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tehnologic a unor procedee avansate Artiștii amatori se pregătesc

Din fonduri de mică mecanizare

50 de între
prinderi din 

regiunea 
Ploiești

Zile 
ța. In

în rîndul 
ceior 

cu planul 
îndeplinit

necesari în zonele de împădu- 
foioase.

Pentru marea tolbă a lui Mo? Gerilă. fabrica de pro- 
dnse zaharoase București pregătește însemnate cantități 
de dulciuri. Fotoreporterul a surprins o imagine semni
ficativă din secția de ambalaj mecanic.

Muncitorii, tehnicienii și ingi
nerii din fabricile aparținînd sec
torului industriei pielărie, încăl-

avansate de lucru, 
a materiilor prime.

ALO, 4 902?

Organ al Comitetului Central al P.M.R.
Anul XXXIII Nr. 6109 Marți 17 decembrie 1963 4 PAGINI - 2,0 BANI

Will lllll

Vedere de ansamblu a Uzinei de »uperfosfat și acid sulfuric de la Năvodari

V

Noi colective de întreprinderi 
au realizat planul anual

Eficiența 
măsurilor 
tehnico- 

organizatorice țăminte, cauciuc și-au realizat pla
nul producției globale pe anul 1963. 

în 11 luni, în acest sector s-au dat peste plan 765 000 
perechi încălțăminte cu fețe din piele, 37 000 perechi 
încălțăminte din cauciuc, 10 000 articole de blănărie, 
1 170 000 articole de marochinărie, 1 109 tone articole 
tehnice din cauciuc etc., iar productivitatea muncii 
a crescut față de aceeași perioadă a anului trecut 
cu 10,2 la sută. Aceste realizări se datoresc unei mai 
bune folosiri a capacităților de producție, introdu
cerii și extinderii unor metode 
folosirii raționale

■ Petroliștii din schela Berea și-au 
realizat planul anual la producția 
globală cu 17 zile mai devreme. 
Colectivul schelei a sporit produc
tivitatea muncii pe 11 luni din 

4,1 la sută, a realizat econo-acest an cu
mii suplimentare la prețul de cost în valoare de 
2 057 000 lei și 1 609 000 lei beneficii peste plan. în 
ultimele zile au anunțat realizarea sarcinilor anuale 
de plan și întreprinderile „Feroemail" și „Flacăra“- 
Ploiești, I. F.-urile Mîneciu și Sinaia și altele. Nu
mărul unităților din regiune care și-au îndeplinit 
înainte de termen planul de producție pe anul în 
curs se ridică la 50.

Ultimele cantl-Minerii din Banat au dat luni ulti- 
tăți de cărbune mele cantități de cărbune prevăzut 

din planul în planul de producție pe anul 
anului 19 63 1963. Acest succes se datorește în

cea mai mare parte extinderii me
canizării unor lucrări în subteran, precum și aplică
rii în procesul 
de muncă.

Pentru viitoarele păduri
Pentru asigurarea cu material sădi- 

tor, în cantități suficiente și de ca
litate superioară, a șantierelor de 
împăduriri din întreaga țară, Ministe
rul Economiei Forestiere a început 
organizarea de pepiniere centrale cu 
caracter regional și interraional. Pînă 
în prezent s-au creat 13 asemenea 
pepiniere, iar. alte 4 sînt în curs de 
amenajare. Pepinierele centrale se în
tind pe suprafețe mari, de 40—60 
hectare fiecare. Ele sînt utilate cu me
canisme adecvate, dispun de sisteme 
de irigații moderne, permit folosirea 
celor mai noi metode agrotehnice și 
utilizarea diferențiată a îngrășăminte
lor chimice. Pepiniera centrală de la 
Ploiești, situată în pădurea Beizadele, 
va produce anual peste 10 milioane 
puieți, 
riri cu

de iarnă în portul Constan- 
ciuda gerului, activitatea se 

desfășoară continuu. Duminică di
mineața, nava „Galați" s-a des
prins de chei și dînd salutul tra
dițional — 3 fluierături prelungi — 
a pornit în cursă cu direcția Lon
dra. La dana 15 și cargoul „Brăi
la" se pregătea de plecare. Echi
pajul vasului va sărbători reve
lionul în mijlocul Oceanului 
Atlantic.

Tot duminică au părăsit portul 
Constanța numeroase vase străine 
plecînd spre diferite colțuri ale 
lumii.

în prezent, o preocupare impor
tantă, la ordinea zilei, pentru fiecare 
colectiv de întreprindere o consti
tuie pregătirea temeinică a produc
ției anului viitor. în cadrul măsuri
lor ce se ■ întreprind în acest scop, 
multe colective de întreprinderi a- 
cordă o atenție tot mai mare sculă
riilor — ca verigi de bază ale pro
ducției și pregătirii în bune condi
ții a fabricației. Acest interes 
crescînd este pe deplin justificat. 
Realizarea sarcinilor ce stau în fața 
uzinelor constructoare de mașini 
depinde în mare măsură de echipa
rea corespunzătoare a producției cu 
scule, dispozitive și verificatoare 
(S.D.V).

Plecînd de la faptul că însușirea și 
fabricarea unor produse de înalt ni
vel calitativ depinde de pregătirea 
temeinică a fabri
cației, adică de rea
lizarea rapidă și în 
cantități corespun
zătoare a scule
lor, dispozitivelor 
și verificatoarelor 
necesare, în in
dustria constructoare de mașini au 
fost luate o serie de măsuri menite 
să dezvolte și să perfecționeze pro
ducția de S.D.V.-uri. începînd din 
anul 1961' s-a introdus planificarea, 
coordonarea și urmărirea centraliza
tă a producției în sculăriile uzinelor 
din ramura construcțiilor de mașini 
și electrotehnică, cu scopul de a asi
gura dezvoltarea continuă a capaci
tăților lor de producție. Ca urmare, 
producția sculăriilor a înregistrat o 
importantă creștere, ceea ce a in
fluențat simțitor gradul de echipa
re cu S.D.V.-uri, putîndu-se exe
cuta astfel produse de un înalt ni
vel tehnic.

Sporirea producției de S.D.V.-uri 
s-a realizat pe mai multe căi — prin 
dezvoltarea 
de sculării 
organizarea 
înființarea
sculer-șef sau a grupelor de S.D.V., 
introducerea și extinderea tipizării, 
care a contribuit la reducerea volu
mului de proiectare și execuție, a- 
plicarea Unor procedee tehnologice 
noi etc. înființarea serviciilor scu
ler-șef — servicii care se ocupă cu 
planificarea necesarului de scule și 
întocmirea tehnologiei de execuție, 
cu urmărirea realizării planului, de
pozitarea și exploatarea S.D.V.-uri- 
lor — a dus la un sistem unitar 
organizare a întregii producții 
scule, dispozitive și verificatoare.

Cu toate măsurile luate pînă 
prezent, necesarul de S.D.V.-uri 
este în întregime asigurat în unele 
întreprinderi.

Pentru a se face față cerințelor, în 
prezent se cere accentuată centrali
zarea producției de scule așchietoare 
și elemente de dispozitive și verifi
catoare în întreprinderi specializate. 
Prin concentrarea producției de 
S.D.V.-uri în unități specializate se 
va obține o producție mărită și la un 
preț de cost mai scăzut decît în cazul 
sculăriilor din întreprinderile cu alt 
profil de producție. Fabrica de scu
le Rîșnov, care execută sculele aș
chietoare 
Uzina de 
rești, care 
librete și 
și control, sectorul central de scule 
și dispozitive al Uzinei de pompe din 
București, care va executa cuțite de

strung, scule pentru danturat, broșe 
pentru tras, freze cu dantura de- 
montabilă, elemente de dispozitive 
de lucru, ștanțe și matrițe, au în a- 
cest sens sarcini deosebit de impor
tante în anul viitor ; ele trebuie să 
ia măsuri eficiente pentru a putea 
satisface într-o măsură și mai mare 
cererile de scule, dispozitive și ve
rificatoare.

Pînă cînd unitățile centralizate vor 
asigura întregul necesar, sporirea și 
perfecționarea producției de S.D.V.- 
uri cade încă în sarcina sculăriilor 
uzinelor, mai ales a celor bine dotate 
cu mașini-unelte și cu personal de 
specialitate, c-a de pildă : Uzinele 
„Steagul roșu“, „Tractorul“ și „Rul
mentul“-Brașov, Uzinele „23 Au
gust“, „Electromagnetica“, „Electro
nica" din Capitală etc. Pentru creș- 
__________ terea producției de 

S.D.V.-uri, éle sîht 
chemate să aplice 
pe scară tot mai

, în întreprinderile industriei ușoare și 
alimentare din regiunea Brașov s-au 
executat anul acesta din fonduri de 
mică mecanizare, 246 de lucrări. între 
altele la fabrica de articole de sticlărie 
„Vitrometan“ din Mediaș au fost meca
nizate lucrările de preparare a ameste
cului, precum și încărcarea și descăr
carea la unele cuptoare, iar la „Parti-; 
zanul roșu" a fost mecanizat transpor
tul în sectorul de pregătire a țesătu
rilor. în întreprinderile industriei ușoare 
și alimentare din regiune prețul de cost 
a fost redus, iar productivitatea muncii 
a sporit cu 5—20 la sută. (Agerpres)

Printre cele 26 de întreprinderi 
industriale care au anunțat înde
plinirea planului anual de produc
ție în regiunea Hunedoara se află 
și colectivul Depoului C.F.R. Teiuș. 

conduse de mecanicii și fochiștii deCu locomotivele
aici s-au remorcat anul acesta 1100 trenuri cu tonaj 
sporit și s-au economisit 2 400 tone combustibil con
vențional. Și întreprinderile industriei locale din re
giunea Hunedoara au îndeplinit planul de producție 
pe acest an. Colectivele acestor unități au pus în va
loare noi resurse locale care în trecut nu 
zate realizînd astfel 20 sortimente noi. în
anului industria locală a regiunii a dat peste plan 
produse industriale în valoare de 9 milioane lei.

erau utili-
11 luni ale

TIMIȘOARA (coresp. „Scînteii"). 
La acest număr de telefon răs
punde un nou serviciu utilitar a- 
parținînd Direcției regionale Ba
nat de drumuri și poduri. Adunînd 
de pe rețea, date cu privire la 
starea drumurilor pe timpul ier
nii și în același timp dirijînd uti
lajele, în funcție de necesitățile de 
deszăpezire, noul serviciu va fi 
desigur mult solicitat acum în se
zonul rece.

CRAIOVA (coresp. „Scîn
teii"). — Artiștii amatori 
din regiunea Oltenia fac în 
aceste zile intense pregătiri 
pentru spectacolele pe care 
le vor prezenta în etapa a 
II-a a celui de-al 7-lea con
curs al formațiilor artistice 
de amatori. In ultimul 
timp, la. căminele culturale 
și la cluburile din între
prinderi și instituții au luat 
ființă noi formații artistice 
printre care 22 echipe de

dansuri, 175 brigăzi artistice 
de agitație, SO formații in
strumentale și altele.

In cea de-a 11-a etapă a 
concursului vor lua startul 
2 585 formații artistice, în 
care activează circa 41 000 
artiști amatori. Față de ul
timul concurs republican al 
artiștilor amatori, numărul 
formațiilor artistice a cres
cut cu 265, iar al artiștilor 
amatori cu aproape 6 000.

Să pregătim temeinic 
producția anului viitor S10?cr“ed"ï

sculăriilor sau crearea 
noi în cadrul uzinelor, 
gospodăriei de S.D.V., 
în uzine a serviciilor

de 
de

în
nu

standardizate monobloc, 
mecanică fină din Bucu- 
va executa centralizat ca- 
instrumentele de măsură

_______________ derne de înaltă 
productivitate.

Experiența de pînă acum a arătat, 
de pildă, că este necesară extinde
rea în continuare a aplicării defor
mării plastice, la rece sau la cald, 
a materialelor 
unor scule sau 
litate. în felul 
na și unele prelucrări dificile prin 
așchiere, sporind, prin aceasta, pro
ductivitatea muncii. La Fabrica de 
scule Rîșnov, de pildă, o bună parte 
din tarozii de mînă se execută prin 
deformarea plastică la rece a meta
lului. Filetul tarozilor se obține prin 
rulare cu ajutorul rolelor, eliminîn- 
du-se operația de filetare prin aș
chiere. Se obțin astfel tarozi cu 
fibre continui, la un preț de cost 
scăzut. Acest procedeu se cere, fi
rește, perfecționat în continuare, mai 
ales în sensul de a se obține tarozi 
cu flancurile detalonate. Detalonarea 
flancurilor tarozilor prin deformare 
plastică se poate realiza ușor prin 
introducerea unei operații suplimen
tare înaintea rulării filetului. în fe
lul acesta calitatea tarozilor este 
mult îmbunătățită, fără a mai fi ne
voie de rectificare pe mașini spe
ciale. Fabrica de scule Rîșnov are 
toate condițiile să realizeze cu ușu
rință acest lucru. I se cere însă să 
treacă cu mai multă hotărîre la a- 
plicarea acestei tehnologii moderne.

Procedeul de deformare plastică 
a metalului la cald se poate aplica 
și la fabricarea burghiurilor eli- 
coidale, care în prezent se execută 
prin frezare pe mașini speciale. A- 
cest procedeu asigură pe lîngă eco
nomisirea oțelului rapid, o produc
tivitate mult sporită : timpul de 
execuție se reduce de circa 10 ori 
față de metoda obișnuită, iar cali
tatea este și ea mai bună. în plus, 
se reduce numărul mașinilor-unelte 
folosite, fiind necesară deci o su
prafață de producție mult mai mică.

înlocuirea operațiilor manuale de 
ajustaj, prin folosirea mașinilor de 
rectificat-plan, la rectificarea profi
lată a poansoanelor, matrițelor, veri
ficatoarelor 
este,

în vederea obținerii 
matrițe de bună ca- 
acesta se pot elimi-

de forme complicate 
de asemenea, o problemă care

Ing. VICTOR RADEȚCHI 
Șeful serviciului S.D.V.

și modernizări din M.I.C.M.

(Continuare în pag. III-a)

DEVA (coresp. „Scîn
teii“). — Zilele acestea 
la Lupeni a fost dată 
în exploatare, într-un 
abataj frontal, o com
bină modernă de înaltă 
productivitate. Cu aju
torul acesteia dislocarea 
și transportul cărbune
lui din front se fac 
mecanizat. La Teliuc, 
forezele, excavatoarele 
ți autobasculantele e-

fectuează cea mai mare 
parte a operațiilor le
gate de extracția mine
reului de fier, iar în a- 
batajele de la Ghelar 
s-au extins metodele de 
exploatare în masă a 
minereului.

Extinderea tehnicii și 
tehnologiei noi în toate 
exploatările 
deschiderea 
fronturi de lucru au

miniere, 
unor noi

dus la creșterea produc
ției 'și productivității 
muncii. în anii șesena- 
lului minerii hunedo- 
reni au sporit producția 
de cărbune energetic și 
cocsificabil cu 37,3 la 
sută, iar producția de 
minereuri de fier cu a- 
proape 65 la sută. Cele 
mai de seamă succese 
le-au obținut minerii 
Văii Jiului.

Colectiviștii din Codlea, regiunea Brașov, au realizat însemnate venituri, bănești de la serele de flori. Pentru 
anul viitor, ei au hotărît să extindă suprafața acestora cu încă 640 mp. în fotografie : Aspect de lucru dintr-o 
seră. (Foto : A. CARTOJAN)

La invitația ministrului federal al 
afacerilor externe. dr. Bruno 
Kreisky, ministrul afacerilor externe 
al Republicii Populäre Romine; Cor
neliu Mănescu, a vizitat Austria 
între 10—15 decembrie, ca răspuns 
la vizita făcută în iulie a.c. la Bucu
rești de către ministrul federal 
Kreisky.

Ministrul de externe al Republicii 
Populare Romîne a fost însoțit de 
Pompiliu Macovei, adjunct al minis
trului, și de funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe și Mi
nisterul Comerțului Exterior al Re
publicii Populare Romîne.

Ministrul de externe Corneliu Mă
nescu a fost primit, împreună cu 
persoanele care îl însoțesc, precum 
și cu ambasadorul R. P. Romîne în 
Austria, Mircea Ocheană, de pre
ședintele federal, dr. Adolf Schärf, 
de cancelarul federal, dr. Alfons 
Gorbach, și de vicecancelarul dr. 
Bruno Pittermann.

la vizita in Austria 
externe al R. P. Romine

Oaspeții romîni au avut un schimb 
de păreri cu ministrul federal dr. B. 
Kreisky și cu secretarul de stat dr. 
Ludwig Steiner, -în cursul căruia au 
fost discutate probleme care privesc 
cele două țări. în cadrul acestui 
schimb de vederi, cèle două părți 
au constatat din nou cu satisfacție 
că relațiile dintre Austria și Repu
blica Populară Romînă se dezvoltă 
favorabil și că există posibilități 
pentru lărgirea continuă a acestor 
relații.

în timpul șederii sale la Viena, 
ministrul de externe C. Mănescu a 
ținut o conferință despre principiile 
politicii externe romîne, la Asociația 
austriacă de politică externă și re
lații internaționale.

Ministrul de externe Mănescu a 
vizitat, de asemenea, împreună cu 
însoțitorii săi, instituții dé cultură, 
artistice, sociale, Fabrica „Eumig" 
din Wiener Neudorf, precum și lo
calitatea Semmering.

de sfîrșit de an,

La sistematizare, ca în orice 
ramură nouă de activitate, prile
jurile de pionierat se ivesc la tot 
pasul. Proaspătului absolvent de in
stitut, arhitect stagiar încă, Ion 
Stoica, i s-a încredințat o lucrare de 
răspundere: studiu de dotări sanita
re în orașul Ploiești. Problema tre
buia abordată multilateral, fiindcă, 
înainte de a fi întocmite schițele, 
trebuia examinată sub toate aspecte
le situația existentă. Pentru aceasta 
tînărul arhitect s-a documentat pe 
teren, cercetînd toate spitalele și cir-

plasarea industriei, a spațiilor verzi 
etc. pentru ca propunerile să aibă 
o bază reală.

E greu de stabilit cu exactitate 
granița dintre sistematizare și arhi
tectură, deoarece domeniile de 
tivitate ale celor două discipline
rudite se întrepătrund. Forma și în
fățișarea unei clădiri este opera ar- 
hitecților, amplasarea ei într-o anu
me perspectivă ține de acum de ac
tivitatea sistematizării, 
„ce casă frumoasă“ 
hitect. iar dacă spui :

ac- 
în-

Dacă spui : 
îl lauzi pe ar- 

stradă

— ne spu- 
bărbat în 

conducă- 
atelierului

încăperi liniștite, cu planșete 
mari, cărora foșnetul cald al hîr- 
tiei le dă un aer de intimitate. 
Aici se configurează, din linii și cu
lori, înfățișarea viitoare a ora
șelor unei regiuni. Ploieștiul, în
conjurat de un brîu de construcții 
noi, Buzăul sau Tîrgoviște, de ase
menea înnoite, capătă în planuri alte 
dimensiuni. Cuvîntul „perspectivă“ 
se impune cu toată plenitudinea lui 
pentru a defini activitatea celor 
care muncesc aici.

Iar în aceste zile 
ochiul reporteru
lui descoperă aici 
semnele unei ac
tivități intense. E 
de la sine înțeles. 
Noul an bate la 
ușă. Șantierele aș
teaptă „documen
tația“ pentru a 
continua, în ritm 
sporit, să înalțe 
noi blocuri și noi 
cartiere.

— Desigur, pri
virea largă, peste 
ani și chiar peste 
decenii 
ne un 
vîrstă, 
torul
de sistematizare— 
trebuie îmbinată 
cu activitatea 
practică, de fiece 
zi. Orașele ca și planurile lor de dez
voltare sînt vii, merg în pas cu viața. 
Noi înșine ne maturizăm, cerințele 
oamenilor cresc. în mare, planul ela
borat se menține, dar cu corectivele 
pe care le impune viața însăși. Iată 
un exemplu recent : revizuirea pro
iectului pentru sistematizarea zonei 
centrale 
scopul 
ridicat 
cative, 
evitînd
Priviți pe aceste schițe modificările 
ce le propunem. Cu mici adaptări, 
rezolvăm problema așa cum e bine 
și necesar...

Discuția aceasta explică, în bună 
parte, de ce sistematizarea e conside
rată ca un „atelier cheie“ în cadrul 
direcției ploieștene de proiectări. 
Fiindcă planurile elaborate aici o- 
rientează, în perspectivă, munca ce
lorlalte colective, ca „arhitectură“, 
calcul de rezistență, „instalații". Tot 
aici se elaborează studiile care mo
tivează din punct de vedere tehnico- 
economic viitoarele construcții.

ORA^.. _ wF 1 B mt ELE SI NT

a orașului Cîmpina. Cu 
de a se realiza un ritm 
al sporului suprafeței lo- 
ridicăm construcțiile noi, 
demolarea imobilelor vechi.

cumscripțiile ora
șului, astfel încît Note despre 
propunerile sale cu lecției de sistematizare, arhi- al 
privire la ampla- tectură și proiectare a 
sarea rețelei sâni- strucțiilor — Ploiești.
tare în noul plan -—

de sistematizare au fost judicios cîn- 
tărite. Lucrarea a primit din partea 
comisiei tehnice interne calificati
vul „excelent“.

Munca în acest atelier captează in
teresul tinerilor și prin orizontul larg 
de preocupări pe care îl deschide ce
lui care trebuie să întocmească un 
proiect de sistematizare. Structura 
unui oraș e complexă și pentru a e- 
labora soluții juste trebuie să ai no
țiuni de economie, demografie, sta
tistică etc, care depășesc domeniul 
strict al arhitecturii.

Tocmai preocupările acestea largi, 
mereu noi, constituie, pentru ar
hitecta Constanța Ghiorghian, fru
musețea muncii în atelierul de 
sistematizare. Cînd a făcut schița 
de dezvoltare a orașului Tîrgoviște, 
a străbătut toate străzile, a identi
ficat clădirile, locurile virane, am-

frumoasă ! 
activitatea Di- mărci bunul gust 

proiectantului 
con- de la sistematiza

re. Dar și această 
afirmație, pe care 

din partea unui om de 
e supusă excepțiilor.

am auzit-o 
specialitate,

Tînărul Nițu Sever, de pildă, deși 
lucrează la „arhitectură“ (un atelier 
de primă importanță) elaborează pla 
nurile unui întreg ansamblu arhitec
tonic. E vorba de complexul comer
cial din cartierul Ploiești-Nord. Cei 
de la sistematizare au așezat în 
dreptul lui, pe planurile lor, un 
dreptunghi.

Din această formă amorfă, arhi
tectul a desferecat splendori de sti
clă, metal și beton, care alcătuiesc 
un ansamblu aerian, luminos, lim
pede, căruia blocul turn amplasat 
lateral îi dă avînt. Noutatea imaginii 
arhitecturale e o reflectare a 
destinației noi încredințate a- 
cestor clădiri. Chemat să deserveas
că populația unui cartier, complexul 
comercial cuprinde toate genu-

rile de magazine, începînd cu cele 
universale — de produse industriale 
și alimentare — și pînă la cofetă
rie, florărie, tutungerie etc.

De cîteva ori pe săptămînă, Nițu 
Sever pleacă pe șantier ca să urmă
rească transpunerea în viață a pro
iectelor pe care le-a întocmit. Legă
tura nemijlocită cu constructorii este 
extrem de utilă.

Consemnăm în acest paragraf pri
vind relațiile dintre proiectanți 
șantiere, dorința 
tă a celor dinții

Tinerii

Și 
pe deplin justifica- 
de a găsi unul din 
exemplarele pro
iectelor întocmite 
de ei la cei care 
construiesc nemij
locit, care ar tre
bui să construias
că avînd planurile 
în față.

începutul lunii 
decembrie, cînd 
am vizitat Direc
ția de sistematiza
re, arhitectură și 
proiectare a con
strucțiilor din Plo
iești, coincidea cu 
o perioadă de ac
tivitate foarte 
mată.

De aceea a 
cît se poate
oinevenită ședința 
inițiată de bi
de bază, chiar în 
decembrie, de a 

îndeplinirea planului

Maria Bercea, Florica Stoedin și 
Florica Pelea sînt muncitoare texti- 
liste. Petru Toma lucrează pe ogoa
rele gospodăriei colective. I. Szölösy 
este muncitor ceferist. In timpul li
ber ei se deprind să mînuiască ar
cușul, penelul ori dalta. La Școala 
populară de artă din Lugoj fac uce
nicie vreo 500 de oameni de toate 
vîrstele și profesiile. Au venit să în
vețe fiecare după dorință și înclina-

Ne scriu cititorii

ani-

fost 
de

roul organizației 
aceste zile de 
se analiza 
de proiectare. Antrenată în lucrări 
curente, conducerea direcțiunii a 
scăpat din vedere ritmicitatea lu
crului.

Important este că în urma ședin
ței s-a stabilit un plan de acțiune 
limpede, s-au fixat, concret, pe fie
care atelier lucrările ce trebuie 
terminate, și că există condiții ca 
prin mobilizarea efortului tuturora 
planul de proiectări al Direcției plo- 
ieștene să fie realizat și depășit.

Fiindcă nu numai o largă și o 
justă perspectivă, dar și o strictă 
respectare a amănuntelor muncii 
practice de fiecare zi constituie che
zășia unei reușite depline. Planuri
le, la fel ca și orașele, sînt vii și ele, 
se realizează și sporesc zi de zi.

ție : pictura, sculptura, muzica vo
cală sau instrumentală, arta scenică 
sau coregrafică.

Zilele trecute, sala de festivități 
a școlii populare de artă devenise 
neincăpătoare. Spectatorii au ascul
tat cîteva arii din opereta „Lăsați- 
mă să eint“, interpretate de Maria 
Bercea, doine și jocuri bănățene in
terpretate de colectivistul Petru 
Toma și de muncitoarea Iustina 
Bocșan. Și-au mai dat concursul 
acordeonistul Szölösy Ion, interpre
tul de muzică ușoară Partoș Iosif, 
ambii în anul 11 de studiu la școa
la ponulară de artă. Au recitat 
Florica Stoedin și Florica Pelea. A- 
semenea spectacole au loc la fie
care două săptămîni. Uneori progra
mele artistice pregătite de elevii 
școlii de artă sînt prezentate și în 
comunele raionului. Secțiile de ba
let și de teatru, cu sprijinul casei 
raionale de cultwă, au dat cîteva 
spectacole pe scena teatrului din 
oraș. Acum tinerii interpreți pregă
tesc un program festiv închinat zi
lei de 30 Decembrie.

ION DORDEA 
secretar al Comitetului 

de cultură și artă al orașului 
Lugoj

V. NICOROVICI
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Iama la fermele zootehnice

DANTE ÎNfR-UN COMENTARIU ROMÎNESC

Acest început de iarnă a găsit 
majoritatea gospodăriilor agricole 
colective din raionul Brăila pregă
tite pentru a crește bine animalele 
în lunile care urmează. Cu mult 
timp în urmă au fost luate măsuri 
pentru asigurarea bazei furajere și 
a adăposturilor necesare.

în cursul acestui an, comitetul 
raional de partid și consiliul agricol 
au sprijinit în permanență gospodă
riile colective în realizarea planului 
de construcții zootehnice, le-au în
drumat să folosească pe scară largă 
resursele locale de materiale. Față 
de planul de 69 construcții, au fost 
ridicate 95 de grajduri, saivane, adă
posturi pentru porci și păsări. în cele 
mai multe gospodării colective s-au 
asigurat din timp furajele necesare, 
care au fost depozitate în bune con
diții în apropierea fermelor de ani
male. Cu sprijinul consiliului agri
col raional s-a calculat balanța fu
rajeră, au fost întocmite rații bazate 
pe necesarul de hrană al fiecărei 
categorii și specii de animale.

Avînd cantități mai mari de fu
raje decît în anul trecut și condiții 
mai bune pentru adăpostirea ani
malelor, gospodăriile colective au 
posibilități de a spori producția de 
carne, lapte și alte produse.

Gospodăria colectivă din Romanu 
are peste 1000 taurine din care 448 
vaci și juninci, 3 600 ovine, 540 por
cine și 7 700 păsări. Pînă în prezent 
gospodăria a obținut peste 2100 1 
lapte de fiecare vacă furajată. încă 
de la 1 septembrie au fost livrați 
cei 725 de porci contractați cu sta
tul. Pentru a putea obține producții 
mari și în perioada de iarnă, con
siliul de conducere s-a îngrijit de 
folosirea furajelor pe bază de rații 
calculate după producție și starea 
fiziologică a animalelor. Aici s-a or
ganizat prepararea furajelor prin 
tocare, saramurare, său prin stropi
rea lor cu melasă diluată. De pe 
acum au fost instruiți temeinic oa
menii care vor face hrănirea tauri
nelor puse la îngrășat cu diferite 
furaje grosiere și suculente în ames
tec cu melasă și uree.

Bune rezultate în ce privește hră
nirea și îngrijirea animalelor au 
fost obținute și la gospodăria colec
tivă „Grivița Roșie“ din însurăței. 
Aici, la fiecare grajd, s-au amenajat 
încăperi pentru prepararea furaje
lor. Avînd pardoseala sclivisită cu 
ciment, aceste încăperi dau putința 
ca nutrețurile tocate și stropite cu 
saramură să fie ținute mai mult 
timp pentru înmuiere și o ușoară 
fermentare Aceasta contribuie la 
îmbunătățirea însușirilor’ gustative 
ale furajelor și la mărirea gradului 
de consum. Fiind tocate și ameste

cate în diferite proporții, paiele, co
cenii, fînul de borceag, pleava a- 
sigură o mai bună echilibrare a ra
țiilor. în plus și alte nutrețuri —• 
cum sînt cele suculente și concen
trate — se distribuie diferențiat 
după cerințele fiecărui lot de vaci. 
Datorită unei bune amenajări a 
grajdurilor este foarte mult ușurată 
distribuirea hranei. Astfel din încă
perile de preparare, furajele trec 
direct prin aleile de furajate în ies
lea vacilor, fără manipulări supli
mentare. Introducerea liniilor de 
decovil ușurează mult munca îngri
jitorilor. în unele grajduri s-au in
trodus și adăpători automate, care 
contribuie la creșterea producției de 
lapte cu 10-15 la sută.

Mulgătorii au fost temeinic ins
truiți în legătură cu respectarea în
tocmai a rațiilor de furaje' care tre-

INSEMNĂRI DIN RAIONUL BRĂILA

buie date animalelor și cu întregul 
program de grajd. Producția de 
lapte se menține la nivelul ridicat 
și pe timp de iarnă. Asemenea mă
suri permit gospodăriei să obțină 
din sectorul zootehnic venituri de 
2 400 000 lei. în total, gospodăria 
vinde în acest an statului peste 
640 000 1 lapte și 240 000 kg carne în 
greutate vie, în afara altor produse 
animale. Președintele gospodăriei, 
Nicolae S. Nicolae, ne spune că a- 
ceste realizări au la bază preocupa
rea permanentă a colectiviștilor de 
a obține din fiecare kilogram de fu
raje producții tot mai mari de carne, 
lapte, lînă.

Cu mult spirit gospodăresc a fost 
organizată furajarea animalelor și 
la gospodăria colectivă din Traranu, 
Aici se obține zilnic un spor mediu 
de creștere în greutate a vițeilor de 
900 g. în afară de laptele pe care-1 
primesc la biberon, se mai dă vi
țeilor un amestec de uruieli de po
rumb și orz, tărîțe, șroturi și făină 
de lucerna. în hrana animalelor ti
nere și a păsărilor se folosesc cu 
bune rezultate făina de oase și o 
serie de preparate cum sînt vi- 
tauromul, furadicilul, stimulinul, 
care au fost procurate din vreme. 
La această gospodărie s-a introdus 
un program precis de distribuire a 
furajelor, pe bază de cîntar. De a- 
cest lucru se ocupă colectivistul Ion 
Vlaieu, un bun gospodar, care are 
în primire furajele gospodăriei. Și 
în gospodăriile colective din Vădeni, 
Cazasu, Rîmnicelu. Golașei și altele 
îngrijirea și hrănirea animalelor se 
fac cu multă răspundere.

în alte gospodării nu se vădește 

însă spirit gospodăresc în hrănirea 
și îngrijirea animalelor și producția 
acestora se menține la un nivel cu 
mult sub posibilități. La gospodăria 
din satul Valea Cînepii găsești pro
grame și rații de furajare recent 
întocmite și afișate la grajduri. Dar 
ce folos că de aplicarea lor nu se 
ocupă nimeni. Din cauza lipsei de 
organizare a muncii, vacile nu sînt 
hrănite și adăpate la timp. La porcii 
puși la îngrășare se dau boabe în
tregi de porumb, în loc ca acest va
loros nutreț să fie măcinat și ames
tecat cu alte’furaje, pentru a asigu
ra o hrănire echilibrată.

Și la gospodăriile colective din 
Nazîru, Cotu Lung și altele nu 
există preocupare pentru prepara
rea furajelor și folosirea lor rațio
nală în hrana animalelor. Lipsuri 
serioase se manifestă mai ales 
în ce privește prepararea paie
lor, cocenilor și a altor fu
raje grosiere. în gospodăriile co
lective din raion s-au asigurat anul 
acesta circa 140 000 tone de furaje 
grosiere. Or, din această imensă 
cantitate de furaje se pierde circa 
40 la sută dacă nu se prepară prin 
metode care pot fi aplicate în con
dițiile fiecărei gospodării. După o 
situație existentă la consiliul agri
col raional rezultă că fiecare gos
podărie colectivă are una sau mai 
multe tocători mecanice și aproape 
fiecare cîte o moară cu ciocane. în 
unele gospodării tocătorile mecanice 
nu au mai fost însă deloc folosite 
din perioada însilozării porumbului 
și pînă acum. Sînt prea puțin 
răspîndite și o serie de metode 
eficace : încolțirea boabelor de ce
reale înainte de a fi date în hrana 
păsărilor, prepararea făinei de lu
cerna, care ‘constituie o sursă bună 
de vitamine pentru porci și păsări,- 
alăptșrea vițeilor cu cantități dife
rențiate, de lapte integral și smîn- 
tînit etc. Se simte nevoia? ca toate 
gospodăriile colective să fie îndru
mate și sprijinite să amenajeze în
căperi pentru prepararea furajelor, 
ca lucrarea să poată fi efectuată zi 
de zi, indiferent de starea timpului, 
în prezent, în multe gospodării to- 
carea furajelor grosiere se face sub 
cerul liber, iar după ce sînt stropite 
cu saramură nu sînt lăsate suficient 
timp pentru înmuiere și pentru o 
ușoară fermentare. Aceasta ar mări 
mult eficacitatea preparării nutre
țurilor.

Generalizarea experienței gospo
dăriilor fruntașe, organizarea prepa
rării furajelor, folosirea lor pe baza 
unor rații cît mai echilibrate, înlă
turarea oricărei risipe vor duce la 
creșterea producției de carne, lapte 
și alte produse.

C. BORDEIANU

„Divina Comedie“, 
capodopera lui Dante 
Alighieri — „ultimul 
poet al evului mediu și 
totodată primul poet 
al timpurilor moderne, 
cum îl numea Engels — 
a găsit de-a lungul celor 
aproape șapte secole 
care s-au scurs de la a- 
pariția ei iluștri și pa
sionați comentatori și 
traducători.

Ceea ce a atras întot
deauna și a cucerit pe 
cititorii care s-au apro
piat de paginile poemu
lui dantesc a fost nu nu
mai marea lui frumu
sețe, ci și profundul a- 
devăr omenesc cuprins 
în celebrele lui terține. 
Adesea, un singur vers 
al poemului deschide 
cercetătorului drumuri 
spre interpretarea unor 
realități semnificative 
ale timpului său, față 
de care înflăcăratul poet 
și cetățean n-a fost 
niciodată indiferent. Da
torită acestor trăsături 
„Divina Comedie“ a gă
sit ecou în spiritele cele 
mai luminate de pretu
tindeni.

Marele nostru poet 
George Coșbuc s-a sim
țit de timpuriu atras 
spre tălmăcirea poemu
lui dantesc. Pasiunea de 
cărturar l-a îndemnat 
ca, paralel cu traduce
rea, pentru care a învă
țat special limba italia
nă, să încerce să expli
ce o serie de fapte isto
rice menționate în ea. 
Așa s-au născut tra
ducerea „Divinei Co

medii“ — tălmăcită în- 
tr-o frumoasă limbă ro- 
mînească — și „Comen
tariul la „Divina Come
die“, din care primul 
volum a apărut recent în 
Editura pentru literatură.

Plecînd de la studiul 
temeinic al capodoperei 
dantești, de la nume
roasele comentarii pe 
care le-a studiat, Coș- 
buc a sesizat în aceste 
comentarii multe nepo
triviri cronologice care 
făceau imposibilă expli
cația unor fapte istorice 
oglindite de Dante în 
versurile poemului său. 
Argumentele aduse de 
Coșbuc în revizuirea 
acestor nepotriviri vă
desc nu numai perfecta 
informație de care dis
punea traducătorul, ci 
și o ascuțită pătrundere 
a sensului viu al operei. 
Pagini întregi de ana
liză urmăresc să resta
bilească în spirit știin
țific datele poemului. 
Se dezleagă astfel o 
serie de probleme pri
vind epoca și care per
mit identificarea unor- 
persoane cu existență 
istorică reală, semnalate 
în opera lui Dante. 
„Comentariul“ nu este 
lipsit de erori. Dar ele 
sînt mai puțin impor
tante față de metoda 
de cercetare pe care o 
propune Coșbuc, față 
de „cheile“ pe care le 
oferă pentru dezlegarea 
multor probleme pri
vind semnificațiile „Di- 
vinei Comedii“. Coșbuc

în vitrinele librăriilor
• La Editura tineretului a apărut 

romanul lui Mihai Beniuc „Dispa
riția unui om de rind“.

• Dintre volumele de versuri 
originale editate in ultima vreme 
semnalăm : „Cîntece împotriva 
morții“ de Eugen Jebeleanu (Edi
tura tineretului) și „Memoria cu
vintelor“ de Veronica Porumbacu 
(Editura pentru literatură).

• „Ultima noapte“, volum de 
nuvele al scriitorului Huszâr San
dor, a apărut la Editura pentru li
teratură.

• Romanul științifico-fantastic ăl 
lui Sergiu Fărcășan „Atacul cesiu- 
miștilor“ a fost publicat de Editu
ra tineretului.

• La aceeași editură a apărut și 
romanul lui Szâsz Iănos intitulat 
„Primii și ultimii".

• în colecția „Teatru de ama
tori“ Editura pentru literatură a 
publicat piesele „Dansul fetelor“ și 
„Echipajul D. 685“ de M. Davidoglu 
și „Unu ți cu uhu fac, totuși, doi..." 
de V. Birlădeanu.

• O lucrare de istorie literară 
universală „Moraliștii francezi“ de 
Elena Vianu, apărută la Editura 
pentru literatură, cuprinde studii 
referitoare la scriitori și filozofi ca 
Montaigne, Pascal, La Bruyère, Vol
taire, Diderot etc. 

oferă un exemplu al 
felului în care tra
ducătorul trebuie să 
se apropie de înțelesu
rile esențiale ale operei 
pe care vrea s-o tălmă
cească. Este meritul 
cercetătorilor Alexandru 
Duțu și Titus Pîrvu- 
lescu (care au stabilit 
și au tradus textul co
mentariului) de a fi 
subliniat în studiul in
troductiv importanța a- 
cestei lucrări inedite a 
lui G. Coșbuc. Profeso
rul Alexandru Bălăci 
scoate în evidență, în 
prefață, noutatea felu
lui în care Coșbuc cer
cetează textul dantesc, 
atrăgînd atenția citito
rului asupra importan
tului act de cultură pe 
care îl înscrie contri
buția marelui poet ro- 
mîn la înțelegerea uneia 
dintre cele mai de sea
mă opere ale literaturii 
universale.

Publicarea interesan
tului „Comentariu“ la 
„Divina Comedie“ în 
text paralel — italian și 
romîn — după publica
rea „Divinei Comedii“ 
într-o ediție critică, se 
înscrie în șirul de preo
cupări, tot mai stărui
toare în ultimii ani, de 
a valorifica tot ceea ce 
este viu în moștenirea 
literară, și reprezintă o 
importantă contribuție 
romînească la cunoaște
rea uneia dintre capo
doperele literaturii uni
versale.

M. SIMIONESCU

lucia Demetrius: i99primiăwra pe Tîrnave“ voi*
în romanul „Primăvara pe Tîr- 

nave“ consacrat transformărilor 
petrecute în satele patriei noastre 
în anii următori celui de-al Il-lea’ 
război mondial, reîntîlnim preocu
parea statornică a scriitoarei Lucia 
Demetrius pentru tematica actuală.

Noul volum ne prezintă viața 
celor două sate ardelene în care 
este localizată acțiunea romanului, 
cît și unele aspecte din viața ora
șului din apropierea lor, în perioa
da anilor 1946—1949.
.Autoarea urmărește ecoul pe 
care îl aii, principalele evenimente 
ale epocii în viața și în conștiința 
personajelor sale. Parcurgînd filele 
cărții cunoaștem prin cîteva epi
soade semnificative viața de zi cu 
zi a satului, aspecte ale luptei des
fășurate sub conducerea partidului 
pentru înlăturarea urmărilor sece
tei, modul îh care masele țărănești 
participă la lupta forțelor demo
cratice. în cîteva momente reve
latoare este surprinsă atitudinea 
unor personaje reprezentative pen
tru diverse categorii sociale față 
de alegerile din toamna anului 
1946. Sub semnul înfrîngerii ex
ploatatorilor este prezentat în ro
man și evenimentul naționalizării. 
Paginile care îi sînt dedicate rele
vă în același timp entuziasmul și 
forța muncitorimii.

Ultimele capitole ale volumului

O frumoasa ediție bi
bliofilă — prima ediție 
bilingvă romino-franceză 
a Operelor complete ale 
lui Ion Creangă — a fost 
tipărită recent de Editura 
Meridiane. Volumul, cu- 
prinzînd Amintirile și Po
veștile clasicului literaturii 
noastre, a fost editat sub 
îngrijirea acad. George 
Călinescu, care semnează 
studiul introductiv și no
tele volumului.

Ce vom citi în colecțiile: 
de seama“ și „Biblioteca

Tn colecția „Oameni de seamă“ (E- 
ditura tineretului) al cărei prim vo
lum a apărut în anul 195'4, au fost 
editate pînă acum 68 de titluri în
tr-un tiraj de peste un milion de 
exemplare.

Colecția urmărește domenii de acti
vitate foarte diverse. Ea încearcă să fa
miliarizeze masele largi de cititori cu 
viața și opera unor personalități — 
scriitori, muzicieni, oameni de știință 
etc. —- care au avut un rol important 
în istoria culturii universale și romî- 
nesti.

In curînd, cititorul acestei colecții 
va găsi în librării volumul „Eminescu“ 
de Zoe Dumitrescu-Bușulenga. Această 
lucrare se alătură celor menite să în
fățișeze figurile luminoase ale unor oa
meni de seamă ai patriei noastre. în 
anul viitor vor fi publicate printre 
altele volumele : „I. L. Caragiale" de 
I. Roman, „Dr. I. Cantacuzino“ de P.

deschid perspectiva colectivizării, a 
unei, vieți luminoase - pentru țără
nimea muncitoare. în romanul său 
Lucia Demetrius cuprinde o sferă 
largă din viața acelor ani. Apar un 
număr mare de personaje, ale că
ror acțiuni se desfășoară pe mai 
multe planuri. Scriitoarea dovede
ște și de această dată calitățile ar
tei sale literare, vizibile în modul 
în care urmărește evoluția perso
najelor și le. zugrăvește nuanțat, 
expresiv, psihologia.. Una. dintre 
cele mai luminoase -figuri ale 
cărții este - cea--,a , lùi:,';Bokor- 
Gabor, muncitorul comunist, ve
nit în satul său natal ca se
cretar al organizației de partid. 
El este o prezență vie, activă în 
toate acțiunile organizației de 
partid, este un îndrumător atent și 
priceput al țăranilor muncitori pe 
drumul vieții noi. Realizînd un 
portret multilateral al personaju
lui. Lucia Demetrius a scos în evi
dență și calitățile morale ale lui 
Bokor, umanitatea sa, viața sa su
fletească deosebit de intensă. De
sigur că în. volumul următor au
toarea va îmbogăți cu trăsături 
noi chipul acestui comunist.

Un loc important ocupă în ac
țiunea romanului și familia fraților 
Denes. Fiecăruia dintre ei viața îi 
pune în față greutăți pe care se 
străduie să le înlăture. Dai’ în timp

„Oameni 
școlarului?

Tăutu, „Emil'Racoviță“ de Dan Go- 
man, „j. J. Rousseau“ de Di Isac, 
„Nansen“ de A. Talanov, „Paul Lan
gevin“ de I. Ghimeșan etc,

Colecția „Biblioteca școlarului“ din 
aceeași editură, inițiată cu scopul de 
a veni în ajutorul elevilor dornici 
să-și asigure o temeinică instruire li
terară, a fost primită cu interes. Din 
anul 1952 și pînă acum au apărut 238 
de titluri de cărți, într-un tiraj total 
de aproape 6 000 000 exemplare.

în anul viitor, în vitrinele libră
riilor se vor găsi : culegerea „Texte 
de limbă veche“, Anton Pann — 
„Povestea vorbei“, B. P. ’ Hașdeu 
— „Scrieri alese", L Slavici — 
„Mara“, N. D. Cocea — „Pamflete“, 
Marin Preda — „Desfășurarea“ etc. 
Din literatura universală vor apărea : 
Goethe — „Pagini alese“, Maiakov- 
ski — „în gura mare“ etc.

ce Andrăs, Iănos și Géza, c.u toate 
că la început șovăie, se conving 
treptat că. locul lor trebuie să fié 
alături, de comuniști, Istvăn, fără 
a fi un dușman, nu înțelege noile 
vremuri și se rupe de frații . săi. 
Autoarea sugerează faptul că pînă 
la urmă și el va găsi drumul cel 
bun. Prezențe interesante sînt de 
asemenea doctorul Szab6 și învă
țătoarea Maria Ciugulea care, deși 
au evoluții diferite, ajung pe ace
leași poziții înaintate.

Acestea .sînt doar cîteva din,per-, 
sonajele volumului?.- Marea- -lor- di
versitate, cit și numeroasele con
flicte în care sînt antrenate, fac ca 
acțiunea să fie pe alocuri stufoasă. 
Figurile unora dintre eroii cărții 
— soții Asztalos, Tudorică. Benc- 
zel — ar fi fost probabil mai pu
ternic reliefate dacă autoarea i-ar 
fi pus în situația de a acționa mai 
intens, de a participa mai activ la 
momente semnificative, ale luptei 
împotriva reacțiunii.

Prin bogăția faptelor de viață 
prezentate, prin zugrăvirea unor 
destine individuale care redau at
mosfera unei întregi epoci, prin 
calitățile artistice, cel de-al doilea 
volum al romanului „Primăvara 
pe Tîrnave“ este una dintre lucră
rile valoroase apărute în ultimul 
timp.

SORIN MOVILEANU

*

superior —
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Impetuosul avînt al culturii noa
stre socialiste din anii puterii popu
lare cuprinde ca o parte componen
tă, indisolubilă, dezvoltarea puter
nică a învățămîntului superior. Da
torită grijii partidului și guvernu
lui a crescut numărul institutelor 
de învățămînt superior, care au 
astăzi 171 facultăți față de numai 
33 în anul universitar 1938—1939. 
De la an la an, instituțiile de învă
țămînt superior se îmbogățesc cu 
noi secții și grupe de specializare, 
create corespunzător cu cerințele 
construirii socialismului, ale progre
sului științei și tehnicii moderne.

In institutele de învățămînt supe
rior studiază în prezent 112 000 de 
studenți, adică de peste patru ori 
mai mulți decît în 1938. Doar cursu- 
î’ile de zi ale anului I sînt frecven
tate de circa 22 000 de tineri. Stu
denților le sînt create condiții tot 
mai bune de învățătură, de perfec
ționare în profesia aleasă, de viață. 
După cum se știe, în țara noastră 
învățămîntul de toate gradele este 
gratuit. Din bugetul de stat se chel
tuiesc importante fonduri bănești 
pentru lărgirea spațiului de învă
țămînt, dotarea laboratoarelor cu 
aparatură modernă, îmbogățirea 
fondului de cărți și publicații al 
bibliotecilor, amenajarea de cămine 
și cantine. Numai în 1963 s-au alo
cat pentru învățămînt 5,650 mili
arde de lei, cu 532 milioane de lei 
mai mult decît în 1962 ; au fost a- 
menajate circa 40 de laboratoare 
noi. Alte sute de locuri în cămine 
și cantine moderne se adaugă celor 
din anii trecuți, astfel că 62 la sută 
din numărul total al studenților lo
cuiesc în cămine și iau masa la can
tine.

Concepția marxist-leninistă care 
stă la temelia procesului de învăță
mînt din școala noastră superioară 
conferă acesteia un bogat conținut 
de idei. Faptul că tinerele noastre 
cadre de specialiști, formate de în

vățămîntul superior, se achită cu 
cinste de sarcinile ce le revin, atestă 
concludent nivelul științific și ideo
logic ridicat al învățămîntului su
perior, înalta competență a corpu
lui didactic, învățămîntul nostru su
perior are de acum o formă de or
ganizare corespunzătoare, o struc
tură cristalizată.

Partidul și guvernul consideră în
vățămîntul superior ca un organism 
unitar, închegat, în continuă perfec
ționare. în ultimul timp s-au luat 
măsuri pentru îmbunătățirea pla
nurilor și programelor de învăță
mînt, pe baza unor discuții cu spe
cialiștii din învățămînt, industrie, 
agricultură, medicină etc. — formă 
de consultare și schimb larg de opi
nii folosită de partid și guvern și în 
alte domenii de activitate. Nume
roase probleme actuale ale formării 
noilor promoții de specialiști cu pre
gătire superioară au fost multilate
ral analizate la recenta consfătuire 
de lucru organizată de Ministerul 
învățămîntuîui. la care au participat 
rectori, secretari ai comitetelor de 
partid din centrele universitare și 
alte cadre de conducere din învăță
mîntul superior. Ele au fost larg 
dezbătute la un număr de conferin
țe de partid ținute în ultimul timp.

ESENȚIALUL IN ÎNVĂȚĂMÎNT
Actualele planuri și programe de 

învățămînt ghidează, în majoritatea 
lor, activitatea corpului didactic în 
înarmarea studenților cu un sistem 
de cunoștințe complex, oglindesc o 
orientare stăruitoare spre proble
mele fundamentale și capitolele mo
derne ale ■ disciplinelor, reflectă 
străduința de a se evita paralelis
mele și încărcarea studenților cu a- 
mănunte inutile.

Institutele tehnice au planuri de 
învățămînt stabile, cărora li se pot 
aduce îmbunătățiri de amănunt în 
scopul respectării mai stricte a cuan

tumului de ore și examene stabilite 
de minister, al eliminării. situațiilor 
de tranziție. In institutele amintite 
se studiază în prezent noi discipline 
moderne ; cursurile de fizică se pre
dau în anii superiori ; cursurile și 
programele de matematici s-au îm
bunătățit, au fost reduse lucrările 
de proiect la cite două pe semes
tru etc.

Tn lumina indicațiilor cuprinse în 
hotărîrea partidului și guvernului cu 
privire la dezvoltarea și îmbunătăți
rea învățămîntului agricol, s-au 
creat profile adecvate sarcinilor care 
se pun în fața inginerilor agronomi 
și medicilor veterinari în etapa su
perioară în care a intrat agricultu
ra noastră în urma încheierii proce
sului de colectivizare.

Principala caracteristică a noilor 
planuri de învățămînt superior me
dical și farmaceutic , care au fost 
puse parțial în aplicare începînd cu 
acest an universitar și vor intra în 
vigoare integral în anul universitar 
1965—1966, o constituie îmbunătăți
rea pregătirii practice a viitorilor 
medici prin generalizarea externatu
lui în anii IV—VI.

S-au ameliorat și planurile de în
vățămînt ale facultăților de biologie 
din cadrul universităților, prin in
troducerea unor discipline ca : agro- 
fitotehniă, horticultura, zootehnia, 
biologia generală și öcrotireä naturii 
etc. ; programele oglindesc și ele, în 
mai mare măsură, cerințele practicii.

Ö atenție deosebită s-a acordat 
îmbunătățirii studiului, limbii și lite
raturii romîne și al limbilor și lite
raturilor străine. începînd din acest 
an universitar, s-au înființat Facul
tatea de limbă și literatură romînă 
a Universității din București și In
stitutul de limbi și literaturi străine 
de pe lingă această universitate.

îmbunătățirile aduse pînă a- 
cum planurilor și programelor 
de învățămînt reprezintă un impor
tant pas înainte pe calea îmbogățirii 

conținutului învățămîritului superior. 
Folosind vastele posibilități existente 
în fiecare facultate, în fiecare insti
tut, trebuie continuată neslăbit pre
ocuparea pentru a spori succesele 
obținute pe această cale. In prezent, 
oricît de împorrante și complexe ar 
Ii problemele organizatorice, de 
structură, care apar în procesul dez
voltării învățămîntului superior, e- 
forturile principale ale rectoratelor, 
decanatelor și ale ministerului tre
buie concentrate spre ceea ce este 
esențial — îmbunătățirea continuă a 
conținutului procesului instructiv- 
educat.iv, asigurarea dezvoltării lui 
în pas cu progresul științei, tehnicii 
și culturii contemporane, legarea lui 
strînsă de necesitățile construcției 
socialiste, orientarea lui ideologică 
în spiritul învățăturii marxist-leni- 
niste, al politicii partidului nostru.

In acest scop, ministerul, conduce
rile instituțiilor de învățămînt supe
rior sînt chemate să se preocupe mai 
departe de orientarea științifică a 
planurilor și programelor, a biblio
grafiei menite să oglindească în și 
mai mare măsură noile cuceriri ale 
științei și tehnicii contemporane, să 
prezinte în mod multilateral fenome
nele culturale, științifice și tehnice, 
contribuția savanțllor și oamenilor 
de cultură din întreaga lume la dez
voltarea diferitelor ramuri ale știin
ței, aportul poporului nostru la te
zaurul științei și culturii universale.

Perfecționarea planurilor și pro
gramelor e posibilă numai prin an
trenarea largă a corpului didactic, a 
specialiștilor, a cadrelor cu. expe
riență din întreprinderi, ministeue, 
care cunosc cerințele practicii și pot 
contribui prin sugestiile lor la îm
bunătățirea reală a procesului de în
vățămînt. Procedîndu-se astfel, la 
Institutul de petrol, gaze și geologie, 
bunăoară,, s-a stabilit o corela
ție mai rațională între cursuri
și lucrările practice, 
proiect și examene, 
du-și să • continue.

lucrările de 
Propunîn- 

în viitor.
mai intens acțiunea de desconges
tionare și îmbunătățire a cursurilor.
conducerea institutului amintit a
format., din -cele mai competente ca
dre de specialitate, colective de ana
liză. care în activitatea lor vor pune 
accentul nu atît pe analiza unor dis
cipline izolate, ci, mai ales, pe com

plexe de discipline. De exemplu, se 
vor studia cursurile de matematici 
predate la Facultatea de geofizică, 
împreună cu cursurile așa-zis „be
neficiare“. adică acelea care folosesc 
calcule matematice.

Instrumentul cel mai mobil al pre
dării sînt programele de învățămînt. 
Perfecționarea lor depinde în mare 
măsură de conducerile instituțiilor 
de învățămînt superior, de catedrele 
de specialitate ; ele au datoria să a- 
sigure ca programele să reflecte cu
ceririle fundamentale și recente ale 
patrimoniului științei mondiale. De
sigur, receptivitatea la nou nu poa
te duce la includerea în cursuri a 
unor probleme de însemnătate se
cundară, numai pentru că ele re
prezintă o noutate.

Ministerul învățămîntului este 
chemat ca, ținînd seama de cerin
țele actuale, să finalizeze mai grab
nic măsurile întreprinse pentru asi
gurarea unității programelor cursu
rilor de același fel din diferite insti
tute, pentru pregătirea unor pro
grame și'planuri noi la secțiile de 
filozofie ale universităților din 
București, Cluj și Iași, pentru per-, 
fectarea planurilor și programelor 
facultăților de geografie, istorie, fi
lologie.

O contribuție importantă aduc la 
îmbogățirea conținutului școlii noas
tre superioare cursurile si manua
lele. Numai în acest an se tipăresc 
peste 250 titluri noi într-un tiraj de 
peste 300 000 exemplare, adăugîn- 
du-se numeroaselor cursuri și ma
nuale universitare elaborate și. re
editate în ultimii ani. Cu toate a- 
cestea, există rămîneri în urmă 
față de necesități. In sectorul uni
versitar doar jumătate din cursuri 
sînt tipărite sau litografiate ; multe 
discipline nu sînt asigurate cu ma
nuale în învățămîntul pedagogic,’ ar
tistic, la facultățile de arhitectură, la 
secția de tehnologie a construcțiilor 
de mașini, la economia agrară. Mi
nisterul a inițiat o seamă de măsuri 
menite să îmbunătățească activitatea 
editorială, prevăzînd. între altele, a- 
cordarea. unor premii pentru cele 
mai valoroase cursuri tipărite și or
ganizarea unor concursuri ■ pentru 
elaborarea de manuale unice. Desi
gur, sînt măsuri binevenite, dar ele 
vor da roade numai dacă toate ca

drele didactice vor considera drept 
o îndatorire de seamă a lor pre
gătirea pentru tipar a cursuri
lor pe care le susțin. Fără îndoială, 
cursurile nu pot să reprezinte o 
stratificare a tot ce s-a spus în do
meniul respectiv, sau să cuprindă 
„din toate cite ceva“. Munca de ela
borare a noilor manuale și cursuri, 
de îmbunătățire a unora dintre cele 
existente va trebui să satisfacă o ce
rință esențială — anume àceea de a 
asigura viitorilor specialiști pregăti
rea teoretică și practică de bază la 
nivelul actual de dezvoltare al știin
ței, tehnicii și culturii. Un rol impor
tant au în această privință comisiile 
de analiză, chemate să lucreze cu 
exigență sporită, cu un mai înalt 
simț de răspundere.

E firesc pentru cadrele didactice 
să facă o legătură directă între îm
bogățirea conținutului învățămîntu- 
lui superior și eficacitatea orelor 
destinate practicii studenților. Acum, 
după ce ministerul a găsit soluții. în 
genere corespunzătoare, pentru or
ganizarea practicii studenților din 
institutele tehnice, medico-farm-i- 
ceutice etc., soluții care pot fi per
fecționate încă pe baza propunerilor 
cadrelor didactice, atenția poate fi 
îndreptată în mai mare măsură spre 
eficiența stagiiloi’ de practică din 
universități, ținînd seama de prin
cipala menire a acestora — aceea da 
a pregăti profesorii necesari dezvol
tării largi a învățămîntului nostru 
de cultură generală. Din păcate, la 
Universitatea din București și 13 îl- 
tele mai sînt facultăți al căror 
program de practică nu e legat de 
profilul acestora, neavînd un conți
nut pedagogic. Experiența arată că 
și la institutele de artă. Institutul de 
cultură fizică e necesară îmbunătăți
rea și extinderea practicii pedagogi
ce pentru acei studenți care vor de
veni profesori în școlile medii

Merită avute în vedere și studiate, 
totodată, propunerile făcute de une
le cadre didactice cu privire la ri
dicarea calificării învățătorilor și 
profesorilor care predau în școlile 
de 8 ani prin îmbunătățirea activi
tății secțiilor fără frecvență ale in
stitutelor pedagogice, îmbogățirea 
formelor de sprijinire a studiului 
individual al cursanților, prin înfiin

țarea unor centre de consultații și - 
mărirea timpului destinat participă
rii la lecțiile de sinteză și de pregă
tire a examenelor.

STUDIUL ÎNVĂȚĂTURII 
MARXIST-LENINISTE 

IN FACULTĂȚI
_ In munca de pregătire a unor sper 

cialiști cu calificare superioară, mul
tilateral dezvoltați, un rol deosebit 
îl are înarmarea lor cu învățătura 
marxist-leninistă, cu cunoașterea 
politicii Partidului Muncitoresc Ro
mîn. Predarea marxism-leninismului 
în învățămîntul nostru superior 
constituie un sistem unitar, complet.

In scopul îmbunătățirii pe mai de- 
. parte, a predării marxism-leninis
mului în școala noastră superioară, 
ținînd seama și de faptul că în ul
timele clase din învățămîntul' mediu 
(clasele a X-a și a Xl-a) se studiază 
economia politică și bazele marxism- 
leninismului, începînd. cu acest an 
universitar se introduce treptat o 
nouă succesiune a disciplinelor. Stu
diul marxism-leninismului va ■ în
cepe. de regulă, în anul II cu mate
rialismul dialectic și istoric, urmind 
apoi studiu] economiei politice și al 
socialismului științific. Această or
dine corespunde cu logica internă 
care unește cele trei părți constitu
tive ale marxism-leninismului și a- 
sigură în același timp concentrarea 
cursurilor spre problemele specifice 
fiecărei discipline, diferențierea mai 
clară a acestora și evitarea repetă
rilor.

în vederea perfecționării continue 
a pregătirii cadrelor didactice de la 
catedrele de marxism-leninism, au 
fost înființate secții de informare și 
îndrumare metodică care funcțio
nează...PÇ lingă cabinetul orășenesc 
de partid București și cabinetele re
gionale Cluj, Iași și Timișoara.

Aplicarea măsurilor amintite pre
supune, totodată, alcătuirea unor 
programe îmbunătățite și realizarea 
unor noi ediții de manuale, menite 
să asigure ridicarea pe mai departe 
a nivelului predării științelor socia
le în general și îndeosebi a nivelu
lui teoretic al cursului de socialism 
științific, care este, în fond, un curs 
de probleme fundamentale ale po
liticii partidului nostru.

Lecțiile, cursurile, materialele care 
se elaborează trebuie să reflecte cu-
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Sosirea participanțilsr la tea de-a I-a ședință 
a Comitetului Executiv al C.IE.L

j a cursul zilei de luni au sosit în 
Capitală, pentru a lua parte la șe
dința a X-a a Comitetului Executiv 
al Consiliului de Ajutor Economic 
Reciproc, reprezentanții permanenți 
ai țărilor membre în C.A.E.R. : Lî- 
cezar Avramov, secretar al C. C. al 
P. C. Bulgar, membru în Biroul 
Consiliului de Miniștri al R. P. Bul
garia ; Otakar Simunek, membru al 
Prezidiului P. C. Cehoslovac, vice
președinte al guvernului R. S. Ce
hoslovace ; Bruno Leuschner, mem- 
hru al Biroului Politic al C.C. al 
P.S.Ü.G., vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al R. D. Germane, B. 
Dugersuren, membru al C.C. al 
P.P.R.M., vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al R. P. Mongole ; 
Piotr Jaroszewicz, membru al C.C, al 
P.M.U.P., vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al R. P. Polone ; 
Apro Antal, membru al Biroului 
Politic al C. C. al P.M.S.U., vice
președinte al Consiliului de Miniștri 
al R. P. Ungare ; Mihail Leseciko, 
membru ®1 C.C. al P.C.U.S., vice-

președinte al Consiliului - de Mi
niștri al U.R.S.S.

Reprezentanții țărilor participante 
sînt însoțiți de consilieri și experți.

în aceeași zi a sosit Nicolai Fad
deev, secretar al C.A.E.R.

La sosire, participanții au fost în- 
tîmpinați de Alexandru Bîrlădeanu, 
membru supleant al Biroului Poli
tic al C. C. al P.M.R., vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri al R. P. 
Romîne, reprezentant permanent al 
R. P. Romîne în C.A.E.R., D. Simu- 
lescu, membru al C.C. al P.M.R., 
ministrul transporturilor și teleco
municațiilor, Victor Ionescu, mi
nistrul comerțului exterior, Gheor
ghe Cioară, membru supleant 
al C. C. al P.M.R., locțiitor al re
prezentantului permanent al R. P. 
Romîne în C.A.E.R., precum și alte 
persoane oficiale.

Au fost prezenți șefii misiunilor 
diplomatice ale țărilor respective, 
acreditați în R. P. Romînă.

(Agerpres)

Convocarea Comisiei economico-financiare
a Marii Adunări Naționale

Comisia economico-financiară a Marii Adunări Naționale, spre a hi a 
Marii Adunări Naționale a fost con- în studiu proiectai de Lege pentru 
vocată pentru miercuri 18 decembrie aprobarea Bugetului de stat pe anul 
1863, ora 10 dimineața, la sediul 1964.

Semnarea Tratatului de comerț și navigație 
intre R. P. Romă și R. S. Cehoslovacă

La .Ministerul Afacerilor Externe 
avut loc luni semnarea Tratatului

TELEGRAME EXTERNE
_............. ................................................ ............................................. .................... ■ ...................... ..................’-------------- ■■ —. ........................................... .............................................--.........-...........

!

Plenara C. C. al P. C» 
din Izrael

In secția de mașini ofset a întreprinderii poligrafice din Sibiu

a
de comerț și, navigație între Repu
blica Populară Romînă și Repdblica 
Socialistă Cehoslovacă.

Tratatul conține prevederi care 
vor contribui la dezvoltarea pe mai 
departe a colaborării reciproce între 
cele două state prietene și la lărgi
rea relațiilor economice și comer
ciale. Tratatul este supus ratificării 
și intră în vigoare în ziua schimbului 
instrumentelor de ratificare.

Din partea romînă tratatul a fost 
semnat de Gheorghe Pele, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, îar 
din partea cehoslovacă de Jaroslav 
Sykora, ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii. Socia
liste Cehoslovace în R. P. Romînă.

La semnare au fost de față Nico
lae Anghel, adjunct al ministrului 
comerțului exterior, Ion Baicu, ad
junct al ministrului transporturilor 

telecomunicațiilor, precum și

Alois Hloch, adjunct al ministrului 
comerțului exterior din R. S. Ceho
slovacă.

Au fost prezenti funcționari supe
riori din Ministerul Afacerilor Ex
terne, Ministerul Comerțului Exte
rior, Ministerul Transporturilor - și 
Telecomunicațiilor, Ministerul Fi-, 
nanțelor și colaboratori ai Ambasa
dei R. S. Cehoslovace la București.

(Agerpres)

Informații

Numirea noului ambasador 
al R. P. Romîne îu Indonezia

Prin decret al Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne, 
tovarășul Vasile Gîndilă a fost nu
mit în calitate de ambasador extra
ordinar și plenipotențiar al R, P. 
Romîne în Republica Indonezia, în 
locul tovarășului. Pavel Silard, care 
a primit o altă însărcinare.

în sculării - tehnologie modernă, perfecționată

Duminică și luni au avut loc la 
Iași manifestări literare organizate 
de revista „Viața Românească", al 
cărei prim număr a apărut în acest 
oraș în anul 1906. în aula „Mihail 
Eminescu" a Universității ieșene, lu
crători din redacția revistei s-au în
tâlnit duminică dimineață cu cadre 
didactice, din învățămîntul superior 
și mediu și,cu studenți.

Luni,. la Casa tineretului și stu
denților s-a desfășurat o seară de 
poezie. Cuvîntul introductiv a fost 
rostit, de acad. Mihail Ralea, direc
torul revistei „Viața Romînească", 
după care poeți din București și Iași 
au citit din lucrările lor.

★
în zilele de aglomerare, prilejuite 

de vacanța elevilor și sărbătorile de 
iarnă, au fost luate măsuri pentru 
ca garniturile trenurilor care pleacă 
din București să aibă un număr spo
rit de vagoane. Corespunzător cerin
țelor, vor fi puse în circulație tre
nuri și curse de autobuze suplimen
tare. în cadrul aceleiași acțiuni de- 
îmbunătățire a transportului călăto
rilor, autobuzele care circulă pe tra
seele interurbane au 
din timp și echipate 
speciale de încălzire

Piotr Lomako a anunțat că planul 
prevede creșterea venitului național 
cu 16 la sută. Sînt prevăzute fonduri 
pentru sporirea salariului minim la 
40—45 ruble. pe lună. Numărul 
muncitorilor și funcționarilor va 
crește cu aproape 5,5 milioane oa
meni.

In ceea ce privește construcțiile 
de locuințe, raportorul a arătat că. 
în următorii doi ani vor fi constru
ite locuințe cu o suprafață totală de 
155 milioane mp.

Vasili Garbuzov, ministrul finan
țelor al U.R.S.S., a prezentat apoi 
raportul cu privire la proiectul bu
getului pe exercițiul 1964—1965. Pe 
anul 1964 în buget se prevăd la ve
nituri 91,8 miliarde ruble, iar la 
cheltuieli 91,3 miliarde ruble ; pe a- 
nul 1965 la venituri 101,2 miliarde 
ruble și la cheltuieli 100,4 miliarde 
ruble.

Raportorul a declarat că guvernul 
sovietic a considerat posibil să pre
vadă, în bugetul pe exercițiul 1964, 
o reducere a cheltuielilor pentru 
forțele armate ale U.R.S.S. cu 600 
milioane ruble. Aceste cheltuieli se 
stabilesc la suma de 13,3 miliarde 
ruble — 14,6 la sută din totalul 
cheltuielilor, față de 16,1 la sută în 
anul 1963. Fondurile alocate, a ară
tat vorbitorul, vor permite Uniunii 
Sovietice să-și mențină capacitatea 
de apărare la un nivel care să asi-

(Urmare din pag. I-a) chietoare superioare, este necesar 
ca orice material care depășește 
diametrul de 60 mm să fie forjat 
„în cruce“. Din păcate însă, se mai 
întîlnesc cazuri cînd în sculării o 
serie de scule de dimensiuni mari 
se execută monobloc și nu cu dan
tură demontabilă, nu se aplică în 
prealabil forjarea în cruce. Este re
gretabil că și partea de fixare a 
sciilei ' se execută din oțel rapid,

merită mai multă atenție din partea 
colectivelor de întreprinderi. Execu
ția profileloi’ pe mașinile de rectifi
cat cu ax orizontal prezintă o pro
ductivitate și precizie ridicată. Ea 
este aplicată cu succes la mai mul
te sculării — printre care și cea a 
Uzinelor „Metrom“-Brașov. Rectifi
carea profilelor s-a făcut aici cu 
ajutorul unor pietre profilate cu un cînd foarte bine s-ar putea aplica 
dispozitiv special. Această metodă 
dă posibilitate să se execute profi- 
lele cerute la o precizie de ordinul 
micronilor. Ea poate fi aplicată atît 
la execuția ștanțelor, cît și a matri
țelor și a verificatoarelor, avînd 
construcții din segmenți demonta- 
bili. Asemenea construcții sînt prac
tice și în exploatare, căci se pot în
locui numai acele porțiuni din poan- 
son sau matriță care s-au uzat sau 
deteriorat. Date fiind marile ei a- 
vantaje, această metodă poate și 
trebuie să fie introdusă în toate 
sculăriile uzinelor constructoare de 
mașini.

Execuția sculelor așchietoare cu 
dinți demontabili (freze, adîncitoa- 
ie, alezoare etc.), permite, de ase
menea, să se obțină economii de o- 
țel rapid și de muncă, față de 
execuția monobloc. Pentru a avea 
o structură omogenă, proprietăți aș-

sudura cap la cap — care este, din 
acest punct de vedere, deosebit de 
avantajoasă.

O altă problemă care trebuie să 
stea mai mult în atenția colective
lor din sculării este folosirea ma
selor plastice în construcția S.D.V.- 
urilor. La Uzinele constructoare de 
mașini Reșița se aplică cu mult 
succes dentakrilul la fixarea în plăci 
a unor poansoane de ștanțare. în 
felul acesta se simplifică mult pre
lucrarea lăcașurilor, se reduce ma
nopera. destul costisitoare, de a- 
justaj. La Uzinele „Electromotor“ 
Timișoara. „Electroprecizie“ Săcele, 
„Electroaparataj“ și „Electronica“ 
București etc. același material se fo
losește la ghidarea poansoanelor 
ștanțelor, eliminîndu-se astfel ope
rațiile de pe mașina de găurit prin 
coordonate și ajustajul de precizie.

Tn uzine se cere, de asemenea.

mai larg extinsă în anul viitor a- 
plicarea diferitelor metode de creș
tere a durabilității sculelor așchie- 
toare ca . cromajul dur, durificarea 
cu seîntei electrice, revenirea în a- 
buri supraîncălziți, lepuirea tăișuri
lor sculelor cu plăcuțe din carburi 
metalice și altele. în felul acesta se 
poate mări durabilitatea diferitelor 
scule de 1,5—2 ori..

Nu trebuie, de asemenea, scăpa
tă din vedere folosirea, .metodelor, 
de recondiționare a sculelor. Priri- 
tr-o bună organizare a bazei de 
triere a S.D.V.-urilor uzate, s-ar 
putea realiza succese importante în 
micșorarea volumului de execuție a 
sculelor, dispozitivelor și verifica
toarelor, o mai bună gospodărire a 
acestora.

Practica arată că în întreprinderi 
se pot organiza multe alte acțiuni 
menite să contribuie la sporirea și 
perfecționarea producției de S.D.V.- 
uri. Esențial este ca fiecare colectiv 
de întreprindere să fie pe deplin con
știent de marea importanță pe care 
o au sculăriile în pregătirea exem
plară a fabricației, în ridicarea ni
velului tehnic al producției și, ca 
atare. în cadrul măsurilor ce le iau 
în vederea bunei desfășurări a pro
ducției anului viitor, să acorde toa
tă atenția acestui important sector 
— producția de S.D.V.-uri.

fost revizuite 
cu instalații 

interioară.
(Agerpres)

★
întreprinderea, de prospecțiuni și 

laboratoare din cadrul. Comitetului 
geologic organizează între 16 și 19 
decembrie o sesiune tehnico-științi- 
fică. Vor fi prezentate lucrări privi
toare la introducerea și extinderea 
cercetărilor mierostructurale, sedi- 
mentologice și petroctonice, care 
contribuie la creșterea productivité-, 
ții. și realizarea de- ■ economii' în 
prospecțiunile geologice, precum și 
lucrări de stratigrafie, petrografie, 
geofizică, pedologie, geochimie și 
chimie.

Deschiderea sesiunii Sovietului 
Suprem a! II.K.S.S.

Prezentarea rapoartelor cu privire la planul de stat 
și ia proiectul de buget pe anii 1964—1965

MOSCOVA 16 (Agerpres). — Luni
dimineața, în marele Palat al Krem
linului, s-a deschis cea de-a treia se
siune a Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. a celei de-a 6-a legislaturi.

La sesiune participă N. S. Hrușciov 
și alți conducători ai P.C.U.S. și ai 
guvernului sovietic.

Raportul cu privire la planul de 
stat de dezvoltare a economiei na
ționale a U.R.S.S. pe anii 1964—1965 
a fost prezentat de deputatul Piotr 
Lomako, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., președin
tele Comitetului de Stat al Planifi
cării.

în proiectul planului de stat se 
prevede că în următorii doi ani 
producția industrială va crește cu 
17,5 la sută. Planul septenal de dez
voltare a industriei va fi îndeplinit 
înainte de termen.

Ritmurile de creștere a producției 
mijloacelor de producție și a bunu
rilor de consum se vor apropia. In 
decurs de doi ani, volumul produc
ției grupei „A“ va crește cu 18,6 la 
sută, iar al grupei „B“ cu 14,5 la 
sută. Vor avea loc deplasări progre
sive substanțiale în structura pro
ducției industriale. Producția in
dustriei chimice va crește cu 36 la 
sută, a industriei prelucrătoare de 
țiței cu 29 la sută, a hîrtiei și celu
lozei cu 26 la sută, extracția și pro
ducția de gaze cu 40 la sută, pro
ducția de energie electrică cu 23 la 
sută. în 1965 în U.R.S.S. vor fi puse jecuntatea de, neclintit a pa-
în funcțiune 12 termocentrale cu o ~
putere de un milion și peste un mi
lion kW fiecare.

Raportorul a arătat, în continuare, 
că se prevede ca volumul global al 
producției cerealiere să fie în anul
1964 de 10,2 miliarde puduri, iar în
1965 de 10,6 miliarde puduri. In anul 
1964, agricultura va primi aproxi
mativ 22 milioane tone îngrășăminte 
minerale, iar în cursul anului 1965 
— peste 30 milioane tone.

în industria ușoară și alimentară 
se vor investi de 1,5 ori mai multe 
mijloace decît în ultimii doi ani.

Caracterizînd perspectivele ridi
cării bunăstării poporului sovietic.

triei și a întregului lagăr socialist.
Ministrul finanțelor al U.R.S.S. a 

arătat, în continuare, că alocările 
pentru economia națională sînt pre
văzute pe exercițiul 1964 în sumă de 
38,7 miliarde ruble — cu 4 la sută 
mai mult décît în acest an.

Raportorul a făcut cunoscut că bu
getul pe exercițiul 1964 prevede alo
cări pentru măsuri social-culturale 
în sumă de 32,7 miliarde ruble, iar 
în 1965 în sumă de 34,5 miliarde 
ruble.

După prezentarea rapoartelor și a 
corapoartelor comisiilor 
economice au început 
pe marginea lor.

bugetare și 
dezbaterile

0. II. A.

TEL AVIV 14 (Agerpres). — La 
Tel Aviv a avut loc o plenară a C.C. 
al Partidului Comunist din Izrael. 
Plenara a ascultat raportul prezen
tat de S. Mikunis, secretarul gene
ral al P.C. din Izrael, „Cu privire 
la situația politică din țară“ și a 
adoptat o serie de rezoluții.

Proteste în Maroc 
împotriva arestării unor 
conducători ai P. C. M.

RABAT 16 (Agerpres). — Ziarul 
„Nation Africaine“ relatează că con
ducătorii Partidului Comunist din 
Mar»c, Ali Yata, Abdelslam Burqia 
și Abdallah Layachi, arestați de că
tre autorități, au compărut în fața 
judecătorului de instrucție al Tri
bunalului militar din Rabat.

Ziarul „Al Mukafih“ a publicat 
în legătură cu aceasta numeroasa 
declarații ale colectivelor de munci
tori, țărani, tineret, în care se cere 
punerea imediată în libertàte a con
ducătorilor Partidului Comunist din 
Maroc.

Protestăm energic împotriva ares
tării conducătorilor comuniștilor 
marocani care și-au consacrat viata 
luptei pentru 
nală, scrie un grup de patrioți din 
orașul Tetuan. Ei s-au pronunțat în
totdeauna în apărarea revendicărilor, 
muncitorilor, țăranilor și ale tuturor 
oamenilor muncii, pentru democra
ție și pace.

în articolul său de fond ziarul 
„Al Mukafih“ subliniază că activita
tea comuniștilor marocani s-a carac
terizat întotdeauna prin apărarea in
tereselor supreme ale patriei, a su
veranității ei a independentei de- ■ 
pline și adevărate a țării în toate 
domeniile, a unității și integrității 
ei teritoriale.

independenta națio-

Declarația Ministerului Afacerilor 

Externe al R. P. D. Coreene

Kotănri ale Comisiei economice și sociale a
NIAMEY 16 (Agerpres). — Parti

cipanții la prima sesiune ordinară a 
Comisiei economice și sociale a Or
ganizației Unității Africane, care 
și-a încheiat lucrările la Niamey 
(capitala Nigerului), au adoptat mai 
multe rezoluții asupra problemelor 
dezbătute. Unele dintre aceste re- și organizarea unor tîrguri și expo- 
zoluții definesc sarcinile cornișiei ,și ziții • africane. Rezoluțiile definesc 
relațiile ei cu Gomiisia economică a totodată poziția pe care țările afri- 
O.N.U. pentru Africa. Potrivit rezo
luțiilor, Comisia urmează să studie
ze problema constituirii unei bănci comerț și dezvoltare.

politicii fi-centrale și coordonării 
nanciare a statelor africane, pentru 
a elibera treptat monedele africane 
de orice dependență față de străi
nătate. A fost hotărîtă, de asemenea, 
crearea unui fond comun de stabi
lizare a prețurilor materiilor prime

cane se vor situa la viitoarea con
ferință mondială a O.N.U. pentru

PHENIAN 16 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvînt al Ministerului 
Afacerilor Externe al Republicii 
Populare Democrate Coreene, anun
ță agenția Centrală Telegrafică Co
reeană. a dat publicității o declara
ție în care califică drept ilegală și 
contravenind intereselor și voinței 
poporului coreean rezoluția adopta
tă de Adunarea Generală a O.N.U. 
în problemă coreeană. Declarația 
subliniază necesitatea retragerii tru
pelor străine din Coreea de Sud si 
crearea condițiilor pentru unificarea 
pașnică a Coreei. Unificarea, arată 
declarația, este o chestiune internă 
a poporului coreean și nici o pu
tere străină nu are competența de 
a se amesteca în această problemă.

„Un rezultat norocos 
pentru echipa Franței“

noașterea aprofundată a operelor 
marxism-leninismului și a documen
telor partidului nostru. Totodată, 
este necesar ca cei care predau 
marxism-leninismul să fie la curent 
cu teoriile adversarilor noștri ideo
logici pe care să le combată cît mai 
convingător, argumentat.

Ministerul studiază în prezent po
sibilitățile de legare tot mai strînsă 
a predării științelor sociale de spe
cificul institutelor. în această pri
vință merită să fie examinate su
gestiile unor cadre didactice pri
vind predarea Ia politehnică a so
cialismului științific în anul III.

Ridicarea calității predării mar- 
xism-leninismului presupune și îm
bunătățirea conținutului predării 
în secțiile de filozofie și facul
tățile Institutului, de științe eco
nomice, După unele păreri, este 
indicată o mai temeinică analiză a 
profilului secțiilor de filozofie și 
stabilirea unor grupe de specializa
re. Experiența arată că planurile de 
învățămînt ale acestora trebuie să 
aci rde un spațiu mai amplu predă
rii științelor naturii, ale căror cuce
riri înarmează pe absolvenți în com
baterea de pe poziții înaintate a fi
lozofiei și sociologiei burgheze con
temporane.

Ar duce la bune rezultate și a- 
p licăr ea propunerilor privind lichi
darea unor paralelisme existente în 
predarea marxism-leninismului și a 
altor științe sociale în Institutul de 
științe ■ economice. Merită studiate 
totodată sugestiile privitoare la per
fecționarea predării științelor econo
mice în strînsă legătură cu nevoile 
economiei naționale, folosirea mai 
largă a aparatului matematic în pre
darea disciplinelor economice, la o 
mai judicioasă și mai eficientă îmbi
nare a studiului teoretic cu viața, 
între altele prin participarea mai di
rectă a studenților, în special din 
anii mai mari, la activitatea econo
mică a întreprinderilor industriale 
și a unităților agricole socialiste.
ACTIVITATEA DE CERCETARE

ȘI PERFECTIONAREA 
PREGĂTIRII ȘTIINȚIFICE 

A CADRELOR UNIVERSITARE
Valoarea unei școli depinde de 

înalta pregătire științifică, politică și 
pedagogică a membrilor corpului său 
didactic, de chibzuita organizare a

procesului de învățămînt, de grija 
cu care sînt aleși cei cărora li se în
credințează misiunea de cea mai mare 
răspundere de a forma noile genera
ții de intelectuali. Pînă în prezent 
aproape 1 000 de specialiști au obți
nut titlul de candidat în științe. Mă
surile pe care le studiază Ministerul 
învățămîntului în vederea perfecțio
nării sistemului de pregătire științi
fică a cadrelor de specialiști urmă
resc ridicarea la un nivel și mai 
înalt a activității didactice și științi
fice a cadrelor .universitare.

în instituțiile de învățămînt supe
rior lucrează un mare număr de va
loroși oameni de știință și cultură, 
care, pe lîngă munca la catedră, 
desfășoară o activitate de cercetare 
științifică^ Conducerile institutelor 
și facultăților, consiliile științifice 
sînt chemate să manifeste tot 
mai multă grijă față de orientarea 
muncii de cercetare științifică spre 
problemele fundamentale ale econo
miei și culturii din patria noastră. 
Activitatea de cercetare științifică a . 
cadrelor didactice trebuie să fie ast
fel călăuzită îneît. să contribuie la 
aprofundarea celor mai moderne ra
muri ale științei. Este nevoie să spo
rească numărul temelor realizate pe 
bază de contracte cu întreprinderile 
industriale. Eficacitatea muncii de 
cercetare științifică a cadrelor di
dactice crește prin crearea unor 
colective mai largi care concen
trează forțele specialiștilor din difér. 
rite domenii spre abordarea unor 
probleme majore. Este pe deplin în
temeiată opinia acelor cadre didac
tice care consideră că în publica
țiile universitare. în revistele științi
fice trebuie să-și găsească loc numai 

. acele lucrări care au într-âdevăr 
un bogat conținut științific și ideo
logic și reprezintă o contribuție 
științifică sau tehnică originală-

REZULTATE TOT MAI BUNE 
LA ÎNVĂȚĂTURA

studenților au obținut rezultate bune 
la învățătură. Conducerile institu
telor și facultăților,. organizațiile de 
partid și U.T.M. au datoria să se 
ocupe cu toată atenția de luarea 
unor măsuri complexe pentru spo
rirea ajutorului acordat studenților, 
dezvoltarea simțului lor de răspun
dere față de principala îndatorire 
— învățătura, — întărirea disci
plinei astfel îneît, fără a se diminua 
exigența, să se reducă numărul 
acelor studenți care obțin note la 
limită sau nu promovează. în ve
derea obținerii unor noi succese în 
pregătirea studenților este necesar 
să se intensifice munca educativă în 
rîndurile acestora, combătîndu-se 
atitudinile înapoiate față de învă
țătură, față de disciplina universi
tară.

Formarea tinerilor specialiști este 
un proces complex, la. care contri
buie atît cadrele didactice, cît și or
ganizațiile de partid și de U.T.M. 
Organizațiile de partid din institu
țiile de învățămînt superior au un 
important rol inițiator, mobilizator, 
educator. Munca lor politică, orga
nizatorică trebuie să fie subordonată 
necesităților procesului instructiv- 
educativ, fără a se suprapune cu 
activitatea conducerilor din institu
te. La rîndul lor, organizațiile U.T.M. 
și Asociațiile studenților au datoria 
să analizeze cauzele care determină 
obținerea de rezultate nesatisfăcă- 
toare de către unii studenți, să con
tribuie la intensificarea muncii po
litice pentru îmbunătățirea frecven
ței la cursuri, seminarii, la îndepli
nirea. exemplară de către studenți ..a. 
obligațiilor ce te revin.

Activitatea competentă' și iniția
tiva membrilor corpului didactic 
îmbunătățirea în continuare a con
ținutului cursurilor, 
programelor va asigura
tnlui superior din țara noastră 
continui tot mai bogat, 
zător cerințelor înalte puse în fața 
sa de partid și guvern.

FLORICA DINULESCU !
AL. POPESCU 1

Activitatea rodnică a cadrelor 
dactice. îmbogățirea conținutului 
vățămîntului superior sînt reflectate 
în gradul tot mai înalt al ore.gălirii 
tineretului studențesc. în anul u- 
niversitar 1962—1263

di-
in-

în anul
majoritatea

manualelor, ; 
învățăm în- I 

•.in 
cores pup- ■

Campionatul republican de
Aseară, în runda a I5-a a campio

natului republican masculin de șah, 
au fost înregistrate următoarele re
zultate : Șuteu — Soos 1—0 ; Ghițes- 
cu — Reicher 1—0 ; Ciocîltea — 
Nacu 1—0 ; Vaisman — Pavlov 0—1. 
S-au terminat remiză partidele : 
Troianescu — Radovici, Nacht — Mi- 
titelji și Szabo — Neamțu. Au fost 
întrerupte partidele Botez — Gun- 
sberger, Șutiman — Stanciu și Ale- 
xan’drescu — Partoș. în clasament 
conduce Ghițescu cu 11 puncte, ur
mat de Ciocîltea — 10,5 puncte. Ra
dovici — 10 puncte, Pavlov — 9

șah
puncte, Stanciu — 8 
Partidele din runda 
desfășura astăzi.

(1) puncte etc. 
a 16-a se vor 

(Agerpres)PARIS (prin telefon). — Excelen- prezența Șt loviturile de picior 
fundașului Penciu. Dar în afara a- 

■cestor puncte clasice de forță, am 
văzut un joc degajat al trei-sfertu- 
rilor și, în particular, a aripei Rah- 
topol-Ciobănel".

Sub titlul „15-le Franței smulge 
un meci nul în fața echipei Romî- 
niei", L’Humanité scrie : „îi cunoaș
tem pe romîni bine pregătiți fizic, 
cu o linie de atac remarcabilă. A- 
ceste calități au fost demonstrate 
din nou. Selecționata Franței, alcă
tuită din jucători de club foarte 
buni, a fost însă limitată ca posibili
tăți într-un meci internațional“.

„Noi ne descurcăm bine cu sco
țienii, i-am învins chiar și pe en

glezi — relatea
ză corespondentul 
ziarului „Le Figa
ro“ — totuși nu 
putem confirma în 
fața românilor. Sti
lul lor de joc nu 
ține numai de o 

condiție fizică impecabilă Este vor
ba mai ales de o perfectă cunoaștere 
a jocului de rugbi“.

Sub titlul : „La Toulouse francezii 
au trecut pe lîngă umilință (6—6) în 
fața românilor activi și bine pregă
tiți, ,,L’Aurore“ subliniază: „Hotărît, 
rugbiștii romîni posedă un secret 
pentru a încurca echipa Franței. Și 
aceasta durează din 1958, data ulti
mei victorii a francezilor...“. Redac
torul aceluiași ziar explică în
să și care este „secretul" românilor: 
Ei posedă toate atuurile : o condiție 

fizică excepțională, mari posibilități 
atletice, sînt serioși și luptă cu con
vingere, fără să se lase impresionați 
câtuși de puțin“

Că rugbiștii francezi au obținut 
dum.inică la Toulouse un rezulta), 
nesperat față de desfășurarea jocului 
o menționează și ziarul „Sud-Ouest". 
care, 
gină. spune ■ „Numai cu cîteva mi
nute 
tinut 
jos 
meci nul tras de păr... Ritmul infer
nal al românilor..a produs mari greu
tăți francezilor" Semnificativ este, 
totodată, comentariul crainicului 
televiziunii franceze care a spus la 
un moment dat : „Deși rugbiștii ro
mâni poartă- tricouri albe, ele repre
zintă o pată neagră pentru rugbiul 
francez".

ale
ta comportare a rugbiștilor romîni 
în meciul de la Toulouse cu națio
nala Franței este comentată pe larg 
de ziarele franceze apărute luni.. Re
portajele asupra meciului mențio
nează frumusețea jocului prestat de 
romîni, tenacitatea și dîrzenia mani
festate de aceștia în tot timpul par
tidei. , .

într-un titlu pe 8 coloane^iarul 
„La Depeche du Midi", arată că rug
biștii francezi au realizat un „Meci 
nul norocos“. Victoria trebuia să re
vină în mod normal celor 15 rug- 
biști romîni.

Semnatarul cronicii din ziarul a- ■ 
mintit scrie, printre altele : „France
zii au avut mult____________
noroc reușind să 
scape astfel. In 
realitate, Romînia 
conducea cu 6—3 
cu cinci minute 
înainte de sfîrșit și 
numai un sprint 
victorios al lui Dupuy i-a salvat pe 
francezi de la înfrîngere. Era prima 
minge de atac pe care o primea ju
cătorul din Tarbes. Dacă vom preci
za.însă că el a controlat balonul cu 
multă dificultate, după ce a comis o 
greșeală pe care arbitrul gâtez Wal
ters n-a văzut-o din fericire, toată 
lumea va înțelege că meciul nul ne 
este favorabil. Pe de ajtă parte, ju
cătorul din linia a 3-a romînă, Mora- 
ru, tot timpul desprins din grămadă 
în repriza a II-a, a încercat în mi
nutul 78 o lovitură de picior căzută 
care a fost respinsă de stîlpul drept 
După acest meci disputat pe un frig 
glacial, pe un teren pe jumătate ân 
ghețat, românii aveau m-otive silfici- 
ente pentru a spune că rataseră de 
puțin victoria".

în „L’Equipe“, Denis Lalanne ara
tă: „încă odată, la fluierul final,-, ro-- 
mîniiaufost cei care au ridicat bra
țele, iar francezii cei care au plecai 
capul“. Același redactor, apreciază 
că trebuie adresat un bravo „acestor 
romîni care, împotriva vîntului și a 
furtunii și a unor acțiuni dure. chiar 
loviri (N.R. — Lira l-a lovit pe lor- 
dăchescu în mm. 17 de joc), au ținut 
în șah 15-le francez pentru a 4-ă 
oară consecutiv“. iar în analiza jo
cului se arată următoarele ■ ..La 
echipa Romîniei s-a remarcat ca de 
obicei o impecabilă apărare de an
samblu, bune regrupări ale i'haintă- 

; șilor săi la punctele nevralgice, o 
I excelentă priză a balonului la tușe 
; prin Demian, munco polivalentă a 
1 căpitanului acesteia, Viorel Moraru,

Presa franceză 
despre excelenta comportare 

a rugbiștîlor romîni 
la Toulouse

intr-un titlu pe o întreagă pa-

înainte de sfîrșit. Dupuy a ob- 
încercarea salvatoare". Iar mai 
cu literă de o șchioapă : „Un

T. VORN1CU

TEATRE Teatrul de Operă șl Balet 
al R. P. Romîne : Bal mascat — (orele 
19,30). Teatrul de stat, de operetă ; An
ton Pann, sau povestea vorbei — (orele
19.30) . Teatrul National „I L. Caragiale“ 
(Sala Comedia) : Vizita bâtrînei doamne
— (orele 19,30) ; (Sala Studio) : Nora — 
(orele 19.30) Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
tandra" (bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : 
Comedia erorilor - (orele 19,30) Teatrul 
„C. I. Nottara" (Sala Magheru) ; Peer 
Gynt - (orele 19,30) ; (Sala Studio) : 
Casa cu două intrări — (orele 20). Tea
trul de Comedie : Umbra — (orele 19,30). 
Teatrul pentru tineret și copii (Sala C. 
Miile) : Ocolul pămîntului în 80 de zile
— (orele 20) ; (la sala din str. Eremia 
Grlgorescu, fost cinema „V, Alecsan- 
drl“) : Nota 2 la aritmetică — (orele
9.30) . Teatrul satiric muzical „C. Tăna- 
se” (Sala Savoy) : Pagini alese din Re
vista de altădată — (orele 20). Ansam
blul de cîntece și dansuri al C.C.S. : 
Zboară, cîntec drag — (orele 20). Teatrul 
Țăndărică (Sala Academiei) : Năzbîtiile 
lui Țăndărică - (orele 16). Circul de 
stat ; Aventurile lui Don Quijote în a- 
renă — (orele 20)

CINEMATOGRAFE : Judecata nebuni
lor (film pentru ecran panoramic) ; Pa- 
tlțla (9,30; 12,15; 15. 18: 21). Cavalerul Par- 
dăillan — cinemascop : Republica (9; 11: 
13; 15; 17? 19; 21). București (10; 12; 14; 
16; 18; 20). Excelsioi (10; 12: 14; 16; 18; 
20), Feroviar (9- 11; 13. 15; 17; 19; 21) 
Primul reportaj — cinemascop . Carpați 
(10; 12; 14: 16: 18.15; 20,30), Festival (10; 

.12; 15; 17; . 19; 21). Grtvița (10; 12,15: 16; 
18; 20). Agatha, lasă-te de crime ! : Ca
pitol (9; 11; 13; 15; 17,15; 19.30; 21 30). Mio. 
rița (9, 11; 13: 15, 17; 19; 21). Melodia 
(10; 12.15; 17; 19; 21), Flamura (10: 12; 
14; 16;' 18.15; 20,30). . Tudor — -cinema
scop (ambele serii) • Tineretului (9 45; 
13,15; 16.45; 20). Lumina (9;1' 12,15. 15.30; 
19). Giulești (9.30, 12,45: 16.45.-20). Tornis 
(9.30, 13; 16.30; 20). Aurora (10. 13.30; 17;
20.30) " ' - - - • ... .
12,15: 
(16: 18.15: 
19; 21) Legea e lege : 
14; 16; ----- -----
Union ... . 
pentru copii (orele 10), 
navă : ~ ' .7 . ' ......... .
Un ciclu de filme documentare : 
puri Noi (de la orele 10—21 în continua
re). Ultimul meu tango : înfrățirea în
tre popoare (13.45; 16: 10.15; 20,30). Ro
semarie : Cultural (11; 15; 17; 19; 21).

Ucigașul și fata :
14,30; 16 30: 18,30: 

30.30). Modern (10;
:.ZaZ- z -.z„- : C_.
18.15 20130). Valsul

(15. 17; 19. 21). Program tie filme 
dispărut o 

Doina (11,30; 13,45; 16: 18,15. 20,30).
Tim

Victoria (10; 
20,30) B’izești 

12; 15; 17; 
Central (10: 12: 

nemuritor :

Meciul Heal Madrid — 
Dinamo București 

va fi transmis ia radio
După cum s-a mai anunțat- 

miercuri seara va avea loc la Ma
drid meciul retur dintre echipele 
de fotbal Real Madrid și Dinamo 
București din cadrai „Cupei cam
pionilor europeni".

Partida va fi transmisă în între
gime de posturile noastre de radio 
începînd din jurul orei 21,30 (ora 
Bucureștiului). Transmisia se va 
face pe programul I.

Trei zile (lupă nemurire : Dacia (9.30; 
11; 13: 15; 17. 19, 21), Arta (15. 17. 19; 
21). La vîrsta dragostei : Cringași (16; 
18.15; 20.30). Carmen de la Bouda Bu- 
cegi (10; 12.15; . 16: 18 15; 20.30). De la A- 
penini la Auzi — cinemascop . Unirea 
(15; 17, 19; 21). Pompierul atomic : Fla
căra (14,30; 16.30, 10,30. 20.30) Electra : 
Vitan (14.15: 16,30; 18.45; 21). Elena din 
Troia — cinemascop . Munca (14. 16.15; 
18,30; 20,45) La răspintie : Populai (16; 
18.15; 20.30). Vară și fum — cinemascop : 
Moșilor (15.30: 18, 20,30). Mi-am cumpă
rat un tată — cinemascop . Cosmos (16: 
18; 20) Trei plus două - cinemascop : 
Viitorul (16, 18,15; 20.30) Manieliicul :
Colentina (14.30; 16.30. 18,30. 20.30) Uci
gașul plătit — cinemascop ; Volga (10: 
1": • • 
ca — cinemascop

Luceafărul (15: 17 10, 21). Codin 
greșul (15,30; 18; 20,15) ~
tură ; Lira (15: 17; 19; 20.45) 
morții : Drumul Sării (16; 
lia • Pacea (16, 10. 20) 
Ferentari (16: 18.15; —. 
frații săi (ambele serii) ; 
18; 20.45).

TELEVIZIUNE - Orele 18,30 =_ Uni
versitatea tehnică la televiziune • .Zidării 
de materiale eficiente de Ing Orest 
Tcaciuc 19,00 - Jurnalul televiziunii. 
19.10 - Pentru copii • .Tac si Pac pe 
strada Catalogului'. 19.30 - Șah 19.45 — 
Emisiunea de ștlintă : .rluzH- în timpul ■■ 
zborului". 20.05 - Vitrina literară 21 05
— Filmul : ..Trei ore de drum“ 21.35 — 
Artiști amatori în- studio în încheiere
— Buletin de știri și buletin meteorolo
gic.

18,30. 20.30) _ : V '
12; 14;’10,15: 18,30: 20.45). Cînd vine pisi- 

..-----. _ Fiorêasca (16: 18.15;
20,30). Misterele Parisului - cinemascop : 
"------ - ........... .......................Ț:"_i Pro-

Frumoasa aven- 
l'axiu) 

18; 20) Came- 
Marile speranțe : 

20.30). R0C<-0 și'
; Cotioceni (15:

CUM VA FI VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de ÎS, 

19 și .20 decembrie ac In țară ; Vremea 
se menține umedă.’ cu 'cerul mal mult 
acoperit Vor cădea precipitații sub for
mă de ploaie și ninsoare Vintul va su
fla potrivit din sectorul vestic Tempe
ratura . staționară la început. apoi în 
scădere Minimele vor fi cuprinse între ' 
minus 0 și plus 2 grade tar maximele 
intre minus 3 și plus 7 grade. în Bucu
rești : vreme umedă, cu cerul mai mult 
acoperit. Vor cădea precipitații sub for
mă de ploaie la început, apoi lapoviță 
și ninsoare. Vînt potrivit. Temperatura 
staționară la început, apoi în scădere.
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NEW YORK 16 (Agerpres). — 
Consiliul de Securitate, întrunit în 
dimineața zilei de 16 decembrie, a 
recomandat Adunării Generale a 
O.N.U. să primească în calitate de

încheierea conferinței „Pentru o lume
fără războaie“

NEW YORK 16 (A- 
gerpres). — La New 
York a luat sfîrșit 
conferința „Pentru o 
lume fără războaie“, 
la care au participat 
reprezentanți din par
tea a peste 100 de di
ferite organizații ob
ștești, religioase, sin
dicale, de femei etc. 
Conferința, care a du
rat trei zile, a elaborat

recomandări în ce pri
vește scopurile și noile 
inițiative în lupta 
pentru dezarmare, 
pentru destinderea în
cordării internaționale 
și lărgirea relațiilor 
economice și culturale 
cu țările socialiste.

în documentele con
ferinței se subliniază 
că organizațiile parti

Omanul luptă pentru independență

struguri, citrice.

Comitetul de tutelă al O.N.U. a a- 
doptat, zilele trecute, hotărîrea de 
a se crea un Comitet special care 
să examineze problema Omanului, 
unde s-a creat o situație încordată 
ca urmare a refuzului Angliei de 
a-și retrage trupele care luptă pen
tru sultanul din Mascat. După cum 
se știe, la începutul actualei sesiuni 
a Adunării Generale, 13 țări din 
Africa și Asia, printr-o scrisoare a- 
dresată secretarului general al 
O.N.U., U Thant, au cerut ca situa
ția din Oman să fie inclusă pe or
dinea de zi.

Omanul este un stat arab situat 
în sud-estul Peninsulei Arabe. El 
este condus de un imam, care este 
șeful religios și civil ai statului. Su
prafața Omanului este de 212 000 
km p iar populația de circa 550 000 
de locuitori. Populația se îndeletni
cește cu agricultura, posibilă numai 
în condițiile de irigație pentru care 
se folosesc, ca si 
cu secole în urmă, 
puțurile și canale
le subterane. Prin
cipala cultură este 
curmalul. Se mai 
cultivă piersici,
Industria este reprezentată prin pro
ducția meșteșugărească, pielărie, 
textile, obiecte de uz casnic și de 
podoabă din aur și argint. în țară 
domină încă r<teții feudale, pe a- 
locuri menținîndâ âc rămășițe ale 
orînduirii gentilice.

Pînă la începutul secolului XX 
sultanul din Mascat stăpînea între
gul teritoriu arătat mai sus. In urma 
luptei de eliberare începute de tri
burile arabe din regiunile interioa
re ale țării s-a format imamatul 
Omanului. încercările sultanului din 
Mascat de a înăbuși această luptă, 
cu tot sprijinul străin, au rămas za
darnice. în 1920, sultanul a fost ne
voit să recunoască independența 
noului stat, sub stăpînirea sa rămî- 
nînd numai orașul Mascat, cu circa 
5 500 de locuitori și o porțiune a re
giunilor învecinate.

în 1951, sultanul Mascatului a 
semnat un tratat, în baza căruia 
țara a devenit un protectorat brita
nic, în timp ce imamatul Omanului 
și-a păstrat independența.

Datorită poziției sale strategice — 
controlînd ieșirea din Golful Per
sic pe unde trec anual 150 de mi
lioane de tone de petrol provenite 
din Irak, Kuweit, Iran, Arabia Sau- 
dită — cît și marilor zăcăminte de 
petrol descoperite, Omanul a deve
nit o țintă a monopolurilor străine.

Intereselor acestor monopoluri le 
servește, de fapt, agresiunea dez
lănțuită de sultanul din Mascat, în 
toamna anului 1955. Această opera
țiune a fost pregătită cu doi ani 
înainte cînd a început construirea de 
tabere militare fortificate și depozi
te de muniții și carburanți în loca
litatea Fildj al Kabail.

Slab echipate, triburile omaneze 
n-au putut face față tancurilor și 
armamentelor moderne. Trupele a-

Comentariul zilei

Cereri pentru naționalizarea 
petrolului araD

BEIRUT 16 (Agerpres). — Intr-un 
articol publicat de cotidianul liba
nez „Al Anouar“ Abdallah Tariki, 
fost ministru al petrolului al Ara- 
biei Saudite. se pronunță din nou 
pentru naționalizarea petrolului din 
țările arabe. Țările arabe și Iranul, 
scrie Abdallah Tariki, dispun de 70 
la sută din rezervele de petrol cu
noscute astăzi, adică aproape 500 
miliarde de barili (un baril echiva
lent cu 158,984 litri), iar cea mai 
mare parte a producției de petrol 
este îndreptată spre rafinării aflate 
în regiuni din afara țărilor producă
toare. Tariki subliniază că în acest 
fel țările producătoare sînt lipsite 
de principalul factor în negocierile 
cu țările consumatoare. ..Acestea din 
urmă, scrie el. sînt în măsură, da
torită industriei de rafinare a pe
trolului. să exercite o puternică pre
siune asupra țărilor producătoare și 
să exploateze bogățiile lor naturale 
în scopuri economice și chiar poli
tice. Pierderile pe care țările arabe 
le-au avut de suferit de la scăde
rea preturilor din 1959 pînă astăzi 
se cifrează la 1,75 miliarde dolari“. 
Tariki subliniază în încheiere că 
„numai naționalizarea petrolului lor 
va putea asigura țărilor producă
toare independenta și demnitatea“.

-■ — ........ ....... »... 

membri ai O.N.U. tinerele state 
frîcane Zanzibar și Kenya.

în aceeași zi, Adunarea Generală 
a votat primirea celor două state în 
Organizația Națiunilor Unite.

cipante pot și trebuie 
să aibă un rol impor
tant în crearea unei 
atmosfere necesare în
făptuirii unor măsuri 
concrete în folosul pă
cii, în combaterea con
cepțiilor potrivit că
rora cetățenii de.rînd 
n-ar putea face nimic 
pentru preîntîmpina- 
rea războiului.

gresoare au ocupat capitala țării — 
Nizwa și alte orașe. Unitățile oma
neze s-au retras în munți și în de
șert, ducînd un război de partizani.

Această mișcare s-a intensificat 
din 1957 cînd în țară a izbucnit o 
răscoală împotriva căreia au fost 
folosite trupele străine. De atunci 
încercările de „pacificare“ au conti
nuat, dar fără succes. Triburile no
made din Oman, slab înarmate, con
tinuă lupta de eliberare. Recent, o 
delegație a Frontului de eliberare din 
Oman, condusă de imamul Galeb Ben 
Ali, a întreprins o călătorie prin mai 
multe țări din nordul Africii și 
Orientul Arab, cu scopul de a ob
ține sprijinul conducătorilor acestor 
state pentru lupta poporului oma- 
nez ce dorește să înlăture domina
ția străină. într-un interviu acordat 
de imamul Galeb Ben Aii se arată 
c.ă,„ aProPierea capitalei și a loca
lității Bahl, au avut loc operațiuni 

_  ale partizanilor, 
„în mod practic, a 

; declarat imamul, 
au fost paralizate 

_  exploatările petro
lifere“. El a spus, 

de asemenea, că a fost adresată o 
scrisoare secretarului
O.N.U. și tuturor statelor membre ale 
O.N.U., în care se atrage atenția asu
pra consecințelor aducerii în țară a 
noi contingente de trupe colonia
le. „Toate acestea, a declarat Ga
leb Ben Aii, duc la agravarea situa
ției atît în interiorul țării cît și din
colo de hotarele ei“. Noi cerem, a 
subliniat el, să fie retrase trupele 
străine și ca Omanul să se poată 
bucura de libertate și independență.

Acestea sînt cereri îndreptățite ; 
ele corespund prevederilor înscrise 
în Declarația cu privire la acordarea 
independenței țărilor și popoarelor 
coloniale, adoptată de O.N.U. Lupta 
dreaptă a poporului din Oman se 
bucură de solidaritatea țărilor so
cialiste, a tuturor forțelor care mi
litează pentru abolirea definitivă a 
colonialismului, pentru pacea și in
dependența tuturor popoarelor.

general al

A. BUMBAC

Au (ost reluate negocierile din cadrul Pieței comune

în problemele agrare
BRUXELLES 16 (Agerpres). — 

Luni după-amiază au fost reluate 
negocierile dintre miniștrii agricul
turii ai țărilor membre ale Pieței 
comune (C.E.E.) în legătură cu po
litica agrară a celor „șase".

Comentînd pozițiile la reluarea 
tratativelor, agenția Reuter relevă 
că delegația franceză sosită la Bru
xelles continuă să se situeze pe linia 
de pînă acum, care cere insistent 
ca problema unificării prețurilor la 
produsele agricole în cadrul C.E.E. 
să fie rezolvată pînă la sfîrșitul a- 
cestui an.

Pe de altă parte, delegația vest- 
germană condiționează realizarea

tocmai pe ogorul nostru.

încheierea vizitei in Austria a ministrului afacerilor 
externe al R. P. Romîne. Vizita șa in R. P. Ungară
VIENA 16 — Corespondentul A- 

gerpres, St. Deju, transmite :
La 16 decembrie a plecat din 

Viena ministrul afacerilor externe 
al R. P. Romîne, Corneliu Mănescu, 
cu soția, care, la invitația ministru
lui afacerilor externe al Austriei, 
dr. Bruno Kreisky, a făcut o vizită 
de șase zile în Austria. Cu același 
tren au plecat spre patrie Pompiliu 
Macovei, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe al R. P. Romîne, și 
celelalte persoane care l-au însoțit 
pe Comeliu Mănescu în vizita sa în 
Austria.

La plecare, în gara de vest din 
Viena, au fost prezenți ministrul a- 
facerilor externe al Austriei, dr. 
Bruno Kreisky, Ludwig Steiner, se
cretar de stat în M.A.E., Paul Wetz- 
ler, ambasadorul Austriei la Bucu
rești, funcționari superiori în Mi
nisterul Afacerilor Externe. Au fost

Sesiunea Consiliului ministerial 
al N.A.T. O.

PARIS 16 (Agerpres). —La 16 
decembrie s-a deschis la Paris se
siunea Consiliului ministerial al
N.A.T.O., cu participarea miniștrilor 
de afaceri externe, ai apărării și fi
nanțelor din cele 15 țări membre ale 
Alianței. Pe ordinea de zi figurează 
probleme politice, militare și econo
mice.

în ședința de deschidere, Dean 
Rusk, secretarul de stat al S.U.A., a 
dat citire unui mesaj adresat sesiu
nii de președintele Lyndon Johnson, 
în mesaj se afirmă că S.U.A. îșivor 
respecta angajamentele asumate 
față de N.A.T.O. Referindu-se la 
sarcinile militare ale Alianței atlan
tice. mesajul specifică că aceasta 
trebuie să se bizuie atît pé arme 
nucleare, cît și pe arme convențio
nale. S.U.A. precizează mesajul, vor 
continua să mențină în Europa occi
dentală „echivalentul a șase divizii 
americane“. Totodată, mesajul cere 
ca țările Europei occidentale să spo
rească contribuția lor militară la 
N.A.T.O. „pentru a împărți în mod 
echitabil cu S.U.A. poverile și răs
punderile N.A.T.O.“.

A luat apoi cuvîntul Dirk Stik- 
ker, secretarul general al N.A.T.O., 
care a adus un omagiu memoriei 
defunctului președinte Kennedy.

La dezbaterile generale, care au 
urmat și care s-âu desfășurat cu 
ușile închise, au luat cuvîntul Ri
chard Butler, ministrul de afaceri 
externe al Marii Britanii, Paul Mar
tin, ministrul de externe al Cana
dei, și Gerhard Schröder, ministrul 
de afaceri externe al R.F. Ger
mane.

Potrivit unui purtător de cuvînt 
al N.A.T.O., care a relatat ziariști
lor desfășurarea dezbaterilor, But
ler a preconizat pentru N.A.T.O. o 
politică de „îmbinare a forței cu 
suplețea“. După părerea lui Butler 
folosirea forței ar trebui să fie ex
clusă însă, de la reglementarea di
ferendelor. El a subliniat impor
tanța menținerii contactului cu ță
rile socialiste. Ministrul de afaceri 
externe britanic a sugerat, de ase- 

oricărui acord în acest domeniu de 
acceptarea de către reprezentanții 
francezi a unui punct de vedere, 
comun al țărilor C.E.E. în vederea 
negocierilor cu S.U.A. în problema 
tarifelor vamale. Negocierile urmea
ză să aibă loc în mai la Geneva în 
cadrul G.A.T.T.

Pînă în prezent singurul punct 
asupra căruia sînt de acord toți 
participanții este, după cum arată 
agenția Reuter că „un real.pro
gres nu va fi făcut pînă miercuri 
cînd actualelor tratative li se vor 
alătura și miniștrii de externe 
celor „șase“. 

Iată cum vede un caricaturist de 
la ziarul vest-german „Die Welt“ 
discuțiile cu privire la stabilirea 
unei politici agrare comune a celor 
6 țări membre ale Comunității eco
nomice europene (C.E.E.),

PREȚUI.
CePEALF

de față ambasadorul R. P. Romîne 
la Viena, ing. Mircea Ocheană, și 
membrii ambasadei.

★

BUDAPESTA 16 —• Coresponden
tul Agerpres, A. Pop, transmite :

Luni, ministrul afacerilor externe 
al R. P. Romîne, Corneliu Mănescu, 
a sosit la Budapesta unde, la invita
ția ministrului afacerilor externe al 
R. P. Ungare va face o vizită de 
prietenie.

în gara Nyugati din Budapesta, el 
a fost întîmpinat de Peter Janos, 
ministrul de externe al R. P. Un
gare, de Erdelyi Karoli, locțiitor al 
ministrului afacerilor externe, de 
funcționari superiori din M.A.E. al 
R. P. Ungare. Au fost de față Mi
hail Roșianu, ambasadorul R. P. 
Romîne la Budapesta, și membri ai 
ambasadei.

menea, să se depună eforturi pen
tru realizarea unui acord cu 
U.R.S.S. în legătură cu înființarea 
unor posturi de observație menite 
să împiedice un atac prin surprin
dere și a declarat că un acord pri
vitor la împiedicarea răspîndirii 
armelor nucleare ar constitui un 
important pas înainte.

Paul Martin, ministrul de externe 
al Canadei, s-a pronunțat pentru 
dezvoltarea contactelor cu țările 
socialiste și a sugerat ținerea con
ferinței pentru dezarmare la inter
vale regulate și pe o perioadă de 
timp stabilită, așa încît să devină 
un .organism permanent.

Expunînd poziția R. F. Germa
ne, Gerhard Schröder s-a opus ideii 
încheierii unui pact de neagresiune, 
propus de U.R.S.S., înainte de a se 
fi rezolvat alte probleme printre 
care problema germană.

în problema destinderii și coexis
tenței pașnice, Schröder a spus că 
guvernul federal este satisfăcut de 
îmbunătățirea atmosferei și, în a- 
ceastă ordine de idei, și de Trata
tul de la Moscova pentru încetarea 
experiențelor nucleare, pe care îl 
consideră un progres.

în legătură cu intensificarea 
schimburilor comerciale Est-Vest, 
Schröder a menționat schimbul de 
reprezentanțe comerciale realizat 
între R.F.G. și cîteva țări socia
liste. ■

Referindu-se la problemele mili
tare, Schröder a declarat că guver
nul său consideră forța nucleară 
multilaterală drept un mijloc im
portant pentru consolidarea alian
ței occidentale.

*

Dean Rusk, secretarul Departa
mentului de Stat al S.U.A., a făcut 
luni o vizită președintelui Franței, de 
Gaulle.

Vizita a avut loc la cererea lui 
Rusk și, după cum subliniază U.P.I., 
„se pare că a constituit un efort de 
a aduce puțină căldură în relațiile 
americano-franceze, care se caracte
rizează printr-o răceală puternică“.

Părăsind palatul Elysée, Rusk a 
declarat corespondenților de presă 
că a înmînat președintelui de Gaulle 
un mesaj din partea președintelui 
Johnson, în care acesta a exprimat 
mulțumiri pentru vizita recentă la 
Washington a lui de Gaulle cu pri
lejul funeraliilor fostului președinte 
Kennedy. Rusk a adăugat că nu a 
discutat cu de Gaulle despre posibi
litatea unei noi vizite la Washing
ton.

BERLIN. Ministrul industriei pe
trolului și chimiei al R. P. Romîne, 
Mihail Florescu, a sosit la Berlin 
pentru a participa la inaugurarea 
Conductei petroliere „Prietenia", în 
calitate de președinte al Comisiei 
permanente C.A.E.R. pentru petrol 
și gaze.

ROMA. Din inițiativa unor cunos- 
cuți reprezentanți ai vieții politice 
și culturale din Italia, la Roma a luat 
ființă Asociația de prietenie cu Cuba, 
într-o declarație publicată cu acest 
prilej se arată că toți cei care năzu
iesc spre pace trebuie să-și exprime 
solidaritatea cu Cuba.

ATENA. Luni a sosit la Atena, la 
invitația Ligii de prietenie greco-ro- 
mîne, o delegație a Consiliului na
țional al femeilor din R. P. Romînă 
condusă de Gabriela Bernachi, vice
președintă a Consiliului național al 
femeilor, care va face o vizită de 10 
zile în Grecia. în după-amiaza de luni, 
d-na Kostopulos, soția ministrului 
afacerilor interne al Greciei, a oferit 
un ceai în cinstea delegației de femei 
din R. P. Romînă.

LONDRA. Șeful Reprezentanței Oceanul Indian 
diplomatice congoleze la Londra, 
Thomas Kanza, și-a prezentat demi
sia. într-o scrisoare adresată pri
mului ministru Adoula, se spune: „în 
îndeplinirea sarcinilor mele 
lovit din nefericire, 
alți compatrioți din Congo și din 
străinătate, de o persistentă și descu
rajatoare lipsă de înțelegere din par
tea unor conducători din țara mea“.

m-am
ca ți numeroși

Rezultatele alegerilor 
municipale din Peru

LIMA 16 (Agerpres). — La 13 de->< 
cembrie în Peru au avut loc ale
geri municipale.

Coaliția guvernamentală a pre
ședintelui Belaunde Terry, formată, 
din partidele „Acțiunea democrată“, 
și partidul democrat-creștin, a ieșit} 
învingătoare. Coaliția partidelor de, 
opoziție formată din partidul'-. 
„A.P.R.A." — „Alianța populară re
voluționară americană", condusă de 
Haya de la Torre, și „Uniunea Na
țională“ a fostului dictator Manuel 
Odria a suferit pierderi importante 
de voturi față de alegerile preziden
țiale din luna iunie a acestui an.

Potrivit agenției France Presse, 
prin votul lor alegătorii peruvieni 
au vrut să-și manifeste nemulțumi
rea față dé faptul că Haya de la 
Torre, care în trecut prezentase un 
program cu revendicări progresiste 
s-a aliat acum cu un partid de ex
tremă dreaptă. „Pe de altă parte, 
spune agenția, guvernul lui Bela
unde a început să pună bazele re
formei agrare. El a exprimat inten
ția de a naționaliza o parte a in
dustriei petroliere. Fără îndoială că 
aceste acțiuni au adus voturi parti
dului guvernamental“.

Partidul comunist a chemat pe ale
gători să voteze pentru candidații 
coaliției guvernamentale.

Deschiderea noului parlament grec
ATENA 16. — Corespondentul

Agerpres, Al. Gheorghiu, transmite:
în dimineața zilei de 16 decembrie 

a avut loc deschiderea oficială a 
noului parlament grec.

în mesajul regelui Paul se arată, 
printre altele, că „ultimele alegeri 
au dus la normalizarea vieții poli
tice din Grecia“.

Se spune, totodată, că din „nefe
ricire în Grecia există încă șomaj to
tal și parțial ce duce la intensifica
rea emigrării, la depopularea sate
lor“. Construcția de locuințe, atît la 
orașe cît și la sate, ca și învățămîn- 
tul, se află în mare întîrziere. Se re
levă, de asemenea, necesitatea apli
cării în Grecia a unor planuri de 
dezvoltare economică. „Din moment 
ce am intrat în Piața comună, (Gre
cia este membru asociat — n.r.) se 
spune în mesaj, noi trebuie să ridi
căm nivelul de educație și tehnic al 
poporului pentru ca el să poată su
praviețui, întrucît Piața comună 
poate fi o mare speranță, dar și un 
mare pericol“.

„Credincioși alianțelor noastre, se

Premierul Irlandei despre 
situația economica a țârii

DUBLIN 16 (Agerpres). — După 
cum relatează agențiile occidentale 
de presă, primul ministru al Irlan
dei, Lemass, rostind în Parlament 
tradiționala cuvîntare în ajunul în
ceperii vacanței parlamentare de 
iarnă, s-a pronunțat împotriva ori
cărei majorări a salariilor oamenilor 
muncii și funcționarilor irlandezi, 
deși a recunoscut că anul 1963 a fost 
pentru Irlanda un an destul de greu.

Deputății din partea partidului de 
opoziție „Fine Geel“ și ai Partidului 
laburist din Irlanda, luînd cuvîntul, 
au arătat că șomajul și costul vieții 
cresc continuu și că în condițiile 
existenței unui număr mare de șo
meri nu poate fi vorba de dezvolta
rea cu succes a economiei țării. Re
prezentantul partidului laburist a 
cerut, de asemenea, guvernului 
să-și definitiveze poziția față de 
intrarea Irlandei în Piața comună.

Răspunzînd la această interpelare, 
Lemass a evitat să vorbească despre 
perspectivele intrării Irlandei în 
Piața comună.

WASHINGTON. Comisia pentru a- 
locări a Camerei Reprezentanților a 
redus fondurile destinate programului 
american de ajutor pentru străinătate 
la 2,8 miliarde dolari, cu 800 milioa
ne mai puțin decît cifra aprobată de 
Camera Reprezentanților și Senat în 
proiectul de lege pentru autorizarea 
ajutorului pentru străinătate.

TOKIO. Intr-un raport cu privire 
la starea economiei mondiale prezen
tat Consiliului de Miniștri, Biroul 
planificării economice din Japonia 
s-a pronunțat pentru lărgirea comer
țului cu țările socialiste și pentru spo-

PRAGA. Kocea Popovici, secretarul 
de stat pentru afacerile externe al 
R.S.F.I., a sosit luni la Praga, într-o 
vizită oficială de cinci zile în. Cehos
lovacia.

rirea ajutorului economic acordat ță. 
rilor în curs de dezvoltare.

DELHI. La 16 decembrie, a sosit 
la Delhi, într-o vizită de trei zile, 
generalul Maxwell Taylor, președinte
le Comitetului mixt al șefilor de stat 
major din S.U.A. In timpul șederii 
sale la Delhi, subliniază agenția Fran
ce Presse, Taylor va avea întrevederi 
cu premierul Nehru. Agenția de 
presă indiană subliniază că Statele 

. Unite intenționează să transforme 
____ _ _____i într-o zonă de 
patrulare a navelor flotei a 7-a ame
ricane, în scopul de a influența a- 
supra evoluției evenimentelor din 
Asia de sud-est.

BONN. După încetarea din viață 
a lui Erich Ollenhauer, funcția de 
președinte al Partidului social-demo
crat din Germania va fi preluată de 
Willy Brandt, primarul Berlinului

EA PAZ 16 (Agerpres). — In ca- Juan Lechin, cunoscut fruntaș sindl- 
pitala Boliviei s-a anunțat că între cal, a sprijinit punctul de vedere al 
președintele țării, Victor Paz Esten
soro, și vicepreședintele Jüan Le- 
chin a fost realizat un acord în sco-

minerilor și a stat tot timp’ în 
mijlocul lor pînă sîmbăta tre ' :tă, 
cînd s-a înapoiat în capitala țârii,

pul reglementarii conflictului care 
opune guvernului peste 7 000 de mi
neri greviști din regiunea Catavi. 
După cum s-a mai anunțat, minerii 
au declarat grevă începînd de la 6 
decembrie și au luat un număr de ■ 
ostatici din rîndurile conducerii și 
tehnicienilor mineri, în semn de pro
test împotriva arestării unor frun
tași sindicali. împotriva minerilor, 
guvernul a trimis peste 3 000 de mi
litari, care, (după cum se vede în 
fotografia de mai sus) au fost trans
portați în autocamioane pentru a o- 
cupa poziții în apropierea localității 
Oruno. Vicepreședintele Boliviei, 

spune în mesaj, dorim, de aseme
nea, să fim prieteni cu toate po
poarele dispuse în mod sincer să ne 
acorde prietenia lor“.

în zilele ce vor urma, premierul 
Papandreu va prezenta deputaților 
declarația-program a guvernului și 
va cere votul de încredere.

Note externe

De la South-Ben la Hamilton,,.
Recent, agențiile de presă au a- 

nunțat închiderea porților uzinei de 
automobile din South-Ben (statul 
Indiana) aparținînd firmei america
ne „Studebacker Corporation“. Ace
leași surse au informat totodată că 
„Studebacker" va continua să produ
că automobile, dar într-o altă uzină 
a acestei firme, din Hamilton (Ca
nada).

De peste o jumătate de veac „Stu
debacker“ fabrică diferite tipuri de 
automobile, fapt care o situează în 
rîndul celor mai vechi firme din a- 
ceastă ramură. In acest timp com
pania a început să fabrice și alte ține firma „Studebacker" în mijlo- 
produse : tractoare, frigidere, echi
pament pentru zborurile cosmice 
etc. O serie de sucursale ale sale își 
desfășoară activitatea în afara gra
nițelor Statelor Unite. Și totuși „Stu
debacker" a fost silită, să închidă 
porțile uzinei „mamă" din S.U.A. 
(care anul trecut a produs 87 000 de 
automobile) și să se retragă pe o 
bază mai restrînsă la „fiica ei" din 
Canada (care a produs în 1962 nu
mai 7 200 de automobile).

Ce a determinat firma „Stude
backer“ să înceteze producția de 
automobile în S.U.A. ?

Nimic altceva decît lupta de con
curență între marile monopoluri, în 
care, așa cum se știe, cel tare îl de
vorează pe cel slab. Raportul pe 
anul 1962 al comisiei speciale a Ca
merei Reprezentanților subliniază că 
în S.U.A. — între anii 1951—1961 — 
500 de corporații industriale, dintre 
cele mai mari, au absorbit 3 404 de 
societăți mai mici.

Analizînd cauzele închiderii uzinei 
de automobile de la South-Ben,

occidental. Din conducerea P.S.D.G. 
vor mai face parte Herbert Wehner, 
vicepreședintele acestui partid, și 
Fritz Erler actualul vicepreședinte al 
grupului parlamentar, care va fi în 
același timp și președintele grupului. 
Această conducere provizorie va 
funcționa pînă la viitorul congres, 
care va avea loc în noiembrie 1964.

ROMA. Un miting la care au luat 
parte 4 000 de membri ai Partidului 
socialist italian, care sprijină aripa de 
stingă a acestui partid, a adoptat o 
moțiune împotriva participării P.S.I. 
la guvern.

SAN JOSE. Partidul Avangarda 
Populară din Costa Rica — anunță a- 
genția Prensa Latina — a dat publi
cității o declarație în care condamnă 
planurile de creare a unei așa-numi- 
te armate a Americii Centrale. în de
clarație se subliniază că scopul creă
rii acestei armate este apărarea inte
reselor monopolurilor străine și ale 
oligarhiei locale, precum și pregăti
rea unei agresiuni împotriva Cubei.

ANKARA. Fostul prim-ministru, 
Ismet Inönü, a fost primit de preșe
dintele republicii, Cemal Gürsel, că
ruia i-a adus la cunoștință că acceptă 
să formeze noul guvern al Turciei.

BERLIN. Biroul Federației Demo
crate Internaționale a Femeilor, 
reunit la Berlin sub președinția lui 
Eugenie Cotton, a adoptat progra
mul de acțiuni al federației pe anul 
1964, în vederea traducerii în viață a 

pentru a purta tratative cu preșe
dintele Estensoro.

într-o cuvîntare radiodifuzată, 
președintele Boliviei a declarat că 
acordul realizat prevede retragerea 
trupelor trimise împotriva minerilor, 
eliberarea ostaticilor luati de mineri 
și asigurarea, din partea guvernului, 
că liderii sindicali arestați, Irineo 
Pimentel și Federico Escobar, vor fi 
judecați impartial, fără nici un fel 
de presiuni din partea autorităților.

După cum transmit agențiile de 
presă, în rîndurile minerilor se ma
nifestă rezerve față de acest acord, 
întrucît nu prevede eliberarea frun
tașilor sindicali, așa cum au cerut 
minerii greviști.

Potrivit agenției U.P.I., autoritățile 
au arestat pe Irineo Pimentel și Fe
derico Escobar sub acuzația de a fi 
încercat să „saboteze“ planurile gu
vernului de reorganizare a minelor 
de cositor din regiunea Catavi. Cei 
doi au protestat împotriva acestui 
plan, întrucît acesta prevede conce
dierea cîtorva mii de mineri.

comentatorii occidentali subliniază 
că compania nu a mai putut „ține 
piept" concurenței marilor monopo
luri: „General Motors“, „Ford“ ș. a., 
a căror producție de automobile 
fiind cu mult mai mare decît cea a 
firmei „Studebacker", le-a permis 
să o desfacă la un preț mai scăzut 
decît cel al partenerului lor.

Totuși, firma „Studebacker" nu 
înțelege să se dea bătută.

In legătură cu aceasta, 
„The New York Times“ 
„Transferul în Canada este 
de ultimă instanță pentru 

ziarul 
scrie : 

un joc 
a men-

cui bussinesului cu automobile“ 
deși, apreciază în continuare ace
lași ziar, este foarte puțin probabil 
ca compania să învingă „problema 
grea“ pe care i-au aruncat-o în față 
conducătorii industriei de automo
bile (ziarul se referă, la prețul de 
cost al automobilelor) întrucît 
„nimeni nu a încercat vreodată 
să vîndă Statelor Unite automo
bile construite în . Canada“. Ace
lași pronostic îl face și comen
tatorul ziarului „Le Monde“, 
argumentînd că mașinile care vor fi 
vîndute în S.U.A., după cum se pre
vede, vor trebui să suporte o taxă 
de 8 la sută.

Totodată, ziarele occidentale scriu 
că închiderea uzinei de la South- 
Ben, pe lîngă faptul că-i va rezerva 
firmei un rol cu totul neglijabil pe 
piața acestui produs, va duce la 
concedierea a 6 000 de muncitori, 
ceea ce reprezintă 14 la sută din 
numărul total al muncitorilor ora
șului.

GH. CERCELESCU

hotărîrilor luate de Congresul Mon
dial al Femeilor de la Moscova. Bi
roul F.D.I.F. a salutat intrarea în vi
goare a Tratatului cu privire la inter
zicerea experiențelor cu arma nucleară 
în atmosferă, în spațiul cosmic și sub 
apă.

NEW YORK. într-un anunț publi
citar intitulat „Ora a venit“, publicat 
pe o pagină în ediția de duminică a 
ziarului „New York Times”, societa
tea „John Birch“, cunoscută pentru 
orientarea ultrareacționară, a adresat 
un apel la intensificarea represiunilor 
anticomuniste și împotriva tuturor 3 
persoanelor cu vederi progresiste din 
S.U.A. Apelul cere totodată cetățe
nilor americani să sprijine societatea 
„Joțin Birch“, aderînd la principiile 
ei și acordîndu-i ajutor financiar.

PARIS. Sub titlul „A doua carieră 
pentru Codin“, cotidianul francez 
„Combat“ anunță că coproducția ci
nematografică franco-romînă „Codin” 
va fi reluată pe ecranele cinemato
grafelor pariziene. „După o primă 
prezentare care a avut loc la înce
putul acestui sezon, scrie „Combat“, 
filmul franco-romîn în regia lui 
Henri Colpi, „Codin" va începe o a 
doua carieră ia cinematograful „Stu- 
dio-43", unde el va fi proiectat în 
versiunea originală, adică în limba 
romînă".

GENEVA. în ultimul număr al 
Buletinului Organizației Mondiale 
pentru sănătate, se arată că în pre
zent există în lume circa 2,5 milioane 
infirmiere calificate, cu diplomă. In 
Europa o infirmieră revine la 
335—1195 locuitori, pe continentul 
american la 300—6 026 locuitori, iar 
în Asia o infirmieră revine la 
423—8 267 locuitori. In Africa pro
porția este de o infirmieră la 
750—12 445 locuitori.
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