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La Țesătoria de in „INTEX“ din Păulești, ca și în alte întreprinderi din regiunea Ploiești, există o grijă permanentă pentru ridicarea continuă a cali
ficării tehnico-profesionale a muncitorilor. Ca urmare, a crescut calitatea produselor și s-au obținut importante economii la prețul de cost. în fotografie : 
aspecte din secția apretură (stînga) și de la rampele de control (dreapta) din sectorul finisaj. (Foto : R. COSTIN)
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Organ al Comitetului Central al P.M.R
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RAID-ANCHETÀ

In ziarul „Scînteia“ din 11 decembrie a.c. a apă
rut prima parte a raidului-anchetă întreprins în 
cîteva întreprinderi din țară în legătură cu mersul 
acțiunii de ridicare a calificării profesionale a 
muncitorilor. Publicăm astăzi, în continuare, cons
tatările făcute cu acest prilej de corespondenții 
ziarului din regiunile Ploiești, Crișana și Mureș- 
Autonomă Maghiară.

Ca și în alte întreprinderi, la Uzi
nele constructoare de utilaj petro
lier „1 Mai“-Ploiești acțiunea de 
ridicare a nivelului de pregătire 
profesională a muncitorilor ia o tot 
mai mare amploare și își sporește 
continuu eficiența.

Tovarășul Mihai Bădulescu, pre
ședintele comitetului sindicatului, 
ne-a relatat că în toamna aceasta 
au fost deschise, în secțiile de fa
bricație, 78 de cursuri pentru mun
citori, controlori de calitate, maiș
tri și tehnicieni. Trăgîndu-se con
cluzii din experiența anului trecut, 
cursurile au fost organizate dife
rențiat, după gradul de calificare al 
muncitorilor, pe meserii și pe schim
buri. Ca rezultat, o serie de strun
gari, frezori, rectificatori, a căror 
pregătire profesională a crescut, au 
putut fi trecuți să lucreze pe ma
șini de înaltă tehnicitate. Ei 
și-au însușit metode noi de lucru, 
în cadrul discuției a fost relatat e- 
xemplul strungarilor Ion Răuță, Ni
colae _ 
tora, 
fiind 
șinile 
să le 
zînd piese de înaltă calitate.

„Cu prilejul verificării pregătirii 
profesionale — ne-a relatat ingine
rul Dumitru Ghioca, de la turnăto
ria de fontă — am constatat că unii 
muncitori aveau puține cunoștințe 
despre materialele folosite la elabo
rarea fontei și a metalelor neferoa
se. La cursurile de ridicare a cali
ficării am introdus o lecție specială 
despre această problemă. Pentru 
formatori a fost inclusă o lecție des
pre rețetele de turnare. Formatorul 
Vasile Popescu, de la turnătoria de 
fontă, în urma studierii lecțiilor de 
la cursul de „tehnologia meseriei" 
despre metode noi de turnare și 
formare, a propus — și a fost ajutat 
să aplice în practică — metoda tur
nării în ciorchine la cîteva repere 
pentru instalațiile de foraj — piese 
care înainte se executau bucată cu

Bunea, Aurel Ifrim și al al
de la secția sape-foraj, care, 
repartizați să lucreze pe ma- 
automate cu program, reușesc 
mînuiască cu precizie, reali-

bucată ; productivitatea muncii la o- 
perațiile respective a crescut astfel 
cu 30 la sută, realizîndu-se toto
dată însemnate economii de metal.

Inginerul Ghioca și maistrul 
mator Ion Davidescu, tot de la 
nătoria de fontă, au arătat că 
oameni care se descurcă mai 
în privința cunoașterii planurilor 
de turnare, a poziției modelelor, a 
adaosurilor de prelucrare. Condu
cerea secției și comitetul sindica
tului vor trebui să vadă în ce mă
sură se pot include aceste proble
me în tematica cursurilor din anul 
școlar curent.

în secția sape-foraj — ne spune 
reglorul Dumitru Iordache — cursu
rile de ridicare a calificării au dus 
la o creștere simțitoare a gradului 
de pregătire al muncitorilor. Din 
practică am constatat însă că o serie 
de muncitori au lacune în citirea 
desenelor tehnice de execuție. Mem
brii comisiei au cerut conducerii 
secției și comitetului sindicatului să 
introducă în programul cursurilor 
mai multe lecții de desen tehnic. Au 
fost rezervate desenului tehnic 8 
ore, studiindu-se probleme legate 
de cunoașterea planurilor de execu
ție — de la cele mai simple pînă la 
cele mai complicate. Aceeași obser
vație ar fi de făcut în legătură cu 
cunoașterea aparatelor de măsură 
și control — micrometre, compara
toare, șublere etc. — precum și a 
tehnicii măsurării.

Secția uzinaj se află în imediata 
apropiere a secției sape-foraj. To
tuși, în ce privește organizarea 
cursurilor de ridicare a calificării 
ele sînt... departe una de alta, atît 
ca tematică a lecțiilor, cît și ca ni
vel de predare și frecvență la 
cursuri. Ar fi necesar ca tovarășii 
din comitetul sindicatului pe uzină 
să studieze experiența dobîndită de 
colectivul secției sape-foraj în ce 
privește desfășurarea cursurilor de 
pregătire a muncitorilor și să ia mă
suri pentru extinderea ei în toate 
secțiile de fabricație.

PLOIEȘTI. — Trustul minier 
Muntenia este a 40-a unitate eco
nomică din regiunea Ploiești care a 
îndeplinit planul producției pe acest 
an. Folosind cu pricepere noile uti
laje minerii ploieșteni au mărit vi
teza de avansare în subteran, reali- 
zînd pe această cale, peste plan, a- 
proape 50 000 

în ultimele 
nul anual și 
din Cîmpina, 
ga, 
transporturi auto Ploiești și altele.

tone cărbune, 
zile au 
trustul 
fabrica

întreprinderea

îndeplinit pla- 
„Energopetrol“ 
de sticlă Azu- 
regională de

IAȘI (coresp. „Scînteii“). — Colecti
vul Fabricii de ulei „Republica“ din 
Bîrlad și-a îndeplinit planul anual de 
producție cu 24 de zile înainte de 
termen. în această perioadă, harnicul 
colectiv de aici a produs peste plan 
432 tone ulei brut, 50 tone ulei co
mestibil și 505 tone șrot furajer. Au 
mai îndeplinit sarcinile anuale de pro
ducție colectivele unităților din cadrul 
I.R.T.A.-Iași, muncitorii, tehnicienii 
inginerii Fabricii de antibiotice etc.

Și

for- 
tur- 
sînt 

greu 1200 noi apartamente pentru mineri
LUPENI (coresp. „Scînteii“). — In 

cartierul Braia din Lupeni s-au dat 
în folosință 4 noi blocuri de locuin
țe însumînd 160 de apartamente. In 
total 400 de apartamente s-au con
struit anul acesta în noul cartier al 
minerilor. însemnate succese au ob
ținut și ceilalți constructori din Va-

șilea Jiului. La Petroșeni, Vulcan 
Petrila s-au rididat în acest an pen
tru mineri aproape 1 200 de aparta
mente, două școli noi cu cîte 16 săli 
de clasă și se lucrează intens la noul 
cinematograf din Lupeni și la casa 
de cultură a orașului Petroșeni.

Noua aripă a clădirii Institutului 
de arhitectură din București

La construcția noii aripi a Institutu
lui dc arhitectură „Ion Mincu” din Ca
pitală, începută în primăvara acestui 
an, se fac acum finisările exterioare. 
Zidurile vor fi acoperite, în loc de ten
cuială obișnuită, cu plăci do ceramică 
colorată. Fațada din Bd. Nicolae Băl- 
cescu va fi placată cu lespezi de piatră 
în stilul vechii clădiri. La parter și cele 
două etaje, studenții au Ia dispoziție 11 
ateliere de proiectare dotate cu mese și 
planșete modeme, dulapuri speciale 
pentru rechizite și instrumente. Feres
trele mari și iluminatul fluorescent asi
gură condiții bune de studiu viitorilor 
arhitecți. Noua construcțio este prima 
din complexul de clădiri ce se vor a- 
dăuga în anii următori Ia acest edifi
ciu de învățămînt superior.

în fotografie : aspect dintr-un nou 
atelier pentru studenți.

(Foto i A. CARTOJAN)

Curs de electronică 
medicală

Iernatica în pas cu necesitățile producției
Am vizitat, în cadrul raidului, cî

teva exploatări ale trustului minier 
„Ardealul“. La majoritatea lor se 
constată că programa de învățămînt 
a fost întocmită judicios, ținîndu-se 
seama de propunerile făcute de con
ducerile exploatărilor miniere. In 
special la minele Sălajul și Voivozi 
s-a procedat cu multă grijă la stabi
lirea tematicii fiecărui curs, se asi
gură, folosindu-se forme variate, o 
temeinică însușire a materialului 
predat la lecții. Nu același lucru 
se poate spune despre organi
zarea și desfășurarea altor cursuri. 
La exploatarea minieră Șuncuiș, 
de exemplu, funcționează un curs 
de calificare cu 60 de mun
citori. Tematica acestuia nu ține 
seama de profilul producției, de ce
rințele calificării în meseria de ex
tracție a argilei refractare. Aci este 
folosită aceeași programă ca și la ex
ploatările de cărbune. Din această 
cauză cursurile nu pot avea efica
citatea scontată. Lipsuri în desfă
șurarea cursurilor de calificare a 
minerilor și ajutorilor de mineri se 
fac simțite și la minele Bratca, Șo- 
recani. Cursanților de aici nu li s-au 
asigurat suficiente exemplare din 
„Manualul minerului“ vol. I și II.

Am vizitat de asemenea Uzinele 
'de mașini-unelte „înfrățirea“ din

Oradea. Aici, în sectorul turnătorie 
a fost organizat un curs 
specializare și de perfecționare 
turnătorilor, care cuprinde 
cursanți. Din discuțiile avute cu ing. 
Constantin Rebreanu, tehnologul 
sectorului și lector la acest curs, am 
aflat că întocmirea programei ana
litice s-a făcut de către serviciul 
metalurgului-șef al uzinei și conține 
noțiuni privind utilajele și mecani
zarea lucrărilor în turnătorie, 
existat 
rate de 
tire al 
lectorul 
ne rezultate 
cursanții ar fi împărțiți pe gru
pe și pe meserii, potrivit pregă
tirii lor. într-adevăr, la cursurile 
din turnătoria uzinei participă lao
laltă formatori, miezuitori, prepara
tori și turnători — meserii care au 
specificul și particularitățile lor, 
metode concrete de aplicare. în a- 
fară de aceasta, la cursuri participă, 
alături de muncitori de categoria 6 
și 7, și cei de categoria 2 și 3. Or, 
prin organizarea cursurilor pe grupe 
distincte, potrivit pregătirii teore
tice și practice a cursanților, efica
citatea lor ar fi mult mai mare.

de
a

36

Au 
însă unele greutăți gene- 
nivelul diferit de pregă- 

cursanților. Cred — afirmă 
cursului — că s-ar obți- 

mult mai bune dacă

(Continnare în pag. III-a)

4 nmn COMPOZITORILOR
Joi dimineața în sala mică a Pa

latului R. P. Romîne s-au deschis 
lucrările Conferinței pe țară a Uni
unii Compozitorilor.

La conferință participă delegați ai 
secțiilor și filialelor, precum și nu
meroși invitați, conducători ai unor 
instituții centrale și organizații 
obștești, compozitori, muzicologi, 
dirijori, interpreți, reprezentanți ai 
celorlalte uniuni de creație.

La deschiderea lucrărilor confe
rinței au asistat tovarășii Emil 
Bodnăraș, Leonte Răutu, Constanța 
Crăciun, președintele Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, Ilie 
Murgulescu, președintele Academiei 
R. P. Romîne, membri ai C.C. al 
P.M.R. și membri ai guvernului.

Cuvîntul de deschidere a confe
rinței a fost rostit de academicianul 
Mihail Jora.

în prezidiul conferinței au fost 
aleși tovarășii : Tiberiu Brediceanu, 
Dumitru Capoianu, Ion Chirescu, 
Tudor Ciortea, Liviu Comes, Octa-

vian Lazăr Cosma, Eugen Cuteanu, 
Gherase Dendrino, Sabin Drăgoi, 
Gheorghe Dumitrescu, Ion Dumi
trescu, Mihail Jora, Alfred Mendel
sohn, 
Stoia

Au 
misia 
comisia pentru redactarea proiectu
lui de rezoluție.

Conferința a adoptat următoarea 
ordine de zi : darea de seamă asu
pra creației muzicale și a activității 
organizatorice a Uniunii Compozito
rilor ; raportul asupra activității 
Comisiei de revizie ; proiectul 
Statutului modificat al Uniunii 
Compozitorilor ; alegerea Comitetu
lui de conducere și a Comisiei de 
revizie ale Uniunii Compozitorilor.

în aplauzele puternice ale asisten
ței a luat cuvîntul tovarășul Emil 
Bodnăraș, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.M.R., vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, care a 
prezentat conferinței salutul Corni-

Laurențiu Profeta, Achim 
și Zoltan Aladar.
fost alese, de asemenea, co
de validare, secretariatul și

totului Central al Partidului Mun<= 
citoresc Romîn, Consiliului de Stat 
și Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Romîne.

Salutul a fost primit cu îndelungi 
aplauze.

în numele compozitorilor și muzi
cologilor, tov. Ion Dumitrescu a 
mulțumit conducerii partidului și 
statului nostru pentru salutul adre
sat conferinței.

Subliniind ajutorul permanent pe 
care l-au primit muzicienii din 
partea partidului și statului nostru, 
vorbitorul a arătat că participanții 
la conferință se vor strădui ca lu
crările ei să contribuie la noi suc
cese ale creației muzicale.

Ședințele de dimineață au fost 
prezidate de compozitorii Tudor 
Ciortea și Ion Chirescu.

Ion Dumitrescu, prim-secretar al 
Uniunii Compozitorilor, a prezentat

(Continuare în pag. III-a)

Salutul C. C. al P. M. R.,
Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri

prezentat de tovarășul Emil Bodnăraș

Către Conferința pe țară a Uniunii Compozitorilor
Dragi tovarăși,
Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn, 

Consiliul de Stat al Republicii Populare Romine și 
Consiliul de Miniștri adresează Conferinței pe țară a 
Uniunii Compozitorilor un salut călduros și urări de 
succes deplin în desfășurarea lucrărilor.

Poporul romîn are vechi și bogate tradiții muzicale. 
Folclorul nostru este un tezaur nesecat de frumuseți 
melodice : el exprimă noblețea sufletească, optimismul, 
setea de libertate, dîrzenia și eroismul în lupta pentru 
o viață mai bună a maselor muncitoare. O strălucită 
întruchipare a geniului muzical al poporului și a moș
tenirii artistice a înaintașilor este opera lui George 
Enescu care a ridicat arta noastră muzicală pe culmi 
înalte.

în anii puterii populare, creația muzicală a cunoscut 
în țara noastră un puternic avînt, realizîndu-se noi și 
valoroase lucrări simfonice și de cameră, opere, cîntece 
de masă, lucrări din celelalte genuri ale creației mu
zicale, care au îmbogățit patrimoniul culturii noastre 
naționale și au devenit tot mai mult cunoscute și pre
țuite peste hotarele țării.

Este firesc ca lucrările Conferinței Uniunii Com
pozitorilor să se axeze pe analizarea aprofundată a 
problemelor de bază ale creației muzicale, în scopul 
ridicării ei pe o treaptă și mai înaltă.

Ceea ce dă operei de artă forță și viabilitate este re
flectarea vieții poporului, a aspirațiilor și idealurilor 
societății în care a fost creată, oglindirea epocii date 
cu frămîntările și înfăptuirile ei.

Revoluția culturală din țara noastră a făcut larg 
accesibile comorile artei și culturii, dezvoltînd continuu 
cerințele spirituale ale maselor. De la creatorii de mu
zică, oamenii muncii așteaptă astăzi lucrări de înaltă 
valoare artistică în care să regăsească imaginea vre
murilor pe care le trăiesc, lupta victorioasă a noului 
împotriva vechiului, bucuria de viață, patriotismul lor 
înflăcărat, întregul univers spiritual al constructorilor 
socialismului — sursă inepuizabilă de inspirație pen
tru orice artist.

Receptivi la aceste cerințe, compozitorii noștri sînt 
animați de dorința de a făuri opere de mare putere

emoțională și de convingere. Creatorii muzicii noastre 
depun o muncă asiduă, pasionată pentru îmbogățirea 
continuă a mijloacelor de exprimare, prin perfecționa
rea măiestriei artistice, prin valorificarea creatoare a 
patrimoniului național și a moștenirii muzicale uni
versale, cît și a experienței pozitive în tehnica compo
nistică contemporană.

Arta realist-socialistă, care s-a afirmat viguros în 
anii puterii populare, este profund inovatoare. Sim
plismul și superficialitatea îi sînt străine ca și inova
ția sterilă, preluarea sau imitarea unor stiluri și ma
niere care îngustează sfera de pătrundere a operei de 
artă, îl îndepărtează pe artist de izvorul veșnic viu al 
vieții, de popor.

De aceea, deosebit de importantă în activitatea Uni
unii Compozitorilor este dezbaterea sistematică, în 
spirit critic constructiv, a problemelor muzicii noastre 
noi, cultivarea unei înalte exigențe față de conținutul 
și nivelul ei artistic, promovarea a tot ceea ce este 
valoros în creație, combaterea tendințelor de exclu
sivism și de absolutizare a unor maniere artistice, o 
constantă preocupare pentru educația estetică a ma
selor, asigurarea unei legături tot mai strînse a com
pozitorului cu viața, cu realitatea socialistă a țării, a 
epocii noastre.

Un rol de seamă în viața noastră muzicală îl au 
critica și muzicologia, chemate să analizeze, de pe 
pozițiile esteticii marxist-lesniniste, creația muzicală, 
să generalizeze teoretic fenomenele din acest domeniu 
al artei.

Omul de artă al zilelor noastre își pune toată pu
terea de muncă și talentul în slujba cauzei socialis
mului, a ideilor păcii și a prieteniei între popoare. El 
contribuie cu arta sa, împreună cu întregul popor, la 
înflorirea patriei, la făurirea viitorului ei luminos. 
Prin aceasta, el dobîndește neîngrădit înalta prețuire, 
stima și dragostea caldă a oamenilor muncii.

Cu prilejul Conferinței pe țară a Uniunii Compozi
torilor, partidul și guvernul vă urează noi și mari suc
cese și-și exprimă convingerea că veți dărui poporului 
tot mai multe creații de valoare, demne de măreața 
epocă pe care o trăim — a socialismului victorios.

Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn, 
Consiliul de Stat, Consiliul de Miniștri al R. P. Romine

TELEGRAMĂ
'Excelenței Sale GHEORGHE GHEORGHÏU-DEJ

Președintele Consiliului de Stat al R. P. Romîne
Sînt recunoscător Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne 

și Dv. Domnule Președinte, pentru mesajele de condoleanțe pline de aten
ție trimise cu ocazia morții tragice a președintelui John F. Kennedy. 
Apreciez, de asemenea, mult faptul că vicepreședintele Gaston Marin a 
venit la Washington pentru a participa la serviciile funerare ale marelui 
nostru președinte.

Președintele Kennedy a urmărit să aducă lumii pace și înțelegere. 
Sub conducerea lui s-a pus o bază nouă și constructivă pentru relațiile 
dintre țările noastre. Este și speranța mea sinceră că relațiile noastre 
vor putea continua să progreseze în același spirit în care el a urmărit 
să le întrețină.

Al Dv., cu respect,
LYNDON B. JOHNSON

Din inițiativa Comisiei de electronică 
medicală din cadrul Uniunii Societăți
lor Științelor Medicale s-a deschis un 
curs de electronică medicală, unde un 
colectiv de medici și ingineri electro- 
niști predau noțiuni generale de elec
tronică cu aplicabilitate în medicină. 
La acest curs, care durează timp de 8 
luni, participă 40 de medici și tehni
cieni. De două ori pe săptămînă 
cursanților Ii se predau lecții teoretice 
însoțite de demonstrații practice, cu- 
prinzînd probleme generale de electro
nică și probleme de electronică apli
cată în medicină ca : electro-encefa- 
lografia, electro-cardiografia, televi
ziunea în biologie, teletransmisia func
țiilor biologice și altele.

Construcții 
de drumuri

FOCȘANI (coresp. „Scînteii“). — în 
munții Vrancei, de la Vidra și pînă la 
Greșu, nu exista, înainte vreme, nici un 
drum pentru circulația vehicolelor. A- 
cum toate așezările vrîncenilor și ex
ploatările forestiere din munți sînt le
gate între ele prin drumuri noi. De la 
Focșani la Paltin, la Tulnici sau Nă- 
ruja, mașinile circulă ca și pe oricare 
alt drum bine întreținut din țară. 
Alături de sutele de case noi, cămine 
culturale, școli, magazine s-au construit 
în ultimii cîțiva ani aproape 250 de km 
de drumuri noi, 40 de poduri și via
ducte peste Milcov, Putna, Zăbala și 
alte ape din munții Vrancei.

e sus, de la etajul, zece, 
llJr panorama noilor construcții 

se desfășoară sub priviri ca un 
natural și convingător decor pen
tru 
ce de agitație, 
șie,

spectacolul brigăzii artisti- 
E o zi cenu

șie, prima ninsoare a acestui an 
cade spulberată de vînt, dar fațadele 
mai păstrează parcă seninul și culo
rile verii. Și poate că aceste culori 
ne amintesc o zi de vară, vara lui 
’961, cînd într-o încăpere a comite
tului orășenesc de partid citeam 
scrisori venite din toate părțile ță
rii. „Conduc o brigadă de dulgheri...“, 
„Sînt fierar-betonist...“, „Am zece 
ani de muncă pe șantierele socialis
mului...". De la Bicaz, de la Onești 
constructorii cereau să vină la 
Galați, să participe de la primele să
pături, de la primele fundații, la lu
crările combinatului siderurgic. Și 
au venit. O parte dintre ei însă au 
rămas pe malul Dunării și au ridi
cat și ridică și azi noul oraș de la 
Țiglina, oraș al constructorilor și al 
viitorilor siderurgiști.

Tovarășa Ștefania Chiriazi, direc
toarea clubului, ne-a propus ca, 
înainte de a „analiza“ activita
tea clubului, să vizităm șantierul 
pe care-l cunoaște „ca în palmă". 
Traversăm șoseaua ce duce spre 
Brăila și ne întîlnim cu constructorii 
sub înaltele macarale-portal, lingă 
fundații, pe schele. Se simte cît de 
colo că pentru constructori nu e o 
vizitatoare ci o cunoștință veche.

— Avem acum unele chestiuni de 
rezolvat în privința productivității 
muncii și a calității betoanelor— ne 
explică ea și, ca membră a comite-

tului de partid t.al întreprinderii, 
pune întrebări, se interesează de 
funcționarea utilajelor, de terme
nele de

Și, pe 
șantier 
bună și 
în programul și activitatea clubului.

Impresia ni se confirmă mai tîr- 
ziu, răsfoind planul de acțiuni în 
care clubul ni se dezvăluie ca un 
instrument activ, ca un lăcaș de edu
cație și cultură unde își găsesc re
flectarea problemele mari ale șan
tierului — de la productivitate și ri
dicarea calificării, la calitatea lucră
rilor și scurtarea termenelor de dare 
în folosință.

Poate că primul „program" edu
cativ al clubului l-au constituit a- 
cele ore libere în care cîțiva zidari 
și betoniști, zugravi și instalatori 
au amenajat cîteva săli într-o cons
trucție veche. Și clubul, mai modest 
la început, a luat ființă și a trimis 
constructorilor primele invitații.

Răsfoim acum planuri de activi
tate, texte ale brigăzii artistice de 
agitație, parcurgem lista filmelor 
tehnice însoțite de expuneri și un 
amplu program de conferințe, sim
pozioane, concursuri cu caracter 
tehnic, politic sau educativ. La bi
bliotecă aflăm că din peste trei mii 
de constructori, cît numără între
prinderea, 2 700 au citit, în acest 
an, 27 500 de cărți, iar bibliotecara 
ne mărturisește „necazul" pe care 
îl are cu „manualul betonistului". 
Din 19 exemplare n-a mai văzut 
nici unul de cîtva timp, întrucît

execuție.
nesimțite, această vizită pe 
se transformă in cea mai 
mai sugestivă introducere

cartea circulă prin dormitoare de 
la unul la altul „pe bandă rulantă".

Sau, iată-ne în sala cinematogra
fului de șantier — cu trei sute de 
locuri în amfiteatru, cu aparate pe 
bandă normală și îngustă, cu scenă 
și reflectoare — asistînd la un spec
tacol emoționant prin neprevăzutul 
său. în decorul orașului nou de la 
Țiglina, desenat de data aceasta pe 
pinză, se desfășoară, cu „peruci" și 
„malacofuri", grația unui menuet 
din secolul XVIII. Sînt copiii cons
tructorilor, născuți poate la Bicaz 
sau la Onești, membri ai cercului 
de balet.

ovestesc oamenii că la începu
tul activității clubului, unii in

vitați nu știau să aprecieze și să res
pecte munca tovarășilor lor. In să
lile mirosind a zugrăveală proas
pătă și a curățenie intrau cîteodată 
cu bocancii și salopetele așa cum 
veneau de la. 
părut atûnci 
vă, o oglindă 
intrare, deasupra căreia stătea scris 
cu ■ litere de-o șchioapă : „Vezi-ți 
chipul !" Iar cînd unii se făceau că 
nu pricep aluzia, se trezeau apos
trofați din sală cu aceleași cuvinte : 
,,Vezi-ți chipul !" Pentru că oglinda 
își cîștigase tot mai mulți aderenți, 
iar invitația ei devenise opinie pu
blică.

De la ingenioasa oglindă educa
tivă la mult solicitatul „Manual al 
betonistului" ; de la primele mani
festări timide, la sălile pline de azi, 
clubul a parcurs un drum destul de

lucru. Așa a a- 
oglinda... educati- 
mare, așezată la

dificil, drumul spre viața și preo
cupările constructorilor.

„Pe ce adresă vom trimite invi
tațiile noastre ? Ce îi interesează, 
ce îi preocupă pe oamenii șantie
rului ?" s-au întrebat cei din co
lectivul de conducere al clubului. 
Activitatea cultural-educativă tre
buia să aibă adrese precise, să vi
zeze probleme și aspecte concrete 
din munca și viața constructorilor. 
Și pentru că se manifestau 
ciuni la stația de 
și-a găsit astfel una 
activității sale.

Cîțiva ingineri au 
clu de șase expuneri 
invitați betoniști. Lucrurile nu s-au 
oprit însă aici. Sprijinit de comite
tul sindicatului, clubul a organizat 
o consfătuire. Invitați : betoniști! și 
fierar-betoniștii. Șefi' de brigadă
au vorbit despre organizarea locu
lui de muncă, despre folosirea
mijloacelor mecanice, făcînd un va
loros schimb de experiență. După 
un scurt timp, la clubul șantierului 
a avut loc și un concurs „Cine știe 
meserie, cîștigă". Invitați : tot beto- 
niștii.

Am mai descoperit, in planul de 
activitate, titlul unui concurs pe 
care nu l-am. mai întîlnit pe alte șan
tiere : 
mele".
dări, instalatori, mecanici 
etc.

Multe, foarte multe din 
clubului au fost trimise pe 
nerilor din diferite locuri 
că. „ 
mit

slăbi-
betoane, clubul 
dintre adresele

pregătit un ci- 
la care au fost

„Din cărțile necesare meseriei 
Au fost invitați, pe rînd, zi- 
------- - --. -----------i de utilaje

invitațiile 
adresa ti
de mun- 

,O chestiune de onoare" s-a nu- 
seara educativă în care actori

PAUL DIACONESCU

(Continuare în pag. îl-a)
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Perseverență to realizarea acțiunilor A 1 O

Ca și celelalte orașe ale țării, Tîr- 
goviște cunoaște o dezvoltare conti
nuă. Uzina de utilaj petrolier, Ate
lierele și baza tubulară Viforîta, în
treprinderea „Ciocanul“ și-au sporit 
an de an capacitățile de producție ; 
noi spații productive au fost con
struite ; mașini și utilaje modeme 
au luat locul celor vechi, cu randa
ment scăzut.

Comitetul orășenesc de partid a 
dobîndit o bună experiență în con
ducerea economiei. La conferința 
pentru darea de seamă și alegeri 
mai mulți delegați au relevat ajuto
rul primit din partea comitetului o- 
rășenesc de partid în rezolvarea 
unor probleme economice de cea 
mai mare însemnătate.

— Anul trecut, arată tov. Eugen 
Cristescu, directorul Uzinei de uti
laj petrolier, întreprinderea noastră 
nu și-a îndeplinit întrutotul obliga
țiile contractuale și unii indicatori 
de plan, mai ales cel al productivi
tății muncii. Comitetul orășe
nesc a trimis atunci la noi un co
lectiv de specialiști care, împreună 
cu cadrele noastre, au analizat nu 
numai cauzele acestor rămîneri în 
urmă, ci și posibilitățile concrete 
pentru a îndeplini toți indicatorii 
producției la un nivel superior. Con
ducerea tehnico-administrativă a 
fost îndrumată să elaboreze un plan 
cuprinzînd măsuri pentru introduce
rea tehnicii noi și a micii mecani
zări, folosirea rațională'a capacități
lor de producție, reorganizarea 
cursurilor de calificare a căror în
făptuire a fost riguros urmărită.

Secretarii comitetului orășenesc 
și alți activiști de partid au parti
cipat la analiza îndeplinirii sarcini
lor de plan ale uzinei venind cu 
sugestii și îndrumări prețioase, au 
arătat comitetului de partid și bi
rourilor organizațiilor de bază cum 
să lege mai strîns munca de partid 
de sarcinile economice și să îmbu
nătățească controlul asupra activi
tății conducerii tehnico-administra- 
tive. Organizația de partid a fost în
drumată să antreneze cadrele de in
gineri și tehnicieni în extinderea 
propagandei tehnice ; comitetul sin
dicatului a organizat cicluri de 
conferințe tehnice pe teme strîns 
legate de cerințele producției, seri 
tematice cu inovatorii, consultații

la punctele de documentare tehni
că. S-au îmbunătățit cursurile de 
ridicare a calificării, reorganizate 
pe profesii și cu o tematică îmbo
gățită. în uzină a fost inițiată o 
nouă formă de participare a mun
citorilor la dezbaterea problemelor 
principale ale producției : „Tribuna 
metalurgistului“. Aici s-a discutat 
despre importanța cooperării între 
secțiile uzinei pentru realizarea 
ritmică a planului, au fost scoase la 
iveală noi posibilități de îmbunătă
țire a calității produselor, s-a rea
lizat un larg schimb de experiență 
între muncitori.

Cu toate că rezervele interne 
n-au fost încă pe deplin folosite, 
colectivul Uzinei de utilaj petrolier

Insemnăiri de h conferințaA 
orășenească de partid îirgovișta

Tîrgoviște încheie anul acesta cu 
realizări însemnate. De pe porțile 
uzinei au ieșit numeroase mașini și 
instalații peste prevederile planu
lui, noile repere asimilate în pro
ducție au fost realizate la un nivel 
tehnic înalt ; au fost date econo
miei naționale beneficii de multe 
milioane lei.

Iată deci ce rezultate se obțin 
cînd comitetul orășenesc de partid, 
organizațiile de bază își concentrea
ză eforturile spre rezolvarea sar
cinilor economice principale, cînd 
măsurile și acțiunile întreprinse sînt 
urmărite cu perseverență și pînă la 
capăt !

Faptul că în ultimii ani numărul 
salariaților cuprinși în întreprinde
rile orașului a crescut cu 33 la sută 
a ridicat în fața organelor locale de 
partid și de stat probleme deosebite 
în ce privește construcția de locuin
țe, buna deservire a populației etc. 
Ca urmare a eforturilor depuse în 
această direcție, în ultimii doi ani ce
tățenii orașului au primit zeci de noi 
locuințe. Se află în construcție 
noua uzină de apă ; s-au îmbună
tățit condițiile de asistență medicală; 
rețeaua comercială a fost extinsă cu 
27 unități. Apreciind rolul indus
triei locale și al cooperației mește-

Uzina de utilaj petrolier Tîrgoviște a fost dotată în ultimii ani cu noi 
mașini și utilajo de mare productivitate. Iată în fotografie unele din aceste 
utilaje instalate în secjia a IV-a piese de schimb, atelierul turboburi.

(Foto I GH. VINȚILA)

șugărești în aprovizionarea popu
lației orașului în continuă dezvol
tare, comitetul orășenesc de partid 
și sfatul popular au stabilit nu o- 
dată măsuri menite să ducă la o 
mai bună deservire a populației.

Darea de seamă cît și mai 
mulți delegați la conferință au ară
tat totodată că unele din măsurile 
adoptate nu au fost duse pînă la 
capăt. Comitetul orășenesc n-a 
controlat la timp cum sînt folosite 
fondurile pentru dezvoltarea indus
triei locale și cooperației meșteșu
gărești, cum se execută lucrările 
edilitare prevăzute etc.

Deși comitetul orășenesc de par
tid a analizat în urmă cu cîteva 
luni modul cum sînt folosite aceste 
fonduri de Investiții, lucrurile nu 
s-au schimbat, dovedind că o ana
liză cît de temeinică rămîne fără 
eficacitate dacă nu este însoțită de 
măsuri organizatorice concrete, de 
un control perseverent al aplică
rii lor.

Atît darea de seamă cît și dele
gații la conferință au amintit despre 
unele articole de calitate necores
punzătoare produse de industria lo
cală. De aici, sarcina comitetu
lui orășenesc de a acorda o atenție 
mai mare îndrumării organizațiilor 
de partid din aceste unități econo
mice care aduc o însemnată contri
buție la asigurarea bunei deserviri 
a populației. Delegații la conferință 
nu au putut fi de acord cu poziția a- 
doptată în cadrul lucrărilor de tov. 
Ion Călcioiu, directorul întreprinde
rii de gospodărie comunală. Criticat 
pentru deficiențele existente în ac
tivitatea întreprinderii, în loc să a- 
rate ce are de gînd să facă pentru 
a înlătura aceste lipsuri, a căutat în 
fel și chip să le diminueze, să le gă
sească fel de fel de explicații și jus
tificări.

Conferința orășenească a dezbătut, 
de asemenea, probleme legate de ac
tivitatea în domeniul construcțiilor. 
Acum cîteva luni, comitetul orășe
nesc, sesizînd unele deficiențe pe 
șantierele de construcții, a analizat 
cum se respectă graficul dării în fo
losință a noilor locuințe, calitatea lu
crărilor și a dat un mai mare spri
jin organizației de bază de pe șan
tiere. Ca urmare a măsurilor lua
te — a arătat tov. Gh. Mateeseu, se
cretarul organizației de partid — 
o mare parte din rămînerea în urmă 
a fost recuperată. Există toate con
dițiile ca planul pe anul 1963 să fie 
îndeplinit în întregime.

în cadrul lucrărilor conferinței s-a 
subliniat că îmbunătățirea muncii 
de partid pe șantierele de construc
ții trebuie să constituie și în conti
nuare o preocupare de prim ordin a 
comitetului orășenesc. Acțiunea de 
ridicare a calificării cuprinde încă 
un număr mic de constructori. Nu 
sînt folosite pe deplin formele va
riate ale muncii politice de masă, 
pentru întărirea disciplinei în mun
că și îmbunătățirea calității lucrări
lor. Comitetele sindicatelor și orga
nizațiile U.T.M. sînt în insuficientă 
măsură atrase la desfășurarea acti
vității politico-educative.

în urma dezbaterii celor mai im
portante probleme ale muncii de 
partid, ale vieții economice a orașu
lui, conferința de partid a adoptat o 
hotărîre a cărei aplicare va contri
bui la ridicarea muncii de partid la 
nivelul sarcinilor actuale.

RADU OLARU

Ne scriu cadrele 
didactice

Intre școală și familie
La Palatul culturii din Cluj a avut 

loc un simpozion dedicat îmbunătățirii 
propagandei pedagogice în rîndul pă
rinților. Au participat președinții și se
cretarii comitetelor de părinți și direc
torii școlilor de cultură generală. Pro
gramul simpozionului, organizat de sec
ția de învățământ a sfatului popular o- 
rășenesc, a fost bogat și instructiv. Pre
ședinții comitetelor de părinți de la 
Școala de opt ani nr. 12 și de la Școala 
medie nr. 2 „Gh. Coșbuc“ au relatat 
despre unele forme concrete de legă
tură a școlilor respective cu familiile 
elevilor, iar bibliotecara Școlii medii 
nr. 5 „Gh. Barițiu“ a vorbit despre aju
torul pe care-l poate da biblioteca în 
alcătuirea bibliografiei pentru expune
rile din cadrul lectoratelor pentru pă
rinți. Au mai fost prezentate referatele: 
„Măsuri luate de Comitetul orășenesc 
pentru cultură și artă pentru ridicarea 
nivelului propagandei pedagogice“, 
„Temele cu caracter igienico-pedagogic 
la lectoratele cu părinții“, ținut de me- 
dictd-șef al cabinetului medico-peda
gogic etc. (De la Ioan Andrău, Aurel 
Tulbure, învățători din Cluj).

în pragul încheierii 
trimestrului

Organizația de partid din școala noas
tră sprijină îndeaproape conducerea 
școlii în îmbunătățirea continuă a acti
vității fie pregătire și educare a elevi
lor. Acum cîtva timp, biroul organiza
ției de bază a convocat o adunare de 
partid deschisă, în cadrul căreia învă
țătorii și profesorii au dezbătut unele 
aspecte ale pregătirilor pentru înche
ierea cu bune rezultate a primului tri
mestru de studii. Participanții la dis
cuții au făcut propuneri cu privire la 
mai buna organizare a lecțiilor de siste
matizare și recapitulare, folosirea mai 
intensă a materialului didactic pentru 
îmbogățirea conținutului lecțiilor, întă
rirea legăturilor cu părinții elevilor. 
(De la Dumitru Poehescu, învățător, 
școala de 8 ani nr. 1 din Cernavodă 
— Dobrogea).

Se împlinesc astăzi 45 de ani 
de la luptele muncitorești care 
au avut loc în Capitală la 13 
Decembrie 1918. Solidarizîndu-se 
cu muncitorii tipografi care in
traseră în grevă cerînd îmbună
tățirea condițiilor de trai, ziua 
de muncă de 8 ore, ridicarea 
stării de asediu, întreaga mun
citorime din Capitală s-a ri
dicat în acele zile la luptă, expri- 
mîndu-și protestul hotărît împo
triva terorii prin care guvernul 
burghezo-moșieresc încerca să 
înăbușe avîntul revoluționar al 
maselor. Miile de muncitori care 
demonstrau pașnic pe străzile 
Capitalei, scandînd „Jos starea 
de asediu !“, „Jos cenzura !”, 
„Trăiască revoluția rusă !“, 
„Vrem pîine !”, au fost întîmpi- 
nați în Piața Teatrului Național 
de gloanțele armatei și poliției. 
Sute de oameni au fost uciși sau 
răniți.

Luptele muncitorești de la 13 
Decembrie 1918 au reprezentat 
un moment important în șirul 
marilor bătălii de clasă ce au cu
prins țara noastră la sfîrșitul 
primului război mondial, ca ur
mare a ascuțirii contradicțiilor 
interne și a influenței exemplu
lui Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie. în focul acestor lupte 
s-a plămădit avangarda marxist- 
leninistă a clasei muncitoare din 
țara noastră — Partidul Comu
nist Romîn.

Cinstirea luptelor muncitorești 
de la 13 Decembrie 1918, ca și a 
tuturor luptelor purtate în tre
cut, sub conducerea partidului, 
pentru eliberarea din jugul 
burghezo-moșieresc, pentru li
bertate și o viață mai bună 
exprimă înalta prețuire a po
porului nostru față de glorioa
sele tradiții de luptă ale clasei 
muncitoare.

nvitație la club
(Urmare din pag. I-a)

de la Teatrul de stat din Galați au 
citit fragmente literare închinate 
muncii și bucuriei de a construi. „Ei 
pășesc în viață", „Fetele" s-au numit 
alte seri educative, pornind de la 
romanele cu aceleași titluri.

Poate că ar trebui să scriem cîte
va cuvinte și despre adresa progra
melor de brigadă artistica. La o sea
ră închinată evidențiaților în între
cerea socialistă, brigada a prezentat 
un spectacol întitulat : „Mulțumirea 
locatarilor, bucuria constructorilor“, 
în care accentul principal a căzut pe 
calitatea lucrărilor, în vreme ce în 
programul „Vine iarna“, brigada a 
întreprins un raid pe tema pregăti
rilor pentru sezonul friguros. Nu 
mai e nevoie să spunem că la aces
te spectacole sînt invitați, în primul 
rînd, cei pomeniți în textul progra
mului, atît evidențiații cît și criti- 
cații. Pentru ca spectacolele să aibă 
o cît mai mare eficacitate.

★

Dunărea curge cenușie și rece, 
vîrtejuri de vînt anunță viscolul de 
mai tîrziu, dar macaralele, betonie
rele, oamenii își văd, nestingheriți, 
de treabă. Ilustrînd această mișcare 
neîntreruptă a șantierului, ultimul 
program a-l brigăzii artistice de agi
tație se intitulează, în ciuda iernii : 
„Ritm intens și calitate“. Clubul a 
intrat și el, alături de constructori,

în campania de iarnă. In primul 
rînd, intensificîndu-și activitatea.

In luna noiembrie, de exemplu, 
aproape patruzeci de manifestări au 
avut loc la club, în sala cinemato
grafului pe șantiere, în dormitoare. 
Dar nu atît cantitatea interesează, 
cît mai ales conținutul și varietatea 
acestor manifestări care acoperă o 
gamă de preocupări destul de întin
să. de la periodicele informări poli
tice la șezători literare, de la pre
zentarea noutăților tehnice la spec
tacole de teatru. Pentru luna de
cembrie colectivul de conducere al 
clubului și-a propus un plan de ac
țiuni și mai bogat, printre care și 
sarcina de a înființa o brigadă ar
tistică la șantierul II.

Tinerețea șantierului a trecut, a 
trecut de mult epoca oglinzii edu
cative. Răsfoind- registrul de eviden
ță al clubului am constatat că, în 
medie, un constructor participă lu
nar la două manifestări cultural- 
educative. Cam puțin. Nu ne îndoim 
că în perioada de iarnă această cifră 
se va mări, dar pentru asta condu
cerea clubului trebuie să-și pună cu 
și mai multă seriozitate aceleași în
trebări : „Cui trimitem invitații ? 
Care să fie adresa precisă a acțiu
nilor noastre ?"

Pe șantier și la club a început 
campania de iarnă. Zeci de manifes
tări noi se pregătesc, sute și mii de 
invitații vor fi trimise constructori
lor. Și, desigur, nu vor fi uitați mai 
ales acei care au nevoie de ele. ■

crasa

CEMBRIE 1918

13 Decembrie 1918. Pictură de Eugen Popa.
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Prcmsyl ewimentthr delà 13 dèsembrie

Extrase din „Socialismul“ și „Scînteia" ilegală, în care au apărut 
articole ce înfierau odiosul masacru din I’iaja Teatrului Najional, pus 
la cale de regimul burghezo-moșieresc.

Cinematografe)
TEATRE : Teatrul de Operă șl Balet 

al R.P.R. : Cio Cio-Saji — (orele 19,30) ; 
Teatrul de stat de Operetă : Sărutul 
Clanitei — (orele 19,30) ; Teatrul Națio
nal „I. L. Caragiale“ (Sala Comedia) : 
Apus de soare — (orele 19,30) ; (Sala 
Studio) : Adam șl Eva — (orele 19,30) ; 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (bd. 
Schitu Mägureanu nr. 1) : Cezar șl Cleo
patra — (orele 19,30) ; Teatrul „C. I. 
Nottara“ (Sala Magheru) : Steaua polară
— (orele 19,30) ; (Sala Studio) : Casa cu 
două intrări — (orele 20) ; Teatrul de 
Comedie : Casa inimilor sfărîmate — 
(orele 19,30) ; Teatrul Muncitoresc C.F.R.- 
Gluleștl : Fata cu pistrui — (orele 19,30) ; 
Teatrul pentru tineret și copii (Sala C. 
Miile) : Logodnicul de profesie se în
soară — (orele 20) ; (la Sală din str. E- 
remia Grigorescu, fost cinema ,,V. A- 
lecsandrl“) : Nota 2 la aritmetică — 
(orele 9,30) ; Teatrul reglonal-Bucureștl : 
Dracul uitat — (orele 20) ; Teatrul 
evreiesc de stat : Firul de aur — (orele 20) ;

CINEMATOGRAFE : Cînd vine pisica
— cinemascop : Patria (10; 12,15; 14,30;

16,45; 19;
14,15; 16,30;
12; 14; 16;
Pardailian - 
(9; 11; 13;

21,15), Festival (9,45; 
18,45; 21), Grivița
18,15; 20,30). ~ ___
cinemascop : Republica 

. , 14,45; 16,45; .................
București (9; 11; 13; 15; 17 
rora (10; 12; 14; 16; 18; 20; 22), Melodia 
(9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), Modem (10; 12; 
14; 16; 18; 20). Ucigașul și fata : Carpați 
(10; 12; 14; 16,15; 18,30; 20,45), Capitol (9; 
11; 13; 15; 17; 19; 21), Excelsloi’ (10; 12; 
15; 17; 19; 21). Tudor — cinemascop : 
(ambele serii) : Tineretului (9,30; 13;
16,30; 20), Lumina (9; 12,15; 15,30; 19), Fe
roviar (9,30; 13; 16,30; 20), Flamura (9,30; 
13; 16,30; 20). Camelia : Victoria (9,45; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21). A dispărut o 
navă : Cultural (orele 11), Central (10; 
12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15). Cucerirea E- 

17; 19. 21) Pro
gram pentru copii (orele 10) ; Ah, acest 

14,30; 16,30; 18.30: 
20,30). Moara diavolului : Timpuri Noi

12; 
(10; 

Cavalerul
16,45 18,45; 21),

19; 21), Au-

W joj. A
Cultural (orele 11),

Cunoștințe mai temeinice în probleme de organizare 
și gospodărire a fondului funciar

Raionul Dej este situat în partea 
deluroasă a podișului someșan și 
are un relief destul de frămîntat. 
Colectivizarea agriculturii a deschis 
cîmp larg pentru folosirea cît mai 
rațională a fondului funciar și apli
carea măsurilor de ameliorare a so
lului. Au fost obținute rezultate 
bune în ce privește organizarea te
ritoriului. S-a realizat rectificarea 
perimetrilor gospodăriilor colective 
și de stat, regruparea și comasarea 
trupurilor izolate de teren, ceea ce 
permite o mai bună organizare a 
procesului de producție, prin utili
zarea cu maximum de eficacitate 
a mijloacelor mecanizate și a utila
jelor proprii.

Paralel cu lucrările de organizare 
intergospodărească și evidență fun
ciară, inginerii agronomi din fiecare 
gospodărie colectivă, în schițele de 
organizare a teritoriului, au preco
nizat modificări însemnate prin 
reașezarea categoriilor de folosință, 
în special la arabil șl livezi. în 
unitățile agricole din lunca So
meșului printre care gospodăriile 
colective din Cășeiu, Reteag, Uriu, 
Beclean, Cusdrioara și altele, s-a 
prevăzut creșterea suprafețelor ara
bile pe seama unor terenuri cu o 
producție necorespunzătoare ca și 
prin desființarea unor drumuri de 
prisos etc. în unitățile din zona de 
deal s-au prevăzut acțiuni pen
tru extinderea livezilor și viilor. 
Față de cele 2 500 de hectare livezi 
și o însemnată suprafață de vie 
plantate în ultimii trei ani, în schi
țele de organizare se prevede plan
tarea în perspectivă a unei supra
fețe de încă 8 400 hectare cu pomi 
și 524 ha cu viță altoită.

în centrul preocupărilor organe
lor de partid și de stat stă și pro
blema combaterii eroziunii solului și 
a valorificării terenurilor în pantă, 
în ultimii 3 ani, colectiviștii din ra
ion au obținut realizări însemnate 
în această direcție. Au fost intro
duse măsuri de stăvilire a eroziunii

pe terenurile arabile în pantă pe o 
suprafață de peste 35 000 de hectare 
prin executarea lucrărilor de bază 
pe curbele de nivel, cultivarea de 
trifoi, lucernă, ghizdei, sparcetă și 
alte plante care stăvilesc și previn 
eroziunea.

Pe terenurile destinate plantațiilor 
pomi-viticole au fost întocmite schi
țe și proiecte de amenajare antiero- 
zională a solului pe baza cărora 
s-au executat terase individuale 
la peste 2 500 hectare livezi. Plan
tațiile de vii, în proporție de peste 
75 la sută, au fost efectuate numai 
în terase prin desfundare. O impor
tanță deosebită a fost acordată a- 
meliorării și refacerii pășunilor na
turale etc.

Lucrările enumerate mai sus 
au fost executate cu sprijinul ingi
nerilor agronomi din gospodăriile co
lective. O asemenea acțiune cere 
multe cunoștințe. Marea majorita
te a inginerilor agronomi s-au achi
tat cu cinste de îndatoriri, au stu-

diat lucrări de specialitate și au ac
ționat cu îndrăzneală.

în problemele de organizare a te
ritoriului întîmpinăm încă greutăți. 
Unii ingineri agronomi au încă 
insuficiente cunoștințe de organi
zare a teritoriului. Vina nu este nu
mai a lor. în institutele agronomi
ce se dă prea mică atenție pro
blemelor de organizare și gospodă
rire a fondului funciar.

Legat de problemele de mai sus 
se simte nevoia ca stațiunile experi
mentale să cerceteze eficiența eco
nomică a măsurilor de organizare a 
teritoriului și a prevenirii și comba
terii eroziunii solului. Ar fi necesar 
ca stațiunile de cercetări să recoman
de unităților agricole culturile cele 
mai potrivite, atît sub aspectul eco
nomic cît și al prevenirii eroziunii 
solului, precum și agrotehnica dife
rențiată a acestor terenuri.

Numai cu cadre bine calificate în 
probleme de organizare și gospodă
rire a fondului funciar se pot rea
liza marile sarcini puse de partid în 
ce privește folosirea rațională și in
tensivă a pămîntulul.

Ing. GHEORGHE SFETCU 
președintele Consiliului agricol 

raional Dej

de mecanizare a lucrărilor, atît pen
tru terenurile cu pante mai dulci, 
care se cultivă cu cereale, cît și pen
tru lucrările care se execută pe pan
te mai accentuate, în plantații de vii 
și pomi, cum e stropitul sau prășitul. 
Ar fi bine ca S.M.T.-urile să fie în
zestrate cu mașini care să poată lu
cra pe curba de nivel, chiar pe pan
te mai mari. O mașină mult solicita
tă de gospodăriile colective cu profil

asemănător ca al nostru este mașina 
de făcut gropi pentru pomi.

Noi ne vom strădui să punem în 
valoare terenurile neproductive pen
tru a putea da o folosință mai bună 
pământului și pe această cale să spo
rim producția agricolă.

ANTON ANTUCA 
președinte,

GA.C. din comuna Buhoci, 
raionul Bacău

Discuții asupra fertilității

Valorificarea terenurilor în pantă
Aproape jumătate din terenul gos

podăriei noastre este deluros — une
le dealuri avînd pante mari. Acest 
pămînt este în mare parte nepro
ductiv, fiind acoperit de pilcuri de 
arbori și mai ales tufe de tot felul. 
Punerea în valoare a acestor 
suprafețe prin plantarea lor cu vii și 
pomi fructiferi prezintă o mare im
portanță economică pentru gospodă
ria noastră colectivă.

In cei peste 2 ani de activitate a 
gospodăriei s-au întreprins unele 
acțiuni în acest sens. După ce am 
defrișat și am pregătit terenul am 
plantat circa 10 hectare pomi fruc
tiferi. O altă porțiune de mai multe 
hectare a fost curățată de tufe și

arată de-a lungul curbei de nivel. 
Mare parte din terenurile în pantă 
continuă să fie însă nefolosite. Pen
tru a le pune în valoare, avem ne
voie de sprijinul organelor raiona
le și regionale. începerea unor lu
crări de valorificare a terenurilor 
în pantă nu se poate face decît pe 
baza unui proiect întocmit în urma 
unui studiu la fața locului. Noi pro
punem O.R.P.O.T.-ului să trimită 
specialiști care să studieze terenul, 
să hotărască ce întrebuințare să-i 
dăm și ce lucrări să executăm.

Terenurile în pantă se lucrează în 
general în condiții mult mai grele 
decît cele de șes. De aceea se 
impune și studierea posibilităților

solurilor
Sub titlul : „Podzolul poate deveni 

mai productiv“, ziarul „Secera și 
Ciocanul“ din Pitești a publicat re
cent o pagină specială pe marginea 
unei discuții cu specialiștii din agri
cultura legiunii pe tema sporirii 
fertilității solurilor podzolice. Au 
fost scoase în evidență realizările 
obținute pînă în prezent în această 
acțiune, insistîndu-se asupra măsu
rilor care trebuie luate pentru ca pe 
viitor rezultatele să fie și mai bune.

Metodele de ridicare a fertilității 
solurilor podzolice — a arătat în cu- 
vîntul său inginerul Matei Berindei, 
candidat în științe agricole, — sînt 
bine cunoscute. Printre proce
deele care concură la îmbunătăți
rea fertilității podzolului trebuie 
enumerate și folosirea plantelor a- 
melioratoare și, în ' sfîrșit, rotația 
culturilor adecvată acestor soluri.

Acțiunea de ridicare a fertilității 
solurilor podzolice a început în re
giunea Argeș prin anul 1955. Atunci, 
la centrul experimental Oarja au 
fost aplicate amendamente calca- 
roase pe o suprafață de două hectare 
teren. Rezultatele experimentale au 
arătat cît se poate de convingător că 
există posibilități multiple ca podzo
lul să devină mai productiv.

Vorbind despre activitatea stațiu
nii experimentale, tovarășul Berin
dei a arătat că s-a trecut la înfiin
țarea de puncte de sprijin pe toate 
tipurile de sol, spre a se putea ela
bora cele mai bune soluții pentru 
fiecare în parte. S-a organizat vizi
tarea cîmpurilor experimentale de 
către majoritatea inginerilor agro
nomi și a președinților de gospodă
rii colective din regiune.

Există însă și unele deficiențe în

podzolice
acțiunea de ridicare a fertilității 
solurilor podzolice. în unele locuri, 
amendamentele sînt folosite negospo- 
dărește. Se obișnuiește ca amenda
mentele să fie duse la cîmp, făcute 
grămezi și lăsate așa timp îndelun
gat la capătul tarlalelor. Ploile le de
gradează, și ele nu mai pot fi folo
site cu eficiența maximă. Se cere ca 
imediat ce amendamentele au fost 
transportate să se treacă la împrăș- 
tierea lor.

Solul comunei Căteasca — a arătat 
în cuvîntul său inginerul Virgil Io- 
nescu — este un sol brun podzolit cu 
o textură lutoasă, avînd o aciditate 
cuprinsă între 4,5-5,5 și care cu cîți- 
va ani în urmă nu dădea mai mult 
de 700—1 000 kg grîu ori porumb la 
hectar.. Acum lucrurile s-au schim
bat. Prin măsurile aplicate, podzolul 
de la Căteasca a devenit productiv. 
El a ajuns să dea recolte la fel ca și 
cernoziomul sau poate și mai bune. 
Pe un lot de 36 de hectare, gospodă
ria colectivă Căteasca a obținut în 
medie, în toamna anului trecut, cîte 
5 326 kg porumb boabe la hectar. A- 
nul acesta, pe un lot experimental 
gospodăria a obținut. în medie cu 1740 
kg grîu la hectar mai mult decît 
media pe gospodărie. Ce am între
prins pentru a obține aceste pro
ducții ? Am făcut arături de vară 
sau de toamnă cu întoarcerea 
brazdei pînă la stratul cu humus 
(18—20 cm) și le-am adîncit cu sub- 
solierul încă 10—12 cm. Adîncirea 
treptată a stratului arabil a influen
țat pozitiv asupra sporirii produc
ției. Un rol deosebit a avut aplica
rea amendamentelor și a îngrășă
mintelor naturale și chimice.

Tovarășul Constantin Iordache,

președintele Consiliului agricol raio
nal Slatina, s-a referit pe larg la 
acțiunile întreprinse în raion pen
tru ridicarea fertilității solurilor. 
Deosebit de prețioasă s-a dovedit 
inițiativa de a se întocmi planuri 
de fertilizare în fiecare gospodărie 
colectivă în parte. Colectiviștii din 
Scornicești, a subliniat vorbitorul, au 
acumulat o bună experiență în a- 
ceastă acțiune. Aici planul de ferti
lizare a fost întocmit ținîndu-se sea
ma de caracteristicile stabilite de la
boratorul de agrochimie pentru fie
care parcelă în parte. Alți partici
pant la discuții au împărtășit din 
experiența lor și au făcut diferite 
propuneri. Spicuim cîteva :

© Aplicarea amendamentelor să se 
facă numai pe baza analizelor chi
mice și să se dea prioritate tere
nurilor cu aciditate mai ridicată. 
Este necesară întocmirea unor hărți 
de amendamentare pe raioane, pe 
unități, pe parcele. In fiecare unitate 
să existe registre de evidență a par
celelor fertilizate, a cantităților apli
cate, a datelor la care au fost ad
ministrate.

© Să se extindă metoda de com
postare a pămîntului cu gunoi de 
grajd. Prin această metodă se pot 
îngrășa anual cu aceeași cantitate de 
gunoi suprafețe de 4—5 ori mai mari.

vereștului : Union (15; 
tineret": Doina *(1’1,30;*
(de la iO-^f în continuare). Contele de 
Monte Cristo — cinemascop (ambele 
serii) : Giulești (10, 13,15; 16,45, 20). Ar
hiva secretă de pe Elba : Bucegi (10; 
7^; 14; 16; 18; 20), Lira (15.30; 18; 20,30). 
irei zile după nemurire : Infră*li«a in
tre Popoare 16; 18-15; 20.30), Tomis 
(9..10; 11,15; 13; 14,45; 16,30; 18,30; 20 30).
Pe Donul liniștit (seria IlI-a) : Cultural 
(15,30; 18; 20,30). Elena din Troia — cine
mascop : Dacia (9,30: 11,45; 14; 16.15; 13.30; 
21). Dardée : Buzești (16; 18,15; 20,30) 
irei plus două — cinemascop : Crîngași 
(16; 18,15; 20,30). Lupii la stînă : Unirea 
(10; 18; 20). Războiul vesel : Flacăra 
(10,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30). Vîrsta
£ra8°ste‘: Miorița (10; 12; 14; 16; 18,15; 
20,o0). Tinerii — cinemascop : Munca 
(14; 16,15; 18,30; 20,45). Vară șl fum — ci
nemascop : Popular (16; 18.15; 20.30).
Acord final : Arta (16; 18,15: 20,30) Ta- 
inango : Moșilor (15; 17; 19; 21). Hamlet: 
Viitorul (15,30; 18,15; 20.45). Misterele Pa- 
fis“lui — cinemascop : Colentif.a (14,30; 
i8:30ț 18,30; 20,30). Călătorie spre centrul 
pămîntului — cinemascop : (ambele se
rii) : Volga (10; 12,30; 15; 17.45; 20.30).
e-iectra : Floreasca (16; 18,15; 2C.30). Tra
gedia optimistă — cinemascop : Lucea
fărul (15,30; 18; 20,30).

TELEVIZIUNE : Orele 18,30 — Univer
sitatea tehnică Ia televiziune ; Redresa
rea, de ing. Llviu Macoveanu. 19,00 — 
Jurnalul televiziunii. 19,10 — Emisiune 
pentru pionieri și școlari : Hai să ne 
jucăm !. 19,40 — Momente antice. 20,00 — 
Emisiunea : Săptămîna. 21,00 — Filmul 
de desen animat : Așteptare. 21,10 — 
Muzică distractivă. In încheiere — Bu
letin de știri și buletin meteorologic.

CUM VA FI VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 14, 

15 și 16 decembrie. In țară : Vreme u- 
medă cu cer rn'ai mult acoperit. Precipi
tații vor cădea în toate regiunile țării. 
Vint potrivit, temporar tare din est. 
Temperatura staționară ; minimele vor 
fi cuprinse între minus 4 și minus 14 
grade local mai coborîtă în nordul ță
rii, iar maximele între minus 6 și plus 
4 grade, local ceață. In București : Vre
me umedă cu cerul mai mult acoperit. 
Temporar ninsoare. Vînt potrivit cu in
tensificări pînă la tare. Temperatura în 
creștere la început, apoi staționară.

Pentru desecarea terenurilor din incinta îndiguită Călărași-Rîul se sapă, 
cu ajutorul mijloacelor mecanizate, zeci de kilometri de canale.
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Conferința pe țară 
a Uniunii Compozitorilor

(Urmare din pag. I-a)

darea de seamă a Uniunii Compozi
torilor.

Profesorul Dimitrie Dinicu a pre
zentat raportul Comisiei de revizie.

A
Ședința de după-amiază a fost 

prezidată de compozitorul Sabin 
Drăgoi.

Asistența a păstrat un moment de 
reculegere în memoria muzicienilor 
decedați în perioada care s-a scurs 
de la prima conferință pe țară.

Compozitorul Vasile Popovici a 
supus aprobării conferinței raportul 
Comisiei de validare.

Au început apoi discuțiile cu pri
vire la primele două puncte de pe

ordinea de zi. Au luat cuvîntul 
compozitorul Pascal Bentoiu, muzi
cologul Vasile Tomescu, compozito
rul Gherase Dendrino, Constantin 
Prisnea, vicepreședinte al Comitetu
lui de radiodifuziune și televiziune, 
compozitorul Theodor Bratu, muzi
cologul Romeo Ghircoiașiu (Cluj), 
folcloristul Gheorghe Ciobanu, Ște- 
fania Jienescu, elevă la școala de 
muzică nr. 1 din București. Pop Si- 
mion, secretar al Uniunii Scriitori
lor, general-maior Dumitru Eremia, 
dirijor, Victor Giuleanu, rectorul 
Conservatorului de muzică „Ciprian 
Porumbescu“ din București, compo
zitorul Liviu Comes (Cluj).

Lucrările conferinței continuă.
(Agerpres)

Cuvîntul de deschidere al acad.
Mihail Jora

Conferința pe țară a compozitori
lor și muzicologilor, pe care o des
chidem astăzi, reprezintă un eveni
ment deopotrivă de important atît 
pentru Uniunea noastră, cît și pen
tru viața culturală a poporului nos
tru.

Ea va prilejui, prin darea de 
seamă ce ni se va prezenta și prin 
discuțiile ce se vor purta, o privire 
adîncă asupra felului cum compozi
torii și muzicologii noștri au înțeles, 
în perioada ce s-a scurs de la prima 
Conferință pe țară și pînă astăzi, 
să contribuie prin creația lor la fău
rirea unei arte puse în slujba idei
lor înaintate și a ridicării poporu
lui nostru.

Conferința noastră va constitui nu 
numai un bilanț al activității de în
drumare și organizare a creației 
compozitorilor și muzicologilor pe 
intervalul examinat, dar și un po
pas necesar, de mult așteptat, pen
tru a ne verifica realizările și lip
surile, pentru a căuta și găsi, pe 
baza experienței dobîndite, cele mai 
bune metode de muncă în activita
tea noastră, adecvate nivelului la 
care s-a ridicat viața muzicală și 
corespunzînd exigenței mereu cres- 
cînde a publicului larg, iubitor de 
muzică, din patria noastră.

încă de la înființarea ei, Uniunea 
Compozitorilor, asumîndu-și cu con
vingere sarcinile statutare, a desfă
șurat o susținută și consecventă ac

tivitate pentru promovarea unei mu. 
zici realiste, care să reflecte la un 
cît mai înalt nivel artistic viața clo
cotitoare a vremurilor noastre, reu
șind în linii mari să pună o bază 
serioasă și solidă creației și vieții 
muzicale în țara noastră. în condi
țiile materiale și morale excepțio
nale create artelor și artiștilor, mu
zica romînească se găsește în plină 
ascensiune și înflorire, putînd fi so
cotită astăzi în cea mai rodnică e- 
tapă din toată istoria dezvoltării ei 
de pînă acum.

Prin legătura nemijlocită cu via
ța, cu tradițiile muzicii noastre 
populare și culte, cu tradițiile muzi
cii universale, căutînd să reflecte 
multiplele aspecte ale contempora
neității, putem afirma că muzicie
nii noștri și-au cristalizat, la capă
tul acestei prime perioade străbă
tute, eforturile lor într-o creație mu' 
zicală sănătoasă, îndrăgită și apre
ciată de iubitorii de muzică din țară 
și de peste hotare.

Avem convingerea fermă că a- 
ceastă Conferință pe țară va prile
jui dezbateri fructuoase, în măsură 
să clarifice numeroasele probleme 
de creație ce se pun în actualul sta
diu de dezvoltare a muzicii noastre, 
fixînd totodată perspective de viitor 
și întărind principiile călăuzitoare 
ce trebuie să stea permanent la te
melia dezvoltării și înfloririi muzi
cii romînești.

INFORMAȚII
DECLARAȚIA MINISTRULUI S.U.A- LA BUCUREȘTI FĂ

CUTĂ LA POSTURILE DE RADIO ȘI TELEVIZIUNE

Ministrul S.U.A. la București, 
W. A. Crawford, a făcut joi seara 
următoarea declarație la posturile 
noastre de radio și televiziune :

„Am fost rugat personal de pre
ședintele Lyndon B. Johnson să ex
prim guvernului și poporului Repu
blicii Populare Romîne aprecierea 
sa și a tuturor americanilor pentru 
călduroasa simpatie și îngrijorare 
exprimate cu ocazia morții tragice 
a președintelui Kennedy.

Aceasta a fost exprimată de pre
ședintele Johnson astfel : „Mîhni- 
rea și pierderea noastră au fost ali
nate de gîndul că milioane de oa
meni. de la orașe și sate din lumea 
întreagă, au împărtășit atît de pro
fund durerea noastră. Cunoașterea 
acestui fapt a întărit hotărîrea noa-

stră ca americani și cetățeni ai lu
mii, să urmărim cauzele păcii Și ale 
eliberării de lipsuri, cauze cărora 
John Fitzgerald Kennedy și-a dedi
cat viața. Găsim în simpatia Dum
neavoastră inspirația de a ne con
sacra continuării și ducerii la bun 
sfîrșit ă politicii președintelui Ken
nedy. Poporul american este adînc 
mișcat de condoleanțele exprimate 
de cetățenii romîni din rîndurile în
tregului popor“.

★
La telegrama de condoleanțe tri

misă de Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, cu ocazia morții 
tragice a președintelui J. F. Ken
nedy, s-a primit un mesaj de răs
puns din partea lui Dean Rusk, se
cretarul de stat al S.U.A.

SOSIREA UNEI DELEGAȚII ECONOMICE IUGOSLAVE
Joi a sosit în Capitală o delegație 

economică iugoslavă pentru a pur
ta discuții în probleme de colabora
re industrială. Din delegație, condusă 
de Vinko Hafner, prim-adjunct al 
secretarului federal pentru proble
mele industriei, fac parte Jovan 
Jankovici, secretar pentru industrie 
al Vecei Executive al Serbiei, Ratko 
Taușan, secretar pentru industrie al 
Vecei Executive a Bosniei și Herțe- 
govinei, și alte persoane.

Oaspeții au fost salutați la sosire, 
în Gara de Nord, de Tiberiu Abri- 
han, adjunct al ministrului industriei

construcțiilor de mașini, conducă
torul delegației romîne, Nicolae Io- 
nescu, adjunct al ministrului indus
triei petrolului și chimiei, și de alți 
membri ai delegației, precum și de 
funcționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe.

Au fost de față Arso Milatovici, 
ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la 
București, și membri ai ambasadei.

★
în aceeași zi au început discuțiile 

între cele două delegații.
(Agerpres)

Știri culturale
ORADEA (coresp. „Scînteii"). — 

Orchestra de muzică populară Cri- 
șana a Filarmonicii de Stat din O- 
radea a prezentat ieri in hala de 
montaj a uzinelor Înfrățirea din lo
calitate un frumos program de mu
zică populară. Au participat sute de 
muncitori și tehnicieni din secțiile 
prelucrări mecanice, montaj și al
tele. Atît orchestra cît și soliștii au

Aspect de Ia Conferința pe țară a Uniunii Compozitorilor

fost viu aplaudați pentru reușita 
programului susținut.

k

CLUJ (coresp. „Scînteii“). — 
Joi după amiază, la Casa raională 
de cultură din Zălau a avut loc un 
simpozion pe tema „Noutăți din a- 
gricultura țării noastre". Simpozio
nul a fost organizat de comisia re
gională pentru răspîndirea cunoștin
țelor cultural-științifice. In cadrul 
simpozionului au fost făcute expu
neri despre : „Cercetări privind 
producția de cereale", „Viticultura 
— izvor de mari venituri în gospo
dăriile colective", „Creșterea anima
lelor — preocupare necesară și ren
tabilă".

La simpozion au luat parte oa
meni de știință, colectiviști, specia
liști din agricultură.

După o zi de repaus, campionatul 
republican de șah a fost reluat ieri 
cu desfășurarea partidelor cuprinse 
în cea de-a 11-a rundă. S-au înre
gistrat următoarele rezultate : Ghi- 
țescu—Stanciu 1—0 ; Botez—Pavlov 
remiză ; Radovici—Soos 1—0 ; Șuti- 
man—Partoș 0—1 ; Vaisman—Szabo

Calificarea in pas cu cerințele tehnicii noi
Tematica în pas cu

(Unnare din pag. I-a)

Din discuțiile purtate cu cadre 
din uzină s-au desprins unele pro
puneri care merită luate în seamă. 
Ar fi foarte utilă — s-a arătat — 
apariția unor manuale sau a unor 
broșuri care să cuprindă noțiuni și 
lecții despre utilajele de turnăto
rie, despre mecanizarea turnărilor 
etc. Aceste publicații ar trebui să 
conțină, în afară de descrierea uti
lajelor, și modul de manipulare și 
de întreținere. Bine venite pentru 
cursanți ar fi și organizarea unor 
schimburi de experiență cu alte uzi
ne și a unor consfătuiri între lec
tori. Aceasta ar duce la cunoașterea 
metodelor bune de predare, la gene
ralizarea experienței pozitive.

...Am reținut cu prilejul raidului 
și unele sugestii ale maistrului 
Francise Nagy, de la Fabrica de în
călțăminte „Solidaritatea“ din Ora
dea. Consider — arată el — că acțiu-

necesitățile producției
nea de ridicare a calificării munci
torilor din secția încălțăminte lipită 
ar da rezultate mai bune dacă 
cursanților li s-ar asigura materialul 
didactic corespunzător. Spre deosebi
re de alte ramuri în industria încăl
țămintei — și în special în sectorul 
confecții — materialele editate nu 
țin pasul cu tehnica nouă. în afară 
de „Manualul pantofarului“ și „în
drumătorul pentru îmbunătățirea 
calității încălțămintei“, învechite 
și ele, alte materiale bibliogra
fice nu se prea găsesc. Ar fi 
bine — s-a sugerat în discuția 
avută și cu alți tovarăși din 
fabrică — ca direcția generală tu
telară din Ministerul Industriei 
Ușoare să se ocupe cu mai multă 
grijă de asigurarea manualelor și 
broșurilor care să trateze proble
mele privind confecția încălțămin
tei. Aceasta, pentru că numai no
țiunile predate de lectori în orele de 
curs nu sînt suficiente.

ganizării bune a cursurilor îl con
stituie sectorul de exploatare fores
tieră Gurghiu. în ultimul timp aici 
a crescut mult gradul de pregătire 
a muncitorilor, au fost însușite me
serii noi. La parchetele din Glăjerie 
și Orșova, din cadrul aceluiași sec
tor, începînd din luna octombrie 
a.c. funcționează cursuri de califi
care pentru fasonatori și corhănitori, 
cu durata de 3 luni. Lecția : „Teh
nica sortării lemnului“, prezentată 
zilele trecute, a fost susținută cu 
exemple concrete privind folosirea 
economicoasă a materialului lemnos 
și urmată de demonstrații practice 
la locul de muncă. în cadrul semina
rului care a urmat s-a făcut și o 
analiză scurtă privind îndeplinirea 
planului și popularizarea metode
lor aplicate de muncitorii eviden- 
țiați în întrecerea socialistă din sec
tor.

Cursurile de calificare și de ridi
care a calificării muncitorilor fores
tieri din cadrul I.F. Reghin au dat

Rezultate bune în pregătirea profesională 
a forestierilor

Prelucrarea lemnului, începînd de 
la doborît și secționat în exploată
rile forestiere și terminînd cu trans
formarea în produse finite, compor
tă numeroase operații, fiecare din 
ele presupunînd multă pricepere, o 
calificare tot mai ridicată. Pornind 
de la aceasta, conducerile întreprin
derilor forestiere din regiunea Mu- 
reș-Autonomă Maghiară au organi
zat numeroase cursuri de calificare 
și de ridicare a calificării profesio
nale a muncitorilor. în cadrul raidu
lui, am vizitat zilele trecute I.F. Re
ghin. una din întreprinderile fores
tiere importante ale regiunii.

în acest an în cadrul întreprin
derii funcționează cursuri de cali
ficare pentru fasonatori și corhăni
tori, și de ridicarea nivelului profe
sional pentru mecanici de fierăstraie

mecanice și electrice. Sînt organi
zate, de asemenea, cursuri pentru 
perfecționarea cunoștințelor profe
sionale ale inginerilor și tehnicieni
lor. La aceste cursuri iau parte circa 
700 de lucrători ai I.F.-ului. Pentru 
fiecare curs în parte au fost elabo
rate din timp programele analitice. 
Cu lectorii cursurilor s-au organi
zat instructaje în cadrul cărora au 
fost prezentate un număr de 8 lec
ții, legate de metodologia predării, 
organizarea discuțiilor, folosirea ma
terialului didactic etc. Conducerea 
întreprinderii s-a îngrijit de asigu
rarea spațiului necesar pentru buna 
desfășurare a cursurilor în par
chete.

Am vizitat și cîteva parchete în 
care se desfășoară cursurile. Un e- 
xemplu concludent în privința or-

rezultate bune și în alte locuri. La 
parchetul Zimți II lucrează brigada 
complexă condusă de loan Farcaș. 
în urma celor învățate la cursuri, 
brigada a introdus metoda tăierii la 
rînd și a scoaterii concomitente a 
lemnului de lucru cu cel de foc, pre
cum și alte metode care s-au dove
dit deosebit de eficace. Prin rezul
tatele obținute brigada s-a eviden
țiat în mod deosebit în întrecerea 
socialistă.

Parcurgînd parchetele forestiere 
am constatat și unele deficiențe pri
vind organizarea cursurilor. în sec
torul Lăpușna sînt rămîneri în urmă 
în ce privește predarea lecțiilor pro
gramate. Ar fi de dorit — arătau 
cursanții — ca fiecare bibliotecă vo
lantă de la gurile de exploatare să 
fie înzestrată cu un număr mai 
mare de cărți și reviste tehnice so
licitate de muncitori.

TELEGRAME EXTERNE
Lucrările plenarei G G al P- G U- S-
MOSCOVA 12 (Agerpres).— La 

Moscova continuă lucrările plenarei 
C.C. al P.C.U.S. In cadrul dezbate
rilor pe marginea raportului „Dez
voltarea rapidă a industriei chimi
ce — condiție fundamentală pentru 
creșterea producției agricole și a 
bunăstării poporului", prezentat de 
N. S. Hrușciov, prim-secretar al 
C.C. al P.C.U.S., președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., au luat 
cuvîntul miniștri ai U.R.S.S. și ai 
republicilor unionale, prim-secretari 
ai Comitetelor Centrale ale partide
lor comuniste din republicile unio-

nale și secretari ai comitetelor re
gionale de partid, președinții unor 
comitete de stat care își desfășoară 
activitatea în domeniul economic, 
academicieni și alți oameni de știin
ță, președinți ai consiliilor econo
miei naționale, directori de între
prinderi, numeroși alți participant 
la plenară.

La 12 decembrie, plenara a ales o 
comisie prezidată de tovarășul N. S. 
Hrușciov pentru elaborarea proiec
tului de hotărîre al Plenarei Comi
tetului Central.

86 de ani de la eliberarea 
orașului Plevna

SOFIA 12 (Agerpres). — în seara 
zilei de 11 decembrie a avut loc la 
Plevna o adunare consacrată împli
nirii a 86 de ani de la eliberarea 
orașului de sub jugul turcesc. Liu- 
ben Nacev, președintele Consiliu
lui popular din Plevna, a vorbit 
despre eroismul ostașilor ruși și ro
mîni eliberatori și al voluntarilor 
bulgari, subliniind că eroismul lor 
a dus la întărirea prieteniei dintre 
cele trei popoare. Au rostit, de a- 
semenea, cuvîntări Ioan Beldean, 
ambasador extraordinar și plenipo
tențiar al R. P. Romîne la Sofia, și 
general maior Nikolai Kozlov, erou 
al Uniunii Sovietice.

Festivitatea s-a încheiat cu un 
concert.

Noi arestări în Portugalia
NEW YORK 12 (Agerpres). — 

Ziarul „New York Times“ relatează 
că în ultima lună poliția portughe
ză a arestat peste 100 de persoane 
pentru concepțiile lor politice. Zia
rul amintește că, potrivit unor legi 
speciale, autoritățile pot ține în în
chisoare pe cei arestați un timp fără 
a-i pune sub acuzare sau a anunța 
motivele arestării.

Provocări sud-vietnameze 
împotriva Cambodgiei

PNOM PENH 12 (Agerpres). — 
Guvernul Cambodgiei a dat publici
tății un comunicat în care se arată 
că aproximativ 100 de militari sud- 
vietnamezi au pătruns pe teritoriul 
Cambodgiei, unde au atacat un post 
de grăniceri din provincia Campot. 
în urma atacului au fost răniți mai 
mulți militari cambodgieni.

In declarație se protestează împo
triva acestor acțiuni ale Vietnamu
lui de sud și se subliniază necesita
tea convocării unei conferințe in
ternaționale pentru garantarea neu
tralității Cambodgiei.

1—0 ; Reicher—Gunsberger remiză ; 
Nacht—Alexandrescu 1—0. Trei par
tide au fost întrerupte. în clasament 
conduce Ghițescu cu 8 puncte, ur
mat de Radovici — 7,5 puncte, Cio- 
cîltea — 7 puncte și o partidă în
treruptă. Astăzi are loc runda a 12-a.

Mîine la VIena

Dubla întîlnire de handbal Romînia-Austria
Echipele selecționate de handbal ale 

R. P. Romîne și Austriei vor susține 
sîmbătă la Viena o dublă întîlnire (la 
masculin ți feminin).

Din rîndul selecționabililor noștri fac 
parte printre alții : Redl, Mozer, Ivă- 
nescu, Oțelea, Hnat, Nodea, Costache 
I, Costache 11, iar din echipa femini-

RUGBL — Ziarele franceze comentea
ză pe larg meciul dintre echipele de rugbi 
ale Franței și Romîniei, care va avea loc 
duminică după-amiază pe stadionul Muni
cipal din orașul Toulouse. în ultima în
tîlnire desfășurată anul trecut la București, 
rugbiștii romîni au repurtat victoria cu sco
rul de 3—0, iar acum doi ani la Bayonne 
echipa franceză nu a putut obține decît 
un rezultat de egalitate (5—5) în fața 
„15”-lui romîn.

Jocul de la Toulouse este așteptat cu 
viu interes, sportul cu balonul oval fiind 
unul din cele mai populare în Franța.

Rugbiștii romîni și-au continuat joi pre
gătirile pe stadionul Municipal sub îndru
marea antrenorilor N. Pădureanu și D. Ma- 
noileanu. Selecționerul Jean Prat, unul din 
foștii internaționali ai echipei, a anunțat 
că nu va face nici o modificare în forma
ția alcătuită la Tarbes. De pe lista rezer
velor a fost șters însă Rollet, care s-a acci
dentat la un antrenament.

nă — Irina Hector, Ana Boțan, Elena 
Hedețiu, Aurora Leonte, Viotorița Du
mitrescu, Irina Ștefănescu.

In continuarea turneului, echipele 
țării noastre vor juca la 18 decembrie 
la Lyon în compania echipelor Franței 
și la 22 decembrie la Berlin, unde vor 
întîlni reprezentativele R. D. Germane.

HANDBAL. — In meci retur pentru 
„Cupa campionilor europeni” la handbal 
(feminin), echipa poloneză Ruch Chorzow 
a învins cu 7—5 echipa Fortschritt Weis
senfels (R.D.G.). Echipa germană, care a 
obținut victoria cu 12—6 în prima întîlnire, 
s-a calificat pentru turul doi, urmînd a Se 
întîlni cu echipa Rapid București.

■A
HOCHEI. — Selecționatele de hochei pe 

gheață ale U.R.S.S. și Suediei s-au întîlnit 
la Stockholm în primul meci de verificare 
pentru Jocurile Olimpice de iarnă de la 
Innsbruck. Hocheiștii sovietici au repurtat 
victoria cu scorul de 5—2 (1—1 ; 1—0 ; 
3—1).

•k
FOTBAL. Joi urma să se dispute la 

Tirana, în cadrul turneului balcanic de 
fotbal, meciul dintre echipele Dinamo Ti
rana și Rapid București. Din cauza timpu
lui nefavorabil, întîlnirea a fost amînată 

- pentru astăzi. (Agerpres)

Un grup de pionieri la cercul de aeromodele din Mediaș

O declarație a lui Ben Bella
ALGER 12 (Agerpres). — într-un 

interviu acordat corespondentului 
din Alger al agenției Prensa Lati
na, președintele Republicii Algeria, 
Ben Bella, a declarat că uneltirile 
împotriva Cubei constituie un peri
col pentru pacea generală. Algeria, 
a subliniat. Ben Bella, a fost și va fi 
întotdeauna de partea revoluției cu- 
bane. Pentru consolidarea păcii ge
nerale. a arătat președintele Algeriei, 
este absolut necesar să se dea posi
bilitate Cubei să-și dezvolte în mod 
liber revoluția sa.

„Săptămînă a culturii 
roniînești“ în Uruguay

MONTEVIDEO 12 (Agerpres). —« 
Facultatea de umanistică și științe a 
Universității din Montevideo a or
ganizat recent o „Săptămînă a cul
turii romînești“. In cuvîntarea ros
tită cu prilejul inaugurării acestei 
săptămîni, decanul Facultății de u- 
manistică și științe, dr. Rodolfo Ta- 
lice, a relevat semnificația acestui 
eveniment. El și-a exprimat părerea 
că manifestările prilejuite de „Săp- 
tămîna culturii romînești" vor con
tribui la o mai bună cunoaștere în 
Uruguay a realizărilor poporului ro- 
mîn în domeniul culturii.

însărcinatul cu afaceri ad-interim 
al R. P. Romîne în Uruguay, Traian 
Moraru, a mulțumit organizatorilor 
„Săptămînii culturii romînești“.

După vizitarea expoziției de cărți 
și albume artistice romînești. muzi
cienii uruguayen! au prezentat ex
puneri asupra creației muzicale din 
R. P. Romînă. Expunerile au fost 
ilustrate cu imprimări de muzică 
romînească. Au asistat oameni de 
cultură și artă, cadre didactice, zia
riști, precum și reprezentanți diplo
matici.

împotriva persecutării 
patriotelor latino-americani

Intr-o serie de țări latino-ameri- 
cane, printre care Venezuela, Para
guay, Ecuador. Guatemala, Hondu
ras, Republica Dominicană se desfă
șoară o campanie de represiuni în
dreptate împotriva forțelor progre
siste.

Măsurile întreprinse arată că reac- 
țiunea din aceste țări pune la cala 
lichidarea ultimelor libertăți demo
cratice, trecînd la reprimarea ori
căror manifestări în sprijinul liber
tății, păcii și progresului.

Din Paraguay a sosit știrea că 
conducătorii partidului comunist 
Antonio Maidana, Julio Rojas, Ana
nias Maidana și Alfredo Alcorta 
(deținuți în închisoare, în pofida 
faptului că, încă în 1961, tribunalul 
a hotărît eliberarea lor) au fost de
clarați ostateci. Garda polițienească 
din fața celulei în care se află pa- 
trioții a primit ordinul de „a trage 
în Maidana in cazul oricăror tulbu
rări". Este clar că prin această mă
sură autoritățile paraguayene în
cearcă să-i lichideze pe luptătorii 
pentru libertate întemnițați, punînd 
la cale în acest scop provocări. In 
urmă cu cîteva luni, poliția para- 
guayană a ucis pe Vilfrido Alvarez 
Jora și pe Juan Carlos Rivas, con
ducători ai unei organizații de tine
ret. Recent, a fost ucis comunistul 
Juan Ojeda.

In ultima vreme, în Venezuela au 
fost arestați mii de membri ai 
partidelor de stînga. Printre cei 
arestați sînt 23 de membri ai parla
mentului venezuelez, inclusiv sena
torul Jesus Faria, secretar general 
al partidului comunist, Gustavo 
Machado, secretar al C.C. al parti
dului, și alții.

In Ecuador, după venirea la pu
tere a juntei militare, pe străzile o- 
rașelor Quito și Guayaquil a început 
o „vînătoare" împotriva personalită
ților progresiste, a liderilor sindicali, 
a scriitorilor democrați și a condu
cătorilor organizațiilor indiene. Au 
fost aruncați în închisori Pedro 
Saad, secretarul general al partidu
lui comunist, cunoscutul scriitor En
rique Gilbert, Francito Amaguagna, 
membru în conducerea Federației 
naționale a indienilor, Ney Barrio-

nuevo, conducător al studențimii, 
Francisco Ostaneda, rectorul univer
sității Loja și senator, precum și 
alți mulți activiști pe tărîm ob
ștesc. Ziaristul José Solis Castro a 
fost torturat ore în șir cu curent 
electric. O soartă asemănătoare au 
avut-o și alți numeroși patrioți.

Mișcarea revoluționară de rezis
tență din Ecuador a lansat un apel 
adresat opiniei publice prin care 
cere să fie sprijinită lupta pentru 
eliberarea patrioților din închisoare. 
In apel se arată că, în urma torturi
lor la care a fost supus, Newton Mo
reno, membru al C.C. al Partidului 
Comunist din Ecuador, a încetat din 
viață. Este în pericol și viața lui Pe
dro Saad, precum și viața lui Enrique 
Gilbert, membru al Consiliului Mon
dial al Păcii. „Trebuie ■ să acționăm 
uniți pentru a împiedica reacțiunea 
să intensifice represiunile, persecu
țiile și crimele, se relevă în apel. 
Dacă noi, toți oamenii progresiști, 
pătrunși de spiritul umanismului și 
patriotismului, nu vom lua măsurile 
necesare, represiunile sîngeroase se 
vor extinde, presiunile exercitate a- 
supra oamenilor muncii se vor ac
centua", se subliniază în apel.

Nu demult, la Santiago de Chile 
s-a desfășurat sesiunea Comisiei 
pentru drepturile omului a Organi
zației Statelor Americane. Prilejul a 
fost folosit de Comitetul coordonator 
al sindicatelor oamenilor muncii din 
America Latină pentru a da publi
cității un memorandum intitulat 
„Teroarea armată împotriva sindi
catelor din America Latină". Pe zeci 
de pagini sînt enumerate fărădele
gile săvîrșite în ultimul timp, sînt 
alcătuite liste ale victimelor.

Valul de persecuții dezlănțuit 
împotriva celor mai buni patrioți 
din multe țări latino-americane, 
încălcîndu-se cele mai elementare 
prevederi înscrise în Carta O.N.U., 
constituie o dovadă a slăbiciunii 
regimurilor reacționare, a fricii a- 
cestora în fața luptei crescînde a 
popoarelor pentru idealurile de li
bertate și democrație.

V. GROS

Prezentarea declarației program 
a noului guvern italian

ROMA 12 (Agerpres). — Joi, pre
mierul Aldo Moro a prezentat 
Parlamentului italian programul gu
vernului.

Aldo Moro a declarat că „politi
ca externă a Italiei va continua să 
se bazeze pe fidelitatea față de a- 
lianța atlantică, cu toate obligațiile 
politice și militare care decurg de 
aici“. Moro s-a declarat în favoarea 
spiritului acordului de la Moscova 
privind interzicerea parțială a ex
periențelor nucleare și s-a pronun
țat împotriva răspîndirii armelor 
nucleare.

în legătură cu politica internă a 
Italiei, Moro s-a referit la folosirea 
mai deplină a mîinii de lucru, la 
stabilitatea monetară, la reorgani
zarea administrației, la problema 
administrației autonome în regiuni, 
la o reformă a învățămîntului etc.

Potrivit agenției France Presse, 
votul asupra programului guverna
mental expus de Moro, vot care, 
potrivit constituției, este un vot de

încredere, va avea loc probabil că
tre sfîrșitul acestei săptămîni.

*
ROMA 12 (Agerpres). — La Roma 

s-a deschis Plenara Comitetului 
Central al Partidului socialist ita
lian. Aceasta este prima plenară 
de la formarea guvernului de coa
liție Moro, în care, pentru prima 
oară din anul 1947, au intrat socia
liștii.

Luînd cuvîntul la plenară în nu
mele aripii de stînga a partidului, 
deputatul Vincenzo Gatto a decla
rat că socialiștii de stînga își rea
firmă atitudinea negativă față de 
participarea unor miniștri socialiști 
la guvernul condus de democrat- 
creștini.

Conform statutului adoptat la re
centul congres al partidului, Pietro 
Nenni a hotărît să renunțe la func
ția sa de secretar al Partidului so
cialist. italian pe care a deținut-o 
aproape fără întrerupere timp de 
37 de ani, ca urmare a numirii sale 
în funcția de vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri în noul guvern 
de „centru-stînga“.

Dezbaterile din parlamentul indian
DELHI 12 (Agerpres) — Camera 

Populară a parlamentului indian a 
încheiat la 11 decembrie dezbate
rile pe marginea raportului Comi
siei naționale de planificare cu pri
vire la îndeplinirea celui de-al trei
lea plan cincinal al Indiei.

Reprezentanții grupului parlamen
tar comunist au luat cuvîntul în 
sprijinul politicii de dezvoltare e- 
conomică planificată. Deputatul co
munist I. Gupta a declarat că parti
dul său colaborează cu guvernul la 
îndeplinirea planului și a subliniat

necesitatea unor măsuri mai efi
ciente și mai hotărît.e din partea a- 
cestuia, pentru a curma dominația 
capitalului monopolist în țară.

M. R. Masani, secretarul general 
al_ partidului „Swatantra“, expri- 
mînd vederile cercurilor reacționare 
a criticat politica de planificare.

Luînd cuvîntul la încheierea dez
baterilor, primul ministru Nehru a 
ilustrat cu exemple concrete, suc
cesele economiei Indiei. Aceste 
succese — a spus el — au devenit 
posibile numai datorită planificării.
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La O. N. UA
încheierea dezbaterii asupra propunerii romine 

cu privire la educarea tineretului in spiritul păcii
NEW YORK 12. — Coresponden

tul special Agerpres, C. Alexan- 
droaie, transmite : Comitetul pentru 
problemele sociale, umanitare și 
culturale al Adunării Generale și-a 
încheiat^ dezbaterile asupra propune
rii romîne intitulate : „Măsuri pen
tru promovarea în rîndurile tinere
tului a idealurilor păcii, respectului 
reciproc si înțelegerii între popoare“, 
în cadrul dezbaterilor asupra pro
punerii romîne, 14 state latino-ame
ricane au inițiat un proiect de re
zoluție, care subliniază necesitatea 
adoptării unei Declarații asupra răs- 
pîndirii în rîndurile tineretului a 
idealurilor de pace, respect reciproc 
și înțelegere între popoare ; secreta
rul general al O.N.U. este rugat să 
trimită tuturor statelor membre ale 
O.N.U. proiectul de Declarație și să 
le invite să facă cunoscute părerile 
lor asupra acestui proiect de Decla
rație. De asemenea rezoluția invită 

• pe secretarul general să se consulte 
cu directorul general al U.N.E.S.C.O. 
pentru a studia posibilitatea creării 
de institute avînd drept obiectiv 
pregătirea tineretului pentru o înțe
legere mai bună a idealurilor care 
îi sînt comune și de care depinde 
viitorul omenirii.

Comitetul a aprobat cu 86 de 
voturi pentru, nici un vot contra și 
trei abțineri proiectul de rezoluție 
latino-american.

în ședința de miercuri seara, în 
cursul căreia au avut loc peste 
30 de intervenții, multi delegați au 
cerut aprobarea unui proiect de re
zoluție care să cuprindă prevederi 
clare și concrete, pe măsura impor
tantei problemei în dezbatere.

Trebuie subliniat însă că unele 
delegații au încercat să abată aten
ția Comitetului de la problema în 
discuție, supunînd dezbaterilor unele 
amendamente si noi proiecte de re
zoluții. Unul dintre aceste docu-

mente a fost nroiectul de rezoluție 
australiano-pakistanez, care se pro
nunță. împotriva elaborării de către 
O.N.U. a unei declarații pentru pro
movarea în rîndurile tineretului a 
idealurilor păcii, respectului reci
proc și înțelegerii între popoare;

Delegațiile Ghanei, U.R.S.S., Ma
dagascarului, Poloniei, Arabiei Sau- 
dite, Senegalului, Iugoslaviei și mul
te altele s-au pronunțat însă împo
triva oricăror încercări de a tergi
versa rezolvarea pozitivă a acestei 
probleme.

Reprezentantul Arabiei Saudite a 
cerut delegațiilor Pakistanului și 
Australiei să-și retragă proiectul de 
rezoluție.

Răspunzînd propunerilor făcute 
de numeroase delegații în vederea 
găsirii unei soluții unanim accepta
bile, țările latino-americane au fost 
de acord să îmbunătățească sub
stanțial proiectul lor de rezoluție.

înainte de a se vota acest docu
ment, Australia, Pakistanul și S.U.A. 
și-au retras proiectele de rezoluție.

Prin acest vot ideea Declarației 
propusă de delegația romînă pri
vind educarea tineretului în spiri
tul păcii, respectului reciproc și în
țelegerii între popoare a fost recu
noscută în mod oficial și unanim. 
Totodată, se recunoaște necesitatea 
ca această Declarație să fie elabo
rată de O.N.U. pe baza proiectului 
de Declarație propus de Romînia. 
De asemenea, conform rezoluției, a- 
cestei probleme trebuie să i se dea 
prioritate în dezbaterile sesiunii vii
toare a Adunării Generale a O.N.U., 
cînd, potrivit documentului citat, va 
trebui să se elaboreze forma finală 
a proiectului de declarație.

în numele delegației romîne în 
ședință a luat cuvîntul Maria Groza.

RezoSyții adoptate de Adunarea Generală
NEW YORK 12 (Agerpres). — La 

1.1 decembrie Adunarea Generală a 
O.N.U. a adoptat o serie de 
ții privind ajutorarea țărilor 
de dezvoltare și cooperarea 
națională.

Rezoluțiile recomandă 
membre ale O.N.U. organizarea, în- 
cepînd din 1965, a unei campanii 
mondiale, sub auspiciile O.N.U., îm
potriva foametei, bolilor și sărăciei, 
susținerea campaniei inițiate de 
U.N.E.S.C.O. pentru lichidarea anal
fabetismului, crearea unui institut 
pentru formarea personalului admi
nistrativ necesar țărilor în curs de 
dezvoltare, încurajarea luptei pen
tru reforma agrară. Adunarea Ge
nerală a cerut Consiliului economic 
și social să întreprindă, în cursul 
viitoarei sesiuni, examinarea pro
blemei utilizării- în scopuri pașnice 
a resurselor rămase disponibile ca 
urmare a dezarmării generale și to
tale.

în altă rezoluție se exprimă spe
ranța că Conferința Națiunilor U- 
nite pentru comerț și dezvoltare,

rezolu- 
în curs 
inter-

țărilor

care va avea loc 
1964 la Geneva, 
tea elaborării 
principii privind colaborarea 
nomică internațională.
Generală a cerut Consiliului econo
mic și social să aibă în vedere pre
gătirea acestei declarații.

la începutul anului 
va crea posibilita- 

unei declarații de 
eco- 

Adunarea

NEW YORK 12 (Agerpres). 
Consiliul de Securitate a 
miercuri seara cu 10 voturi 
ținere (Franța) o rezoluție 
tată de Ghana, Maroc și

că

adoptat 
și o ab- 
prezen- 
Filipine

care deplînge faptul că Portugalia 
nu a recunoscut populației din te
ritoriile sale africane dreptul la 
autodeterminare și independență.

La sediul O.N.U. s-a anunțat
Consiliul de Securitate se va întruni 
la 16 decembrie pentru a examina 
cererile de admitere în O.N.U. pre
zentate de Kenya și Zanzibar, foste 
colonii engleze care au devenit in
dependente.

Speranțe și dezamăgiri la sesiunea U.E.O
Sub titlul „Europa divizată“, zia

rul „LE MONDE“ publică un edi
torial consacrat recentei sesiuni a 
U.E.O., care a avut loc la Paris. In 
articol se spune :

„Sesiunea de toamnă a Adunării 
Uniunii Europei Occidentale (U.E.O.), 
care grupează parlamentari desem
nați de parlamentele naționale ale 
celor șapte state membre, (cei șase 
din Piața comună și Regatul Unit), 
s-a încheiat la 5 decembrie. Ea a 
fost prima sesiune după hotărîrea 
luată în luna iulie de către cei șase 
de a se folosi U.E.O. pentru a re
lua anumite contacte cu Marea Bri- 
tanie după ruperea negocierilor de 
la Bruxelles (privind aderarea aces
tei țări la Piața Comună — N.R.).

Tocmai din acest motiv Adunarea 
nutrea speranța și ambiția de a de
veni motorul colaborării între cei 
șase și Marea Britanie. In fapt, a- 
ceastă speranță nu s-a materializat; 
această ambiție a fost dezamăgită, 
în nici una din problemele mili
tare și politice pe care le-au avut de 
examinat în cursul acestei sesiuni, 
parlamentarii U.E.O. n-au reușit să 
se înțeleagă și să recomande consi
liului de miniștri al celor șapte o 
acțiune comună.

In ceea ce privește în special re
luarea conversațiilor în vederea rea
lizării unei uniuni politice vest-eu- 
ropene, lordul Carrington, lider al 
Camerei lorzilor, a cerut de la bun 
început ca Marea Britanie să parti
cipe la aceste convorbiri. 
Block, 
cerilor

iulie 1963 să transforme U.E.O. în 
cadrul unor contacte periodice între 
cei șase și Regatul Unit, în special 
în problemele economice, decît după 
ce primise din partea partenerilor 
ei asigurarea că înainte de deschi
derea „rundei Kennedy“ (este vor
ba de tratativele tarifare din cadrul 
GATT, proiectate pentru mai 1964 
— N.R.) se vor realiza progrese se
rioase în punerea la punct a unei 
politici agricole comune.

Folosind aceeași metodă a avertis
mentelor voalate, ministrul afaceri
lor externe al R.F.G., Schröder, a 
afirmat limpede la rîndul său că nu 
vede posibilitatea unei relansări po
litice a Europei occidentale decît 
după încheierea pozitivă a „rundei 
Kennedy“. A reieșit astfel că în ceea 
ce privește unificarea Europei occi-

Rezultate rodnice

Reprezentanții R. P. Romîne au predat instrumentele 
de ratificare a Tratatului de la Moscova

Festivitățile din Kenya 
cu prilejul proclamării 

independenței
La 12 decembrie, reprezentanții 

diplomatici ai R.P. Romîne la Mos
cova, Washington și Londra au pre
dat spre păstrare guvernelor Uniu
nii Republicilor Sovietice Socialiste, 
Statelor Unite ale Americii și Ma- 

Britanii instrumentele de ratifirii

alConsiliul de Stat 
a Tratatului cu privi-

care de către
R.P. Romîne
re la interzicerea experiențelor cu 
arma nucleară în atmosferă, în spa
țiul cosmic și sub apă, încheiat la 
Moscova la 5 august 1963.

(Agerpres)

Vizita ministrului de externe 
al R. P. Romine in Austria

VIENA. Corespondentul Agerpres, 
Șt. Deju, transmite : Joi, ministrul 
afacerilor externe al R. P. Romîne, 
Corneliu Mănescu, care se află în- 
tr-o vizită oficială în Austria, a avut 
o întrevedere cu ministrul de exter
ne al Austriei, dr. Bruno Kreisky. 
Cu această ocazie au fost examinate, 
în spiritul înțelegerii reciproce, pro
bleme privind dezvoltarea relațiilor 
de colaborare dintre cele două țări.

Cancelarul federal al Austriei, dr. 
Alfons Gorbach, a oferit o masă, la 
sediul Cancelariei federale, în cins
tea oaspeților romîni.

Din partea austriacă. au fost pre- 
zenți vicecancelarul dr. Bruno Pit
termann, ministrul de externe, dr. 
Bruno Kreisky, ministrul apărării, 
dr. ing. Karl Schleinzer, ministrul 
de interne Franz Olah, precum și 
secretarii de stat Ludwig Steiner, 
Eduard Weikhart, dr. Franz Het- 
zenauer.

în timpul mesei, cancelarul fede
ral al Austriei și ministrul afaceri
lor externe al R. P. Romîne au ros
tit toasturi. In toastul său, cancela
rul federal a arătat că „această vi
zită demonstrează relațiile priete
nești care există între Romînia și 
Austria. Putem constata că schim
burile economice dintre cele două 
țări se dezvoltă an de an. Străda
niile noastre, de ambele părți, vor fi 
îndreptate și pe viitor spre intensi
ficarea relațiilor comerciale. Rela
țiile culturale au evoluat, de aseme
nea, foarte mult în ultimii ani, ceea 
ce a fost înregistrat de ambele nărți 
cu vie satisfacție. Mă refer la nu
meroasele turnee reciproce ale artiș
tilor noștri, îndeosebi în domeniul 
muzicii.

Cancelarul federal a subliniat în 
continuare că ambele popoare nu
tresc dorința unor legături de prie
tenie cu toate popoarele și asigu
rarea păcii. El a arătat că anul a- 
cesta trei miniștri austrieci au făcut 
vizite în Romînia. Aceștia au rela
tat multe lucruri despre hărnicia 
poporului și străduințele guvernului 
romîn de a ridica permanent nive
lul de trai al oamenilor muncii.

Mulțumind pentru cuvintele calda 
adresate poporului romîn Corneliu 
Mănescu a spus, printre altele : „Le
găturile economice și culturale din
tre Romînia și Austria au o istorie 
de multe secole. Ne bucură faptul 
că aceste legături tradiționale cu
nosc o nouă și valoroasă dezvol
tare. Un rol deosebit în aceasta l-a 
jucat vizita în Austria a președin
telui Consiliului de Stat al R. P. 
Romîne, Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
precum și convorbirile dintre con
ducătorii celor două state, care au 
avut loc cu acest prilej. C. Mănescu 
a subliniat, de asemenea, că față de 
anul 1955, volumul schimburilor co
merciale dintre Romînia și Austria 
a crescut aproape de 4 ori și putem

spune că perspectivele sînt bune. în 
același timp, ne exprimăm convin
gerea că posibilitățile de colaborare 
romîno-austriece sînt departe de a 
fi epuizate și că, prin eforturi co
mune, vom reuși să le transformăm 
în realitate.

Problema majoră a lumii contem
porane, care interesează deopotrivă 
toate statele și popoarele, este con
solidarea păcii. întreaga politică ex
ternă a țării noastre este o expresie 
a dorinței ferme a poporului și gu
vernului romîn, de a-și aduce con
tribuția la soluționarea acestei pro
bleme, de a trăi în bună înțelegere 
cu toate statele și popoarele, în pri
mul rînd cu cele din vecinătatea sa, 
pe baza cooperării reciproc avanta
joase și respectului mutual. Noi con
siderăm că neutralitatea Austriei 
constituie un factor pozitiv în re
lațiile dintre statele din centrul și 
sud-estul Europei, ca și în ansam
blul situației internaționale.

Permiteți-mi să-mi exprim con
vingerea că lărgirea și întărirea re
lațiilor multilaterale dintre Romî
nia și Austria, pe lîngă foloasele pe 
care le aduc popoarelor noastre, vor 
însemna și un aport la întărirea 
păcii și securității generale“.

*
Joi seara dr. Bruno Pittermann 

oferit în cinstea oaspeților romîni 
recepție la Palatul Auerspreg.
participat : dr. Adolf Schärf, pre
ședintele federal al Republicii Aus
tria, Karl Waldbruner, al doilea 
președinte al Parlamentului, Franz 
Jonas, primarul orașului Viena, și 
alte persoane oficiale.

NAIROBI 12 (Agerpres). — La 
miezul nopții de 11 spre 12 decem
brie a fost proclamată în mod so
lemn independența Kenyei. Peste 
250 000 de oameni care s-au adunat 
la mitingul din Nairobi au aclamat 
arborarea drapelului național al ce
lui de-al 34-lea stat independent 
al Africii. Cu puțin timp înainte de 
miezul nopții a avut loc o paradă 
militară și numeroase reprezentații 
date de ansambluri folclorice.

în cadrul mitingului, primul mi
nistru, Jomo Kenyatta, a rostit o cu- 
vîntare.

Referindu-se la politica externă a 
Kenyei independente, Kenyatta a 
declarat : „Dorim să fim prieteni cu 
întreaga lume“. El a relevat însă că 
poporul Kenyei „nu poate considera 
drept prieteni ai săi pe cei care vor 
să ne exploateze“. El a subliniat că 
guvernul său va promova o poli
tică de neangajare.

La festivitățile prilejuite de pro
clamarea independenței Kenyei iau 
parte reprezentanți a 78 de țări, 
printre care o delegație guverna
mentală a R. P. Romîne condusă de 
E. Mezincescu, adjunct al ministru
lui afacerilor externe.

„Politica de destindere 
trebuie continuată“

u

dentale, situația se afla încă la 
celași punct. Ca și la începutul anu
lui, concepțiile Franței sînt radical 
opuse celor ale Marii Britanii; ele 
se deosebesc în aceeași măsură de 
cele ale partenerilor săi din Comuni
tatea celor șase, inclusiv R. F. Ger
mană;

în domeniul problemelor nuclea
re, impasul a fost de asemenea to
tal, cu o circumstanță agravantă. 
Dezbaterile Adunării U.E.O. nu nu
mai că au confirmat dezacordurile 
cunoscute, dar s-au și terminat în- 
tr-o confuzie extremă, în așa măsu
ră îneît parlamentarii U.E.O. s-au 
resemnat să voteze o recomandare 
echivocă. Aceasta nu numai că res
pinge indirect proiectul forței nu
cleare multilaterale, pe calea ocolită 
a unui amendament, fără a îndrăzni 
s-o condamne formal, ci și pentru 
că corespunde unor preocupări dia
metral opuse“.

Noi acțiuni ale muncitorilor spanioli

a
o

Au

BRUXELLES 12 (Agerpres). — 
Luînd cuvîntul în Camera Repre
zentanților a Parlamentului belgian, 
Paul-Henri Spaak, ministrul aface
rilor externe al Belgiei, a sub
liniat importanța deosebită a Tra
tatului de la Moscova care, po
trivit părerii sale, simbolizează 
politica de destindere a încordării 
internaționale. Spaak a spus că tre
buie continuată această politică, să 
se depună eforturi în vederea înche
ierii unui pact de neagresiune între 
țările participante la N.A.T.O. și 
statele Tratatului de la Varșovia, a 
unor acorduri privind crearea unor 
zone denuclearizate în Europa și 
instaurarea unor posturi de obser
vatori în unele regiuni pentru a 
preîntîmpina un atac prin surprin
dere.

Presa Iugoslavă despre vizita în R.S.F. Iugoslavia 
a delegației de stat a R. P. Romîne

egală în drepturi dintre Iugoslav’.' 
și Romînia se dezvoltă cu succes îr 
spiritul prieteniei tradiționale. In a- 
cest sens, dacă hotărîrile luate la 
întîlnirea din 1956 a conducătorilor 
celor două state au reprezentat o 
contribuție însemnată la dezvoltarea 
colaborării bilaterale, actualele con
vorbiri, pătrunse de 
tovărășie, cordialitate și 
reciprocă marchează în orice caz o 
nouă fază de relații intense și con
tacte multilaterale". Ziarul relevă 
că „ambele țări pleacă de la faptul 
că, în lumea contemporană, coexis
tența pașnică este singura alterna
tivă a războiului nuclear și că lupta 
pentru pace și pentru rezolvarea 
pașnică a problemelor internaționale 
litigioase constituie sarcina cea mai 
____________ importantă a for- 

țelor iubitoare de 
Corespondentă din Belgrad ^diniumejnSL 

_______________ mul rînd a țări- 
lor socialiste. Este 

cunoscut că Iugoslavia și Romînia 
acordă o importanță deosebită cre
ării de zone ale păcii, fără arme 
nucleare și rachete, în diferite re
giuni ale globului pămîntesc și re
lațiilor de bună vecinătate și de co
laborare multilaterală, în special în 
Balcani. Convorbirile iugoslavo-ro- 
mîne au inclus și probleme din do
meniul mișcării muncitorești inter
naționale, al luptei pentru pace și 
socialism. S-a subliniat utilitatea și 
necesitatea unor 
buri de păreri 
chise".

Intr-un articol 
gram de colaborare de lungă dura
tă", săptămînalul „Komunist", 
gan al Uniunii Comuniștilor din 
goslavia, scoate în evidență 
convorbirile dintre delegațiile 
stat ale R. P. Romîne și R.S.F. 
goslavia „s-au desfășurat într-o 
mosferă de cordialitate și înțelegere 
reciprocă și au reprezentat, după 
convingerea reciprocă, un pas mare 
pe calea dezvoltării și extinderii 
colaborării prietenești a celor două 
țări socialiste vecine. Această apre
ciere este confirmată pe deplin și 
oglindită de Comunicatul relativ la 
convorbiri, care dovedește nu nu
mai acordul celor două delegații a- 
supra celor mai importante proble
me privind relațiile bilaterale și re
lațiile internaționale privite pe un 
plan larg, ci indică și concluziile 
clare, concrete, la care s-a ajuns în 
convorbiri în ce privește formele și 
conținutul viitoarei colaborări iugo- 
slavo-romîne".

Intr-o pagină dedicată construc
ției hidrocentralei de la Porțile de 
Fier, revista „NIN“ scrie într-un ar
ticol intitulat : „întreprinderea de
ceniului" : „Acest obiectiv va fi o- 
pera constructorilor celor două țări 
socialiste prietene. Oare aceasta nu 
este o dovadă măgulitoare a capaci
tății și a gradului de dezvoltare in
dustrială a celor două țări, pînă nu 
de mult țări balcanice înapoiate, 
încă o afirmare a relațiilor de bună 
vecinătate, o afirmare a colaborării 
care oferă și țărilor mici posibilita
tea să întreprindă construirea unui 
gigant ce va înapoia însutit mijloa
cele și truda depusă ?“

BELGRAD. — Corespondentul Pe
tre Popa transmite :

In coloanele presei iugoslave au 
apărut numeroase articole și comen
tarii consacrate rezultatelor vizitei 
în R.S.F. Iugoslavia a delegației de 
stat a R. P. Romîne, condusă de to
varășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, și 
acordurilor semnate cu acest prilej. 
Sub titlul: „Convorbirile fructuoase 
Tito-Gheorghiu-Dej", ziarul „Borba“ 
a publicat un articol în care se a- 
rată: „Vizita în Iugoslavia a delega
ției romîne de stat în frunte cu to
varășul Gheorghiu-Dej se poate în
cadra între vizitele de mare însem
nătate, prin importanța ei pentru 
dezvoltarea mai departe a relațiilor 
prietenești și de bună vecinătate din
tre cele două țări socialiste, prin do
rința exprimată re- _
ciproc de a se co
labora pe plan in
ternațional și. prin 
atmosfera deschi
să și cordială care 
a avut loc". După ce trece în revistă 
problemele enumerate în comunica
tul comun, ziarul scrie: „Fără îndo
ială că pentru dezvoltarea pe mai 
departe a relațiilor prietenești din
tre cele două țări faptul cel mai im
portant îl reprezintă înțelegerile cu 
privire la colaborarea economică și 
socială de lungă durată".

Referindu-se la însemnătatea do
cumentelor semnate cu prilejul în
cheierii vizitei, ziarul „Politika“ 
scrie: „Cele două țări vecine au a- 
dus și cu această ocazie o contribu
ție la eforturile generale ale forțe
lor iubitoare de pace din lume în 
vederea destinderii în continuare a 
încordării politice, prin faptul că re
afirmă necesitatea creării de 
ale păcii fără arme atomice și ra
chetă în diferite regiuni ale 
Dacă în prezent se vorbește 
transformarea Balcanilor într-o ase
menea zonă a păcii, într-o zonă a 
înțelegerii și colaborării reciproce, 
atunci cele două țări ale noastre, 
Iugoslavia și Romînia, se pot mîndri, 
în ceea ce le privește, cu rezultatele 
politicii lor".

Intr-un articol intitulat: „înțelege
re utilă“, apărut în ziarul „Mladost“, 
se spune printre altele: „Relațiile 
dintre Iugoslavia și Romînia sînt nu 
numai de bună vecinătate în sensul 
tradițional al cuvîntului, ci dat fiind 
că este vorba de țări socialiste, de 
interese comune și de posibilități de 
colaborare, ele depășesc formele 
convenționale de contacte între două 
țări“: Ziarul apreciază că convorbi
rile purtate au deschis calea unei 
colaborări economice largi între Iu
goslavia și Romînia, scoțînd în evi
dență însemnătatea construirii în co
mun a hidrocentralei de la Porțile 
de Fier.

„...Popoarele Iugoslaviei și Româ
niei, scrie săptămînalul „Rad", pot fi 
foarte mulțumite de rezultatele 
convorbirilor de la Belgrad. Ele per
mit o colaborare foarte rodnică și 
foarte constructivă în viitor, spre 
folosul ambelor părți și în interesul 
păcii și socialismului"...

Ziarul „Narodna Armia" aprecia
ză că rezultatele vizitei delegației 
de stat a R. P. Romîne „confirmă 
că relațiile reciproce și colaborarea

atmosfera de
înțelegere

asemenea 
prietenești

intitulat :

zone

lumii, 
despre

schim- 
și des-
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Leo_ de 
secretar de stat al 'afa- 
externe al Olandei, ce

ruse aceasta înaintea lui. Aces
tei cereri, Habib-Deloncle, sub
secretar de stat al Ministerului Afa
cerilor Externe al Franței, i-a opus 
un refuz categoric și a amintit că 
este important înainte de toate ca 
comunitatea celor șase „să cape
te o formă definitivă“. El n-a adău
gat, dar alții în locul lui au dat de 
înțeles că Franța nu a consimțit în

în presa occidentală au apărut noi 
materiale în legătură cu lupta oa
menilor muncii din Spania. Intr-o 
corespondență din Madrid, publicată 
de ziarul parizian „COMBAT“, se 
arată că „In Asturia greva ame
nință din nou“. Greva este pregătită 
pe față, scrie ziarul. Refuzul în
treprinderilor de a ceda pînă acum 
la revendicările cele mai legitime 
ale minerilor este cauza acestei agi
tații. Gravitatea încordării a 
determinat venirea la Madrid a u- 
nui grup de delegați 
Cererile lor se referă 
le puncte :

reîntoarcerea acasă
neri deportați în august 
urma grevei precedente, 
de interne a continuat să se opună 
acestei întoarceri, hotărîte totuși 
din primăvară ; reducerea timpului 
de muncă ; o gratificație ; schimba
rea locului de muncă a celor atinși

ai minerilor, 
la următoare-

a 48 de mi-
1962 în 

Ministrul

de silicoză în gradul I, urmînd să 
primească aceeași retribuție. Patro
natul nu este de acord cu menținerea 
salariului inițial.

Delegații au arătat miniștrilor că 
greva nu va putea fi evitată dacă 
nu li se va acorda această satis
facție.

între timp, o decizie importantă 
a fost luată la 2 decembrie. Minis
terul Muncii și Industriei a trecut în 
mîinile comisiei pentru problemele 
economice un proiect de inspirație 
patronală. Sindicatele consideră că 
publicarea proiectului ar declanșa 
deîndată greva, într-atîta este ig
norată situația minerilor (printre 
altele se recomandă închiderea unor 
mine nerentabile). Sindicatele ofi
ciale sînt de părere că răbdarea mi
nerilor a ajuns la capăt și că, dacă 
speranțele lor ar fi din nou dezamă
gite, greva ar izbucni fără a i se 
putea prevedea sfîrșitul“.

Totodată, ziarul „L’UNITÂ“ anun-

ță : „In ultimul timp muncitori mi
neri, care aparțin de societatea „Car
bones la Nueva“, au redus produc
ția ca protest față de refuzul socie- 

: tății de a-și menține promisiunile fă
cute. în bazinul Leon, la numeroase 

a". mine — „Sumajo“, „Paulina“, „Po- 
nas”, „Calderon“, „Maria“ etc., — 
muncitorii au suspendat lucrul timp 
de o oră pe zi, cerînd să fie repri
miți 7 muncitori concediați de pa
troni drept represiune; ei cer de ase
menea un salariu mai bun și drep
tul de a se organiza într-un sindicat 
independent față de patroni și de 
guvern. Incercînd să limiteze aceas
tă mișcare. Franco a dispus să intre 
în vigoare o lege care obligă pe ti
nerii mineri să se prezinte la re
crutare. Cu toate acestea, lupta mi
nerilor din Asturia își arată roade
le. Greve și suspendări de lucru se 
semnalează în întreaga țară.

în regiunea industrială Barce
lona, mii de muncitori sînt în luptă 
de cîteva săptămîni la întreprinderi 
ca „Hispano Olivetti“, „Rapia“, „Es
panola Industriali”, „Paperela Es
panola" etc. Muncitorii cer să li se 
mărească salariile.

La mina de potasiu „Suria“, 400 
de mineri au fost în grevă timp de 
o lună. Garda civilă a intervenit de 
mai multe ori împotriva muncitori
lor care s-au baricadat în galerii. La 
Eibar (Guipuzcoa),- 1 800 de munci
tori de la Societatea Alfa au decla
rat o grevă împotriva intensificării 
ritmului de muncă.

700 de muncitori de la secția de 
montaj a Companiei „Auxiliar de 
Ferrocarretes“ au obligat pe patroni 
să renunțe la concedieri.

S-a aflat, printre altele, că un tri-' 
bunal de ordine publică va înlocui 
tribunalele militare instituite în 
1940. Acestora le vor reveni numai 
„delictele de terorism“.

Legea a fost aprobată de Corte- 
suri — organul corporativ care în 
Spania înlocuiește parlamentul. Ho- 
tărîrea, departe de a satisface ce
rerile opiniei publice spaniole și in
ternaționale privitoare la legislația 
excepțională, introdusă de regimul 
franchist, este un prim rezultat al 
protestului care s-a ridicat în în
treaga lume după asasinarea lui 
Grimau".

Aspect de la primirea ministrului 
de externe al R. P. Romîne, Corne
liu Mănescu, de către președintele 
Republicii Austria, dr. Adolf Schärf.

(Telefoto : AGERPRES)
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PARIS. Zilele acestea a apărut, în 
cunoscuta editură „Seghers" din Pa
ris, un volum de versuri de Tudor Ar- 
ghezi. Volumul a fost publicat în co
lecția de mare tiraj „Poets d'aujourd' 
hui“, în care au apărut pînă acum cu
legeri din operele a peste o sută de 
mari poeți ai lumii. Traducerea ver
surilor aparține poetului francez Luc 
André Marcel.

BAGDAD. Autoritățile irakiene au 
arestat pe Najad Al Safi, fostul co
mandant adjunct al „Gărzii naționa
le" baasiste. Agenția France Presse 
precizează că Najad Al Safi a avut 
un rol important în organizarea unor 
acțiuni de rezistență armată împo
triva noului guvern irakian, la 13 no
iembrie 1963.

SANAA. în cele 14 luni care au 
trecut din ziua revoluției, în Yemen 
au fost create 50 de școli noi, iar nu
mărul celor care frecventează școlile 
a crescut de trei ori, a anunțat Mi
nisterul Învățămîntului al Republicii 
Arabe Yemen. Pînă la revoluție, în 
țară existau doar zece școli.

RIO DE JANEIRO. Președintele 
Braziliei, Joao Goulart, luînd cuvîn- 
tul la Ministerul Afacerilor Externe, a 
subliniat că Brazilia va continua să 
promoveze o politică externă inde
pendentă. Această politică, a spus 
Joao Goulart, corespunde năzuințelor 
întregului popor brazilian și interese
lor țării.

BANGKOK. La Bangkok a fost for
mat noul guvern al Tailandei în

Negocierile de la Bruxelles bat. pasul pe loc
BRUXELLES 12 (Agerpres). — La 

întîlnirea miniștrilor agriculturii 
din cele șase state vest-europene 
participante la Piața comună, unde 
s-au înregistrat divergențe în legă
tură cu stabilirea unei politici a- 
gricole comune, a fost prezentată o 
nouă propunere. Inițiativa aparține 
comisiei C.E.E., organul de condu
cere al Pieței comune, și se referă 
la proiectul de regulament cu pri
vire la prețurile produselor lactate. 
Agenția France Presse amintește că 
„miniștrii agriculturii nu au izbutit 
să se pună de acord asùpra acestui 
proiect din pricina opoziției vest- 
germane... Noua versiune constituie 
o concesie făcută guvernului de la 
Bonn“.

E. Pisani, ministrul francez al a- 
griculturii, care, după ce a dat un 
„avertisment solemn“ în legătură cu 
repercusiunile ce se vor răsfrînge 
asupra Pieței comune, dacă pînă la 
31 decembrie nu va fi adoptată o 
politică agricolă comună, a plecat 
la Paris pentru consultări, a decla
rat la înapoierea sa la Bruxelles că 
poziția sa se bucură de asentimen
tul integral al guvernului francez.

Comentînd desfășurarea lucrărilor 
întîlnirii de la Bruxelles, ziarul 
francez „La Nation“, organ al parti
dului guvernamental U.N.R., se 
plînge că „devine clar că europenii 
n-au încă sentimentul comunitar“.
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cu Thanom Kittikachorn, carefrunte
va continua să dețină și funcția de 
ministru al apărării. Prințul Wan 
Waithayakom va continua să ocupe 
funcția de adjunct al primului minis
tru. Portofoliul afacerilor externe a 
fost atribuit tot lui Thanat Khoman.

LONDRA. Mișcarea pentru dezar
marea nucleară din Anglia a hotărit 
să anuleze marșurile anuale Alder- 
maston-Londra, care sînt organizate 
în fiecare primăvară și să le înlocu
iască cu demonstrații separate care 
să culmineze cu un mare marș. Ma
nifestația va coincide 
demonstrații similare 
multan în 30 de țări.

PARIS. Generalul
Heusinger — anunță D.P.A. — se va 
retrage la 1 martie 1964 din funcția 
de președinte al Comitetului militar 
al N.A.T.O. Potrivit unei hotărîri a 
Consiliului permanent N.A.T.O., pe 
viitor acest post nu va putea fi de
ținut de o persoană decît timp de doi 
ani.

cu alte 30 de 
organizate si-

vest-german

MADRID. Agenția France Presse 
anunță că guvernul argentinean a ce
rut guvernului spaniol extrădarea lui 
Juan Domingo Peron, fostul președin
te al Argentinei, care, după răsturna
rea sa în 
Spania.

SANTO 
ră care se 
ca Dominicană concentrează mari u- 
nități militare și tehnică militară în 
regiunile unde acționează detașamen-

anul 1955, s-a refugiat în

DOMINGO. Junta milita- 
află la putere în Republi

tele de partizani. Toate aceste pregă
tiri, potrivit agenției Prensa Latina, 
urmăresc declanșarea unei „ofensive 
generale“ împotriva forțelor de parti
zani.

ANKARA. Incheindu-și turneul in 
Turcia, artista emerită Teodora Luca- 
ciu a interpretat pe scena Operei din 
Ankara rolul principal din opera 
„Boema“ de Puccini. La spectacol au 
asistat personalități politice, deputați, 
senatori, diplomați, oamerfl de artă. 
Spectacolul s-a bucurat de un mare 
succes.

ADEN. în urma atentatului comis 
la 10 decembrie care s-a soldat cu 
rănirea a 43 de persoane, printre care 
înaltul comisar britanic în Aden și 
alte oficialități, la Aden au fost efec
tuate 29 de arestări și peste 140 de 
expulzări. Pe de altă parte tratativele 
cu jprivire la viitorul constituțional al 
Federației Arabiei de sud, care tre- 

. buiau să înceapă la Londra în cursul 
acestei săptămîni, au fost amînate cu 
cîteva zile, întrucît la ele nu pot par
ticipa, deocamdată, înaltul comisar 
britanic al Adenului și celelalte perso
nalități, rănite cu ocazia atentatului.

BONN. La 11 decembrie, Bundes- 
tagul vest-german (Camera Inferioară) 
a aprobat în unanimitate ridicarea 
imunității parlamentare a deputatului 
Franz-Josef Strauss, fost ministru al 
apărării al R.F.G., pentru a se da po
sibilitatea procuraturii să ancheteze 
rolul pe care l-a jucat acesta în re
centul scandal judiciar în legătură cu 
revista „Der Spiegel“.
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