mai multe rînduri proble
mele care se ridică în legătură ' cu 
obținerea unor recolte mari, acor- 
dînd un mare ajutor consiliului de 
conducere, sprijinindu-1 să ia măsu
rile cele mai potrivite pentru creș
terea producției".

Darea de seamă a arătat însă că 
nu peste tot organizațiile de partid 
au îndrumat consiliile de conducere 
și pe colectiviști să aplice măsurile 
agrotehnice înaintate- în unele locuri 
pregătirea terenului, semănatul și 
lucrările de întreținere nu au foșt fă
cute te timp si la un nivel calitativ 
corespunzător și de aceea recoltele 
au foșt sub posibilități. Așa șe 
plică de ce gospodării colective veci
ne în condiții de climă și de sol ase
mănătoare, obțin rezultate cu totul 
diferite în ce privește recoltele 1a 
hectar Astfel, gospodăria colectivă 
din Țibănești a realizat în acest an 
cu 1100 kg mai mult porumb 1a 
hectar decît cea din Vulturești, Re
colte sub posibilități au obținut și 
gospodăriile colective din Dagîța, 
Oniceni, Gîrbești, Aici lucrările a- 
gricole n-au fost executate 1a vreme, 
porumbul a fost însămînțat în cea 
maj mare parte în arătură de pri
măvară.

Executarea te timp și de bună ca
litate a lucrărilor de care depinde 
obținerea unor recolte mari este de
terminată în mare măsură de activi
tatea desfășurată de S-M-T., de răs
punderea cu care muncesc tractoriș
tii. Gospodăriile colective din raion 
sînt deservite de S.M.T. Negrești. în 
cuvîntul său, tov. Dumitru Sărăcin, 
direcțoiml stațiunii, a subliniat șprte 
jinuj pe care-1 acordă mecanizatorii 
celor 24 de gospodării colective 1a 
care lucrează, în acesț an, planul de 
producție al Ș.M,Ț,-ului a fost reali
zat, executîndu-se peste 102 000 han
tri. De asemenea, prețul de cost al 
lucrăriloi 9 fost redus. Dar tov. Să- 
răcin nu a analizat cauzele care fac 
ca in unele gospodării colective pe

Măsuri concrete pentru creșterea 
productivității muncii

(Urmare tiin pag- l-a)

materiale a întocmit din 
planul de aprovizionare și 
sat comenzi la furnizori și 
zele de aprovizionare.

timp 
a lan- 
la ba

zele de aprovizionare. Contractele 
pentru materia primă, — bumbacul- 
puf. care reprezintă 65 te sută din 
fondul de rulment al întreprinderii 
—, au fost perfectate cu baza M-I.U- 
București, pentru întreg anul 1964, 
cu deraicare precisa pe trimestre. 
Pentru celelalte mșteriale s-au lan
sat ,comen?i și S-au primit contracte 
pentru Ș5% din valparea ter, S-au 
făcut de asemenea comenzi pentru 
aprovizionarea cu piese de schimb, 
încheindu-se, în acest scop, con
tracte cu Fabrica de utilaje și piese 
metalo-tehnice din Țg. Mureș , — 
pentru garnituri, capace, tamburi de 
carde, cu „Unirea“-Cluj — pentru 
diverse piese de schimb 1a mașinile 
cu inele, cu „Metalurgica“ Sibiu — 
pen'tru mașinile de bobinat, cu „Teh- 
nometal“-București etc. Ne preocu
pă, în continuare, reducerea chel
tuielilor de aprovizionare jirin mai 
buna folosire a capacităților de 
transport, prin manipularea și con
servarea materiilor prime și mate
rialelor în condiții cît mai bune, e- 
liminarea pierderilor și degradări
lor.

Serviciul mecanic-șef din în
treprindere a întocmit de pe acum 
planul de revizii și reparații ale utte

GOSPODARILOR COLECTIVE
terenurile lucrate de mecanizatori să 
se obțină recolte cu mult sub posibi
lități. Aceasta reflectă, de altfel, și 
modul cum conducerea S.M.T, . pri
vește problema deservirii gospodă
riilor colective interesîndu-se mai 
mult de volumul de hantri executat 
decît de producțiile obținute. Confe
rința raională a criticat acest mod 
de a privi lucrurile.

„Gospodăria noastră a obținut re
colte bune — a spus tov, Albu Va
sile, președintele gospodăriei colec
tive din Draxeni. Dar eie nu sînt 
pe măsura posibilităților pe care le 
avem. Acest lucru se datorește, pe 
lingă unele lipsuri pe care le avem 
noi în organizarea muncii, și faptului 
că S.M.T. Negrești nu urmărește mai 
îndeaproape producția obținută. Bri
gada de tractoare care deservește 
gospodăria noastră lucrează și la 
G.A.C. din Rebricea. Din această ca
uză tractoarele umblă dintr-un loc 
în altul. Stabilirea unei brigăzi per
manente în gospodărie -ar face cu 
putință o legătură mai strînsă cu 
brigăzile de cîmp și lucrările s-ar 
putea.execute la timp si bine“.

Sporirea veniturilor bănești în

ÎNSEMNĂRI
»E LA CONFERINȚA RAIONALĂ 

DE PARTID NEGREȘTI

gospodăriile colective este hotărîtă 
în mare măsură de dezvoltarea sec
torului zootehnic. In acest an, dato
rită creditelor acordate de stat și 
folosirii fondurilor proprii, gospodă
riile colective au sporit efectivele de 
animale. Consiliul agricol raional, la 
indicația comitetului raional de 
partid, a urmărit, de asemenea, 
ameliorarea raselor locale, iar prin 
cumpărări au fost aduse în gospo
dărie un mare număr de vițele din 
rasele brună de Maramureș și Băl- 
țata romînească, oi din rasa Țigaie 
etc. în conferință s-a arătat că dacă 
gospodăriile colective din Țibănești, 
Negrești și altele au rezultate bune 
în creșterea animalelor, lucrul a- 
cesta se datorește faptului că aici 
organizațiile de partid se ocupă cu 
grijă de promovarea în munca de 
îngrijitori a celor mai buni colecti
viști, de buna organizare a muncii Ia 
ferme.

în atenția organizațiilor de partid 
din aceste gospodării stă în perma
nență problema îmhunătățirii activi
tății de partid în sectorul zootehnic, 
creșterii rolului membrilor și can- 
didaților de partid în mobilizarea 
tuturor resurselor pentru sporirea 
efectivelor de animale și a produc
ției acestora, în conferință s-a cri
ticat faptul că în gospodăriile co
lective Oniceni, Gîrbeștj și altele 
consiliile de conducere și organiza
țiile de partid nu acordă atenția cu
venită sectorului zootehnic și ca ur
mare producțiile ce se obțin sînt încă 
mici. în aceste gospodării există încă 
fluctuație în rîndul îngrijitorilor.

Așa cum a arătat în cuvîntul său 
dr. H. Răducăneanu, vicepreședinte 
al consiliului agricol raional, trebuie 
puse mai bine în valoare resursele 
de asigurare a bazei furajere. De 
aceea, unii vorbitori au propus ca 
în hotărîrea conferinței să se pre
vadă ca organizațiile de partid și 
viitorul birou să exercite un control 
mai sistematic asupra felului cum se 
duc la îndeplinire sarcinile privind 
îngrijirea pășunilor și fînețelor.

Obținerea unor producții mari în 
sectorul vegetal și animal necesită 
ridicarea nivelului de pregătire al 
colectiviștilor. La Țibănești, Ipatele 
și alte gospodării în desfășurarea 
învățămîntului de partid și a învă- 
țămîntului agrozootehnic s-a acordat 
o rpare atenție legării problemelor 
teoretice de practica producției' 
agricole, s-a vorbit colectiviștilor 
efespre perspectivele de dezvoltare a 
gospodăriilor lor, despre mijloacele 
prin care pot spori veniturile gospo
dăriei. De asemenea, s-ru ținut cpn- 
ferințe legate de specificul gospodă
riilor, seri de calcul și de întrebări 

laiului pe anul 1964. Efectuarea re
viziilor periodice și a reparațiilor 
curente, la timp Și de bună cali
tate, asigură funcționarea nor
mală a utilajului, contribuie la mă
rirea duratei de funcționare între 
două reparații capitale.

Pentru a înlătura unele nea
junsuri ivite în aeeșt an, în ca
drul serviciului tehnic se studia
ză în prezent noi posibilități de a 
se asigura o mai eficientă folosire a 
spațiului industrial util. Serviciile 
planificării, organizarea muncii și 
preț de cost completează studiile 
tehnico-economice ale reprofilării și 
specializării întreprinderii pe anu
mite sortimente de fire.

Cabinetul tehnic al întreprinderii 
pregătește elaborarea planului te
matic al propagandei tehnice în 
producție pe anul 1964, a planului 
de conferințe și de îmbunătățire a 
documentației tehnice. în colaborare 
cu Institutul polîtehnic-Iași. Institu
tul de cercetări textile și cabinetele 
tehnice ale întreprinderilor din sec
tor, vom organiza sesiuni tehnico- 
științifice periodice, menite să con
tribuie la ridicarea nivelului profe
sional al inginerilor și tehnicienilor 
noștri.

Colectivul nostru de muncitori, 
ingineri și tehnicieni este hotărît să 
încheie anul în curs cu rezultate cit 
mai bune în producție și să asigure 
pregătirea în condiții exemplare a 
producției anului viitor.
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și răspunsuri etc. Cu totul altfel stau 
lucrurile în unele gospodării ea cele 
din Gîrbești, Rafaila, Oșești. Și aici 
s-a organizat învățămîntul agro
zootehnic, s-au ținut conferințe etc. 
Fiind însă insuficient legate de pro
blemele practice ale gospodăriilor 
respective, au avut o eficacitate mai 
slabă.

în dezvoltarea gospodăriilor co
lective și obținerea unor producții 
mari, un rol de mare importanță îl 
are consiliul agricol raional. Cei 
doi ani care au trecut de la consti
tuirea lui au arătat eficiența activi
tății sale. Numeroasele acțiuni în
treprinse de consiliul agricol au dus 
la obținerea unor rezultate bune în 
ce privește punerea în Valoare de 
noi terenuri, introducerea în prac
tică a metodelor înaintate agro
zootehnice. Conferința a cerut însă 
ca biroul comitetului raional să în
drume cu mai multă exigență con
siliul agricol în ceea ce privește 
organizarea producției în unitățile 
insuficient dezvoltate și extinderea 
experienței bune dobîndite de gos
podăriile colective fruntașe.

Biroul comitetului raional de 
partid, deși a făcut analize econo
mice în gospodăriile colective insu
ficient dezvolțate, nu a urmărit cu 
consecvență modul cum se traduc 
în viață măsurile luate.

în concluziile lucrărilor conferin
ței s-a subliniat că la baza întregii 
activități a organizațiilor de partid 
din raion trebuie să stea întărirea 
economico-organizatorică a tuturor 
gospodăriilor colective, urmărin- 
dijrse cu toată răspunderea ca mă
surile stabilite în acest scop să fie 
adqse la îndeplinire. în curînd va 
avea loc întocmirea planurilor de 
producție în gospodăriile colective. 
Organizațiile de partid au datoria 
să ajute consiliile de conducere să 
prevadă cifre de plan cît mai cores
punzătoare, în raport cu posibilitățile 
și specificul fiecărei gospodării. Or
ganizația raională de partid va tre
bui să-și îndrepte atenția mai ales 
spre unitățile insuficient dezvoltate, 
să le ajute în mod concret în orga
nizarea muncii și mobilizarea tutu
ror forțelor pentru sporirea recolte
lor și dezvoltarea diferitelor ramuri 
de producție.
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I. HERTEG 
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Noul complex de deservire din orașul Gherla.

iJn domeniu al matematicii
în ultimele decenii, știința mate

matică a înregistrat importante pro
grese datorită mai cu seamă folosirii 
mașinilor rapide de calcul. Inițial, 
apariția acestor automate părea să 
răspundă doar necesității de a se 
rezolva unele probleme teoretice și 
practice care implicau un volum 
mare de calcule, fospite greu șșu im
posibil de efectuat în timp util de 
către calculatorii unei întreprinderi 
sau instituții. Totuși, ulterior, posi
bilitățile oferite de mașinile electro
nice de calcul au contribuit și la a- 
parițja unor capitole noi ale mate
maticii, în primul rînd ale analizei 
numerice. Această disciplină în pli
nă dezvoltare a matematicii mo
derne include astăzi toate preocu
pările de teorie și practică a calcu
lului, precum și fundamentele teore
tice ale metodelor de aproximație- 
Utilizarea, în condiții bune, ă mași
nilor rapide de calcul și chiar con
strucția acesțora, sjnt posibile numai 
în laboratoare care dispun de ma
tematicieni specialiști în analiză nu
merică.

Ca urmare a progreselor înregis
trate de cibernetică și de automa
tele rapide de calcul, matematica nț) 
numai că a cunoscut ea însăși o con
tinuă dezvoltare, dar a intrat în con
tact cu numeroase domenii de acti
vitate. Ea a pătruns adînc în preo
cupările practice, îneît astăzi este tot 
mai larg apreciată contribuția ei 
dezvoltarea gîndirii științifice, 
progresul tehnicii și al economiei 
general.

Institutul de calcul din Cluj
Academiei‘R. P. Romîne și-a orien
tat cercetările spre probleme de im
portanță teoretică fundamentală pe 
care le pune dezvoltarea analizei nu
merice și a celorlalte capitole ale ma
tematicii moderne legate de aceas
ta. în același timp, cercetătorii din 
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Pentru deservirea 
populației 

încălțăminte de comandă 
în ateliere centralizate

Pe baza rezultatelor bune obținute 
în producție de către cooperativele 
meșteșugărești din Capitală prin intro
ducerea sistemului de lucru pe faze la 
încălțămintea de comandă, în cadrul a- 
telierelor centralizate, metoda a fost 
extinsă și la alte cooperative. Re
cent, conducerea cooperativei „Tehnica 
încălțămintei“ a introdus noul proce
deu de muncă pe faze în toate unită
țile de comandă din raioanele V. I. 
Lenin și 16 Februarie. Aplicarea no
ului procedeu aduce numeroase avan
taje : scurtarea timpului de execuție, 
ridicarea nivelului profesional al lucră
torilor, ctearea de economii la materii 
pifc.ne și auxiliare. (De la Icn Malaneu, 
coresp. voluntar).

Schimburi de experiență

Uniunile regionale ale cooperativelor 
meșteșugărești din diferite regiuni ale 
țării organizează schimburi de expe
riență în vederea asigurării unei mai 
bunp deserviri a populației de către u- 
nitățile de prestații. Un grup de c<)o- 
peratori din Pitești, de pildă, a făcut 
recent un schimb de experiență eu pei 
de la cooperativa meșteșugărească „So
lidaritatea " din Cluj, unde și-au însu
șit metoda vopsirii articolelor din poli- 
clorură de vinii. Conducerea U.Pi.C.M-- 
Argeș va înființa cu acest prilej la Pi
tești și în alte localități din regiune 
unități care vor executa lucrări de acest 
gen. Tîmplarii cooperatori din Pitești 
au avut un schimb de ex]>eriență cu 
meseriași de aceeași specialitate din 
Capitală.

U.R.C.M.-Galați a organizat un 
schimb de experiență între coopera
tori cismari din Galați, Brăila, . Foc
șani, Tecuci și Făurei.

Centre noi

înORADEA (coresp. „Scînteii“).— 
orașul Șimleul Silvaniei din regiunea 
Crișana a fost terminată construcția 
unui nou complex de deservire a popu
lației, în cadrul căruia î?i vor desfășura 
activitatea 12 secții : croitorie, încălță
minte, reparații radio etc. Acesta este 
al 4-lea complex al cooperației mește
șugărești dat în folosință în acest an 
în regiune.

în regiunea Crișana continuă acți
unea de extindere și modernizare a re
țelei de deservire. La Oradea a început 
construcția unei secții de autp^șprvici.
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largi aplicații
Acad. TIBERIU POPOVICI 

directorul Institutului de calcul 
din Cluj

institut au urmărit aplicarea în 
practică a unora dintre rezultatele 
teoretice.

La trei ani după organizarea, 1a 
Cluj, a primului colocviu de analiză 
numerică, eu participare internațio
nala, recent, s-au desfășurat la in
stitutul nostru lucrările colocviului 
„Aproximarea funcțiilor cu aplicații 
1a calculul numeric“, Au participat 
academicieni, cercetători științifici, 
ingineri și economiști din țară, pre
cum și specialiști clin Uniunea So
vietică, Franța, R. S. Cehoslovacă, 
R. D. Germană, R. P, Bulgaria, R, P. 
Polonă și R. P. Ungai’ă.

Scopul colocviului a fost de a 
pune în discuție noile probleme ivi
te în ultimii ani în teoria aproxi
mării funcțiilor cu diversele ei ex
tinderi. în același timp, cercetători 
din institut au prezentat rezultatele 
obținute cu privire 1a tepria cons
tructivă a funcțiilor, analiză nu
merică, aplicațiile matematicii în 
economie. Numărul mare de comu
nicări prezentate de specialiștii din 
țară și de peste hotare a fost legat 
îndeosebi de această tematică. An
samblul rezultatelor prezentate a 
constituit astfel un tot unitar, per-' 
mițînd ca discuțiile să intereseze pe 
cei prezență, să fie utile și să ducă 
1a concluzii 
mă refer la 
lucrări care 
practică.

Comunicările prezentate în ședin
țele pe secții au conținut rezultate 
noi, unele foarte importante. La sec
ția în qare s-a discutat despre apli
cațiile matematicii în economie, au

importante. Vreau să 
cîteva aspecte ale unor 
prezintă interes »pentru
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RĂSPUNDEM CmrORILOR
IONEL DAN—Brașov.

La sesizarea dv., Sfa
tul popular al regiunii 
Brașov ne-a răspuns că 
a luat măsuri pentru mai 
buna gospodărire a sta
țiunii balneare Covasna. 
S-au luat probe din iz
voarele de apă minerală 
și s-au trimis pejitru a- 
naliză. Totodată se vor 
efectua unele lucrări de 
reparație și întreținere a 
drumurilor și podurilor.

CONSTANTIN VIȘAN
— Moinești
Ținînd seamă de pro

punerea dv., precum și 
a altor muncitori petro
liști din Moinești, Mi
nisterul Transporturilor 
și Telecomunicațiilor a 
stabilit ca trenul de per
soane care, pleacă din 
Comănești la orele 23,45 
și cel care pleacă din 
Moinești la orele 0,17, să 
oprească și în halta Vă- 
siești-

EMILIA ZAHARESCU
— Sibiu
Ne-ați scris că ați 

cumpărat o pereche de 
ciorapi indeșirabili, pro
duși de către fabrica 
„Adcsgo" din București, 
care prezentau unele de
fecte de fabricație. Mi
nisterul Industriei Ușoa
re ne-a făcut cunoscut 
că, în urma acestei sesi
zări, la întreprinderea 
respectivă au fost luale 
o scrie de măsuri pentru 
îmbunătățirea calității 
acestui sortiment de 
ciorapi.

GH. VRINCEANU — 
București
în scrisoarea trimisă

arătați că locatarii unui 
imobil din calea Grivi- 
ței nu se pot odihni din 
pricina zgomotului pro
dus de o unitate a 
cooperativei „Electro- 
bobinajul“, Pentru în
lăturarea acestui nea
juns, U.C.E.C.O.M. a 
schimbat programul de 
lucru al secțiilor în care 
se produce zgomot îneît 
acestea să 
numai în 
nețelor.

funcționeze 
cursul dimi-

CĂȚOIU

a 
în

evita unele 
plata pen- 

cum s-a în-

MIHAI
Buzău
Pentru 

întîrzieri
siilor — așa 
tîmplat în cazul dv. în 
perioada cît ați fost la 
cură balneară—Direcția 
Generală a Poștelor și 
Telecomunicațiilor a ho
tărît ca pe timpul cît 
sînt plecați din localita
te, pensionarii să pri
mească pensia — dacă 
doresc — prin C.E.C.

solicitați, este

ION DEHELEAN —
Lipova
Scrieți că vă pa

sionează apicultura și că 
doriți să consultați cîteva 
lucrări de specialitate. 
„Cartea sțuparului", pe 
care o
epuizată. In schimb, li
brăria „Cartea prin poș
tă" din București, str. 
Biserica Enei nr. 16, vă 
poate pune la îndcmîpă 
o lucrare asemănătpgre 
intitulată ; „Creșterea al
binelor“ de același au
tor.

T ■?**

participat numeroși ingineri și eco
nomiști. Expunerile au fost ur
mate de discuții foarte vii, ele 
stârpind interesul specialiștilor din 
întreprinderi. Comunicările despre 
programarea liniară, planificarea e- 
conomică și lansarea planului de 
producție, despre nomografie au fost 
urmărite cu interes, Discuțiile au 
scos în evidență avantajele aplicării 
în practică a unor metode de pro
gramare matematică la fabricarea 
unor piese, precum și necesitatea în
tăririi colaborării intre matemati
cieni și specialiștii din întreprinderi 
în vederea adaptării metodelor ma
tematice la specificul problemelor ce 
se ridică în producție. Matematicia
nul trebuie să cunoască bine succe
siunea fazelor unui proces de pro
ducție, pentru a putea întocmi un 
plan aplicabil în practică, și să 
vadă efectiv cum se desfășoară un 
anumit proces tehnologic, pentru a 
putea interpreta matematic proble
ma de optimizare care se pune, pen
tru a indica metnda de lucru cea mai 
eficientă, De fapt, numai datorită 
cunoașterii producției de către m3’ 
tematicieni a fost posibil ca institu
tul nostru să dea un sprijin real 
Uzinelor „Tehnofrig(‘ în vederea 
elaborării șarjelor celor mai econo
mice la cuptoarele de topit fontă, 
echilibrării cornpresoarelor de amo
niac etc.

în program au fost incluse și cî
teva comunicări privind lingvistica 
matematică. Deși părerile asupra 
perspectivelor acestei noi discipline 
sînt diferite, se pare că în 
prezent ea cîștigă teren de dezvol
tare. Aceasta se datorește pe de o 
parte creșterii interesului pentru 
traducerea automată, iar Pe de altă 
parte, dezvoltării teoriei matematice 
care stă ,1a baza studiilor moderne 
de lingvistică. Din discuțiile purtate 
la colocviu a reieșit necesitatea in-

Î.-:

■ j-'

>?:•

'p'-

Ê5 v

»
'•'ri'. ■-'•■1 :

O. CONSTANTINESCU
— Cugir
Conducerea Teatrului 

satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ din București a a- 
nalizat scrisoarea dv. cu 
privire la spectacolul : 
„Expoziția de muzică 
ușoară", prezentat re
cent la Cugir și, țipÎRfl 
seama de crițicile aduse, 
a luat măsuri pentru o 
mai bună organizare a 
viitoarelor turnee în 
tară.

Prof. EUGEN FRUCH- 
TER — Tîrgoviște
La propunerea dv., 

Direcția generală a poș
telor și telecomunicații
lor studiază posibilitatea 
înființării în Capitală a 
unui centru de desfacere 
a publicațiilor periodice 
nevîndute pînă la data 
retragerii din re(ea. în 
acest fel cei interesați își 
vor putea procura unele 
reyistp mai vechi 3e paje 
au nevoie.

necesita- 
unor noi 
pe lingă

N. MATACHE — co
muna Gîrleni, raionul 
Bnhușj
Referitor la 

tea construirii 
săli de clasă, 
școala de 8 ani din satul 
Lespezj, Sfatul popular 
al raionului Buhuși ne-a 
răspuns că în planul său 
pe anul 1964 a prevăzut 
construirea unui nou lo
ca) de școală cu 4 săli 
de clasă în satul Les
pezi și altul, tot cu 4 / 
săli de clasă, în salul 
Gîrleni.

troducerii unor noi elemente de ma
tematică în studiul unor probleme 
privind traducerea dintr-o limbă în 
alta, spre a se asigura o interpre
tare mai fidelă a fenomenului stu
diat.

în cadrul programului colocviului 
a fost organizată și o după-masă de 
discuții, pe specialități, cu biologi și 
medici, cu ingineri și economiști, cu 
chimiști, lingviști, filozofi. De ase
menea, au avut loc discuții între 
matematicieni asupra problemelor 
actuale de aproximare a funcțiilor.

Discuțiile au relevat o părere care 
tinde să deyină unanimă ; îp actua
lul stșdiu de dezvoltare a tehnicii, 
practica ajunge îp contact cu teoria 
matematică la nivelul unei foarte 
avansate abstracțiuni, studiile me
nite sg aplice maininatica în rezol
varea unor probleme practice sînt 
de impnrtanță fundamentală- Aceste 
probleme sîpt atît de complexe, atît 
de greu de interpretat, îneît necesi
tă nu numai matematicieni cu o 
înaltă pregătire, ci și o teorie mate
matică fqarte amănunțit elaborată- 
Acest prpcfiș se va accentua pe mă
sură ce tehnica și economia se vor 
dezvolta. în cuvîntul lor, inginerii și 
economiștii din orașul Cluj au ridi
cat îp fața matematicienilor multe 
probleme — de organizare a trans
porturilor, de planificare economică 
ețc, ele urmînd să fie luate în stu
diu îp colaborare cu organele locale.

în zilele colocviului a fost vizitat 
noul calculator electronic cu inele 
de ferită, existent la Institutul de 
calcul, pus recent în funcțiune, Spe
cialiștii străini au apreciat munca 
depusă de colectivul de constructori, 
exprimîndu-și totodată dorința de a 
intensifica legăturile reciproce.

Acum, după colocviu, conducerea 
institutului va analiza întreg mate
rialul lucrărilor. Pe baza discuțiilor 
care au avut loc, vom urmări luarea 
în studiu a unor noi probleme pro
puse de specialiștii din întreprin
deri, precum și a unor probleme de 
interes teoretic, străduindu-ne ast
fel ca lucrările colocviului să-și a- 
tingă în mod real scopul pentru 
care a fost organizat.
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Stațiunea balneo-elimiilerică Va
tra Doinei primește oaspeți în lot 
timpul anului, în fotografie : una 
din modernele cantine care func
ționează în această stațiune.

(Foto : Agerpres)

T1EÆTR1E
TEATRE: Teatrul de Operă și Balet 

al R.P.R : Faușt — (orele 19.30) ; Tea
trul de stat de operetă : Anton Panii 
sau povestea vorbei — (orele 19,30) ; 
Teatrul Național „I. L. Caragiale" (Sala 
Comedia) : Vizita bătrînei doamne — 
(orele 15) ; Avarul — (orele 20) ; (Sala 
Studio) : Mașina de scris — (orele 15,30); 
Nora — (orele 19,30) ; Teatrul ,,Lucia 
Sturdza Bulandra“ (bd. Schitu Măgurea - 
nu nr. 1) : Cum vă place — (orele 19,30)> 
Teatrul ,,C. I. Nottara" (Sala Magheru) : 
Carieră pe Broadway — (orele 19,30) ; 
(Sala Studio) : Băieții veseli — (orele 
20) : Teatrul de Comedie : Umbra — (o- 
reje 19,30) ; Teatrul Muncitoresc C.F.R.- 
Giulești : Măria sa... bărbatul — (orele 
19,30) ; studioul de teatru al Institutului 
de artă teatrală și cinematografică : 
Steaua fără nume — (orele 2Ô) ; Teatrul 
pentru tinéret și copii (Sala O Miile) ; 
Chirița în provincie — (orele 20) ; (la 
sala din str. Erenija Qrigorescu, fost ci
nema „V. Alecșandri") : Salut voios — 
(orele IC) ; Teatrul evreiesc de stat ; 
Opera de trei parale — (orele 20) ; Tea
trul satiric:muzicgi „C. Tănase“ (Spla 
Savoy): Revista de altădată' — (orele 
20) ; (Sala din Calea Victoriei 174) ; Ex
poziția de muzicii ușoară — (orele 30) > 
Ansamblul de cîptecp și dansuri pi 
C.C.Ș, : Visuri îndrăznețe — (orele 20) i 
Teatrul Țăndărică (Sala Academiei) ; 
CUrtep cu Apolorjor — (orele ÎS) ; Cir
cul de stat : Aventurile lui Don Quijoto 
in arenă — (orele 20).
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cinematografe : cțnd vine pisica 
— cinemascop : Patria (10; 12,15; 14,30; 
16,45; 19; 21,15), Festival (0.45: 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 31), PriyțțR (10; 12; 14; 16; 
18,15; 20,30). Cavalerul Pardaillan — ci
nemascop : Republica (0: U; 13; 14,45;
16.45; 10,45; 21), București (9; 11; 13:
15; 17; 19; 21), Aurora (10; 12; 14; 16; 18; 
20; 22), Melodia (9 ; 11; l?; 15; 17; 1,9: 
21), Modern (10; 12: 14; 1(1: 18; 20). Uui- 
gașul și fata : Carnali (10; 12; 14; 16,15; 
18.1)0; 20,45). Capitol (9; 11; 13; '15; 17; 
19; 31), Excelsior (10; 12; 15; 17; 19: ?.l). 
Tudor — cinemascop (am’belo serii) : 
Tineretului (9,30; 13; 16.30; 20), Feroviar 
(9,30; j:h 16,30; 20). Flamura (0.30; 13; 
16,30; 20). Canjolia : Victoria (9.45; 12;
14,15; 10,30; 18.45; 21). A dispărut o navă: 
Central (10; 12,15; 14.30; Ui,45; 13,'fi ir). 
Cultural (orele 11). prințul reporte.) — 
cinemascop • Lumina (cje la 10—14 in 
continuare ; 10; 13,15; 20.30). Ciicer.rea
Everesțului : union (15; 17; 10; ?1) Pro
gram pcnțru copii (orele |0) ; A11- acest 
tineret : Doina (11,30: 14,30; 16,30: 13,30; 
20,80). Moara diavolului : Timpuri Noi 
(de la 10—21 țn continuare) Cor.țe(p dp 
Monte Crișți) — einemaopop (u’mbejé se
rii) ; Ciulești (10; 13,15; 16,45; 20). Arhi
va șecretă dc pe Elba : Bucegi (10; 12: 
14; 16; 18; 20), Lira (15,30; 18; 20,30). Cel 
mai marc spectacol : Cosmos (15: 19) 
Bardée : Buzeșți (1(J; 18,15; ’20,30). Trei 
zile după nemurire: înfrățirea intre po
poare (14; 16; 18.15; 20,30), Tomis (9.30; 
11,15; 13; 14,45; 16,30; 18,30; 20,30). FC DO- 
np| liniștit (seria 1 și a IJ-a) : Cultural 
(15,30; 10,30). E|ena djp Troia — cinema
scop : Dacia (9,OP; 11,45; 14; 16.15; 18,30; 
21). Trei pluș două — cinemascop: Crin- 
gășl (16; 10,Î5[ 30,30). Lupii la stînă : U- 
hbea (10; 18; 20). Alepg după o stea : 
Flacăra (10,30; 14,30; Jö.BQ; 18,30: 20,30).
Virsta dragostei; Miorița (10; 12; 14; 16; 
18,15; 20,30). Tinerii — cinemascop : Mun
ca (14; 16,16; 10,30; 20.45). Vară șl fum — 
einem'ascop: Popular (16; . 18,15; 20.30). 
Acord final; Alta (16; 18.15; 20.30). Ta- 
maiigo : Moșilpr (16; 17; 10; 21) Ilamlot: 
Viitorul (15,30; 18,15; 20,45). Mjsțerele Pa
risului — cinemascop ; Colentinâ (14,30; 
10,30; 18,30; 20,30). cjiătoiie spre centrul 
pâmîiltului — cinemascop (ambele se
rii) : Volga (10; 12,30; 15; 17,45; 20.80) 
Electra : pioreasea (io,- îsuș; ap.ooi^rra- 
gerlla optimistă — cinemascop : .cpa- 
iărul (15,30; 10; 20,30). printre o, peni
buni: Drumul Sării (16; 18; 20). Lș/virsta 
nragpctoi : Cotrocerji (llj; 17, 19; gț). Ha- 
răliij'l — Cinemascop; Pacea (Ui; ia; 20). 
Marta Candelaria: Au'. lap (15.30; 18.
30,15). Răi înainte fără grija '•țerentari 
(16: 17; 10; 21).

TEf.-EYI^IUNR : Qrele 19,qo — Jurna
lul televiziunii. 10,J0 — Pentru copii fil
mul : Lacul zânelor. lp,20 — Filmul : 
Alerg după o step. 21,00 - Transmisiune 
din Studioul de concerte al Radiotele- 
Vlzitmii : ip program arii din opere. în 
încheiere : Buletin de știri și buletin 
meteorologic.

îl
.um va fi n 
îTvremeaț

Timpul probabil pentru următoarele 
trei zile : 13. 14, 15 XII. 1963 : Vremea 
continuă să se încălzească mai ales în 
prima jumătate a intervalului. Cerul va 
1'1 variabil mai mult noros și vor cădea 
precipitații locale. Vîntul va sufla por 
țriyit din sectprul estic. Temperatura 
m creștere ușoară.' Minimele vor fi cu
prinse între minus 2 și minus 12 grade, 
iar maximele înțre 8 și minus 2 grade. 
Dimineața și seara ceață.

in București : Vremea în curs de în
călzire Cer variabil mai ales la începu
tul intervalului, apoi devine noros fa
vorabil precipitațiilor. Vint potrivit din 
est șl sud est. Temperatura în creștere,
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Ați vă prețentĂm

Adesea, trenurile care o- 
presc la Azuga aduc zeci 
de oameni în uniforme de 
culoarea pădurilor. Sînt sil
vicultori, mulți dintre ei 
avînd diplome de ingineri, 
veniți aici din toate colțu
rile țării. Ei pot fi văzuți 
apoi, zile la rînd, în pădu
rile dimprejurul Azugăi. Cu 
aparate moderne, produc 
nori uriași de ceață artifi
cială, care. împînzesc cetina 
brazilor pentru combaterea 
dăunătorilor ; lucrează ală
turi de muncitori pe șantie
rul de construcție al unui 
drum forestier ; iau parte 
la vînători-model sau învață 
să ocrotească vinatul, De o- 
bicei însă, 
tr-o 
tind 
mai

ii întîlnești in
sulă de etnsuri, ascul- 
expuneri despre cele 
noi metode în cultura

Deasupra pădurii s-a lăsat ceață. Este o ceață... artificială, produsă de aparate 
moderne și alcătuită din substanțe speciale care combat dăunătorii. Are loc o oră 
de practică pentru cursanții de la Casa silvicultorului din Azuga...

Informați i
Prof dr. Yoshio Fujioka, rectorul 

Universității din Saitama (Japonia), 
membru în Consiliul national știin
țific japonez, care ne-a vizitat țara 
la invitația Academiei R.P. Romine, 
a părăsit mierouri Capitala.

★

Mezzo-soprana Erzebet Komlossy, 
Se la Opera din Budapesta, și-a dat 
concursul la spectacolul ou „Truba
durul" de Verdi, prezentat miercuri 
seară de Opera de stat din Iași.

(Agerpres)

A apărut
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PE ANUL 1964
au profitat

De vînzare la unitățile coopera
ției de consum, librării țl debi

tele O.C.L- 1 leu exemplarul.
V. CHIOSE

Cu excepția cîtorva turiști ita
lieni, care se îndreaptă spre monu
mentele de la Luxor, oraș a- 
șezat pe locul Tebei, fostă ca
pitală a Egiptului antic, toți pa
sagerii cvadrimotorului „Comette“ 
unt gazetari care au acceptat cu 
•plăcere invitația autorităților din 
Cairo de a vizita șantierul de 
la Assuan. Ne-arn dat seama, a- 
tît înainte cît și după vizitarea șan
tierului. că pentru egipteni Assua
nul este o mîndrie națională, sim
bolul acelei forțe visate de-a lungul 
mileniilor în stare să îmblînzească 
Nilul, punîndu-1 în folosul omului.

Sub avion se așterne deșertul Sa
harei, nesfîrșit, cu mii de ondulații 
nervoase, chinuite. Prin miliarde de 
pori apa s-a scurs de aici, picătură 
cu picătură, în adîncurile pămîntu
lui. După expresia unui gazetar e- 
giptean, în Sahara ea a devenit tot 
atît de rară și prețioasă ca diaman- 
tiț\ Aici apa este sinonim cu viața. 
Pe pereții și coloanele de marmură 
a unor temple antice se păstrează 
și aJăzi urmele unor ornamente re- 
prezentînd zei și faraoni ținînd în 
mînă cîte o vază pentru apă. Ima
ginea acestei vaze a devenit o hie
roglifă care înseamnă „viață“.

Herodot nu exagera spunînd că 
„Egiptul este un dar al Nilului”. 
In fiecare an, către mijlocul lunii 
iulie din cauza ploilor torențiale din 
regiunea tropicală a Africii șî a to
pirii zăpezilor de pe culmile mun
toase, apele Nilului încep să creas
că, iar cînd matca nu le mai încape 
inundă imense întinderi riverane, 
întregul sol fertil al văii și deltei 
constă din straturi groase de depu
neri de mîl fluvial care se lucrează 
ușor și este deosebit de roditor. Ci
vilizația s-a putut înfiripa numai în 
valea și delta marelui fluviu. „Su
prafața locuibilă“ a Egiptului nu 
trece de 30 000 km pătrați din a-, 
proape un milion km pătrați pe cît 
se întinde întregul teritoriu al țării. 
Pe această suprafață s-a îngrămă
dit întregul Egipt, orașele și satele, 
industria și agricultura, toată popu
lația de 27 milioane de oameni. Pe 
alocuri, densitatea ajunge la 900 de 
oameni pe kilometru pătrat.

Un ziarist din Alexandria îmi 
povestea. în timp ce treceam prin 
deltă, spre Cairo, că egiptenii 
au păstrat față de Nil același

pădurilor, în exploatarea fo
restieră sau prelucrarea lem
nului. Aici, la Azuga, la 
cota 932, funcționează de 
mai bine de 10 ani Casa 
silvicultorului, înființată 
din necesitatea ridicării 
continue a calificării și 
specializării tehnicienilor, 
maiștrilor și inginerilor din 
economia forestieră’, al căror 
număr este în continuă creș
tere.

In ultimii ani au fost date 
în exploatare noi masive fo
restiere. Se impunea con
struirea unor drumuri spe
ciale, care să asigure buna 
exploatare a pădurilor. Iar 
pentru construcția drumuri
lor era nevoie de specia
liști. Ei au fost pregătiți la 
Azuga. din riadul tclmicie-

nilor și inginerilor silvici, în 
cadrul unor cursuri spe
ciale.

Intrarea în funcțiune a 
numeroase unități moderne 
de prelucrare a lemnului a 
necesitat cadre bine pregă
tite, capabile să stăpînească 
utilajele perfecționate cu 
care acestea sînt înzestrate ; 
la Casa silvicultorului s-au 
organizat alte cursuri și 
zeci de ingineri specializați 
au plecat spre fabricile de 
industrializare a lemnului.

In industria mobilei au 
început să fie folosite lacu
rile polieslerice. O mobilă 
lustruită cu asemenea lacuri 
are caracteristici superioa
re : nu se pătează, nu se 
zgîrie, nu-și pierde luciul. 
Dar folosirea acestor lacuri 
necesită tehnologii en totul

ION PLEAVĂ

După zece runde —trei lideri
Marți seara, o dată cu desfășurarea 

rundei a zecea, întrecerea celor mai 
huni șahiști ai țării a pășit în cea de-a 
doua jumătate. Vrînd parcă, să consem
neze acest moment, concurența s-au 
angajat într-o luptă dîrză, fapt care a 
prilejuit partide interesante și cîteva 
surprize de proporții. Dintre surprize, 
menționăm, înainte de toate, înfrîngerea 
liderului, Theodor Ghițescu. Supus la 
un atac puternic, bine condus de Miti
telu, deținătorul „tricoului galben1 a 
suferit mari pierderi de material, tre
buind să se recunoască învins pentru 
prima oară în actualul turneu. Același 
insucces a avut și unul din principalii 
săi urmăritori, Corvin Radovici, care — 
văzîndu-l pe Giinsberger undeva în 
coada clasamentului — a crezut că va 
cîștiga fără dificultate. Radovici a privit 
prea ușor partida, a atacat riscant, per- 
mițîndu-i lui Giinsberger să obțină, mițîndu-i lui Giinsberger 
printr-o contralovitură, în centru, avan
taj pozițional decisiv.

De eșecul lui Ghițescu 
prompt Ciocîltea și Soos. Obținînd vic
torii în această rundă, ei l-au ajuns pe 
fruntaș. Acum toți trei conduc în cla
sament, cu același punctaj.

Despre felul cum s-a jucat, pînă acum 
în finală am solicitat părerea maestru
lui Veniamin Urseanu, prezent seară de 
seară în sală.

Note de călătorie

sentiment de venerație pe care-1 
aveau pe vremea faraonilor. în' 
timpul revărsărilor se desfășoară 
sărbătorile principale ale anului, tot 
aceasta este vremea nunților. în a- 
cele zile, cîmpiile acoperite acum cu 
verdele violent al culturilor, sînt îm
pestrițate de adevărate flote de bărci 
pe care felahii se plimbă cîntînd în 
semn de bucurie. încă de pe vremea 
lui Ramses al II-lea s-a păstrat obi
ceiul ca an de an apelor gălbui ale 
Nilului să li se „dăruiască“ cele mai 
frumoase fete în semn de recunoș
tință. Obiceiul acesta se păstrează și 
azi, numai că în ’ 
bia fluviului se 
mos îmbrăcate.

Nilul este nu 
cîteodată, și despotic. In unii ani el 
nu se revarsă, ci inundă. Atunci, 
digurile sînt sfărîmate, culturile — 
smulse din rădăcini. Inundațiile 
Nilului sînt catastrofale, ruinînd 
milioane de oameni.

locui fetelor în al- 
aruncă păpuși fru-

numai darnic, ci,

Nilul va fi zăgăzuit
aCapriciile fluviului păreau 

fi tot atît de veșnice ca și Nilul. 
Și totuși li se va pune capăt. In 
Sahara, Ia 1 033 de kilometri de 
Cairo, se construiește Assuanul.

După circa o oră de zbor, în mij
locul pustiului am zărit, răsfirîndu- 
se pe ambele maluri ale rîului, o 
oază. Era locul Tebei, ocupat azi de 
Luxor. Localitatea aceasta, cu case 
pămîntii, unele din ele acoperite nu
mai pe jumătate, ca de altfel în 
multe localități egiptene, este o in
sulă de palmieri în mijlocul mării 
de nisip. Turiștii sînt nerăbdători, 
înarmați cu aparate de fotografiat 
și de filmat se grăbesc spre nu
meroasele temple antice și spre ca
vourile multor generații de faraoni 
înmormîntați aici, în „Valea regi
lor“, devenită acum 
al egiptologilor din

La Assuan am 
teptate. O pistă 
se termina la singura clădire 
împrejurimi se întindea lucind, 
pustiu. Oameni erau însă mulți, ne

„Valea
loc de pelerinaj 
întreaga lume, 
ajuns pe neaș- 
betonată, care 

din 
în

noi. La Azuga s-au deschis 
alte cursuri. Au venit ingi
neri tehnologi, chimiști, 
maiștri în finisarea mobilei 
din toată țara. Au învățat 
secretele poliesterilor, astfel 
că aceste lacuri cu însușiri 
minunate vor fi folosite in 
toate fabricile.

Serie după serie, prin a- 
ceastă adevărată pepinieră 
de cadre se perindă anual 
peste 2 000 de maiștri, teh
nicieni și ingineri din eco
nomia forestieră. Expu
nerile sînt. ținute de specia
liști cu înaltă calificare — 
academicieni, profesori uni
versitari, cercetători, ingi
neri cu o bogată experiență. 
Cursanții iau parte, totoda
tă, la demonstrații prac
tice, li se prezintă filme, 
grafice, machete ; din pro
gram nu lipsesc nici vizitele 
în unitățile forestiere. In 
cadrul discuțiilor care au 
loc, cursanții își împărtă
șesc unii altora propriile lor 
cunoștințe ; se realizează 
astfel schimburi de expe
riență, se fac cunoscute și 
se extind cele mai eficiente 
metode de lucru.

La Casa silvicultorului 
din Azuga se găsește și o 
mare bibliotecă tehnică, cu
prinzând aproape 6 000 de 
lucrări din toate, specialită
țile economiei forestiere — 
cursuri, cărți, broșuri, re
viste, colecții de articole, 
diafilme etc. La un stand 
special, organizat se aduc 
ultimele noutăți apărute. De 
aici se trimit în toată țara 
cărți tehnice cerute de sil
vicultori. Aproape 7 000 de 
cărți au fost expediate la 
domiciliu, prin poștă, nu
mai în acest an.

— Am concurat sau am asistat la 
multe campionate ale țării, dar rar mi-a 
fost dat să văd un turneu în care să se 
lupte cu atîta ambiție și ardoare. De 
aceea, concursul este foarte interesant 
și spectaculos. Absența „remizelor con
venționale“, obligativitatea regulamen
tară de a juca o partidă ccl puțin pînă 
la mutarea 30, au făcut ca fiecare rundă 
să ofere nenumărate întîlniri demne de 
a fi urmărite cu toată atenția.

— Cum explicați, însă, calitatea mai 
slabă a unor partide și numărul destul 
de mare de greșeli care se comit ?

— Aceasta se explică prin tensiunea 
luptei. Nu trebuie neglijat amănuntul 
că timpul de gîndire schimbat, (45 de 
mutări în 2 ore și jumătate, în loc de 
40 cum se juca înainte), creează difi
cultăți suplimentare. Neacomodați încă, 
mulți participant intră în criză de timp.

★

In încheiere, iată clasamentul (după 
10 runde) : 1—3. Ghițescu, Ciocîltea, 
Soos 7 p ; 4—6. Stanciu, Nacu, Rado
vici 6l/t p; 7. Botez (1) 5 p; 8—10. 
Pavlov (1), Suteu (1), Vaisman (1) 4* */s  
P ; 11—14. Troianescu (3), Mititelu (1), 
Reicher, Szabo 4 p ; 15—16. Sutiman 
(1), Neamțu (1) 3l/s p ; 17-—20. Alexan- 
drescu (1), Partos (1), Giinsberger, 
Nacht 3 p.

© Peste 40 000 de spectatori 
la Copenhaga meciul retur de 
tre echipele Danemarcei și Luxemburgului, 
din cadrul sferturilor de finală ale „Cupei
Europei”. Jocul s-a încheiat din nou la 
egalitate : 2—2 (1—1). Cele două echipe 
urmează să susțină la Amsterdam un al 
treilea meci, deoarece și prima întîlnire, 
disputată la Luxemburg, s-a terminat ne- 
decis (3—3).

© Tn meci retur pentru competiția inter
națională de fotbal „Cupa cupelor”, Man
chester United a învins ou 4—1 (1—0) pe 
Tottenham Hotspurs. Cum primul meci re
venise echipei Tottenham cu 2—0, Man
chester s-a calificat pentru turul următor.

® Pentru a treia oară consecutiv, atletul 
sovietic Valeri Brumei a fost ales cel mai 
bun sportiv al anului, pe baza anchetei 
făcute de agenția sportivă I.S.K. din Stutt
gart (R. F. Germană). Brumei, care a sta
bilit în 1963 un nou record mondial la 
săritura în înălțime (2,28 m), a întrunit cu 
3 puncte mai mult decît atletul american 
Johnn Fennel, recordman mondial la sări
tura cu prăjina (5,20 m).

<9 Continuîndu-și turneul în U.R.S.S., e- 
chipa olimpică de hochei pe gheață a R.P. 
Polone a jucat la Riazan cu. Lokomotiv 
Moscova. Hocheiștii sovietici au terminat 
învingători cu scorul de 13—3 (3—0 ; 7—0; 
3—3).

poate acum 50 de ani prin părțile 
locului a apărut un nor care a în
velit o felie din soare, s-a scuturat, 
dar ploaia s-a evaporat în aer îna
inte de a ajunge la pămînt.

Arabii se simt insă admirabil, rîd 
și muncesc cu dezinvoltură. însoți
torul nostru egiptean era îmbrăcat 
în haină și cu cravată. Cînd careva 
dintre noi se plîngea de 
egipteanul rîdea și părea a nu 
lege despre ce este vorba.

Prima oprire o facem „la 
chiul baraj“, construit peste Nil 
II-lea deceniu al veacului. S-a 
cat cu scopul de a uniformiza într-o 
oarecare măsură irigațiile din valea 
fluviului, în toate anotimpurile anu
lui. Lacul format de barajul acesta, 
lung de 2 kilometri și înalt de 35 
metri, a îmbunătățit simțitor ali
mentarea cu apă a ogoarelor văii 
Nilului, a dat agricultorilor posibili
tatea să strîngă nu numai cîte două, 
ci chiar trei recolte pe an. Cît de 
mică era această construcție pentru 
sarcina de a îmblînzi marele fluviu 
se poate judeca în lumina proporții
lor gigantice ale construcției în curs.

îndată ce am trecut de partea cea
laltă a Nilului am dat peste primele 
semne ale noii construcții. O cale fe
rată șerpuia ingenios printre morma
nele de stînci în direcția șantierului. 
Fiind una din primele lucrări înce
pute aici, ea are menirea de a înles
ni transportul a 4 milioane tone de 
nămol din albie, a 8 milioane tone 
de nisip și a 60 de mii de tone mate
riale de construcții pe care le înghi
te barajul și hidrocentrala.

Am sosit. Iată-ne pe o colină de 
stîncă. De aici ai o privire de an
samblu asupra unuia dintre sectoa
rele șantierului. Lucrările se desfă
șoară jos. într-un crater uriaș din 
care răzbate cu vuiet melodia spe
cifică marilor șantiere. Craterul a- 
cesta, în care s-ar putea adăposti o 
localitate cu mii de locuitori, a fost 
săpat cu dinamită și excavatoare de 
mărimea unor case cu 2—3 etaje. 
Circa 40 milioane metri cubi de 
stîncă au și fost excavați pînă acum. 
Barajul ce se va ridica la 111 metri 
înălțime se va întinde pe o lungime 
de 5 kilometri. Imaginați-vă propor
țiile șantierului, gîndindu-vă că lă
țimea barajului, la fundație, va fi de 
circa 1 km. De pieptul de beton al 
barajului se va rezema uriașul lac 
de acumulare care se va întinde pe 
o distanță mai mare ca aceea dintre 
București și Cluj.

După ce bazinul se va umple, a- 
pele fluviului vor fi minuțios 
controlate, apa putînd fi dirijată în

nici 
singurul semn 

șoseaua netedă,

nepămîntești și

așteptat de mulți pentru aceste 
locuri. Erau bărbați, femei și copii, 
egipteni și sovietici. Pe unul dintre 
ei l-am recunoscut încă din ușa a- 
vionului. Este un bărbat scund, 
foarte bine legat, cu fața mare, ro
tundă și ochi zîmbitori — Alexandr 
Alexandrov. Cu ani in urmă îl în- 
tîlnisem de două ori pe șantierul hi
drocentralei de la Volgograd, al că
rui director era. De un timp lucrea
ză în calitate de consultant principal 
al construcției barajului de la As
suan, sub îndrumarea sa muncind 
mii de specialiști sovietici și arabi.

Timpul de care dispunem este 
scurt, doar o zi. Mașinile ne așteaptă 
lîngă clădirea aeroportului și sînt 
gata de plecare spre șantierul, situ
at la cîțiva kilometri de aici. Pei
sajul din jur ne-a impresionat pro
fund. Nu vezi nici o plantă, 
un fir de iarbă, 
de viață fiind 
asfaltată pe care gonim spre Nil. 
împrejurimile par 
nu le poți asemui decît doar cu ima
ginile descrise de unii astronomi 
care încearcă să întrezărească pei
sajul Lunii. Din mersul mașinii fac 
unele însemnări în caiet. „în acea
stă parte a Saharei, tot ce vezi e pia
tră, milioane de bolovani îngrămă
diți unul peste altul, cu sute de colți 
șlefuiți. Uneori dărîmăturile alcă
tuiesc figuri ciudate ce-ți 
de dragoni, cai înaripați, 
uri. Deșertul are o culoare 
ca și cum ar fi ars într-un 
milenar ce s-a strecurat și 
acum în adîncul pămîntului. Aerul 
este fierbinte, iar pe ferestre 
parcă pătrund flăcări. îți ard fața 
și ochii. Fotoliile mașinii sînt în
cinse, 
cum le-ai fi așezat pe 
Șoferul conduce cu mănuși“, 
tîrziu, pe șantier a trebuit 
ne mișcăm continuu, tot 
cum ni s-a recomandat să 
cedăm pe lespezile de gheață de la 
Polul Nord. în Egipt regiunea 
aceasta este socotită polul 
peraturilor înalte, iar în 
aceea coloana de mercur 
gea 70 de grade. După un 
vechi proverb, deasupra Assuanului 
soarele nu apune niciodată. însoți
torul nostru arab a tinut să dezmin
tă această zicală aflînd de la local
nicii bătrîni că acum 100 de ani, sau

amintesc 
ichtioza- 
ruginie, 

incendiu 
continuă

Picioarele te ustură ca și 
jăratec. 
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S C î N T E I A

Cea mai mare hidrocentralăÎn scopul unificării 
pașnice a Coreei

PHENIAN 11 (Agerpres). — La 
Phenian a avut loc o ședință comu
nă a Prezidiului Adunării Populare 
Supreme a R.P.D. Coreene, a Fron
tului Unit Democratic Patriotic Co
reean și a comitetului pentru unifi
carea pașnică a patriei.

In ședință a fost adoptat „apelul 
către populația și reprezentanții 
vieții politice și publice din Coreea 
de sud“, care propune stabilirea 
unor legături economice și culturale 
între Coreea de nord și Coreea de 
sud și inițierea unor acțiuni care să 
contribuie la cauza unificării țării.

Demisia guvernului 
sud-coreean

SEUL 11 (Agerpres). — Guvernul 
sud-coreean și-a prezentat demisia 
președintelui Pak Cijan Hi. Pre
ședintele urmează să numească în 
curînd pe noul prim-ministru al ță
rii și să aprobe lista guvernului care 
se va prezenta apoi în fața noului 
parlament.

Agențiile United Press Internatio
nal și France Presse anunță că Pak 
Cijan Hi va desemna în funcția de 
prim-ministru pe Cioi Dun Sun, pro
prietarul unui ziar sud-coreean, pre
ședinte al Crucii Roșii din Coreea de 
sud. Funcția de ministru al afaceri
lor externe va reveni în noul guvern 
fostului ambasador al Coreei de sud 
la Paris și Washington, generalul 
Chung II Kwon.

TPE S C U R
au urmărit 
fotbal din-

Pe șantierul barajului de la Assuan
căldură, 

înțe-

ve
in al 
ridi-

Orientarea reacționară 
duce O.S.A. la criză
CIUDAD DE MEXICO 11 (Ager

pres). — într-un interviu acordat 
ziarului „Novedades“, ministrul afa
cerilor externe al Mexicului, Manuel 
Tello, a declarat că excluderea Cu
bei din Organizația Statelor Ameri
cane reprezintă un act ilegal.

Pe de altă parte, ministrul mexi
can a declarat că în problema „lo
viturilor militare de stat“ și a „în
tăririi democrației’’ O. S. A. trece 
printr-o criză. „în stadiul actual al 
acestei organizații regionale — a 
spus el — nu există nici elementele 
și nici bazele pentru ca O.S.A. să 
poată realiza o întărire a democra
ției“.

Comunicat polono-belgian
VARȘOVIA 11 (Agerpres). — La 

invitația guvernului R. P. Polone, 
între 6 și 10 decembrie Paul Henri 
Spaak, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri și ministrul afacerilor 
externe al Belgiei, a făcut o vizită 
oficială în Polonia. In comunicatul 
dat publicității la sfîrșitul vizitei se 
spune că guvernele celoi- două țări 
își exprimă părerea că coexistența 
pașnică trebuie să constituie baza 
dezvoltării relațiilor dintre state cu 
sisteme social-economice și politice 
diferite și că sînt hotărîte să-și adu
că contribuția la îmbunătățirea pe 
această bază a relațiilor internațio
nale. în timpul vizitei a fost în
cheiat un acord pentru dezvoltarea 
schimburilor culturale și științifice.

Divergențe în conducerea 
partidului E. R. E.

ATENA — Corespondentul Ager
pres, Al. Gheorghiu, transmite :

Grupul parlamentai- al partidului 
E.R.E. întrunit la Atena a ales ca 
nou lider al Partidului Uniunea na
țional radicală (E.R.E.) pe Panaio- 
tis Kanellopoulos. După cum s-a a- 
nunțat, fostul lider, Karamanlis, 
care a demisionat și a hotărît să se 
retragă din viața politică plecînd în 
Franța, l-a desemnat el însuși pe 
Kanellopoulos drept succesor al 
său, într-o scrisoare adresată depu- 
taților înainte de a părăsi capitala 
Greciei. în cabinetele Karamanlis 
noul lider al E.B..E. a deținut func
ția de vicepreședinte al guvernului.

După cum reiese din relatările 
presei. în cursul ședinței de marți au 
ieșit la iveală divergențe în cadrul 
E.R.E., mai ales în ce privește sis
temul de conducere a partidului. 
Astfel, deputatul Kasimatis a susți
nut părerea că, de acum înainte, 
trebuie să se aleagă o conducere 
colectivă a E.R.E. sub forma unui 
comitet format din trei persoane 
care să reprezinte toate tendințele 
ce se manifestă în Uniunea națio
nal radicală, iar președinția să fie 
asumată prin rotație de toți cei trei 
membri ai comitetului.

a tării va
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craterului, 
mai rari

orice zi a anului și în cantitățile 
necesare spre ogoarele din vasta 
zonă irigată. întinse regiuni ale 
deșertului vor fi transformate în 
oaze înfloritoare.
bilă“ 
pe o treime. Iar hidrocentrala, 
cărei turbine vor începe să funcțio
neze în 1967, va alimenta industria 
și agricultura țării cu o cantitate de 
energie de 2 ori mai 
produc acum toate 
trice din Egipt.

Jos pe fundul 
menii zăriți sînt 
mașinile. In schimb pe pereții 
brupți se cațără ca furnicile mii de 
constructori pregătind terase, des- 
chizînd noi fronturi de lucru. Stră
batem cîteva serpentine pentru a 
coborî în fundul acestui spațiu 
imens, golit de rocă. Camioane și 
buldozere, tractoare, instalații de fo
raj moderne, ciocane pneumatice, 
care poartă mărcile unor cunoscute 
uzine din Uniunea Sovietică, îm
preună cu 25 000 de oameni duc zil
nic o bătălie aprigă împotriva stîncii.

Cele șase guri ce se deschid în zi
dul din față sînt tunelurile care, 
străbătînd 300 de metri pe sub 
un strat de stîncă de 20—30 metri 
grosime, ajung pînă la marginea Ni
lului, de unde șuvoaiele de apă vor 
năvăli spre turbine. Tunelurile a- 
cestea sfredelite în trupul de granit 
al Saharei, avînd fiecare un diame
tru de 17 metri, sînt o construcție 
unică, impresionantă.

Ne-am dus să le vizităm. La intra
re ne-am oprit pînă cînd de sub 
stîncă a ieșit o coloană de camioane. 
Apoi, un tînăr negricios, în unifor
ma poliției militare, cu o cască albă 
metalică pé cap ne-a făcut semn că 
drumul e liber. Minute în șir mași
na a străbătut un coridor luminat 
de ghirlande de becuri. Se lucra la 
finisarea cilindrului, săpat în stîncă. 
Un strat de un metru și jumătate de 
beton armat căptușea zidul pe dină
untru Partea finisată a tunelului 
părea o imensă sală de recepții ca- 
re-și aștepta doar mobilierul.

„Suprafața locui- 
crește cu aproa- 

ale

din Asia Centrală

Zilele trecute a intrat în func
țiune centrala hidroelectrică Go- 
lovnaia de pe riul Vahș din 
R.S.S. Tad-jică, cea mai puternică 
din întreaga Asie Centrală. N-au 
trecut decît 13 luni de la zăgă
zuirea apelor repezi ale Vahșului. 
Constructorii și montatorii au ex
cavat aproape 10 milioane m c de 
pămînt și stîncă, au turnat 420 000 
mc de beton, au montat 8 000 
tone de construcții metalice.

Hidrocentrala Golovnaia con
stituie doar prima etapă în valo
rificarea resurselor energetice ale 
riurilor Vahș și Piandj pe care se 
va construi o cascadă, de centrale 
cu o capacitate totală de 25 mi
lioane kW.
Combine pentru extracția

cărbunelui

Colectivul Uzinei „Ostroj" din 
Opava (R. S. Cehoslovacă) a ter
minat montarea primelor combi
ne miniere de tipul „KSVA“, des
tinate in special lucrărilor de 
extracție din bazinul Ostrava- 
Karvina. Combinele sînt înzestra
te cu două brațe de haveză ; 
potrivit necesităților și condițiilor 
din mină, pot lucra amîndouă sau 
numai cite unul.

Centru experimental 
pentru studenți

Pe lingă Universitatea centrală 
din Las Villas din Cuba au în
ceput lucrările de montare a unei 
fabrici experimentale si de cerce

La Kim Lien, în R. D. Vietnam, s-a construit un nou cartier de locu
ințe pentru oamenii muncii.

Represiuni anticomuniste în Maroc
RABAT 11 (Agerpres). — Agenția 

Reuter transmite că autoritățile ma
rocane au deferit justiției pe Aii 
Yata, prim-secretar al C. C. al 
P. C. din Maroc, Abdallah Layachi 
și Abdeslam Burgia, membri ai Bi
roului Politic, secretari ai C.C. al 
P. C. din Maroc. Ei urmează să fie 
judecați de un tribunal militar fiind

Am ieșit în partea opusă' a unuia 
din tuneluri de unde se deschidea 
o largă panoramă a deșertului prin 
care Nilul șerpuia pînă departe, spre 
Sudan. Pe insula Philae din mijlo
cul fluviului se ridica, admirabil 
conservat, templul zeiței Isis ridicat 
cu 3 000 de ani în urmă. Pe malul 
opus, printre stînci, se pierdeau că
suțele albe ale unui sat. „Tot ce ve
deți cu ochii este fundul viitoarei 
mări" — ne spunea directorul șan
tierului inginerul egiptean Ibrahim 
Zaki. în fața noastră excavatoare 
puternice lucrau la săparea canalu
lui de derivație — noua albie a flu
viului. în felul acesta prima parte a 
lucrărilor este aproape încheiată. A- 
pele vor năvăli în curînd pe canalul 
de derivație, iar peste vechea albie 
uscată se va construi marele baraj.

Poporul egiptean depune mari e- 
forturi pentru construirea barajului. 
60 000 de oameni care locuiesc în 
zona viitorului bazin trebuie mutați 
în altă parte. Demontarea și zidirea 
în locuri noi a zeci de monumente 
de mare valoare necesită, de 
menea, cheltuieli.

Semnificația

ase-

unor monumente
înZiua e pe sfârșite, ne 

dreptăm spre aeroport pe aceeași 
panglică de asfalt încins. Cînd a- 
j ungem, soarele, uriașă semisferă de 
aramă, se scufundă în baia de spu
mă a orizontului. Apoi, deodată, pe 
neobservate, ca o inundație se iasă 
întunericul. Un ofițer și cîțiva sol
dați aleargă cu un jeep de-a lungul 
pistei aprinzînd de o parte și de alta 
torțe de smoală...

A doua zi dimineața urma să 
plecăm de la Cairo spre Beirut. 
Dar cum să părăsești Cairo fără a 
vedea piramidele ? Am urcat în- 
tr-un taxi și într-un sfert de oră, 
lăsînd în urmă capitala, am nimerit 
la capătul unei șosele largi, străjuită 
de palmieri. în tîrgul Giseh. în a- 
propierea sa, în plin deșert, răsar 

țări în producția de zahăr. Acest 
centru experimental va contribui 
la perfecționarea tehnicii existen
te și. la introducerea unei tehnici 
noi, mai moderne, atît la planta
rea trestiei de zahăr, cit și la pre
lucrarea ei.

Fabrică de superiosiati

Recent la Kosovska Mitrovița 
(R.S.F. Iugoslavia), s-a terminat 
construcția unei fabrici de super- 
fosfați și acid sulfuric. Această 
fabrică va produce 250 000 de tone 
superfosfați și 129 000 de tone de 
acid sulfuric. Ea va. fi deservită 
de 650 de muncitori, ingineri și 
tehnicieni.
Un nou sistem de încălzire

La cîteva locuințe din cartierul 
Sluzewiec din Varșovia se expe
rimentează un nou sistem de în
călzire cu aer prin pereți din pa
nouri prefabricate. Aerul încălzit 
pînă la 65 grade C circulă prin 
canalele pereților de la subsol 
pînă la ultimul etaj. Plăcile pe
reților se încălzesc cu această 
ocazie pînă la temperatura de 35 
grade C, asigurînd o încălzire 
uniformă, plăcută a camerelor.

Termocentrala
de ia Szazhalombatta

Zilele trecute a fost racordat la 
rețeaua energetică națională pri
mul agregat de 50 de MW al ter
mocentralei de la Szazhalombatta 
(R. P. Ungară). Această termo
centrală folosește drept carburant 
unul dintre produsele secundare 
rezultate din rafinarea petrolului.

fi periclitat sigu- 
statului".

învinuiți că „ar 
ranța externă a

După cum se știe, cei trei condu
cători ai Partidului Comunist din 
Maroc au fost arestați la 25 octom
brie a.c. de către autoritățile maro
cane în cadrul campaniei de repri
mare a forțelor de stînga din aceas
tă țară.

deodată piramidele. Știam că cea 
mai impunătoare este piramida lui 
Keops. Știam că are înălțimea de 
146 metri și un centimetru și jumă
tate, lățimea fiecărei laturi fiind de 
peste 230 de metri. Ne este de pe 
băncile școlii cunoscut că în colosul 
acesta de piatră s-au montat apro
ximativ 2 milioane 300 de mii de 
blocuri șlefuite, avînd fiecare o 
greutate de aproximativ 2 tone și 
jumătate. La construirea piramidei 
au lucrat timp de circa 20 de ani 
peste o sută de mii de oameni. Țara 
n-a fost în stare să suporte enorma 
încordare cerută de asemenea con
strucții colosale. Mărețele „surori" 
ale piramidei lui Keops sînt mai 
mici. Ele se înalță de circa 5 mii de 
ani ca niște monștri uimiți de sin
gurătatea și inutilitatea lor. Doar a- 
cum, în zilele noastre, aduc un folos. 
Veniturile realizate de la miile de 
turiști veniți să le admire din toată 
lumea se varsă în bugetul baraju
lui de la Assuan.

Așa cum nici cel mai impunător 
eisberg nu seamănă cu un munte, 
piramidele nu se compară decît cu 
ele însele. Ele sînt unice, fără ase- ■ 
muire. Autorii ghidului pe care 
l-am primit la Cairo au găsit totuși 
un termen de comparație. în ghid 
se spune că privit de la un capăt, 
barajul de la Assuan va avea exact 
forma unei piramide culcate, cu deo
sebirea că volumul de piatră nece- 
sai- pentru construirea lui ar fi su
ficient pentru zidirea a... 26 de pira
mide! Comparația açeasta interesan
tă nu este însă nici pe departe destui 
de sugestivă. Măreția barajului de la 
Assuan constă nu în aceea, că este 
de atîtea^ôri mai mare decît o pi
ramidă, ci în faptul că, spre deose
bire de aceste vestigii monumentale 
ale antichității, construite cu sîn- 
gele și sudoarea cohortelor de sclavi 
pentru imortalizarea faraoniloi’ 
Assuanul urmărește înfăptuirea unor 
visuri milenare ale poporului spre 
bunăstare și prosperitate.

AL. C1MPEANU



Inițiata de R. P. Romînă Vizita ministrului afacerilor externe
al R, P< Române in Austria

Kenya își 
independența

inter- 
către

NEW YORK 11 (Agerpres). — A- 
èunarea Generală a adoptat miercuri 
seara în unanimitate rezoluția inti
tulată „Principiile unei declarații 
asupra cooperării economice 
naționale", recomandată de
Comitetul pentru problemele eco
nomice și financiare (nr. 2). Această 
declarație a fost inițiată de R. P. 
Romînă și prezentată împreună cu 
alte 12 țări.

Rezoluția consemnează în primul 
aliniat al preambulului că Adunarea 
Generală acordă o importanță deo
sebită necesității unei declarații a- 
supra cooperării economice interna
ționale ca mijloc de folosire a reia-

țiilor economice sănătoase și avan
tajoase între toate statele, relații 
care să stimuleze eforturile în ve
derea progresului economic și social 
al tuturor popoarelor lumii.

Rezoluția prevede de asemenea 
accelerarea lucrărilor în vederea e- 
laborării declarației asupra coope
rării economice internaționale.

Inițiativa luată de R. P. Romînă 
in această problemă, care s-a bucu
rat de aprobarea și sprijinul a nu
meroase delegații participante la 
lucrările Comitetului nr. 2, inițiati
vă materializată în rezoluția . sus- 
amintită, a devenit document ofi
cial al Adunării Generale a O.N.U,

Larg interes pentru declarația 
in problema educării tineretului

După cum arătam. în corespon
dența precedentă, Comitetul nr. 3 
care dezbate proiectul de declara
ție privind măsuri menite să promo
veze în rîndurile tineretului idealu
rile de pace, respect reciproc și în
țelegere între popoare, prezentat ini
țial de R. P. Romînă, s-a pronun
țat printr-un vot de la sfîr
șitul săptămînii trecute pentru con
tinuarea discuțiilor, care au fost re
luate luni seara. S-a 
că R. S. F. Iugo
slavia, R. A. U., 
Volta Superioară 
și Libanul s-au 
alăturat proiectu
lui, in calitate de 
coautori, numărul 
du-se astfel la 17.

In momentul de 
terile în Comitetul nr. 3, aflate în
tr-o fază înaintată, s-au axat mai 
cu seamă asupra conținutului pro
iectului în discuție, luările de po
ziție în jurul lui, redate fie și pe 
scurt, sînt pline de semnificație- 
Astfel, după cum spunea in inter
venția de luni reprezentantul 
R.A.U., tineretul trebuie educat în 
spiritul luptei împotriva nedreptă
ții, pentru pace și înțelegere între 
popoare. El a salutat inițiativa Ro
mâniei și a felicitat pe coautori, ex- 
primîndu-și dorința să li se ală
ture. Reprezentanta Nigeriei a ară
tat, la rîndul său, că este necesar 
să se pună capăt situației din u- 
nele țări unde tineretul este îndoc
trinat cu ideile urii, discriminării și 
așa-zisei „superiorități" rasiale. Re
prezentantul Bulgariei și-a expri
mat convingerea că aplicarea în 
practică a principiilor propuse pen
tru educarea tinerei generații ar a- 
duce o contribuție la menținerea 
păcii în lume. însemnătatea pro
iectului de declarație a. fost de ase
menea subliniată de delegatul Ca
merunului, a cărui țară s-a asociat 
coautorilor.

anunțat oficial

Corespondență 
din New York

acestora ridicîn-

față cînd dezba-

se

Merită a fi relevată și atitudinea 
pe care au adoptat-o, spre deosebi
re de anii precedenți, unele delegații 
occidentale.

Delegația mea este in principiu de 
acord cu elaborarea unei declarații 
în spiritul prezentului document — 
a spus luni seara reprezentantul An
gliei. Sintern răspunzători de felul 
cum este educată tînăra generație — 
a arătat, delegatul Franței, care a 

apreciat pozitiv 
ideea promovării 
idealurilor păcii în 
rîndurile tineretu
lui. Sintern, con- 

. vinși de utilitatea 
educării tineretului într-un spirit 
nou și apreciem inițiativa Romîniei 
— a declarat reprezentantul Suediei. 
In ședința de marți dimineața, dele
gația Statelor Unite a declarat că 
S.U.A. nu se opun ideii elaborării 
unei declarații. Ea a arătat că dele
gația S.U.A. apreciază inițiativa Ro
mîniei de a se supune discuției Co
mitetului o problemă atît de impor
tantă. Ea a exprimat însă părerea că 
această problemă n-ar trebui rezol
vată „în grabă“, ci că ar trebui con
sultate guvernele, organizațiile in
ternaționale etc., și că timpul ar fi 
prea scurt pentru a se ajunge la o 
opinie unanimă.

Tot în ședința de marți dimineața, 
reprezentantul Arabiei Saudite, men- 
ționînd că majoritatea vorbitorilor 
au fost favorabili proiectului de de
clarație. s-a pronunțat împotriva u- 
nor procedee îndelungate de adopta
re a acestuia prin trimiterea textu
lui la diverse organizații, spre stu
diu. Delegatul Senegalului a propus 
încheierea discuției generale asupra 
proiectului pentru a se trece la exa
minarea concretă a preambulului și 
articolelor documentului. Propune
rea, a fost aprobată de Comitet în 
unanimitate.

L. RODESCU

In Comitetul politic special
NEW YORK 11 (Agerpres). — In 

Comitetul politic special al Adună
rii Generale a O.N.U. a fost dezbă
tută problema reprezentării țărilor 
membre în principalele organe ale 
O.N.U. Comitetului politic special 
l-au fost prezentate trei proiecte de 
rezoluții : unul din partea a 53 de 
țări afro-asiatice, care propune ca la 
baza alegerii membrilor Comitetului 
general al adunării să stea princi
piul repartiției geografice proporțio
nale, și două proiecte din partea a 21 
de țări latino-americane, care pro
pun să se aducă modificări ' Cartei 
O.N.U. pentru extinderea componen
ței Consiliului de Securitate — de 
la 11 la 13 membri și a componen
tei Consiliului economic și social — 
de la 18 la 24 de membri.

Luînd cuvîntul în cadrul ședinței 
din după-amiaza zilei de 10 decem
brie, reprezentantul U.R.S.S., N. T. 
Fedorenko, a subliniat că poporul 
sovietic înțelege și aprobă năzuin
țele țărilor africane și asiatice spre 
o reprezentare echitabilă în or
ganele principale ale O.N.U. El a 
criticat faptul că în timpul alegerii 
membrilor nepermanenți ai Consi
liului de Securitate al O.N.U. au 
fost știrbite drepturile țărilor, so
cialiste și că, pînă în prezent, a fost 
în permanență zădărnicită soluțio
narea unei probleme atît de impor
tante ca restabilirea drepturilor le
gitime ale R. P. Chineze în O.N.U.

Referindu-se la proiectele care 
prevăd modificări în Carta O.N.U., 
el a menționat că, potrivit prevede
rilor Cartei, modificările acesteia ar 
fi neavenite și ilegale fără aproba
rea lor de către toți cei cinci mem
bri permanenți ai Consiliului de 
Securitate, inclusiv R- P. Chineză.

Ținînd seama de năzuința țărilor 
independente ale Asiei și Africii de 
a obține soluționarea problemei ex
tinderii componenței Consiliului de 
Securitate și a Consiliului economic 
și social, a spus Fedorenko, guvernul 
sovietic a adresat guvernului Re
publicii Populare Chineze — singu
rul guvern legal al Chinei, care este 
membră permanentă a Consiliului de 
Securitate — un mesaj, cu scopul 
elucidării poziției R. P. Chineze în 
problema pusă în discuție.

Răspunsul guvernului R. P. Chi
neze reafirmă că, în condițiile în 
care China continuă să fie înlătura
tă de la lucrările O.N.U., ea nu își 
asumă nici un fel de obligație în 
ceea ce privește introducerea unor 
modificări la Carta O.N.U. referi
toare la numărul locurilor în prin
cipalele organe ale O.N.U.

Reprezentantul sovietic a declarat 
că, înțelegînd întrutotul poziția gu
vernului R. P. Chineze și sprijinind 
revendicările guvernului acestei 
țări cu privire la restabilirea drep
turilor sale legitime în O.N.U., dele
gația sovietică nu poate vota pentru 
propunerile cu privire la introduce
rea de amendamente în Carta 
O.N.U., fără participarea reprezen
tantului R. P. Chineze.

Fedorenko a declarat că problema 
componenței Comitetului general, 
neavînd nici o legătură cu revizuirea 
articolelor Cartei O.N.U., poate fi 
rezolvată de urgență în Adunarea 
Generală, sprijinind punctul de ve
dere al statelor afro-asiatice în a- 
ceastă problemă.

In cadrul vizitei pe care o în
treprinde în Austria, la invitația 
ministrului de externe dr. Bru
no Kreisky, Corneliu Mănes
cu, ministrul afacerilor exter
ne al R. P. Romîne, a fost pri
mit în 
miercuri în fastuoasele săli ale 
fostului palat imperial, 
burg de către președintele Re
publicii Austria, dr. Adolf Schärf. 
Cu acest prilej, ministrul de ex
terne al Romîniei a transmis 
președintelui Austriei salutul și 
urările de sănătate din partea 
președintelui Consiliului de Stat 
al R. P. Romî
ne, Gheorghe 
Gheorghiu - Dej. 
Dr, Adolf Schärf 
a mulțumit pen
tru urări și a ru
gat pe ministrul 
R. P. Romîne să 
ședintelui Consiliului' de Stat cele 
mai bune urări din partea dom
niei sale.

Fiind apoi primit de cancelarul 
federal, Dr. Alfons Gorbach, Cor
neliu Mănescu a transmis aces
tuia salutul președintelui Consi
liului de Miniștri al R. P. Romî
ne, Ion Gheorghe Maurer. La rîn
dul său dr. Gorbach a rugat să i 
se transmită președintelui Consi
liului de Miniștri al R. P. Ro
mîne salutul și urările sale.

Ministrul afacerilor externe al 
R. P. Romîne a mai fost primit în 
cursul dimineții de către vicecan
celarul dr. Bruno Pittermann. El 
a făcut apoi o vizită primarului 
orașului Viena, Franz Jonas. La 
primărie, celebra clădire în stil 
gotic, cu turnuri zvelte și elegante, 
primarul Vienei a salutat pe oas
petele romîn în sala de festivi
tăți împodobită cu drapelele de 
stat ale R.P. Romîne și Republi
cii Federale Austria. In cursul 
convorbirii, primarul Vienei a 
evocat frumoasele amintiri pe 
care le păstrează din cursul vizi
tei sale la. București, la aniversa
rea a 500 de ani ai Capitalei 
noastre.

Mulțumind pentru urările de 
bun venit, Corneliu Mănescu a 
spus, la rîndul său, că bunele 're
lații dintre cele două capitale o-

cursul dimineții de

Hoff-

Corespondență din Viena

glindesc fidel relațiile dintre cele 
două țări.

Miniștrii de externe ai R. P. 
Romîne și Republicii Federale 
Austria au avut o întrevedere 
care s-a desfășurat într-o atmo
sferă cordială. Dr. Bruno Kreisky 
a oferit un dejun în cinstea oas
petelui romîn.

Din partea austriacă au fost, de 
față cancelarul federal, dr. Alfons 
Gorbach, vicecancelarul dr. 
Bruno. Pittermann, ministrul co
merțului și reconstrucției, dr. 
Fritz Bock, - ministrul de interne, 
Franz Olah, ministrul agriculturii, 

Hart- 
secreta- 

în 
de

Lupta îndelungată și dîrză a poporului kenyan pentru înlătura
rea dominației străine a fost încununată de o mare victorie : astăzi, 
el sărbătorește proclamarea patriei sale ca stat independent. Kènya 
devine astfel al 33-lea stat suveran din Africa. Cu acest prilej, la 
Nairobi, capitala statului, ca și în întreaga țară, au loc mari festivi
tăți. La solemnitatea arborării drapelului kenyan — negru-roșu-ver- 
de — simbol al noii faze istorice în care intră acest străvechi popor, 
participă cîteva zeci de delegații oficiale. Delegația țării noastre este 
condusă de E. Mezincescu, adjunct al ministrului afacerilor externe.

de externe al 
transmită pre-

Eduard 
mann, 
rul de stat 
Ministerul
Externe Ludwig 
Steiner și alte 

vieții politicepersonalități ale 
din Austria.

In aceeași zi, oaspeții romîni au 
vizitat Kunsthistorisches Mu
seum, bogatul tezaur de artă din 
capitala Austriei.

Miercuri seara, Corneliu Mă
nescu a ținut, sub auspiciile So
cietății de politică, externă și re
lații internaționale, o conferință 
cu tema : ..Politica externă a R.P. 
Romine". In sala Beethoven, ar
hiplină, a palatului Pallfy, se a- 
fl.au printre alții, dr. Bruno 
Kreisky, Ludwig Steiner, secretar 
de stat la ministerul de externe, 
precum și alte personalități din 
Austria, funcționari superiori din 
Ministerul de Externe, numeroși 
reprezentanți ai presei austriece 
și străine, șefii unor misiuni di
plomatice acreditați la Viena, 
precum și ambasadorul extraordi
nar și plenipotențiar al R. P. Ro
mine la Viena, ing. Mircea Ochea- 
nă. Au fost, de asemenea, de față 
Pompiliu Macovei, adjunct al mi
nistrului, și Corneliu Bogd.an, di
rector în Ministerul Afacerilor 
Externe al R. P. Romine.

Expunerea a fost urmărită cu 
un viu interes de cei prezenți, 
care au aplaudat îndelung.

Seara, Corneliu Mănescu îm
preună cu soția au participat la 
Opera, de Stat din Viena la spec
tacolul „Don Giovanni".

ȘT. DEJU

Poporul kenyan a dus o luptă în
delungată și grea pentru cucerirea 
independenței și libertății. Această 
luptă s-a amplificat mai ales în.ulti
mul deceniu, o dată cu intensificarea 
mișcării de eliberare în întreaga 
Africă. Autoritățile coloniale au cău
tat să înăbușe orice acțiune ele luptă 
a poporului kenyan pentru indepen
dență. Jomo Kenyatta, actualiri 
prim ministru al țării, precum 
alți conducători ai mișcării de eli
berare națională au‘ fost căndamnați 
la ani grei de închisoare. Poporul 
kenyan și-a impus însă voința obți- 
nînd eliberarea liderilor mișcării de 
eliberare națională, ridicarea stă
rii excepționale. în această, vară. 
Kenyei i s-a recunoscut dreptul la 
autonomia internă, ceea ce a consti
tuit un important pas pe calea 
ceririi independenței politice 
pline.

La alegerile care au precedat
cest eveniment a ieșit învingător 
Partidul Uniunea Națională Africa
nă (K.A.N.U.), condus de eroul națio
nal al Kenyei, Jomo Kenyatta. Pro
gramul acestui partid reflectă aspi
rațiile poporului kenyan : promova
rea unei politici de neutralitate, eva
cuarea bazelor militare străine, co
laborarea pașnică , cu toate statele 
din Africa și întreaga lume. 
După formarea guvernului, ,Jomo 
Kenyatta a întreprins o serie de 
măsuri pentru stabilirea șy lăr- 
gireș relațiilor Kenyei cu cît mai 
multe ță'ri. Printre măsurile luate 
se numără’ și trimiterea unei'mi- 

'‘siürU> fcomerciaïe în țările' socia-

ln preajma conferinfei celor 18 state pentru dezarmare

Efeile pozHșve ale încetării 
expoi'erjjelor ntKÎeare in atmosferă

LONDRA 11 (Agerpres) — Pro
centul radioactivității în aer și în 
apa de ploaie înregistrează o scă
dere — se arată în raportul dat pu
blicității de Comisia pentru energia 
atomică a Marii Britanii. Dacă la 
începutul acestui an procentul de 
radioactivitate din aer și apa de 
ploaie înregistrase o creștere destul 
de importantă. în prezent, datorită 
încetării experiențelor nucleare in 
atmosferă. ..ca urmare a semnării 
Tratatului de la Moscova acest pro
cent a scăzut“.

ANKARA 11 (Agerpres). — Criza 
guvernamentală continuă în Turcia. 
La 11 decembrie, șeful Partidului 
dreptății Gumuspala. însărcinat de 
președintele Turciei. CemaJ Gürsel, 
cu formarea noului guvern, a con
tinuat consultările cu liderii parti
delor politice. Șefii partidului 
Turciei noi și partidului național 
au anunțat că sînt gata să participe 
la guvern. Partidul republican 
fostului prim ministru Inönü, 
menținut refuzul de a participa 
noul guvern, menționînd însă
este gata să-i acorde sprijinul său.

al 
și-a

la 
că

! Piața comună
BRUXELLES 11 (Agerpres). — 

în ședința din seara de 10 decem
brie a conferinței miniștrilor agri
culturii din țările Pieței comune, mi
nistrul agriculturii al Franței, Ed
gard Pisani, a adresat, după cum 
transmite agenția France Presse, „un 
avertisment solemn“ cerînd partene
rilor săi să respecte calendarul pro
blemelor ce urmează să fie rezol
vate pînă la 31 decembrie și. în pri
mul rînd stabilirea politicii agricole 
comune. „Țin să. declar solemn, a 
spus Pisani, că data de 31 decembrie 
fixată în luna mai ca dată limită 
pentru reglementarea problemelor 
agricole în suspensie nu poate fi 
tratată cu indiferență. C.E.E. va în- 
tîmpina cele mai grave riscuri dacă 
angajamentul formal luat acum șap
te luni nu va fi respectat“. Imediat 
după aceea, ministrul francez a pă
răsit Bruxelles-ul. plecînd la Paris.

Divergențele manifestate în cursul

Discursul lui Dean Rusk despre politica 
externă a S. U. A.

WASHINGTON 11 (Agerpres). — 
La 10 decembrie secretarul de stat 
al S.U.A., Dean Rusk, a ținut în fața 
Asociației fermierilor din Saint 
Paul, statul Minnesota, un discurs 
în cave s-a referit la directivele po
liticii externe a Statelor Unite.

„Astăzi, a spus Dean Rusk, nu pu
tem găsi securitatea, izolat de res
tul planetei noastre. în această e- 
pocă a rachetelor intercontinentale 
și termonucleare, nu putem fi în si
guranță decît dacă tot ceea ce ne 
înconjoară este în siguranță. Prin 
aceasta noi înțelegem nu numai pă- 
mîntul, apele și aerul globului pă- 
mîntesc, dar și regiunile învecinate 
ale spațiului cosmic“.

Referindu-se la relațiile cu .țările 
socialiste și în special cu Uniunea 
Sovietică, Dean Rusk a menționat 
drept „un element de bază“ al po
liticii americane străduința de a a- 
junge cu aceste țări la o înțelegere 
„în special asupra măsurilor în 
vederea reducerii primejdiei unui 
mare război". în acest sens, secre
tarul de stat american a subliniat 
că „recent noi am realizat cîteva a- 
corduri limitate cu Uniunea Sovie
tică.
linia 
letip 
șeful

Primul a fost în legătură 
directă de comunicații prin 
între președintele S.U.A. 
guvernului sovietic. Ne-am

cu 
te

și 
în-

țeles asupra Tratatului de interzi
cere a experiențelor nucleare în at
mosferă, spațiul cosmic și sub apă. 
Ne bucură că acest tratat a fost 
pînă acum semnat de 107 guverne.

Uniunea Sovietică și noi am spri
jinit Declarația Națiunilor Unite 
împotriva plasării pe orbită a ar
melor de exterminare în masă. 
Acestea, a declarat Dean Rusk, re
prezintă mici pași utili în direcția 
păcii“. Dar, a spus el în continuare, 
nu poate exista o destindere depli
nă și durabilă fără - reglementarea 
principalelor probleme politice. 
Printre aceste probleme secretarul 
de stat al S.U.A. a citat problema 
germană, a Vietnamului de sud, a . 
Laosului și altele. în discursul său 
Dean Rusk a încercat să treacă a- 
supra țărilor socialiste răspunderea 
pentru faptul că aceste probleme nu 
au fost soluționate, fără a aminti 
însă că tocmai din partea acestor 
țări au fost făcute numeroase pro
puneri în vederea soluționării pro
blemelor amintite.

în legătură cu problema dezarmă
rii, secretarul de stat al S.U.A. a 
susținut că ea nu va putea fi solu
ționată fără „un progres cu privire 
la controlul asupra armamentului și 
înlăturarea primejdiei unui război 
prin surprindere“.

conferinței de la Bruxelles se dato- 
resc mai ales conflictului de intere
se care opune Franța Germaniei oc
cidentale în domeniu] politicii agri
cole și care se manifestă. în prezent, 
în legătură cu cererea franceză de a 
se stabili, pînă la sfîrșitul acestui 
an, prețuri unitare la produsele a- 
gricole în cadrul Pieței comune.

Miercuri, la Paris și Bonn 
s-au desfășurat concomitent șe
dințe ale consiliilor de miniștri 
din cele 
impasul 
tativele 
purtător
francez a declarat, după terminarea 
ședinței de consiliu, că pentru Fran
ța „reglementarea problemelor a- 
gricole ale Pieței comune continuă 
să aibă ca dată finală 1

două țări în. legătură cu 
în

din capitala Belgiei. Un 
de cuvînt al guvernului

care au ajuns tra-

1964“. Purtătorul de cuvînt a amin
tit că țările membre ale Pieței co
mune și-au asumat angajamente în 
această privință, iar în cursul vi
zitei făcute la Paris de cancelarul 
Erhard, guvernele francez și vest- 
german au căzut de acord să res
pecte data de 31 decembrie 1963 
pentru reglementarea problemelor 
agricole.

La Bonn, după ședința Consiliu
lui de miniștri, care à avut loc în 
aceeași zi, a fost dat publicității un 
comunicat în care se arată că gu
vernul vest-german subliniază
data de 31 decembrie 1963 nu va 
putea fi respectată în tratativele de 
la Bruxelles, decît dacă „vor fi gă
site soluții, valabile pentru toate ță
rile membre ale Pieței comune, a- 
supra problemelor aflate în sus
pensie“.

că

ianuarie

Discuții în Camera Comunelor din Anglia
LONDRA 11 (Agerpres). — Intr-o 

declarație făcută marți în Camera 
Comunelor, primul ministru al Ma
rii Britanii, Douglas Home, a subli
niat că la 21 ianuarie 1964 își va re
lua lucrările la Geneva conferința 
celor 18 state pentru dezarmare. In 
legătură cu aceasta, reprezentanții 
opoziției laburiste au cerut primu
lui ministru ca la apropiatele trata
tive pe care le va avea cu președin
tele S.U.A., Johnson, să depună toa
te eforturile pentru realizarea unui 
progres la Geneva.

Primul ministru Home a relevat că 
guvernul englez întreține contacte 
cu guvernul american în problema

Bolivia

dezarmării și examinează posibilită
țile formulării unor noi propuneri 
cînd Comitetul celor 18 state pentru 
dezarmare își va relua lucrările la 
Geneva.

Philip Noel Baker, deputat labu
rist, a cerut la rîndul său ca An
glia să manifeste inițiativă pentru a 
realiza o apropiere între planul ame
rican de dezarmare și cel sovietic. 
Arătînd că Anglia sprijină planul a- 
merican, Sir Alec Douglas Home a 
declarat că unele propuneri ale pla
nului sovietic merită o examinare 
serioasă și ar putea fi incluse în 
proiectul final al acordului de de
zarmare.

Acțiunile minerilor din Oruro
LA PAZ 11 (Agerpres). — Agen

țiile U.P.I. și Associated Press rela
tează că în conflictul dintre guver
nul bolivian și minerii de la minele 
de cositor din Oruro nu a intervenit 
nici o ameliorare a situației. în ciu
da ultimatumului dat de autorități, 
minerii refuză să pună în libertate

pe cei 17 ostateci (dintre funcționa
rii și tehnicienii minelor) deținuți în 
semn de 
de către 
sindicali 
locală a 
de soldați trimiși din capitală.

protest împotriva arestării 
autorități a patru fruntași 
ai minerilor. Garnizoana 
fost întărită cu alți 3 000
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RIO DE JANEIRO. Președintele 
Braziliei, Goulart, a semnat un decret 
prin care se acordă guvernului drep
tul să anuleze concesiile pentru 
exploatări miniere oferite companiilor 
naționale și străine dacă acestea nu le 
vor folosi conform destinației stabili
te — anunță agenția Reuter.

ADEN. în urma atentatului din
decembrie de pe aeroportul din A- 
den, cînd au fost rănite mai multe 
persoane, inclusiv înaltul comisar en
glez din Aden, K. Trevaskis, precum 
și alte oficialități, guvernul din Aden 
a instituit stare excepțională și a or
donat deschiderea unei anchete.

BUDAPESTA. La 10 decembrie, 
în orașul Szeged a început primul 
Colocviu 
dreptului muncitoresc.
R. P. Romîne participă Virgil Cîm- 
peanu, decanul Facultății de științe 
juridice din Cluj. Mai participă pro- 
fesori-juriști din R. P. Bulgaria, R. S. 
Cehoslovacă, R. D. Germană și R. P. 
Polonă.

DALLAS. Agenția U.P.I. anunță 
că Jack Ruby, asasinul lui Lee O- 
swald, va fi apărat la proces de Mel
vin Belli, unul din cei mai cunoscuți 
avocați americani. în afară de Belii, 
alți trei avocați au fost angajați pen
tru apărarea lui Ruby.

Belli a declarat că va pleda pentru 
absolvirea lui Ruby de crima comisă 
pe motiv că ar fi săvîrșit-o intr-o 
„stare de alienare mintală“.

BUENOS AIRES. La Buenos Ai
res a fost dat publicității un comuni
cat al societății petroliere de stat 
„Yacimientos Petroliferos Fiscales“ 
(Y.P.F.) în care se subliniază că 
Y.P.F. „preia treptat instalațiile din 
regiunile petrolifere aparținînd socie
tăților străine ale căror concesiuni au 
fost anulate luna trecută de guver
nul argentinean".

ROMA. Tradiționalul Festival in
ternațional al filmului de la Veneția

internațional în domeniul
Din partea

va avea loc anul viitor între 27 august 
și 10 septembrie. Potrivit agenției 
France Presse, această hotărîre a fost 
luată de către consiliul Bienalei fil
mului de la Veneția. S-a stabilit ca 
între 16 și 18 iunie să aibă loc Fes
tivalul internațional al filmului ar
tistic, între 6 și 16 august Festivalul 
internațional ai filmului pentru tine
ret, iar în perioada august—septem
brie Festivalul internațional al cărții 
și publicațiilor cinematografice.

TAȘKENT. După cum anunță a- 
genția T.A.S.S., la 11 decembrie s-au 
înapoiat în patrie cosmonauții sovie
tici Valentina Nikolaeva Tereșkova, 
Andrian Nikolaev și Valeri Bîkovski 
cu soția. Ei au făcut o călătorie prin 
țările Asiei.

•.<

REYKJAVIK. In Islanda s-a declan
șat o grevă generală pe care ziarul 
„Thjodviljînn" o califică drept cel mai 
mare conflict de muncă din istoria 
mișcării sindicale islandeze.

LONDRA. Ministerul englez al 
aviației a anunțat că la baza militară 
Lake Hart, din sudul Australiei, a fost 
experimentată racheta „Blue Streak“. 
Aceasta este considerată prima treaptă 
a unei rachete cu trei trepte care ur
mează să plaseze pe orbită sateliți ar
tificiali ai Pămîntului.

TOKIO. La poligonul experimental 
al Institutului de cercetări științifice 
de pe lingă Universitatea din Tokio a 
fost lansată la 11 decembrie o rachetă 
meteorologică cu două trepte „Lyam- 
ba—2). Racheta, care are o greutate de 
6,2 tone, are instalat la bord aparataj 
științific cîntărind 175 kg și a atins 
o înălțime de 410 kilometri.

Căutînd cu înfrigurare drumul 
spre India cu vestitele ei mirodenii 
și aur, navigatorul portughez Vasco 
da Gama poposește, în aprilie 1498, 
în portul kenyan Mombasa, trans
format încă înainte de către arabi 
în centru al comerțului cu sclavi. 
Acesta a fost primul contact al eu
ropenilor cu Kenya. Portughezii care 
au venit pe urmele navigatorului au 
transformat această regiune a Afri
cii într-o adevărată pepinieră de 
sclavi.

La sfîrșitul secolului al XIX-lea 
Kenya devine colonie britanică.

Așezată în Africa orientală, de o 
parte și de alta pe linia Ecuatorului, 
Kenya are o suprafață de 582 646 
km p. Populația ei, de peste 8,5 mi
lioane de locuitori, este alcătuită în 
proporție de 97,7 la sută din africani. 
Principalele triburi cărora le apar
țin sînt kikuiu, huo, balnia, în
rudite cu triburile bantu. Numărul 
europenilor din Kenya nu trece de 
70 de mii de oameni.

Datorită îndelungatei dominații 
străine Kenya a rămas o țară slab 
dezvoltată, cu o economie unilate
rală, destinată îndeosebi satisfacerii 
unor interese străine. Se cultivă mai 
ales, cafea, ceai sizal și, în mici can
tități, porumb, manioc, sorg, bum
bac și tutun. Cu toate că aproape 
întreaga populație se ocupă cu agri
cultura, terenul cultivat reprezintă 
doar 3 la sută din suprafața totală 
a țării. 3 600 de europeni stăpînesc 
3,3 milioane hectare din pămîntul cel' 
mai roditor, în timp ce africanii, sînt 
îngliesuiți în rezervații cu părhînt 
impropriu agriculturii. Ca. urmare,. liste, inclusiv țara noastră, în ve‘- 
țăranii băștinași sînt nevoiți să-și 
vîndă forța de - muncă fermierilor 
albi. Creșterea vitelor are de ase
menea o importanță destul de mare 
în economia Kenyei — 30 la sută din 
teritoriul ei fiind ocupat de pășuni.

Industria este slab dezvoltată, ba- 
zîndu-se pe prelucrarea produselor 
agricole. în ultimii ani o dezvoltare 
relativă a cunoscut industria de za
hăr și ciment. La Mombasa se con
struiește o mare rafinărie de petrol 
cu o capacitate de 2 milioane tone 
anual și o uzină de aluminiu. Kenyei 
îi revine primul loc în producția 
mondială de cianit. Se extrage, de 
asemenea, aur și cupru. Totuși, pon
derea industrială este doar de 15 la 
sută din produsul social total. In
vestițiile aparțin societăților străine, 
în ultimii ani au fost însă create și 
două societăți de stat.

cu- 
de-

a-

I
derea sta,biljrii unor lggătpri econo
mice. Referindu-sél Fa .politica inter
nă, primul ministru a declarat zilele 
acestea; că atenția,- principală; a gu
vernului,’va fi îndreptată spre, creș
terea nivelului de .frai ăl .poporului, 
dezvoltarea economiei, îmbunătățirea 
asistentei medicale și educație. '

Intrigile țesute de- dușmanii Ke
nyei pun încă destule piedici în fata 
înfăptuirii programului de reînnoi
re care se bucură de un larg sprijin 
popular.

Cu prilejul marii sărbători a Ke
nyei — proclamarea independenței 
— poporul romîn urează poporului 
kenyan succes în consolidarea inde
pendenței patriei sale, 
năzuințelor lui de pace, 
cial și o viață mai bună.

înfăptuirea 
progres so-

bumbac

Clădirea parlamentului Kenyei

ALGER. Intr-o cuvîntare rostită la 
Colomb Bechar, undo au avut loc 
ciocnirile între trupele marocane și al
geriene, președintele Ben Bella a de
clarat că guvernul algerian va face 
noi investiții în această regiune, des
tinate construirii unui baraj pentru a- 
sigurarea lucrărilor de irigație, con
struirii unui număr de aproximativ 
400 locuințe în orașul Colomb Bechar, 
precum și a unei noi căi de comuni
cație spre Tindouf, important centru 
minier.
WASHINGTON. Președintele S.U.A,. 

L. Johnson, a adresat un mesaj Con
gresului în care cere ca, în memo
ria fostului președinte John F. Ken
nedy, efigia acestuia să fie imprimată 
pe monedele de 50 de cenți.

Consiliul municipal al orașului 
New York a aprobat schimbarea nu
melui aeroportului internațional Idle- 
wild, din New York, în aeroportul 
internațional „John Kennedy“.

PARIS. La Academia Națională de 
medicină din Paris a avut loc ședin
ța anuală pentru decernarea premii
lor pe anul 1963. Cu această ocazie, 
dr. Gh. Marinescu, șef de sector la 
Institutul de inframicrobiologie al 
Academiei R. P. Romîne, i s-a confe
rit premiul „Caterine Hadot“ pentru 
lucrarea „Pneumonia interstițială în 
poliomielită“ și titlul de Laureat al 
Academiei Naționale de medicină din 
Paris. Președintele Academiei Națio
nale de medicină din Paris, René 
Fabre, și secretarul anual, Maurice 
Bariety, l-au felicitat pe laureat.

PARIS, A lua! sfîrșit procesul in
tentat unui grup de teroriști, membri

ai O.A.S., care au operat în regiunea 
Mostaganem. (Algeria) în 1962, în 
preajma declarării independenței 
țării. Au fost condamnați la moarte în 
contumacie doi membri ai grupului, 
iar alți doi la 20 și respectiv 15 ani 
închisoare. Dintre cei care au 
părut în fața tribunalului, doi au 
condamnați la 10 ani închisoare, 
alții pe termene sub zece ani.

com- 
fost 
iar

mi-CAIRO. Sobhi Abdel Hamid, 
nistrul afacerilor externe al Irakului, 
a avut o întrevedere cu președintele 
Nasser.

„Guvernul meu, a declarat după 
întrevedere Sobhi Abdel Hamid, este 
gata să pună în aplicare declarația 
din 17 aprilie 1963 cu privire la crea
rea uniunii tripartite între Siria, 
Irak și R.A.U.“.

Această întrevedere este, după cum 
subliniază agenția France Presse, priț-f 
mul contact guvernamental între 
Bagdad și Cairo după evenimentele 
din 18 noiembrie, cînd în Irak pu
terea a fost preluată de armată.

HOLLYWOOD. Agențiile occiden
tale de presă anunță că Frank Sina
tra-junior, fiul cunoscutului cîntăreț și 
actor de film Frank Sinatra, s-a îna
poiat în ziua de miercuri la locuința 
mamei sale din Hollywood după ce a 
fost eliberat de gangsterii care l-au 
răpit. După cum a declarat tatăl său, 
el a fost pus în libertate numai după 
ce a fost plătită răpitorilor suma de 
240 000 dolari. Tînărul Sinatra, în 
vîrstă de 19 ani, a fost răpit dumi
nică de doi bandiți înarmați dintr-un 
hote] din mica localitate Sateline, .si
tuată la limita dintre statele Califor
nia și Nevada. Peste 100 de agenți ai 
F.B.I.-ului precum și polițiști din Ca
lifornia și Nevada au încercat să dea 
de urma răpitorilor, dar fără nici 
un rezultat.
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