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CARTEA TEHNICĂ
Astăzi, cînd în întreprinderi se 

desfășoară o activitate intensă pen
tru introducerea și extinderea teh
nicii noi în producție, capătă o mare 
însemnătate cartea tehnică. Ea ajută 
muncitorului, tehnicianului și ingi
nerului să-și îmbogățească continuu 
cunoștințele profesionale pentru 
.Ăăpîni mașinile și metodele de lu
cru moderne.

Dispunem azi de o bogată litera
tură documentară de specialitate. 
Numai Editura tehnică tipărește 
cărți și broșuri care totalizează a- 
nual peste 80 000 de pagini. Institu
tul de documentare tehnică asigură 
informarea curentă asupra noilor 
realizări și tendințe în tehnica mon
dială. Mii de biblioteci tehnice din 
întreprinderi pun la dispoziția ci
titorilor milioane de volume.

Antrenarea oamenilor muncii din 
industrie la studiul literaturii tehnice 
este o sarcină de o deosebită actua
litate. Organizațiile de partid, comi
tetele sindicatelor și conducerile ad
ministrative din întreprinderi au 
datoria să organizeze temeinic a- 
ceastă activitate.

Au o mare eficacitate manifestă
rile de prezentare și popularizare a 
conținutului lucrărilor tehnice în 
strînsă legătură cu sarcinile de pro
ducție. Se cuvin menționate dis
cuțiile pe marginea unor lucrări 
pe o anumită temă, recenziile, întîl- 
nirile cu specialiști sau cu autori 
care dau consultații asupra cărților, 
concursurile „cine' știe, cîștigă“ și 
multe altele. Este de dorit ca ase
menea acțiuni să-și găsească un 
spațiu larg în programele cluburilor, 
caselor de cultură, al bibliotecilor.

Merită subliniată experiența Uzi
nei „Autobuzul“ din Capitală în 
popularizarea cărților tehnice la lo
cul de muncă. In secții sînt amena
jate biblioteci tehnice pe lîngă 
care funcționează colective obștești 
formate din cite un maistru și un 
tehnician sau inginer. Cu sprijinul 
comitetelor sindicale, al șefilor de 
sectoare, aceste colective stabilesc ce 
lucrări, în întregime sau pe capitole, 
corespund mai bine preocupărilor 
concrete din secție, aleg specialistul 
potrivit să facă . prezentarea cărții. 
Aceste acțiuni, desfășurate într-o 
Dauză sau la sfîrșitul programului, 
sînt urmate de discuții ori demons
trații privind posibilitățile de apli
care în practică a metodelor înain
tate de lucru. Informarea despre a- 
pariția unor 
un mijloc de 
cunoștințelor 
citorilor.

Punînd la 
muncii un fond bogat de cărți și re
viste de specialitate, biblioteca teh
nică nu trebuie să-l aștepte pasivă 
pe cititor, ci să-i iasă în întîmpina- 
re, să-1 atragă, să-i cultive gustul 
pentru lectură. Din păcate, în unele 
locuri această muncă nu este bine 
organizată. La Uzina „Electropu- 
tere“-Craiova, pentru ingineri și teh
nicieni se organizează lunar, de către 
serviciul de documentare tehnică, in
formări asupra noutăților care apar 
în cărți și reviste. Pentru muncitori, 
însă, anul acesta au avut loc doar 
6 prezentări de cărți la stația de am
plificare și o consfătuire cu cititorii 
la secția sculărie, ceea ce, firește, 
nu corespunde cerințelor și po
sibilităților de care dispune uzi
na. Posibilități mari există în fie
care întreprindere. Este însă nece
sar ca bibliotecile tehnice să fie 
îndrumate să organizeze variate 
acțiuni de popularizare și difuzare 
a cărților, în colaborare cu bibliote
cile sindicale, după un plan tematic 
legat de cerințele uzinei, reparti- 
zîndu-li-se în acest scop cadre com
petente și asigurîndu-li-se sprijinul 
comisiilor de ingineri și tehnicieni.

Nu trebuie neglijate nici asemenea 
mijloace de informare asupra litera-, 
turii tehnice cum sînt expozițiile de 
cărți, listele cu scurte rezumate ale 
lucrărilor intrate periodic în bi
blioteci, buletinul cărților noi, re
cenzii în ziarele de uzină. Edi
turile. ca și Centrala editurilor 
și difuzării cărților, au posibili
tăți de a îmbogăți aceste mijloace, 
de pildă tipărind mai multe afișe cu 
titluri și coperți de lucrări pe 
colecții sau separat, folosind mai 
bine coperțile interioare și paginile 
albe ale cărților pentru a atrage a-

cărți noi devine astfel 
îmbogățire efectivă a 
profesionale ale mun

îndemîna oamenilor

tenția asupra conținutului lucrări
lor apărute sau aflate sub tipar.

Firește că trebuie să existe grijă 
și pentru completarea continuă a 
fondului de cărți al bibliotecilor. La 
Combinatul chimic de la Craiova, la 
Trustul regional de construcții Ol
tenia, bibliotecarii vizitează periodic 
centrul de librărie și difuzare a căr
ții pentru a achiziționa operativ lu
crările apărute. în alte întreprin
deri. însă, aprovizionarea biblioteci
lor șchioapătă. La Uzinele 
dice Govora, 
tru cărți tehnice se cumpără 
crări care n-au nici o legă
tură cu profilul producției în uzi
nă. Sînt și cazuri, ca la întreprinde
rile forestiere Băbeni și Tg. Jiu, unde 
cărțile și revistele stau la centrală 
sau ajung la sectoarele forestiere 
după ce s-au învechit.

Aprovizionarea cu cărți a bibliote
cilor depinde în bună măsură de 
ceea ce și de felul cum se publică. 
Un rol deosebit revine în această 
privință Editurii tehnice. Ea cuprin
de în activitatea sa peste 20 de do
menii ale tehnicii și publică nume
roase lucrări valoroase, aducînd o 
contribuție substanțială la răspîn
direa cunoștințelor tehnico-profe
sionale. Nu e mai puțin adevărat 
că unele domenii sînt omise, 
un an la altul, din planurile 
rii sau ocupă un loc modest 
parativ cu ponderea lor în 
mie. Astfel, în siderurgie 
lucrări privitoare la furnale, mate
riale refractare, turnarea sub vid și 
turnarea continuă. Nu se găsesc 
cărți despre hidroenergetică, despre 
celuloză și hîrtie, este săracă lite
ratura destinată constructorilor. Se 
simte nevoia unor lucrări pentru in
dustria sticlei, ceramicei și altele. 
Apar meserii noi, Cum ar fi mon- 
tator de cofraje glisante sau de co- 
fraje de inventar și altele, pentru 
care sînt necesare cărți de speciali
tate.

Bibliotecile tehnice au nevoie de 
mai multe cărți bune de nivel mediu 
și elementar. Unele lucrări din a- 
ceastă categorie, menite să dea cu
noștințe de bază sau să expună ceea 
çe e nou într-un anumit domeniu, 
sînt încărcate cu generalități de or
din istoric, conțin repetări (vezi „în
drumătorul picherului“, în 4 volume) 
care duc la consum inutil de hîr
tie, scumpesc cărțile și le încetinesc 
circulația. Folosirea mai largă a fo
tografiilor, pe lîngă desenele tehni
ce, restrângerea paginilor de formu
le la strictul necesar, în favoarea 
expunerii clare, bogate în idei, ar 
înlesni citirea lor.

Literatura tehnică este chemată 
să joace un rol tot mai mare în îm
bogățirea cunoștințelor profesionale, 
în ridicarea calificării oamenilor in
dustriei. De aceea sînt necesare e- 
forturi susținute pentru a îmbună
tăți tematica și calitatea cărților 
tehnice și a le pune operativ la în- 
demîna celor cărora le sînt adresate.

so- 
din fondurile pen-
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com- 
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Întreprinderile industriale anunță:

ScftimD de experiență între mecanizatori
TIMIȘOARA (red. ziarului „Dra

pelul roșu“). — Sectorul mecanizării 
din Trustul Gostat Timișoara, cu 
sprijinul serviciului mecanizării din 
cadrul Trustului central Gostat, a 
organizat un schimb de experiență 
în vederea răspîndirii metodelor 
înaintate de muncă ale mecanizatori
lor din gospodăriile de stat. La 
schimbul de experiență participă 
specialiști din Trustul central Gos
tat, ingineri șefi și mecanici pe trus
turi și ingineri mecanici din gos
podăriile de stat din țară. Schim
bul de experiență cuprinde, prin
tre altele, probleme privind re-

parațiile tractoarelor și mașinilor 
agricole și extinderea experienței în 
domeniul mecanizării lucrărilor în 
sectorul zootehnic al gospodăriilor 
din Trustul Timișoara. De aseme
nea, participanții la schimbul de 
experiență vor vizita unități frun
tașe în domeniul mecanizării, prin
tre care gospodăriile de stat din Ur- 
seni, Peciu Nou, Timișoara etc. La 
gospodăria de stat din Urseni a fost 
organizată o expoziție cuprinzînd 
cele mai valoroase inovații realizate 
în sectoarele mecanice ale gospodă
riilor de stat.

Prima etapă a Festivalu
lui filmului la sate se află 
în plină desfășurare. Filme
le prezentate — producții 
artistice, documentare, de
sene animate etc., — popu
larizate larg și prin mijloa
ce variate (afișe, panouri, 
stații de radioamplificare), 
atrag un număr mare 
spectatori.

MANIFESTĂRI

de

CULTURALE VARIATE

Pentru a spori eficiența 
și caracterul atractiv al 
festivalului, filmele sînt în
soțite de obicei de alte 
manifestări menite să con
tribuie la răspîndirea cunoș
tințelor culturale și știin
țifice, să ajute la buna des
fășurare a învățămîntului 
agrozootehnic de masă. La 
Moiseni, regiunea Maramu
reș, ansamblul folcloric re
gional a susținut, în cadrul 
festivalului, un bogat pro-

Orarul oficiilor poștale
Pentru o mai bună deservire a 

cetățenilor în preajma sărbătorilor 
de iarnă, cînd solicitarea oficiilor 
poștale e mai mare, între 20 decem
brie 1963 și 15 ianuarie 1964, unită
țile poștale din țară vor funcționa 
fără întrerupere între orele 6—21, 
iar cele care primesc telegrame — 
pînă la orele 24. în Capitală se pot 
expedia telegrame și telefonic la 
numerele 11 38 10 și 11 18 90. în zi
lele de 1 și 2 ianuarie vor fi organi
zate curse speciale pentru distribui
rea corespondenței și presei.

Economii peste plan

de rectificat semiautomate, strunguri, freze, mașini uni
versale de ascuțit scule și de finisat bile, aparate de 
control etc. A crescut astfel atît nivelul tehnic al pro
ducției cit și calitatea produselor fabricate. în fotografie: 
cîteva din mașinile de finisat bile pentru rulmenți.

De la începutul anului și pînă la 15 decembrie, me- 
talurgiștii Fabricii de rulmenți din Bîrlad au produs 
peste plan 19 000 rulmenți de diferite tipuri. La obți
nerea acestor rezultate a contribuit și înzestrarea sec
toarelor de producție cu noi utilaje moderne : mașini

62 întreprinderi 
din regiunea Ploiești

PLOIEȘTI (coresp. 
„Scînteii“). — Colectivul 
rafinăriei Ploiești-nord 
și-a realizat planul anual 
de producție cu 14 zile 
mai devreme, iar colecti
vul întreprinderii „Fero- 
email“-Ploiești — cu 18 
zile mai devreme. între
prinderea „Feroemail“ a 
realizat peste prevede
rile planului 106 tone ra
diatoare, 1100 băi din 
fontă, aproape 200 tone 
tuburi de scurgere și 
269,3 tone articole sani
tare din fontă. Producti-

vitatea muncii a crescut 
cu 4,36 la sută față de 
plan ; s-au obținut bene
ficii peste plan în valoa
re de 1 230 000 lei.

In ultimele zile au mai 
anunțat realizarea sarci
nilor anuale de plan și 
uzinele chimice „Victo- 
ria“-Florești, fabrica de 
șamotă Azuga, fabrica 
„Vulturul“ — Comarnic. 
Numărul unităților ih-- 
du.striale din regiunea 
Ploiești care și-au reali
zat înainte de termen 
planul anual de produc
ție se ridică la 62.

59 de întreprinderi in
dustriale republicane din 
Capitală au comunicat 
pînă joi îndeplinirea pla
nului anual la producția 
globală, din care 22 și la 
producția-marfă. Printre 
acestea se numără Uzina 
de țevi „Republica“. A- 
plicînd în producție une
le

laminoriștii 
depășit indicii 
la creșterea

nizatorice, 
de aici au 
prevăzuți 
productivității muncii cu
3,7 la sută. în 11 luni e- 
conomiile suplimentare 
realizate peste plan, prin 
reducerea prețului de 
cost, însumează 5 780 000 
lei.

'L

măsuri tehnico-orga-

Mijloace mecanizate
în întreprinderile forestiere

„TUDOR": 1 milion de spectatori
In prima jumătate a lunii decem

brie, filmul „Tudor“ a fost văzut de 
peste 1 milion de spectatori din Ca
pitală și din numeroase orașe ale 
țării. In curînd, filmul va fi prezen
tat în cadrul Festivalului filmului la 
sate.

Pregătiri pentru Revelion

TG. MUREȘ (coresp. „Scînteii"). 
— Formațiile artistice de amatori de 
la numeroase cluburi muncitorești 
din regiune se pregătesc pentru Re
velion. La cluburile forestierilor din 
Gălăuțaș, Lunca Bradului, Hodoșa, 
Răstolița și altele s-au alcătuit pro
grame speciale de cîntece, jocuri și 
scenete umoristice. La Palatul cultu
rii din Tg. Mureș peste 700 de tineri 
vor urmări un program prezentat de 
către artiștii Teatrului de Stat și ai 
Ansamblului de cîntece și dansuri 
din oraș în cadrul carnavalului tine
retului. Manifestări asemănătoare se 
organizează și în centre de raion. 
Numeroși oaspeți vor întîmpina 
Anul Nou în stațiunile balneoclima
terice Sovata și Tușnad, unde se or
ganizează și excursii în împrejurimi, 
concursuri sportive.

Au împlinit 18
GALAȚI ( coresp. 

„Scînteii“). — La Galați 
au avut loc numeroase 
manifestări cultural-ar- 
tistice organizate de co
mitetul orășenesc U.T.M. 
pentru tinerii care au 
împlinit 18 ani. Sute de 
băieți și fete din între
prinderi, școli și institu
te de învățămînt supe
rior au participat la ex
puneri despre Constitu-

ția R. P. Romîne, legile 
statului și drepturile ce
tățenilor. Expunerile au 
fost urmate de progra
me artistice, „joi ale ti
neretului", vizite la mu
zeele de artă și istorie 
ale orașului, întîlniri cu 
muncitori vîrstnici. Nu
meroși tineri s-au adu
nat în sala Teatrului mu
zical unde au participat 
la sărbătoarea majoratu-

prefabricateUnitățile de
pentru construcții

întreprinderile din ca
drul Direcției generale a 
prefabricatelor și-au în
deplinit planul anual al 
producției globale și 
marfă la data de 17 de-

cembrie, cu 14 zile mai 
devreme. Ele au dat sec
torului de construcție, 
peste sarcinile de plan, 
2 246 metri cubi prefa
bricate. (Agerpres)

SUCEAVA (coresp. 
„Scînteii“). în cursul a- 
cestui an, întreprinderile 
forestiere din regiunea 
Suceava au fost dotate cu 
multe fierăstraie mecani
ce, funiculare, tractoare 
forestiere și alte utilaje. 
Ca urmare a măsurilor 
tehnico-organizatorice și 
a numărului sporit de

mecanisme, gradul de 
mecanizare, a operațiilor 
la faza doborît-secționat 
a ajuns la 55 la sută, față 
de numai 13 la sută cît 
era cu 5 ani în urmă. în 
aceeași perioadă indicele 
de mecanizare la faza 
scos-apropiat a crescut cu 
18 la sută, iar la faza în
cărcat cu 25 la sută.

ani
lui, în cadrul căreia li 
s-a vorbit despre realiză
rile din Galați, despre 
construcțiile social-cul- 
turale ridicate, despre 
perspectivele de dezvol
tare ale acestui oraș. 
Festivitatea s-a încheiat 
cu un program artistic 
prezentat de Teatrul 
muzical și de formații 
artistice școlare.

La expoziția de cărți tehnice deschisă în cadrul clubului uzinei „Republica“ 
(Foto : M. CIOC)
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gram artistic ; în comuna 
Sercaia, regiunea Brașov, 
a fost organizată o expozi
ție de cărți agrozootehnice. 
In alte locuri, bunăoară la 
multe din cinematografele 
sătești din Argeș, Mureș- 
Autonomă Maghiară ș.a., 
proiecțiile de filme au fost 
precedate de expuneri și 
conferințe, schimburi de 
experiență între brigăzi și 
gospodării fruntașe, simpo
zioane. Pînă în prezent, pes
te 80 000 de spectatori au 
văzut filmele prezentate în 
cele peste 200 de cinemato
grafe sătești din regiunea 
Argeș, cuprinse. în prima 
etapă a festivalului.

CU SPRIJINUL 
INTELECTUALILOR

Prirna etapă a festiva
lului cuprinde 130 de cine
matografe din comunele 
regiunii Suceava. Cu pri-

lejul prezentării filmelor 
artistice și documentare 
au loc conferințe, con
cursuri pe diferite teme a- 
grozootehnice și de îmbo
gățire a cunoștințelor de 
cultură generală, în reali
zarea cărora dau un sprijin 
prețios numeroși profesori, 
învățători, ingineri agro
nomi și zootehniști, medici 
veterinari etc. In vederea 
sprijinirii învățămîntului 
agrozootehnic, s-au inițiat 
programe de filme după 
specificul localităților. Sînt 
organizate cicluri de filme 
pe probleme ale creșterii 
animalelor, culturii plante
lor tehnice, legumicultura, 
culturii cerealelor etc. De 
la începutul festivalului și 
pînă în prezent, filmele 
prezentate au fost vizio
nate de peste 100 000 de 
spectatori.

PROGRAMARE
JUDICIOASĂ

Intreprinderea cinemato
grafică regională Galați 
s-a ocupat de programa
rea filmelor agrozootehni
ce din festival în funcție 
de specificul fiecărui raion, 
pentru a răspunde preocu
părilor colectiviștilor. In ra
ioanele Brăila și Făurei, 
unde se cultivă mari su
prafețe cu legume și di
ferite culturi irigate, ru
lează filmele „Mecanizarea 
irigărilor“, „Combaterea bo
lilor și dăunătorilor la le
gume“, iar la căminele cul
turale din raionul Galați 
rulează filme legate de 
creșterea animalelor, de 
combaterea eroziunii solu
lui și altele. Pînă acum, 
la diferitele manifestări din 
cadrul festivalului au luat 
parte peste 50 000 de co
lectiviști.

Pe harta energetică a țării lică
resc ca într-o constelație — mai 
mici sau mai mari — zeci și sute de 
steluțe roșii ; fiecare ochi incandes
cent reprezintă o termocentrală sau 
o hidrocentrală — un izvor de lu
mină și putere.

Pe malul Jiului, între Vulcan și 
Lupeni, bate de cîțiva ani inima tî- 
nără a termocentralei de la Paro
șeni. In Capitală, pe malul Dîmbo
viței, în Cotroceni se simte pulsul 
regulat al termo
centralei Groză
vești. Incepînd cu 
ultimele luni ale a- 
nului 1962, s-au 
deschis șantierele 
pentru extinderea 
acestor două ter
mocentrale, pentru 
și a producției lor 
trică. Deși le desparte sute de ki
lometri, sînt șantiere surori. La 
Paroșeni actuala putere instalată va 
fi dublată prin darea în exploatare 
a unui turbo-generator de 150 MW; 
intrarea în funcțiune a acestui grup 
va rezolva într-o măsură însemnată 
alimentarea cu energie electrică 
a noilor obiective industriale din 
țară și va contribui la îmbunătăți
rea tensiunilor din Ardeal și Banat. 
Termocentrala din Grozăvești, pen
tru care uzinele constructoare de 
mașini din țară au furnizat o mare 
parte din utilaje și instalații, își va 
spori, puterea instalată prin darea 
în funcțiune a unui turbo-genera
tor de 50 MW.

Atît la Paroșeni cît și la Groză
vești, constructorii și montorii folo
sesc ca „barometru“ al muncii lor 
respectarea graficelor lucrărilor. 
Termenele din grafice sînt strînse, 
dar pe deplin realizabile. Ele sînt 
întocmite meticulos, pe b^za anga
jamentelor celor două colective de a 
da în exploatare turbo-generatoarele 
cu cîteva luni mai înainte decît 
termenul prevăzut. Numeroși ingi
neri, tehnicieni, muncitori își pun 
aici în valoare bogata experiență 
cîștigată în decursul ultimilor ani 
pe șantierele atîtor mari construcții 
ale electrificării țării.

Ne vorbește un constructor din 
Paroșeni :

— Priviți construcțiile acelea ma
sive din beton. Cele patru turnuri 
de răcire seamănă leit între ele. Au 
însă vîrste diferite. Turnul 1 a 
fost ridicat într-un an și jumătate,

se simte pulsul

turnul 2, într-un an, turnul 3 a fost 
terminat în 6 luni. Al 4-lea turn, pe 
care flutură un drapel roșu, a fost 
terminat de curînd. în cît timp cre
deți ? în mai puțin de 4 luni — răs
punde tot el.

Patru turnuri de răcire, flecare în 
parte, o treaptă cantitativă și cali
tativă superioară față de realizările 
precedente.

Vizitînd șantierul construcției

Lucrări de extindere a termocentralelor 
de la Paroșeni și Grozăvești

sporirea puterii 
de energie elec-

celui mai mare grup turbo- 
agregat din țară, faci cunoștință 
cu numeroși oameni de cele mai 
diferite profesii : cazangii, turbi- 
niști, electricieni, sudori de înal
tă presiune, zidari... Aici, aportul 
fiecăruia este strîns legat, ca veriga 
într-un lanț, de munca celorlalți. 
Pentru toate lucrările au fost stabi
lite termene precise de execuție. în 
sala mașinilor sau în sala cazanelor 
vezi panouri care vorbesc scurt și 
precis despre termenele din grafice.

Secretarul organizației de bază de 
pe șantierul de construcții Paroșeni, 
maistrul Alexandru Bogdan, ne-a 
dat cîteva explicații :

— Ați observat că panourile pe 
care sînt scrise termenele fiecărei 
lucrări par noi. De fapt însă, nu 
panourile au fost schimbate ci ter
menele înscrise pe ele. Luînd ca 
bază angajamentele brigăzilor, con
ducerea șantierului a întocmit 
nou grafic de execuție.

Complexitatea lucrărilor, urgen
ța lor se rezolvă la Paroșeni nu nu
mai cu eforturi susținute în muncă, 
înaintea acestora o ia gîndirea cu
tezătoare, mereu în căutarea celor 
mai potrivite soluții tehnice și orga
nizatorice.

în sala mașinilor, din lipsa podu
lui rulant nu putea fi urnită din loc 
nici o piesă mai mare. Lucrările de 
montare a turbinei depindeau de ur
gența cu care urma să fie montat 
și dat în folosință acest pod.

— Nu cred că mecanicii din echi
pa condusă de Nicolae Iacob și nici 
electricienii lui Iordan Anastasie vă 
vor spune că au stabilit un record. 
Poate nici nu s-au gîndit la așa

(Agerpres)
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ceva. Pe șantiere 
sau în uzinele 
noastre nu avem 
un asemenea pod 
cu o capacitate de 
ridicare de 75 de 
tone și cu o des
chidere de 42,5 m 
— ne spune tova
rășul inginer 
Gheorghe Milițes- 
cu, directorul ge
neral al între
prinderii de cons
trucții și montaje 
energetice din 
București. In mod 
frecvent poduri cu 
deschideri mai 
mici sînt montate 
în 50—60 de zile. 
Aici totul — de la
ridicarea primei grinzi pînă la pu
nerea în funcție — a durat doar 20 
de zile !

...în vecinătatea sălii mașinilor se 
află sala cazanelor. Centrala este 
echipată cu două cazane cu trecere 
forțată. Pentru prima dată în prac
tica montării unor asemenea cazane 
din uzinele termo-electrice din țara 
noastră a fost aplicată metoda pre- 
asamblării cazanului la sol, pe 
platformă, în blocuri tridimensio
nale.

Asamblarea blocurilor cazanului 
a început la 10 octombrie. Graficul 
prevedea pentru ridicarea cazanului 
nr. 5 un termen de două luni. La 4 
noiembrie — adică în mai puțin de 
o lună de la începerea lucrării — 
montorii se felicitau : au încheiat 
asamblarea ultimului bloc.

Construcțiile din Paroșeni îți 
„fură" ochii prin proporțiile lor. Lu
minatoarele cazanelor depășesc în

înălțime 50 de metri. Peretele ver
tical din cărămidă de la sala caza- 
nelor are o suprafață cît jumăta
tea unui teren de fotbal.

La acea înălțime amețitoare își a- 
vea locul de muncă brigada condusă 
de unul din cei trei frați Stancu. Pe 
șantier lucrează trei zidari, șefi de 
brigadă, membri de partid, frații 
Nicolae, Ion și Florea Stancu. Din 
1952, sînt nedespărțiți pe șantierele 
uzinelor termo-electrice. în 1963 
și-au semnat pentru a doua oară 
actul de prezență la Paroșeni.

Trei frați conduc trei brigăzi de 
zidari. Ei sînt din comuna Slătioa- 
rele, în apropierea Piteștiului. Din 
aceeași comună sînt și cei peste 50 
de zidari care alcătuiesc cele trei 
brigăzi conduse de ei.

C. MORARU

(Continuare în pag. III-a)

TELEGRAME
Președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Romîne, Ion Gheorghe 

Maurer, a trimis președintelui Consiliului de Miniștri al Republicii Italia 
Aldo Moro, o telegramă în care îl felicită cordial cu prilejul numirii salé 
în funcția de președinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Italia 
exprimîndu-și totodată speranța că relațiile dintre Romînia și Italia vor 
continua să se dezvolte în interesul celor două țări, al înțelegerii în
tre popoare.

In telegrama de răspuns, Aldo Moro mulțumește pentru felicitările 
cordiale și împărtășește speranța că relațiile dintre cele două țări vor 
continua să se dezvolte în interesul comun. (Agerpres)
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CU MAXIMUM DE EFICIENȚĂ
La marginea satelor și comunelor 

din raionul Galați, acolo unde 
nu cu mulți ani în urmă era cîmp 
gol, s-au ridicat mari centre gospo
dărești formate din grajduri, cres
cătorii de porci, saivane, hale pen
tru păsări, magazii etc. Gospodăriile 
cresc sute de vaci, mii de oi și porci. 
La Tulucești, Șivița și Frumușița, 
coaste de dealuri odinioară golașe, 
neproductive, au fost amenajate în 
terase și plantate cu viță de vie sau 
cu pomi fructiferi. In alte locuri 
s-au amenajat suprafețe însemnate 
pentru grădini de legume și ore
zarii.

Creșterea avutului obștesc — 
principalul criteriu de apreciere a 
puterii economice a gospodăriilor 
colective — se datorește muncii 
harnice a colectiviștilor, cheltuirii 
unei părți însemnate din veniturile 
obținute pentru procurarea de ani
male și utilaje, pentru construcții 
etc. La dezvoltarea proprietății ob
ștești și a producției agricole a gos
podăriilor colective a contribuit și 
contribuie puternic, pe lîngă mijloa
cele bănești proprii ale gospodăriilor, 
ajutorul acordat de stat sub for
ma creditelor pe termen lung. In 
acest an gospodăriile colective din 
raion au primit, sub formă de cre
dite pe termen lung, peste 10 000 000 
lei. Ele folosesc acești bani pentru 
cumpărarea de animale de producție 
și material săditor vitipomicol, pen
tru procurarea de materiale de con
strucție și diferite utilaje etc.

în cele ce urmează, ne propunem 
să analizăm dacă creditele de in
vestiții acordate de stat au fost fo
losite la timp și rațional, potrivit 
destinației lor inițiale.

Ce destinație 
se dă fondurilor 

și ce se cîștigă
Problema repartizării și folosirii 

cit mai judicioase a creditelor pe 
termen lung a preocupat îndeaproa
pe organele raionale de partid și 
de stat, precum și consiliile de con
ducere ale celor mai multe gos
podării colective. La începutul 
anului, înainte de a trece la repar
tizarea pe gospodării a creditelor, 
consiliul agricol raional a analizat 
amănunțit, împreună cu conduce
rile gospodăriilor colective, ce in
vestiții s-au prevăzut în planurile 
de producție, ce posibilități are 
fiecare gospodărie și ' ajutorul de 
care ar avea nevoie etc. Cunoaște
rea acestor lucruri a fost de mare 
însemnătate. Pe de o parte, s-au 
creat condiții ca creditele să fie re
partizate pe o bază reală, să asi
gure sprijinirea, în primul rind, a 
gospodăriilor colective cu resurse 
financiare mai mici ; pe de altă 
parte, ca ele să fie folosite pentru 
punerea în valoare a unor posibili
tăți de sporire a producției agricole, 
pentru dezvoltarea ramurilor de 
producție care au condiții prielnice 
în gospodăriile respective.

Întrucît cele mai multe gospodării 
colective și-au asigurat din anii 
precedenți efective mari de ani
male, iar creșterea acestora se rea
lizează din prăsilă proprie, s-au 
prevăzut sume mai mici pentru pro
curări de animale. În schimb, pen
tru construirea de adăposturi, pro
curarea de utilaje, instalații de a- 
provizionare cu apă a fermelor etc. 
s-au repartizat credite care totali
zează peste 3 300 000 lei. în raionul

Cum sini folosite mijloacele bănești 
in gospodăriile colective 

din raionul Galați

tizat 5,3 milioane lei pentru ame
najarea terenurilor și procurarea, 
materialului săditor necesar înfiin
țării noilor plantații. De asemenea, 
s-au acordat credite în sumă totală 
de un milion lei pentru dezvoltarea 
producției de legume — construcția 
de răsadnițe, procurarea de utilaje 
de irigat etc.

Consiliul agricol raional a spriji
nit în permanență consiliile de con
ducere din G.A.C. în procurarea 
materialelor și utilajelor planifi
cate, în efectuarea investițiilor atît 
din fondurile proprii cît și din 
creditele acordate de stat.

La începutul fiecărei luni, consi
liul a analizat dacă fondurile alo
cate sînt sau nu sînt folosite, dacă 
ele sînt utilizate rațional, în scopu
rile stabilite. Cînd a constatat că o 
unitate nu mai are nevoie de întrea
ga sumă de bani solicitată inițial, a 
redistribuit creditele disponibile în
tre gospodării. De pildă, G.A.C. 
Frumușița, Tulucești și Liești au 
renunțat la o parte din creditele ce
rute pentru procurarea materialului 
de susținere la vie și grădina de 
legume, deoarece reușiseră să și-l 
asigure pe plan local; G.A.C. Su
cești n-a mai avut nevoie de toți 
banii solicitați pentru realizarea 
construcțiilor planificate, întrucît a 
folosit mai multe materiale locale 
decît se prevăzuse și în plus a plătit 
din fondurile proprii o serie de ma
teriale ca urmare a faptului că a rea
lizat venituri mai mari. Sumele 
disponibile au fost imediat reparti
zate altor unități' care aveau ne
voie : G.A.C. Slobozia-Conache, 
Braniștea, Independența și altele.

Datorită acestor măsuri s-a reu
șit ca pînă la sfîrșitul lunii octom
brie să se folosească peste șapte 
milioane de lei din creditele pe ter
men lung acordate. Banii au fost 
investiți aproape peste tot pentru 
realizarea obiectivelor stabilite. A- 
ceasta contribuie din plin la întări
rea gospodăriilor colective. Ia dez
voltarea producției și creșterea 
veniturilor lor.

Iată cum au fost folosiți cei 
375 000 lei primiți de la stat, precum 
și însemnatele sume de bani prove
nite din fonduri proprii, de că
tre G.A.C. Șerbănești. Gospodăria 
și-a mai procurat în acest an 15 
vaci și 50 de scrofițe, a construit o 
puierniță pentru 5 000 de păsări, 
un adăpost pentru creșterea porcilor 
în flux continuu, un grajd, a desfun
dat 25 hectare, în vederea plantării 
lor cu vie, a amenajat 3 000 m.p. de 
răsadnițe etc. Investițiile făcute au 
contribuit chiar din acest an la spo
rirea producției și a veniturilor gos
podăriei (din legumicultură, de e- 
xemplu, gospodăria a realizat peste 
1 200 000 lei). Asemenea acțiuni au 
fost întreprinse in cele mai multe 
gospodării.

Fiecare leu
să fie bine gospodărit

Pentru ca creditele pe termen 
Galați gospodăriile colective au su- ' lung acordate de stat să aibă o efi- 
prafețe de teren erodate și supuse ciență economică ridicată, să slu- 
eroziunii, care pot fi valorificate cel
mai economic prin plantări cu viță 
de vie. Tocmai de aceea s-au repar-

jească dezvoltării producției, ele 
trebuie folosite cu chibzuință. la 
timp, numai în scopuri productive.

Faptele arată însă că în unele gos
podării din raionul Galați nu s-a 
înțeles pe deplin acest lucru, din 
care cauză se semnalează o serie 
de aspecte negative în folosirea 
creditelor pe termen lung. Iată cî- 
teva dintre ele.

La filiala raională a Băncii de 
stat există evidența modului cum 
folosesc gospodăriile colective credi
tele. Din această evidență rezultă că 
în unele cazuri fondurile acordate 
de stat sînt folosite cu întîrziere. 
Construcțiile planificate nu sînt în
totdeauna începute din vreme, ani
malele prevăzute nu sînt cumpărate 
din primele luni ale anului etc. 
Din cei 300 000 lei acordați gos
podăriilor colective din raion pen
tru procurarea de scrofițe de 
prăsilă, de pildă, în trimestrul 
întîi nu s-a consumat nici un leu, 
în trimestrul al doilea — doar 
64 324 lei, iar în trimestrul al treilea 
— 59 415 lei. Situații asemănătoare 
se constată și în ce privește cele
lalte capitole de investiții : viticul
tură, utilaje, alimentări cu apă etc. 
Or, întîrzierile în efectuarea inves
tițiilor sînt păgubitoare. Dacă gos
podăriile colective ar cumpăra ani
malele mai devreme, acestea, prin 
producția pe care o dau, ar recu
pera chiar în cursul aceluiași an o 
parte din cheltuielile făcute cu 
procurarea lor.

întîrzierea în folosirea creditelor 
pe termen lung este pricinuită și de 
alte cauze. Pentru realizarea anu
mitor obiective trebuie să se 
procure diferite materiale. Dar în
treprinderile furnizoare nu livrează 
întotdeauna conform planului ma
teriale ca cherestea, bile manele, 
șpalieri și sîrmă pentru susținerea 
viței de vie, material săditor, unele 
materiale pentru alimentări cu apă.

Folosirea eficientă a creditelor 
presupune nu numai consumarea 
lor la timp și în scopuri productive. 
Este foarte important ca obiectivele 
care se realizează cu ajutorul lor, 
precum și din fonduri proprii, să 
fie date în folosință într-un termen 
cît mai scurt. Slaba preocupare a 
unor- consilii de conducere și lipsa 
de sprijin din partea organelor ra
ionale duc la situația că se tărăgă
nează mult realizarea unor obiec
tive. în toamna anului trecut, la 
G.A.C. din comuna Odaia Manola- 
che s-a început construirea unei 
hale pentru 5 000 păsări. Hala nu 
era însă complet gata nici în toamna 
acestui an. Se înțelege că lucrul aces
ta n-a putut aduce nici un folos gos
podăriei.

Iată un alt caz. în primăvară, la 
G.A.C. din comuna Piscu au fost 
procurate din credite și fonduri 
proprii peste 1 000 de kilograme de 
folii de polietilenă necesare pentru 
protejarea legumelor. Deși prin fo
losirea acestora gospodăria ar fi 
putut obține legume mai timpu
rii, deci venituri mal mari, care ar 
fi acoperit o parte din sumele in
vestite, consiliul de conducere le-a 
depozitat în magazie.

In curînd, în gospodăriile colective 
vor avea loc adunările generale de 
dare de seamă și de aprobare a pla
nurilor de producție pe anul viitor. 
Este de datoria comitetului raional 
de partid și a consiliului agricol să 
îndrume organizațiile de partid și 
conducerile G.A.C. să discute cu a- 
cest prilej și modul cum sînt folo
site mijloacele bănești. Pe baza con
cluziilor desprinse ele trebuie să 
stabilească măsuri concrete care să ' 
ducă, încă din primele zile ale anu- i 
lui, la utilizarea rațională, eu maxi
mum de eficiență, atît a mijloacelor 
bănești proprii cît și a ajutorului 
primit din partea statului.

Consfătuire cu directori 
de cluburi

CLUJ (coresp. „Scînteii“). — Con
siliul regional al sindicatelor Cluj a 
organizat o consfătuire cu directorii 
de cluburi din regiune. A fost ana
lizată activitatea desfășurată în a- 
cest an de cluburile din regiune, 
în cadrul acestui schimb de expe
riență, directorii de cluburi au parti
cipat la manifestări organizate la 
clubul „Libertatea“ din localitate. 
S-au făcut, de asemenea, expuneri 
metodice despre pregătirea diferite
lor activități la cluburi — simpo
zioane tehnico-științifice, seri lite
rare etc.

La Iași s-a deschis o expoziție 
interregională de artă plastică. Sînt 
expuse numeroase lucrări de pic
tură, sculptură și grafică ale unor 
artiști din regiunile Iași, Suceava 
și Bacău.

DIN SCRESORIHLiE
sosite la redacție

La gospodă
ria colectivă 
din Băcești, ra
ionul Negrești, 
s-au organizat 7 cercuri 
de învățământ agrozooteh
nic la care învață 203 
colectiviști. La cercurile 
pentru cultura plantelor de 
cîmp lecțiile sînt predate 
de un inginer agronom, 
precum, și de tehnicieni 
și cadre didactice, iar la 
cercul de creștere a ani
malelor — de către 
medicul veterinar. Consi
liul de conducere și organi
zațiile de partid s-au îngri
jit din vreme de asigurarea 
condițiilor pentru buna des
fășurare a învățământului. 
S-au procurat manualele și 
rechizitele necesare pentru 
toți cursanții și o parte din

După primele lecții
material pentru demonstra
ții practice — mostre de ce
reale și plante furajere, ri
nele planșe și hărți, colecții 
de dăunători.

Lectorii au întocmit pro
gramele lecțiilor ținînd sea
ma de condițiile specifice 
de producție ale gospodă
riei. Prima lecție la cercu
rile de cultura plantelor de 
cîmp s-a ocupat de impor
tanța culturii cerealelor ; 
lecția a doua a tratat des
pre grîu, cerințele lui de 
vegetație și soiurile cultiva
te în gospodărie. La lec
ția despre „Aplicarea în
grășămintelor și pregătirea 
terenului pentru cultura 
griului“, s-au prezentat în

grășăminte chi
mice (super- 
fosfat și azo
tat de amoniu). 

Lecțiile predate au stârnit 
un viu interes. Colectiviștii 
sînt hotărîți să aplice cu
noștințele însușite pentru 
sporirea recoltelor și a pro
ducției animalelor. După ce 
au învățat despre folosirea 
rațională a îngrășămintelor, 
colectiviștii au transportat 
la cîmp mari cantități de 
gunoi de grajd. In conti
nuare, ei vor executa la 
vreme toate lucrările pre
gătitoare pentru recolta 
anului viitor.
Ing. ARCADIE ȘERBAN 
gospodăria colectivă din 

Băcești, raionul Ne
grești

Cinematografe)

Pentru exe
cutarea repara
țiilor capitale 
ale mijloacelor 
de transport auto de 
care dispunem, sîntern re
partizați la Întreprinderea 
de reparații auto nr. 8 Cra
iova. In vară am expe
diat autocamionul cu nr. 
766 B la Craiova pentru 
reparație capitală. In ce 
privește respectarea terme
nului, n-avem nimic de re
proșat. Dar felul cum a 
fost reparat autocamionul 
nostru ca și autocamioanele 
altor unități din Călărași, 
arată că la I. R. A. S 
Craiova se lucrează une
ori de mântuială. Din 
cauză că instalația, elec
trică a fost prost reparată, 
s-au ars două dinamuri ; 
cină am demontat chiulasa

Mai mult strică decît repară
am găsit o supapă arsă, iar 
cilindrii aveau o uzură 
foarte avansată. Am trimis 
autocamionul la reparat cu 
pompa de apă pe rulmenți. 
Lucrătorii de la între
prinderea amintită au 
scos rulmenții și au mon
tat bucșe de bronz uza
te. Un lucru inadmisibil 
este că unele din părțile 
componente ale mașinii, 
care erau în bună stare, au 
fost schimbate cu altele 
vechi : conductele de la 
carburator și de la filtrul 
de ulei, pernele de la scau
ne. Cină a fost trimisă la 
reparații, cabina avea un 
aspect îngrijit în interior, 
dar s-a întors cu placajul

distrus în mul
te locuri.

„Reparațiile“ 
executate la 

I.R.A. 8 Craiova au cos
tat scump. Acum trebuie 
să cheltuim alți bani pen
tru a pune la punct ceea ce 
s-a stricat. Oare așa se fac 
reparațiile ?

Socot că conducerea în
treprinderii de la Craiova 
ar trebui să analizeze acest 
caz, să tragă la răspundere 
pe vinovați și să ia măsuri 
pentru prevenirea lucrului 
de mântuială, care com
promite colectivul între
prinderii și pricinuiește pa
gube altora.

C. VOICULESCU 
directorul întreprinderii 

„11 Iunie“ Călărași

TEATRE : Teatrul de Operă și Balet al R. P. Romine : 
Faust — (orele 19,30). Teatrul de stat de operetă: Mamzclle 
Nitouche — (orele 19,30). Teatrul National „I. !.. Caragiale“ 
(Sala Comedia) : Macbeth — (orele 19,30) ; (Sala Studio) : Pri
mii noștri poeți — (orele 15,30), Adam și Eva — (orele 19,30). 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (bd. Schitu Măgureanu 
nr. 1) : Cezar și Cleopatra — (orele 19,30). Teatrul „C. 1. 
Nottara“ (Sala Magheru) : Peer Gynt — (orele 19,30) ; (Sala 
Studio) ; Unchiul Vania — (orele 20). Teatrul de ConTeclie : 
Șeful sectorului suflete — (orele 19,30). Teatrul Muncitoresc 
C.F.R -Ciulești : Paharul cu apă — (orele 19,30). Teatrul pen
tru tineret și copii (Sala C. Miile) : Chirița in provincie — 
(orele 20), (la Sala din str. Eremia Grigorescu. fost cinema 
„V. Alecsandri") : Salut voios — (orele 9,30), Nota 2 la arit
metică — (orele 16). Teatrul satiric muzical „C. Tănase“ 
(Sala Savoy) : Pagini alese din Revista de altădată — (orele
20) ; (Sala din Calea Victoriei 174) ; Palatul melodiilor — (o- 
rele 20). Circul de stat : Aventurile lui Don Quijote in arenă
— (orele 19,30).

CINEMATOGRAFE: Judecata nebunilor (film pentru ecran 
panoramic) : Patria (9,30; 12,15; 15; 18; 21). Cavalerul Par- 
daillan — cinemascop : Republica (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), 
București (10; 12; 14; 16; 18; 20), Excelsior (10; 12; 14; 16; 18; 20), 
Feroviar (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21). Seara prietenilor filmului : 
Carpați (orele 19). Primul reportaj — cinemascop : Carpațl 
(10; 12; 14: 16), Festival (10; 12; 15; 17; 19; 21). Agatha, lasă-t'e 
de crime ! : Capitol (9; 11-, 13; 15; 17,15; 19.30; 21,30), Miorița 
(9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), Melodia (10; 12; 15; 17; 19; 21). Fla
mura (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), Grlvița (10; 12; 14; 16,15; 
18,30; 20,45). Tudor — cinemascop (ambele serii) : Tineretu
lui (9,45; 13,15; 16,45; 20), Lum'ina (9; 12,15; 15,30; 19), Giulești 
(9,30; 12,45; 16,45; 20). Tomis (9,30; 13; 10,30; 20), Aurora (10; 
13,30; 17; 20,30) Ucigașul și fata : Victoria (10; 12,15; 14,30; 
16,30; 18,30; 20,30), Buzești (16; 18,15; 20,30), Modern (10; 12; 
15; 17; 19; 21). Legea e lege : Central (10; 12; 14; 16; 18,15:
20.30) . Valsul nemuritor : Union (15; 17: 19; 21). Program de 
filme pentru copii : Doina (orele 10). A dispărut o navă : 
Cosmos (14,30: 16.30; 18,30; 20,30), Doina <11,30; 13,45; 16; 13,15;
20.30) . Un ciélu de filme documentare : Timpuri Noi (de la 
orele 10—21 în continuare). Ultimul meu tango :. înfrățirea 
între popoare (14,30; 17,15; 20). Rosemarie : Cultural (10; 15; 
17; 19; 21). Trei zile după nemurire : Dacia (9,30: 11; 13; 15; 
17; 19; 21), Arta (15; 17; 19: 21). La vîrsta dragostei : Adesgo 
(15,30; 18; 20,15), Crîngașl (16; 18,15; 20.30). Carmen de la Ron
da : Bucegi (10; 12,15; 16; 18,15; 20,30). De la Apenini la Anzi
— cinemascop : Unirea (15; 17; 19; 21). Pompierul atomic : 
Flacăra (14,30; 16,30; 18,30; 20,30). Electra : Vitan (15: 17; 19;
21) . Elena din Troia — cinemascop : Munca (14; 16,15: 18.30; 
20,45), Ordinul Anna : Popular (18; 18,15; 20,30). Vară și fum
— cinemascop : Moșilor (15,30; 18: 20,30). Trei plus două — 
cinemascop : Viitorul (16; 18,15; 20,30). Mamelucul : Colenti
na (16; 18; 20). Cînd vine pisica — cinemascop : Floreasca 
(16; 18,15; 20,30). Misterele Parisului — cinemascop : Lucea
fărul (15; 17; 19; 21). Codln : Progresul (15,30; 18; 20.15). 
Cumpără-ți un balon — cinemascop : volga (10; 12; 15; 17; 19; 
21). Frumoasa aventură : Lira (15; 17; 19; 20.45). Taxiul 
morții : Drumul Sării (16; 18; 20). Camelia : Pacea (16; 18; 
20). Marile speranțe : Ferentari (15; 17,30; 20). Rocco și frații 
săi’ (ambele serii) : Cotrocenl (15,45: 19).

TELEVIZIUNE ; — Orele 18,30 — Universitatea tehnică la
televiziune : Trioda, de ing. Liviu Macoveanu. 19,00 — Jur
nalul televiziunii. 19.10 — Album artistic prezentat de elevii 
Liceului militar „Ștefan cel Mare“. 19,50 — Iosif Lisowski — 
tehnician inovator. 20,00 — Emisiunea : Săptămina. 21,30 — 
Concert de estradă — transmisie de la Moscova. In încheiere
— Buletin de știri și buletin meteorologic.

CUM VA FI VREMEA ?
Timpul probabil pentru zilele de 21. 22 și 23 decemhrie. In 

țară : vreme umedă, cu cer mai rrtult acoperit. Vor cădea 
precipitații locale în cea mai mare parte a țării. Vint slab 
pînă Ia potrivit. Temperatura în creștere. Minimele vor fi 
cuprinse între minus 2 și minus 12 grade, iar maximele între 
minus 3 și plus 7 grade. Pe alocuri ceață, iar în sudul țării 
polei. In București : Vreme umedă, cu cer mal mult acope
rit. Temporar precipitații. Vînt potrivit. Temperatura în 
creștere. In prima parte a intervalului ceață și pole;.RADU ATANASESCU

SPRE W/ SUCCESE ME CPEMIEI 
MUZICALE iWMÎHIESEI

Pe marginea Conferinței pe țara a Uniunii Compozitorilor
Lucrările Conferinței pe țară a 

Uniunii Compozitorilor, care au 
avut loc de curînd, au prilejuit o 
analiză temeinică a realizărilor ob
ținute. în ultimii ani, pe acest tărîm 
al artei, o dezbatere constructivă, 
străbătută de exigență și spirit de 
răspundere față de progresul mu
zicii romînești. De ia tribuna con
ferinței au vorbit un număr însem
nat de compozitori, muzicologi, in
terpret, oameni de artă, realizind 
un rodnic schimb de păreri asupra 
problemelor actuale ale creației mu
zicale.

Dezbaterea a avut ca premiză 
puternicul avînt al muzicii noastre 
noi. Ampla enumerare de lu
crări valoroase create în anii din 
urmă — simfonii, concerte, opere, 
oratorii, cîntece de mase etc. — 
cuprinsă în darea de seamă a Co
mitetului Uniunii Compozitorilor, a 
demonstrat fertilitatea drumului pe 
care pășesc astăzi muzicienii noș
tri. Climatul propice afirmării ta
lentelor, căutărilor creatoare, pro
movării unei mari varietăți de sti
luri personale a favorizat și' favori
zează scrierea unor opere de înaltă 
ținută artistică, consacrate temelor 
pasionante ale actualității. Compo
zitorii noștri se străduiesc să îm
bogățească patrimoniul culturii na
ționale cu lucrări durabile, să dez
volte bogata moștenire realistă a 
înaintașilor și să folosească inspi
rat, corespunzător exigențelor ac
tuale ale artei, sugestiile melosului 
popular. Preocuparea de a pune în 
valoare resursele expresive ale ar
te; componistice pentru a reflecta 
cît mai pregnant viața poporului, 
pintru a da glas aspirațiilor și sen- 
tiAentelor sale, a dus la crearea 
unor lucrări care au cucerit apre
cierea publicului din țara noastră, 
(contribuind totodată la creștere* 

prestigiului internațional al muzicii 
romînești.

Punînd în lumină avîntul tuturor 
genurilor muzicale, desfășurarea
dezbaterii a întărit aprecierea fă
cută, în cuvîntul de deschidere a
Conferinței de către acad. Mihail
Jora. care a arătat că muzica româ
nească se află „în cea mai rodnică 
etapă din toată istoria dezvoltării 
ei de pînă acum“.

în cadrul Conferinței s-a mani
festat unitatea de concepție a mu
zicienilor noștri în principalele pro
bleme ale artei lor. în discuții, me
toda realist-socialistă a fost com
parată cu un drum larg spre vii
tor, pe care înaintează astăzi lao
laltă forțele creatoare, compozitorii 
noștri de toate vîrstele și tempera
mentele artistice.

Bogăfie de conținui 

și expresivitate

Muzica noastră s-a îmbogățit, în 
ultimii ani, cu remarcabile lucrări 
simfonice și instrumentale de con
cert, scrise de compozitori din toate 
generațiile. Variate ca stil, ca fac
tură, aceste lucrări s-au impus prin 
bogăția lor melodică, prin amploa
rea și plasticitatea imaginilor, prin 
ținuta realizării artistice de ansam
blu, oferind orchestrelor și soliști
lor prilejul unor creații de înalt ni
vel. Izvorînd din contactul compozi
torului cu realitatea contemporană, 
cele mai izbutite pagini simfonice, 
concertistice și ale muzicii instru
mentale de cameră scrise în peri
oada din urmă exprimă, chiar și 
atunci cînd n-au un program de
clarat, bogăția sufletească a oa
menilor de azi, vigoarea și optimis
mul lor.

în darea de seamă prezentată 
Conferinței de compozitorul Ion 
Dumitrescu, precum și în interven
țiile participanților la dezbateri, s-a 
subliniat că realitatea actuală, dra
matismul luptei victorioase a noului 
împotriva vechiului, elanul patriotic, 
creator al constructorilor socialis
mului, întregul lor orizont spiritual 
reprezintă pentru compozitorul de 
azi un inepuizabil izvor de inspira
ție.

Succese însemnate au fost obținu
te în ultimii ani în genuri de mare 
popularitate cum sînt muzica de 
operă și balet, muzica vocal-simfo- 
nică. Este semnificativ că în această 
perioadă au apărut, bucurîndu-se de 
o caldă primire, primele opere ro
mînești în care își găsește întruchi
parea artistică tema luptei revolu
ționare a clasei muncitoare.

Publicul larg dorește noi și va
loroase opere romînești inspirate 
din actualitate, care să aducă pe 
scenă eroi ai epocii noastre, viața și 
năzuințele oamenilor de azi, mo
mente din istoria luptei eroice pen
tru libertate a poporului. Crearea 
unor astfel de opere presupune acor
darea unei atenții deosebite alegerii 
temei și, implicit, realizării ei artis
tice — atît în ceea ce privește li
bretul, cît și partitura muzicală. 
Pentru aceasta este necesară strînsa 
colaborare între compozitori și li- 
bretiști, legătura lor apropiată cu 
toți factorii care determină realiza
rea spectacolului — regizori, dirijori, 
cîntăreți, dansatori, decoratori.

în cadrul dezbaterii, a fost scoasă 
în evidență preocuparea creatorilor 
care au abordat genul simfonic, 
instrumental de concert, vocal-sim- 
fonic sau de operă, în direcția îm
bogățirii continue a mijloacelor de 
expresie. în muzica noastră, varie
tatea mijloacelor de expresie est® 

subordonată unității de concepție a 
lucrării, corespunzător scopului 
principal al artei — reflectarea ve
ridică a realității. în legătură cu a- 
ceasta, vorbitorii au relevat cît 
de puține contingențe cu arta 
autentică au diversele tendințe, 
sisteme și curente decadente ce se 
manifestă astăzi în muzica occiden
tală și care degradează muzica, o 
lipsesc de frumusețe și melodie, 
transfornjînd-o într-o cascadă de 
stridențe. Rupîndu-se astfel de publi
cul larg, ba chiar și de obișnuiții să
lilor de concerte, promotorii deca
dentismului ajung să-și facă o glorie 
profesională din manifestările 
ostile ale auditorilor !

Argumentînd necesitatea îmbogă
țirii mijloacelor de expresie, parti- 
cipanții Ia dezbateri au arătat că a- 
titudinea refractară fată de nou este 
improprie dezvoltării artei muzica
le ; ei au subliniat, totodată, că mij
loacele de expresie trebuie folosite 
nu la întâmplare, ci în funcție de 
necesitatea exprimării în mod crea
tor," artistic, personal, nou, a conți
nutului de idei, precum și de nece
sitatea comunicării în mod cît mai 
puternic, cît mai convingător, cît 
mai emoționant a acestui conținut.

Afirmarea puternică a individua
lităților creatoare implică respinge
rea, în continuare, a oricărei îngus
timi. a exclusivismului, a convențio
nalismului. în această ordine de 
idei, mai mulți vorbitori s-au refe
rit la problema raportului între tra
diție și inovație, care și-a găsit o 
rodnică rezolvare într-o serie de 
creații recente ale compozitorilor 
noștri.

Arta contemporană realistă nu nu
mai că nu neagă cuceririle artistice 
ale generațiilor precedente de muzi
cieni ci. dimpotrivă, cere preluarea 
și dezvoltarea lor, ca și preluarea 
și folosirea cu discernământ a cuce
ririlor tehnicii componistice contem
porane. A fi legat de tradițiile națio
nale și universale ale muzicii, a ține 
pasul cu dezvoltarea loi’ actuală, este 
o condiție a inovației viabile, pentru 
că inovația artistică nu se poate 
naște pe teren virgin. Legătura or
ganică între tradiție și inovație iți 
găsește o expresie strălucită în opera 

lui George Enescu, care — multă 
vreme ignorată și necunoscută într-o 
însemnată parte a ei — ocupă în 
prezent un loc de seamă în viața 
noastră muzicală, reprezintă o pozi
ție avansată a muzicii romînești și 
își cîștigă locul meritat în creația 
universală contemporană.

Tradițiile progresiste ale muzicii 
romînești stau, de asemenea, la baza 
dezvoltării cîntecului de mase. Moti
vele cîntecului popular, ale cîntecu
lui revoluționar și-au găsit ecoul în
tr-o seamă de lucrări recente, ce re
flectă concepțiile și idealurile oame
nilor muncii. Un fenomen semnifi
cativ este pătrunderea intonațiilor 
cîntecului de mase, alături de into
națiile cîntecului popular, în unele 
lucrări aparținînd genurilor simfo
nice, dramatice sau în muzica de 
film — ceea ce constituie o sursă de 
îmbogățire a expresivității muzicii.

în pas cu dezvoltarea culturală 
din patria noastră; marele public a 
devenit din ce în ce mai exigent. în 
această lumină, apare necesară o 
mai vie preocupare a compozitori- 
lor pentru perfecționarea limbajului 
lor artistic și în domeniul cîntecu
lui de mase. Totodată, compozitorii 
noștri ar trebui să acorde perma
nentă atenție cîntecelor pentru copii, 
tineret școlar, studenți, ostași. Me
rită reținută și observația că în ge
nul muzicii de mase se scriu mai 
mult piese de concert, destinate an
samblurilor corale, decît lucrări 
care să poată fi cu ușurință cînta- 
te de toată lumea.

Difuzarea cîntecului de mase pre
supune o mai strînsă colaborare în
tre Uniunea Compozitorilor, Uniunea 
Scriitorilor, Casa Centrală a Crea
ției Populare, instituțiile de difuzare 
și ansambluri. De asemenea, se cer 
folosite formele cele mai eficiente 
pentru ridicarea nivelului profesio
nal muzical al dirijorilor de coruri, 
de care depinde în mare măsură 
promovarea celor mai bune creații.

în cadrul dezbaterii au fost rele
vate realizările muzicii ușoare. Da
torită caracterului său larg popular 
și accesibil, marii lui răspîndiri în
deosebi în rîndurile tineretului, a- 
cest. gen a format obiectul unor dis
cuții frecvente. Cea mai mare parta 

a creației de muzică ușoară romî- 
nească se bucură în momentul de 
față de prețuire, atît în țară cît și 
în străinătate. Acest lucru se dato
rește faptului că în acest domeniu 
ne putem mîndri cu o tradiție re
marcabilă, preluată, și dezvoltată de 
compozitori talentați, activității rod
nice a teatrelor de estradă, a or
chestrelor și ansamblurilor de mu
zică ușoară. S-a arătat însă că în 
acest domeniu au apărut și unele 
lucrări slabe, lipsite de originalitate, 
de gust, de forță expresivă. De ase
menea, nu în puține cazuri textele 
superficiale, scrise în grabă, fac ca 
o muzică bună să nu-și atingă 
scopul.

Peniru cunoașterea 

aprofundată a viefii 

și o înaltă măiestrie artistică

Realizarea unor opere muzicale de 
înaltă valoare artistică presupune, 
pe lîngă talent, cunoașterea tot mai 
aprofundată a vieții și a preocupări
lor oamenilor de azi.

Ascultătorii doresc să regăsească 
în creațiile muzicii noastre contem
porane acea frumusețe și vigoare, 
acea tonalitate luminoasă, bogăția' de 
sevă artistică și dinamismul care 
sînt specifice folclorului nostru mu
zical, oglindind caracterul poporului, 
felul său de a privi viața. în legă
tură cu aceasta, mulți vorbitori au 
subliniat vitalitatea resurselor mu
zicii noastre populare, capacitatea 
acesteia de a fecunda inspirația 
creatoare, de a conferi muzicii culte 
originalitate, forță, strălucire și trăi
nicie. Pe drept cuvînt s-a subliniat 
că trăsătura de universalitate a ar
tei nu poate fi concepută și realizată 
în afara specificului național, în 
afara legăturii cu viața, cu modul 
de gîndire și de exprimare artistică 
al propriului popor.

Conferința a insistat, în mod deo
sebit. asupra problemelor măiestriei 
componistice. Pledînd pentru măies
trie, vorbitorii, ca și darea de seamă, 
au subliniat că măiestria se dobîn- 
deșt.e prin muncă perseverentă, fără 
concesii ; ea ține, desigur, de talent, 

dar cere și cunoștințe temeinice, 
multă experiență profesională și de 
viață.

Referindu-se la succesele muzicii 
noastre, dezbaterea a scos totodată 
în evidență faptul că nu întotdeauna 
compozitorii au fost suficient de e- 
xigenți față de propria lor creație. 
S-a arătat astfel că în ultima vreme 
au apărut unele lucrări lipsite da 
măiestrie, de inspirație, de profun1- 
zime, printre care și lucrări în care 
s-au făcut simțite influențe ale unor 
curente decadente, sterile.

După cum se știe, transfigurarea 
artistică a realității se realizează, în 
muzică, pe căi și prin mijloace 
specifice, diferite de ale celorlalte 
arte ; înțelegerea mesajului unei lu
crări muzicale, a frumuseților ei so
licită într-o măsură particulară par
ticiparea afectivă a ascultătorului. 
Ar fi însă greșit dacă puterea de co
municare a unei lucrări, succesul 
confruntării dintre compozitor și 
destinatarii creației sale ar fi puse 
exclusiv pe seama gradului de re
ceptivitate a publicului. Măies
tria componistică se măsoară prin 
expresivitatea imaginilor muzica
le, prin originalitatea și forța lor 
emoțională, prin capacitatea operei 
de a transmite mesajul, gîndurile au
torului ei. întreaga dezvoltare a mu
zicii realiste universale demonstrea
ză această legătură între măiestrie 
și accesibilitate, prevenind totodată 
împotriva înțelegerii simpliste, vul
garizatoare a noțiunii de „accesibil" 
în artă.

Revoluția culturală a făcut din co
morile artei un bun al maselor largi, 
a determinat formarea unui public 
nou. deosebit de receptiv, eu exigen
țe în continuă creștere. Niciodată 
creatorii de muzică n-au avut un 
auditoriu atît de dornic de a cunoaș
te bucuria emoției artistice, atît de 
generos în aprecierea valorilor au
tentice. Făc£ndu-și educația muzica
lă sub influența capodoperelor ne
pieritoare ale muzicii universale și a 
celor mai izbutite creații ale muzi
cii romînești, oamenii muncii aș
teaptă din partea compozitorilor noi 
creații în care să regăsească reflec
tată, cu mijloace muzicale de cea 
mai bună calitate, imaginea vremu-



In milionimi de grame și seeunde
k.,O diferență de numai cîteva 

grade de temperatură față de teh
nologia stabilită poate compromite 
o șarjă de oțel; la uriașele viteze 
cu care circulă navele cosmice, în- 
tîrzierea lansării doar cu o fracțiu
ne de secundă poate influența ire
mediabil traiectoria navei... Iată ce 
consecințe poate avea imprecizia 
unor aparate de măsură și control.

Astăzi, metrologii folosesc în mod 
curent unități de măsură care te 
poartă într-o lume a dimensiunilor 
de neimaginat în urmă cu puțini 
ani: măsurători avînd precizia u- 
nei milionimi de milimetru sau de 
gram, evaluări de temperaturi cu
prinse între minus 272 și plus zeci 
de mii de grade, cronometrări a- 
preciate în milionimi de secundă.

Nevoii de a măsura tot mai pre
cis își consacră activitatea cercetă
tori și tehnicieni de la Oficiul de 
stat pentru metrologie, de la Insti
tutul de metrologie, centrele metro
logice și laboratoarele de speciali
tate din cadrul marilor întreprin
deri.

In afară de metrul etalon cunos
cut și care nu mai corespunde exi
gențelor de azi ale metrologilor, a 
fost adoptată o nouă unitate — 
„metrul de lumină“. Acesta are la 
bază un fenomen natural și inva
riabil — lungimea de undă a ele
mentului cripton 86 — și asigură o 
precizie de 100 de ori mai mare de- 
cît etalonul vechi.

URMĂRIND CADRANELE

In cele 14 laboratoare ale ins
titutului hierează fizicieni, elec- 
troniști, chimiști, matematicieni — 
în majoritatea lor tineri. Se cerce
tează diferite fenomene în con
diții limită de temperatură, pre
siune, și viteză, se studiază noi
le surse de energie și elabo
rarea unor materiale și com
bustibili artificiali, se experimen
tează dispozitive noi pentru auto
matizarea unor procese de produc
ție în fabrici și uzine; se etalonea- 
ză prototipurile de aparate de mă
sură, se verifică funcționarea celor 
folosite în practică.

In „palmaresul“ cercetătorilor 
de la laboratorul de curent alterna
tiv se înscrie, printre altele, reali
zarea unei instalații de mare pre
cizie pentru etalonarea transfor
matorilor electrici. Cu ajutorul u- 
nor aparate adecvate, specialiștii 
de la laboratorul de radiații nu
cleare studiază o nouă metodă de 
etalonare, gradare și verificare a 
aparaturii folosite în fizica și teh
nica nucleară. Intr-un alt labora
tor — cel de fötometrie — se ur
mărește comportarea lămpilor cu 
incandescență fabricate în țară, 
prin comparație cu o lampă etalon 
de construcție specială. Studii in
teresante efectuează, de asemenea, 
metrologii din laboratorul de tem
peraturi pentru realizarea termo- 
metrului cu gaz.

Urmărind cadranele aparatelor 
de măsurat, atenți la comportarea 
acestor conștiincioși informatori 
mecanici, optici, electrici și electro
nici, metrologii noștri caută să fie 
la zi cu tainele „preciziei“ măsură
torilor.

Ministrul afacerilor externe 
ai Romîne s-a înapoiat în Capitală

Joi s-a înapoiat în Capitală mi
nistrul afacerilor externe al R. P. 
Romîne, Corneliu Mănescu, care a 
făcut o vizită în Austria la invitația 
ministrului afacerilor externe al a- 
cestei țări, dr. Bruno Kreisky.

La invitația ministrului afacerilor 
externe al R. P. Ungare, Peter Ja
nos, Corneliu Mănescu a făcut o vi
zită la Budapesta.

La sosirea în Capitală, miriis-

trul afacerilor externe al R. P. Ro
mîne a fost întîmpinat de Bujor 
Almășan, ministrul minelor și ener
giei electrice, Victor Ionescu, mi
nistrul comerțului exterior, George 
Macovescu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe.

Au fost de față dr. Paul Wetzler, 
ambasadorul Austriei, Jenö Kuti, 
ambasadorul R. P. 
membri ai celor două

INFORMAȚII

Vizita delegației algeriene în U.R.S.S.

Ungare, și 
ambasade.

(Agerpres) •

SEMNAREA UNUI ACORD ÎNTRE R .P. ROMÎNĂ
ȘI E. S. F. IUGOSLAVIA PRIVIND INTERCONECTAREA

SISTEMELOR ELECTROENERGETICE

La secția de metrologie a Acade
miei R. P. Romîne se află numeroa
se „monumente ponderale“ desco
perite pe teritoriul țării noas
tre : „ponduri antice“, folosite de 
populația vechilor localități His
tria, Callatis și Tomis; „pon
deral sferic" al unei legiuni ro
mane, fabricat din plumb, găsit la 
Turda; piese din plumb și din pia
tră, multiplii ai „as“-ului — uni
tate de bază în sistemul de mă
surare la romani etc.

Institutul de metrologie păstrea
ză o altă colecție de „monumente 
ponderale“. Este vorba de etaloane- 
le moderne de măsură, ale sistemu
lui internațional unic și universal, 
la baza căruia stau șase unități 
fundamentale (metrul, kilogramul, 
secunda, amperul, gradul Kelvin — 
pentru măsurarea temperaturii și 
candela •— pentru lumină; două u- 
nități suplimentare, radianul și ste- 
radianul — pentru măsurarea un
ghiurilor), precum și unitățile de
rivate ale acestora.

„MONUMENTE PONDERALE"
ST. BRATU

In laboratorul de magnetometric

în urma tratativelor care s-au 
desfășurat la Belgrad, a fost semnat 
la 18 decembrie un acord între R.P. 
Romînă și R.S.F. Iugoslavia privind 
interconectarea sistemelor electro- 
energetice ale celor două țări. Po
trivit acestui acord, interconectarea

se va face printr-o linie de trans
port de 110 kV, care va fi pusă în 
funcțiune în cursul trimestrului I 
1964. Dezvoltarea în continuare a 
interconectării sistemelor electro- 
energetice ale celor două țări se va 
stabili ulterior pe bază de studii.

MOSCOVA 19 (Agerpres). — TASS 
transmite: N. S. Hrușciov a primit la 
Kremlin delegația de partid și gu
vernamentală a Republicii Algeriene 
Democratice și Populare.

Luînd cuvîntul la prînzul oferit în 
cinstea delegației algeriene, N. S. 
Hrușciov a declarat: Sîntem convinși 
că colaborarea dintre Uniunea So
vietică și Algeria liberă va contribui 
la consolidarea independenței ei 
economice și politice, va îngădui în
tărirea succeselor pe care le-a obți
nut poporul algerian în scurta pe
rioadă a existenței independente a 
țării sale. Am considerat și consi
derăm de datoria noastră inter
națională să sprijinim popoarele care 
desfășoară lupta de eliberare națio
nală împotriva dominației imperia
lismului, colonialismului și neocolo- 
nialismului.

Primul secretar al C.C. al P.C.U.S.

și-a exprimat convingerea că poporul 
algerian va lichida „greutățile des
tul de mari pe care le întîmpină 
încă în lupta dîrză împotriva reacți- 
unii din afară și din interiorul ță
rii, care încearcă să determine po
porul algerian să renunțe la refor
me revoluționare și să restabilească 
sub diferite forme dominația asu
pritorilor“, și că va obține succese 
în construirea noii vieți pe baze so
cialiste.

A luat apoi cuvîntul Hadj Ben 
Alia, șeful delegației algeriene, care 
a subliniat însemnătatea legăturilor 
prietenești între Algeria și Uniunea 
Sovietică. „Nu ne îndoim nici un 
moment, a spus el, că Uniunea So
vietică, guvernul său și partidul său 
ne vor acorda întotdeauna un ajutor 
neprecupețit și multilateral frățesc 
pentru realizarea țelurilor funda
mentale alç politicii noastre“.

(Urmare din pag. I-a)

de 
la

— Să nu credeți cumva că toți zi
darii din comună au venit cu noi, la 
Paroșeni. Pe puțin alți o sută 
zidari din Slătioarele lucrează 
termocentrala de la Grozăvești
ne-a prevenit tovarășul Nicolae 
Stancu. Dacă ați fost pe acolo nu se 
poate să nu fi auzit de brigăzile lui 
Soare sau a lui Neacșu. Ne scriem 
regulat. Avem vești bune de la ei.

I-am cunoscut pe șantierul turbo- 
agregatului de la Grozăvești pe con
sătenii celor trei frați Stancu de la 
Paroșeni. La turnul de răcire l-am 
întîlnit pe șeful de brigadă Marin 
Neacșu. Pereții circulari ai turnului 
se ridicau spre înălțimi. Lipseau cu 
desăvîrșire schelele. Pereții interiori 
erau gata finisați. Sus însă, pe buza 
turnului în construcție, suspendată 
parcă de bolta cerului, se vedea o 
coroană de schele. Era podul de su
porți mobili care urcă o dată cu con
strucția. Pe podina interioară lu
crează la finisaje zidarii lui Neacșu.

— Cînd am început lucrarea — 
își amintește Neacșu — s-a făcut un 
calcul. Se spunea că pînă la veni
rea iernii vom ajunge să ridicăm 
turnul abia la jumătatea lui. Oame
nii s-au deprins însă repede să lu-

creze după metoda cofrajelor păși- 
toare. Iată-ne acum la ultima cotă.

O brigadă care cuprinde peste 50 
de zidari este condusă de candidatul 
de partid Ion Soare. Printre slăti- 
orenii din brigadă se găsesc și Nico
lae, Gheorghe, Florea Soare, frați 
ai șefului de brigadă. întreaga bri
gadă se bucură aici de un bun re
nume) Ca și frații Stancu cu brigă
zile lor de la Paroșeni, brigada lui 
Soare a executat la Grozăvești și a 
terminat cu 10 zile înaintea terme
nului stabilit zidurile de închidere a 
sălii mașinilor și a sălii cazanelor.

Dacă pe șantier au fost demontate 
schelele care au împresurat zidurile 
nu înseamnă că lucrările s-au ter
minat. Tovarășul Adrian Ștefănes- 
cu, inginer șef al șantierului de 
montaje, spune că de-abia de acum 
încep lucrările,cele mai pretențioa
se, de finețe, d'e adevărată meserie: 
verificarea, montarea și reglarea a- 
paratelor de măsură și control ter
moelectric, montarea generatorului, 
reglajul turbinei, al instalației de vid 
și cîte altele.

La Grozăvești condițiile de lucru 
diferă de cele de pe alte termocen
trale. Spațiile de aici sînt foarte 
restrînse. La un moment dat trebuia 
ridicat de la sol, la o cotă de 32 de

COLABORARE CULTURALĂSEMNAREA PLANULUI DE
ȘI ȘTIINȚIFICĂ ÎNTRE R. P. ROMÎNĂ ȘI R. P. POLONĂ

PE ANII 1964 ȘI 1965
între 16 și 19 decembrie au avut 

loc la București tratativele culturale 
între R. P. Romînă și R. P. Polo
nă. în urma tratativelor, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă priete
nească, în spiritul colaborării șj în
țelegerii reciproce, la Ministerul A- 
facerilor Externe a fost semnat 
planul pentru aplicarea acordului de 
colaborare culturală și 
între R. P. Romînă și R. 
pe anii 1964 și 1965.

Se prevede dezvoltarea 
nuare a colaborării în 
științei, învățămîntului, culturii și 
artei. Ambele părți vor face schim
buri de oameni de știință și tineri 
lucrători științifici, se vor trimite 
reciproc cadre didactice pentru spe
cializare etc. în anul 1964, în R. P. 
Romînă va concerta o orchestră 
simfonică poloneză, iar colectivul de 
balet al Teatrului de Operă și Balet

științifică
P. Polonă

în conti- 
domeniile

al R. P. Romîne va întreprinde un 
turneu în R. P. Polonă. Planul pre
vede, de asemenea, adîncirea colabo
rării între uniunile de creație, în 
domeniul radioteleviziunii și presei.

Din partea romînă planul a fost 
semnat de Gheorghe Pele, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, iar 
din partea polonă de Wieslaw So- 
bierajski, ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al R. P. Polone în 
R. P. Romînă.

La semnare au participat tovarășii 
Jean Livescu, adjunct al ministru
lui învățămîntului, acad. Iorgu Ior
dan, vicepreședinte al Academiei 
R. P. Romîne, Ion Moraru, vicepre
ședinte al Comitetului de Stat pen
tru Cultură și Artă, membrii celor 
două delegații, funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Externe.

Au fost de față membri ai amba
sadei R. P. Polone la București.

Conducta petrolieră „Prietenia" 
a intrat în funcțiune

BERLIN 19 (Agerpres). — La 18 
decembrie a fost dată în exploatare 
partea din R. D. Germană, ultima 
parte a conductei de petrol „Priete
nia“, care trece prin teritoriul 
U.R.S.S., Poloniei, Cehoslovaciei și 
Ungariei,

Cu acest prilej, la Combinatul 
pentru prelucrarea țițeiului din 
Schwedt a avut loc o festivitate. Au 
luat parte conducători de partid și 
de stat ai R. D. Germane, în frunte 
cu Walter Ulbricht, prim-secretar

al C.C. al P.S.U.G., președintele 
Consiliului de Stat al R.D.G., pre
cum și delegații guvernamentale din 
U.R.S.S., Polonia, Cehoslovacia, Un
garia și reprezentanți ai C.A.E.R. 
Au rostit cuvîntări W. Ulbricht și 
reprezentanți ai altoi- țări. De ase
menea, a participat și a luat cuvîn
tul Mihail Florescu, ministrul indus
triei petrolului și chimiei al R. P. 
Romîne, președinte al Comisiei per
manente a C.A.E.R. pentru industria 
de petrol și gaze.

Venizelos se pronunță pentru îmbunătățirea 
relațiilor Greciei cu țările balcanice

rilor de azi, cu avîntul lor romantic, 
cu luptele și bucuriile lor, acea pli
nătate a vieții închinate țelurilor no
bile ale societății noastre socialiste.

Conferința pe țară a compozitori
lor s-a ocupat pe larg de probleme
le muzicologiei, ale criticii muzicale. 
A fost astfel relevată contribuția 
muzicologilor noștri în ce privește 
orientarea ideologică și profesională 
a activității creatoare, educarea mu
zicală a maselor, subliniindu-se re
alizările obținute în acest domeniu 
și arătîndu-se că dezvoltarea crea
ției muzicale impune un progres 
substanțial în domeniul studiilor de 
estetică,, abordarea problemelor actu
ale ale muzicii în spirit științific 
marxist-leninist.

Criticii muzicale îi revine un rol 
din ce în ce mai important în viața 
noastră artistică, ceea ce face. nece
sară activitatea tot mai susținută a 
forțelor ce lucrează în acest dome
niu. O dată cu ridicarea nivelului de 
competență al criticii, trebuie înlătu
rate descriptivismul, obiectivismul 

. tehnic formal, ca și polemica cu sco
puri minore ori tonul „călduț“, care 
nu priese dezvoltării creației. Su
biectivismul, discutarea lucrărilor 
muzicale prin prizma unor criterii 
artificiale sau gusturi personale iu 
fost pe drept cuvînt combătute de 
către vorbitori.

în ultima vreme, revista „Muzi
ca“ a înregistrat un progres în cu
prinderea și tratarea problemelor 
de creație și interpretare. S-a reco
mandat ca revista să promoveze în 
mai mare măsură 
pinii, să reflecte cu consecvență 
viața Uniunii Compozitorilor, să 
stimuleze interesul publicului larg 
pentru muzica noastră și problemele 
ei. Revista „Contemporanul“, ca și 
alte publicații, este chemată să se 
ocupe cu mai multă atenție și exi
gență de acest domeniu al creației 
artistice. S-a arătat, totodată, că 
este necesar să se acorde un spri
jin mai viu activității criticilor mu
zicali din diferitele centre culturale 
ale țării.

Conferința a subliniat însemnăta
tea sarcinilor ce revin Uniunii Com
pozitorilor în îndrumarea și orien
tarea creației. în ridicarea calității 
artistice a muzicii noastre. în legă
tură cu aceasta, a fost scoasă în e- 
vidență necesitatea organizării, în 
continuare, a unor dezbateri asu
pra principalelor probleme de crea
ție, pe baza principiilor esteticii 
jnarxist-leniniste, a stimulării și

dezvoltării schimbului de opinii, în 
scopul promovării creației de înaltă 
valoare și originalitate artistică. 
Secțiile de creație ale Uniunii Com
pozitorilor și birourile lor sînt che
mate să depună o activitate mai efi
cientă pe această linie, prin cunoaș
terea și analizarea cu înaltă prin
cipialitate a lucrărilor ; totodată, 
intensificînd legăturile cu filialele 
și cenaclurile sale, Uniunea Com
pozitorilor va acorda un sprijin mai 
activ muncii de creație și organiza
torice din cadrul acestora.

Insistînd asupra însemnătății mu
zicii de operă și balet, Conferința' a 
recomandat înființarea, în cadrul 
Uniunii Compozitorilor, a unei sec
ții speciale, menite să se ocupe de 
promovarea acestor genuri ; s-a 
prevăzut, de asemenea, ca — în co
laborare cu Uniunea Scriitorilor — 
să se acorde mai multă atenție sti
mulării autorilor de librete de operă 
și operetă, de scenarii coregrafice, 
de texte de muzică ușoară, de mu
zică de mase. Este necesară îmbu
nătățirea legăturilor între compozi
tori, soliști instrumentiști și vocali, 
șefi de orchestră, dirijori de coruri, 
ansambluri, instituții muzicale, știut 
fiind că promovarea creației origi
nale de valoare este în mare mă
sură condiționată de nivelul artis
tic al interpretării, de acordarea 
unei atenții deosebite în programare, 
de informarea largă a publicului.

După cum a arătat salutul C.C. al 
P.M.R. adresat Conferinței, în acti
vitatea Uniunii Compozitorilor este 
deosebit de importantă dezbaterea 

schimbul de o- sistematică, în spirit critic construc
tiv, a problemelor muzicii noastre 
noi, cultivarea unei înalte exigențe 
față de conținutul și nivelul ei ar
tistic, promovarea a tot ceea ce 
este valoros în creație, combaterea 
tendințelor de exclusivism și de ab
solutizare a unor maniere artistice, 
o constantă preocupare pentru edu
cația estetică a maselor, asigurarea 
unei legături tot mai strînse a com
pozitorilor cu viața, cu realitatea so
cialistă.

în rezoluția adoptată în unanimi
tate la sfîrșitul lucrărilor Conferin- ’ 
ței pe țară a compozitorilor își gă
sește expresie hotărîrea muzicieni
lor noștri de a-și spori eforturile 
în vederea creării unor opere mu
zicale de înalt nivel artistic, demne 
de poporul nostru, de cultura sa so
cialistă, capabile să exprime puter
nic, convingător, marile idei ale 
timpului nostru.

C. POENĂRU

metri, tamburul cazanului. Acesta 
cîntărea peste 100 de tone și avea 
o lungime de 18 metri. Soluția din 
proiect prevedea utilizarea unui dis
pozitiv special, care lipsea de pe 
șantier ; trebuia deci adus și insta
lat. Pentru o asemenea lucrare ar fi 
fost necesare cel puțin două săptă- 
mîni. Ingineri, tehnicieni și nțunci- 
tori au cumpănit pe șantier în fel și 
chip. Din mai multe soluții a fost a- 
leasă cea mai bună. Pe șantier a 
fost conceput și construit din resur
se locale un dispozitiv original de 
ridicare.

întregul colectiv urmărea parcă 
cu un singur ochi mișcările precis 
calculate, calme, ale oamenilor din 
echipa condusă de loan Călujnic. 
Piesa de 100 de tone a fost ridicată 
de la sol, manevrată și așezată pe 
locul ei la cota de 32 m în numai trei 
sferturi de oră.

Constructorii și montorii de la 
Grozăvești sînt hotărî ți să apropie 
ziua cind va începe pornirea de 
probă a turbo-agregatului.

☆
Un gînd înaripat face zi și noapte 

naveta între Jiu și Dîmboyița, în
tre Paroșeni și Grozăvești : este 
dorința hotărîță, arzătoare a con
structorilor de a scurta zilele și 
minutele, de a apropia cît mai mult, 
data intrării în funcțiune a celor 
două puternice turbo-agregate. Doi 
torenți de lumină și putere, unul 
pornit de pe Jiu, altul ele pe Dîmbo
vița, se vor întîlni în marele fluviu 
energetic al țării. în constelația de 
steluțe de pe harta energetică a 
țării luminile de la Paroșeni și 
Grozăvești vor străluci mai puter
nic, mai intens.

Tenis de masă

Turneul (inal pe <zc
în sala Floreasca din Capitală a 

început ieri turneul final pe echipe 
(masculine) din cadrul campionatu
lui republican de tenis de masă. 
Echipa C.S.M. Cluj I (Negulescu, 
Giurgiucă, Reti) a învins cu 5—0 pe 
Voin-ța București și cu 5—2 pe C.S.M. 
Cluj II care, la rîndul său, a între
cut cu 5—2 formația Progresul Bucu
rești. Astăzi au loc ultimele me
ciuri pe echipe și primele întîlniri 
la probele individuale.

i

ADOPTAREA UNUI PROGRAM DE SCHIMBURI 
CULTURAL-ȘTIINȚIFICE ÎNTRE R- P. ROMÎNĂ ȘI S.U.A, 
între 17—19 decembrie s-au des

fășurat la' București tratative pen
tru elaborarea programului de 
schimburi cultural-științifice între 
Republica Populară Romînă și Sta
tele Unite ale Americii pe anul 1964, 
pe baza aranjamentului semnat în
tre guvernele R.P. Romîne și S.U.A. 
la București, la 2 aprilie 1963. Con
vorbirile, care s-au desfășurat într-o 
atmosferă cordială, au dus la adop
tarea unui program comun de schim
buri în domeniile învățămîntului, 
științei, artelor, radioteleviziunii și 
sportului. în programul care preve
de o dezvoltare a schimburilor din 
aceste domenii, figurează- trimiterea 
reciprocă de lectori universitari de 
limbă și literatură romînă, respec
tiv limba engleză și literatură ame
ricană, de delegații de tehnicieni și 
specialiști, de formații artistice și 
soliști, a unor expoziții de arhitec
tură, de artă grafică romînească și

a unei expoziții de artă grafică a- 
mericană, precum și schimburi în 
alte domenii.

Schimbul de scrisori cuprinzînd 
programul a avut loc la Ministerul 
Afacerilor Externe. Din partea gu
vernului romîn a semnat Pompiliu 
Macovei, adjunct al-ministrului afa
cerilor externe, iar din partea gu
vernului american William A. Craw
ford, trimis extraordinar și ministru 
plenipotențiar al S.U.A. în R. P. Ro
mînă.

Au asistat : Jean Livescu, adjunct 
al ministrului învățămîntului, Vir
gil Florea, vicepreședinte al Comite
tului de Stat pentru Cultură și 
Artă, Octav Livezeanu, vicepreședin
te al Institutului Romîn pentru Re
lațiile Culturale cu Străinătatea, 
funcționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe și membrii 
celor două delegații. Șefii celor două 
delegații au rostit cuvîntări.

SEMNAREA PROTOCOLULUI PRIVIND SCHIMBURILE 
COMERCIALE PE ANUL 1964 ÎNTRE 

R. P. ROMÎNĂ ȘI REPUBLICA GHANA
La 18 decembrie s-a semnat la 

Accra Protocolul schimburilor co
merciale pe 1964 între R. P. Romînă 
și Republica Ghana. Republica 
Populară Romînă va importa cacao, 
bauxită, ulei de palmier și alte măr
furi și va exporta jn Republica 
Ghana mașini și utilaje, încălțămin
te, produse 
tele.

Protocolul 
partea R. P.
secretar general în Ministerul

merțului Exterior, iar din partea 
Republicii Ghana de A. Y. K. Djin, 
ministrul comerțului.

chimice, ciment și al

ÎNTOARCEREA ÎN CAPITALĂ 
A TOVARĂȘULUI M, MALIȚA

Joi dimineața s-a înapoiat în Ca
pitală, venind de la New York, Mir
cea Malița, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, care a participat la 
lucrările celei de-a XVIII-a sesiuni 
a Adunării Generale a O.N.U.

(Agerpres)

a fost 
Romîne

semnat 
de Voicu

Campionatul republican de șah

(Agerpres)

Cu victoria obținută la Troianescu, în 
penultima rundă, maestrul internațional 
Teodor Ghițescu și-a sporit serios șan
sele de a cuceri titlul de campion al 
țării la șah. Ghițescu are acum 1 punct 
avans față de principalul său adversar, 
Victor Ciocîltea, care n-a realizat decît 
remiză în partida cu Reicher. O fru
moasă partidă de atac a câștigat Stanciu 
la Szabo. Soos, cu albele, a pierdut la 
Neamțu, în timp ce Partoș, cu negrele, 
l-a învins pe Pavlov. S-au terminat re
miză partidele : Șuteu-Botez, Radovici- 
Șutiman și

clasament după 18 runde, conduce Ghi- 
țescu cu 13 puncte urmat de Ciocîltea 
— 12 puncte, Stanciu și Radovici cîte 
11,5 puncte. Astăzi se dispută partidele 
întrerupte. Mîine, cu începere de la ora 
15,30 se desfășoară ultima rundă. Ghi- 
țescu joacă cu negrele împotriva lui 
Botez, iar Ciocîltea, cu albele contra lui 
Șuteu. {Agerpres)

Mititelu-Alexandrescu. în

e
ATLETISM. Pe 

stadionului olimpic 
Melbourne a fost realiza
tă la 18 decembrie una 
din cele mai mari perfor
manțe atletice ale anului 
1963. Aici atletul austra
lian Ronald Clarcke, în 
vîrstă de 26 de ani, a sta
bilit într-o singură, cursă 
două recorduri mondiale: 
la 10 000 m plat în 
28’15”6/10 și pe distanța 
de 6 mile (9 655 m, 891 
cm) cu timpul de 27’17” 
6/10. " ’ ” 
dente 
oului 
2/10) 
ros (27’43”8/10).

Anul acesta, o dată cu 
reluarea sezonului atletic 
în Australia, Clarcke s-a 
arătat în mare progres. El 
a ameliorat recordurile 
Australiei la 2 000 m 
(5’09”2/10) și la 3 000 m 
18’00”). Ultimele sale per
formanțe îl impun printre

pista 
din

Recordurile prece- 
aparțineau sovieti- 
Bolotnikov (28’18” 

și maghiarului Iha-

î t e v a risa
marii favoriți ai Jocurilor 
Olimpice de la Tokio.

Atleți din U.R.S.S., 
R.D. Germană, R.S. Ce- 

' hoslovacă și Cuba s-au în
trecut în cadrul unui con
curs desfășurat la Hava
na. Iată cîteva rezultate : 
feminin : 100 m — Itkina 
(U.R.S.S.) ll”9/10; 80 m 
garduri — Berta Diaz 
(Cuba) ll’T/10; înălțime— 
Taisia Cencik (U.R.S.S.) 
1,64 m; greutate — Zîbi- 
na (U.R.S.S.) 15,69 m ; 
masculin : 5 000 m — To
mas (R. S. Cehoslovacă) 
15’05”5/10 ; 800 m —
Siegfried Valentin (R.D.G.) 
l’56”l/10.

ȘAII. In runda a 15-a 
a campionatului unional 
masculin de șah al 
U.R.S.S.. Holmov l-a în
vins pe Taimanov, egalîn- 
du-1 astfel în fruntea cla
samentului pe Stein, care 
a remizat cu Gipslis. Osnos 
a ciștigat la Klovan, Ghel-

duri
1er la Baghirov și Poluga- 
evski la Bondarevski. S-a 
încheiat remiză partida 
Korcinoi—Nei.

FOTBAL. în meci retur 
pentru „Cupa orașelor tîr- 
guri” la fotbal, F.C. Liège 
a învins cu 3—1 pe Ar
senal Londra. Primul meci 
se terminase la egalitate 
(1—1). Echipa Liège va 
întîlni în sferturile de fi
nală echipa Spartak Brno.

VOLEI. Zilele acestea 
s-au disputat mai multe 
întîlniri din cadrul „Cu
pei campionilor europeni” 
la volei. Iată rezultatele 
înregistrate : masculin :
P.U.C. Paris—A.Z.S. Var
șovia 0—3 ; Ujpest Buda
pesta — Blaugelb Viena 

Dukla Praga —3—0 ;
Brabo Anvers 3—0 ; femi
nin :
limpia Viena 3—0 (în am
bele întîlniri); Levski So
fia—Steaua Roșie Belgrad 
3—0 ; Dinamo Moscova— 
Dozsa Budapesta 3—Û.

Dinamo Praga—O-

ATENA 19 (Corespondentul Ager
pres, Al. Gheorghiu, transmite) : 
Ziarul „To Vima“ publică un in
terviu acordat corespondentului său 
la Paris de S. Venizelos, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri și mi
nistrul afacerilor externe al Gre
ciei.

„Chiar dacă sîntem aliații Occi
dentului, a spus Venizelos, aceasta 
nu înseamnă că nu dorim să fim 
prieteni cu Răsăritul. Pentru inte
resul comun sîntem dispuși nu nu-

a-

mai să normalizăm, dar șî să îmbu
nătățim pe cît posibil relațiile noas
tre politice, economice, culturale și 
științifice cu țările răsăritene și mai 
ales cu țările din Peninsula Balca
nică. pe baza respectului mutual și 
al neamestecului . în treburile in
terne“.

Vom face totul, a arătat Venizelos, 
ca să ajutăm pe măsura forțelor 
noastre la consolidarea climatului de 
destindere și de coexistență pașnică 
între toate statele globului.

combinatului și controlorii 
de calitate. Dacă odinioară; 
din urmă se mulțumeau

însemnări de călătorie

Am urmărit, în aceste zile, cu in
teres desfășurarea plenarei C.C. al 
P.C.U.S., consacrată dezvoltării ra
pide, în anii viitori, a industriei 
chimice a Uniunii Sovietice. Unele 
cuvîntări rostite la plenară s-au re
ferit la succesele dobîndite de între
prinderi pe care le-am vizitat, la 
oameni pe care i-am cunoscut cu 
prilejul călătoriei făcute în U.R.S.S.

Mi-am reamintit astfel de vizita 
făcută la o asemenea întreprindere. 
Combinatul electrochimie din Circik, 
nu departe de Tașkent, este unul din
tre cele mai mari de acest fel din 
Asia Centrală. In incinta lui, păien
jenișul de conducte și de țevi se în
tretaie și se înco
lăcește în toate 
direcțiile, pe dis
tanțe de kilome
tri, aerul vibrează 
de-un zumzet
dine și continuu — expresie sonoră a 
proceselor chimice complexe ce se 
petrec aici la temperaturi și presi
uni ridicate. Procesul de producție 
este. în cea mai mare parte, auto
matizat ; operatorii urmăresc dife
ritele faze tehnologice pe cadranele 
tablourilor de comandă.

Pînă nu de mult materia primă a 
combinatului o constituiau cărbunii. 
Descoperirea bogatelor zăcăminte de 
gaze naturale din .regiunea Buharei 
a adus transformări profunde și la 
Circik. O conductă magistrală trans
portă gazele pînă aici; folosirea ga
zului metan în locul cărbunelui a 
dus la realizări importante în spori
rea producției. De asemenea, ca ur
mare a punerii în funcțiune a unor 
instalații noi, cu un randament su
perior, producția de îngrășăminte a 
combinatului a crescut în ultimii ani 
cu aproape 150 la sută.

Vizităm secția de cristalizare. A- 
zotatul de amoniu, încă lichid, curge 
pe rotoarele care îl cristalizează. De 
aici, prețioasa „hrană a pământului“ 
pornește spre ogoarele republicii. 
Stăm de vorbă cu Serembai Baiku- 
ziev, șef de schimb al brigăzii com- 
somoliste care lucrează în această 
secție, despre îndeplinirea planului, 
îmi vorbește despre grija deosebită 
pe care o acordă brigada lor calității 
producției, despre noul mod de con
lucrare statornicit mun-

Q nouă secție a Combinatului electrochimie din Circile

citorii 
tehnici 
aceștia 
doar să identifice eventualele defici
ențe, acum ei colaborează sirius cu 
muncitorii, căutînd împreună cu ei 
cauzele care le-au provocat și modul 
în care ele pot

Interlocutorul 
rele de schimb, 
secției serale a 
nie din Tașkent, este unul 
sutele de muncitori ai combinatului 
care își ridică în permanență nive
lul de cunoștințe profesionale, își 
lărgesc orizontul cultural. Pentru a 
veni în ajutorul celor dornici să în
vețe, zeci de ingineri și tehnicieni 

predau voluntar 
’ lecții la numeroa

sele cercuri teh
nice organizate în 

. combinat, țin 
cursuri de pregă

tire în vederea examenelor de admi
tere la Institutul politehnic. Pentru 
studenții de la cursurile serale ale 
institutului s-a construit, pe lingă 
combinat, un pavilion special cu la
boratoare și săli de studiu, cu biblio
teci tehnice, într-un cuvînt, cu toate 
cele necesare învățămîntului.

La secția de automatizare ingine
rul Evsei Sokolovski ne-a prezentat 
mai multe aparate create de ingi
nerii și muncitorii de înaltă califi
care din secție, pe baza celor mai 
noi cuceriri ale științei și tehnicii.

Colectivul chimiștilor din Circik 
s-a situat, nu o dată, la loc de frun
te pe întreaga Uniune Sovietică în 
întrecerea ' cu celelalte întreprinderi 
ale industriei chimice. Peste 30 de 
brigăzi, numărînd mai bine de 1100 
de muncitori, tehnicieni și ingineri, 
au primit titlul de brigăzi ale mun
cii comuniste. Numeroase alte bri
găzi luptă, de asemenea, pentru 
cîștigarea acestui titlu. Muncitorii 
știu că fiecare tonă de îngrășăminte 
minerale înseamnă un spor de 2-3 
tone de cereale. Tocmai de aceea 
colectivul combinatului se preocupă 
de îmbunătățirea i 
tații produselor, de 
mentelor și crearea 
duse. După cum s-a 
în presa sovietică, în 
natul din Circik va începe să fabri
ce un nou produs — carbamidul — 
care conține un mare procent de a- 
zot ; el poate fi folosit ca mijloc de 
sporire a producției agricole la hec
tar, ca adaos în hrana animalelor și 
ca materie primă pentru 
de mase plastice.

Mergînd mai departe 
perfecționării instalațiilor 
cedeelor tehnologice, chimiștii din 
Circik s-au angajat să sporească 
producția de îngrășăminte pînă în 
1966 de peste 3 ori în comparație cu 
nivelul anului 1958. încă în acest an, 
chimiștii din întreaga republică vor 
da peste plan circa 100 000 de tone 
de îngrășăminte minerale, realizin- 
du-se astfel, în R.S.S. Uzbecă, o pro
ducție globală de 1,5 milioane tone.

La sfîrșitul septenalului producția 
de îngrășăminte chimice a Uzbekis- 
tanului va ajunge la 
tone, din care o bună parte vor fi 
îngrășăminte azotoase. Aceasta 
fi contribuția concretă a chimiștilor 
uzbeci, în anii imediat următori, la 
transpunerea în viață a programului 
de dezvoltare a industriei chimice a 
U.R.S.S. dezbătut la recenta plenară 
a C.C. al P.C.U.S,

fi înlăturate.
meu, care, după o- 
urmează cursurile 

Institutului politeh- 
dintre

continuă a cali- 
lărgirea sorti- 

■ unor noi pro- 
relatat recent 
curind combi-

producția

pe calea 
și a pro-

2,5 milioane

va

S. PODINĂ

I
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și a bugetului U.R.S.S. pe anii 1964-1965

La tratativele de la Bruxelles

Contro versele In problemele agricole 
se mențin pe ordinea de zi

Voturi masive împotriva 
proiectelor colonialiste 

în Guineea Spaniolă

BRUXELLES. După cum transmit 
agențiile de presă, în cursul reuniu
nii de joi dimineață a miniștrilor a- 
griculturii, de externe și de finanțe ai 
țărilor Pieței comune (C.E.E.), Sicco 
Mansholt, vicepreședinte al comisiei 
C.E.E., a dezvoltat „planul său de 
bătaie“ cu privire la problemele a- 
gricole pentru „runda Kennedy“. 
(Sub acest nume se înțeleg tratati
vele, mai de mult proiectate, între 
S.U.A. și țările Pieței comune pentru 
o reducere reciprocă a tarifelor va
male care urmează să aibă loc anul 
viitor la Geneva). El a exprimat pă
rerea că C.E.E. nu trebuie să fie sin
gura care face sacrificii pe piața sa, 
îngăduind surplusurile agricole ale 
altor țări care nu fac parte din 
C.E.E., în special cele ale S.U.A. 
Mansholt a pus în gardă pe miniștrii 
vest-europeni împotriva absenței u- 
nei doctrine a Pieței comune în do
meniul problemelor agricole. Cele 
mai grave inconveniente ar putea 
rezulta din aceasta cu prilejul ne
gocierilor în cadrul G.A.T.T. de la 
Geneva.

Rolf Lahr, secretar de stat la Mi
nisterul Afacerilor Externe al gu
vernului R.F.G., a reamintit obiec- 
țiunile vest-germane față de „planul 
de bătaie“ propus de Mansholt. El a 
arătat în special că politica agri
colă comună a celor „șase" nu tre
buia să intre pe deplin în vigoare 
decît la 31 decembrie adică

peste șase ani. în consecință, a ară
tat el, se poate face apel la soluții 
interimare, dînd anumite garanții 
țărilor din afara Pieței comune care 
exportă produse agricole în țările 
C.E.E.

Această poziție a R.F.G., notează 
observatorii, este contrară puncte
lor de vedere 
ței comune.

Couve de 
de externe 
argumentelor 
Dacă se. vrea 
comună să funcționeze peste șase 
ani, a spus el, trebuie rezolvate a- 
cum, adică înainte de 31 decembrie 
1963, problemele agricole controver
sate.

încercînd să găsească o soluție de 
compromis, 
externe al Belgiei, a propus cole
gilor săi să se adopte 
sfîrșitul anului acesta reglementările 
cu privire la carnea de vită, orez și 
lapte și să se fixeze atitudinea co
mună în ce privește partea referi
toare la tarifele vamale pentru pro
dusele industriale. El a sugerat în 
același timp să se atnîne pentru ia
nuarie fixarea poziției celor „șase“ 
cu privire la partea agricolă a nego
cierilor tarifare cu Statele Unite.

După cum apreciază observatorii 
din Bruxelles, ședința de joi nu a 
adus nici o apropiere între pozițiile 
controversate.

ale altor țări ale Pie-

Murville, ministrul 
francez, a replicat 
susținute de Lahr. 
ca politica agricolă

Spaak, ministrul de

înainte de

SANTA ISABEL 19 (Agerpres). — 
Au fost date publicității rezultatele 
definitive ale referendumului care a 
avut loc la 15 decembrie în Guineea 
Spaniolă cu privire la statutul de 
așa-numită autonomie inițiat de 
autoritățile coloniale spaniole. Po
trivit acestor rezultate, în favoarea 
statutului au votat 59 280 de alegă
tori, iar împotrivă 35 537. In insula 
Fernando Po și în celelalte insule 
mai mici, care compun împreună cu 
Rio Muni ceea ce se denumește, de 
obicei, Guineea Spaniolă, majorita
tea populației s-a pronunțat împo
triva statutului de autonomie. Nu
mărul voturilor negative este cu 
1 500 mai mare în aceste insule de- 
cît numărul celor favorabile statu
tului colonialist.

Faptul că, în ciuda atmosferei de 
teroare care domnește în această 
insulă, o mare parte a populației cu 
drept de vot, s-a pronunțat împo
triva statutului de autonomie, are o 
deosebită semnificație. Autonomia 
pe care autoritățile spaniole vor s-o 
acorde coloniei lor este cu totul for
mală fiind menită să frîneze avîntul 
mișcării de eliberare și să întîrzie, 
cit mai mult posibil, cucerirea 
pendenței.

Rezultatele referendumului 
că o bună parte din populație
mat îndemnul organizațiilor patrioti
ce africane, care activează într-o 
adîncă ilegalitate, de a se pronunța 
împotriva manevrelor colonialiste 
spaniole. Guineea Spaniolă urmează 
să devină autonomă la 1 ianuarie 
1964.

inde-

arată
a ur-

COLEGIUARESTĂRI
DE LÎNOĂ DALLAS

Agenția France 
„Un student de

Evoluția relațiilor 
dintre Cambodgia și S.U.A.

Misiunea lui Acheson și cele trei condiții 
puse de guvernul cambodgian

MOSCOVA 19 (Agerpres). — TASS 
transmite: Cea de-a treia Sesiune a 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. a celei 
de-a șasea legislaturi și-a încheiat 
lucrările. Sesiunea a adoptat legea 
cu privire la planul de stat de dez
voltare a economiei naționale a 
U.R.S.S. pe anii 1964—1965 și legea 
cu privire la bugetul de stat al 
U.R.S.S. pe anii 1964—1965.

Nikolai Organov și Smavon Aru- 
șanian au fost eliberați din postu-

rile de vicepreședinți ai Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S.

Nikolai Ignatov și Naguș Arutiu- 
nian au fost aleși vicepreședinți ai 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. Ei vor continua să îndepli
nească și funcțiile de președinți ai 
Prezidiului Sovietului 
R.S.F.S.R. și respectiv 
Sovietului Suprem al 
mene.

Suprem al 
Prezidiului
R.S.S. Ar-

PNOM PENH. într-un discurs 
rostit miercuri în provincia Kam- 
port — transmite A.F.P. — prințul 
Norodom Sianuk a declarat că Sta
tele Unite și-au modificat atitudinea 
lor față de Cambodgia „în sensul cel 
bun“. Sianuk a arătat că subsecre
tarul de stat Averell Harriman, care 
a primit pe ambasadorul Cambod
gien Nong Kimny, în timp ce acesta 
se pregătea de plecare, a deplîns 
neînțelegerea dintre cele două țări 
și și-a exprimat dorința să se reia 
convorbirile în vederea normalizării 
relațiilor.

Afirmînd că americanii intențio
nează să trimită la Pnom Penh pe 
Dean Acheson, prințul Sianuk a de
clarat că va primi cu bucurie pe 
diplomatul american, dar, a adău
gat el, cu trei condiții :

1. — Ambasadorul Yost din Depar
tamentul de Stat să-și prezinte ofi
cial scuze pentru a fi calificat drept 
„barbară“ o declarație a guvernului 
cambodgian.

2. — Ambasada americană de la 
Pnom Penh să-și retragă oficial în
trebarea pe care a formulat-o „în
tr-un mod cu totul nejust“ atunci 
cînd a întrebat dacă guvernul cam
bodgian „se bucură de moartea pre
ședintelui Kennedy“.

3. — Americanii să pună capăt e- 
misiunilor rebelilor care se intitu
lează „Khmerii liberi“, din Tailanda 
și Laos.

Dacă vreuna din aceste condi
ții nu ar fi acceptate, ar fi inutil 
Acheson să vină în Cambodgia.

ca

AP» ç»

MOSCOVA 19 (Agerpres).—TASS 
transmite :

La 19 decembrie în Uniunea So
vietică a fost lansat satelitul artifi
cial al Pămîntului „Cosmos“-24“. Pe 
bordul satelitului sînt instalate apa
rate științifice destinate continuării 
explorării spațiului cosmic, în cadrul 
programului anunțat de agenția 
TASS la 16 martie 1962. Satelitul s-a 
plasat pe o orbită cu următorii pa
rametri : perioada inițială de revolu
ție — 90.5 minute ; distanța maximă 
de la suprafața Pămîntului (la apo
geu) — 408 km ; distanța minimă (13 
perigeu) — 211 km ; unghiul de în-

de planulclinație al orbitei față < 
Ecuatorului — 65 grade.

în afara aparatelor științifice, sa
telitul dispune de : un aparat de ra- 
dioemisie care lucrează la frecventa 
de 19,995 MHz ; un sistem radioteh- 
nic pentru măsurarea exactă a ele
mentelor orbitei ; sistem radiotele- 
metric pentru transmiterea pe Pă
mînt a datelor privind funcționarea 
instrumentelor și a aparatelor știin
țifice. Aparațajul instalat pe satelit 
funcționează normal. Centrul de co
ordonare și calcul desfășoară prelu
crarea informațiilor recepționate.

Viitoare întUniri
ale președintelui JohnBon

DALLAS 19 — 
Presse transmite : 
la Universitatea din Arlington, la 
25 km de Dallas, ar fi declarat 
în ajunul asasinării președintelui 
Kennedy că ar fi posibil să se tra
gă asupra președintelui de la o 
fereastră a unuia din imobilele 
de pe parcursul oficial, scrie 
miercuri ziarul „Dallas Times He
rald“. Ziarul adaugă că la aceeași 
universitate au fost descoperite ma
nifeste purtînd fotografia președin
telui Kennedy cu inscripția „urmă
rit pentru trădare“.

Agenția Associated Press anunță 
că agenți ai Biroului Federal de In
vestigații (F.B.I.) au arestat 
miercuri la Fort Worth (statul Te
xas) pe Russel McLarry, student la 
Colegiul de stat Arlington din 
Dallas, sub acuzația de a fi profe
rat amenințări la viața fostului 
președinte al S.U.A., John Kennedy, 
în ordinul de arestare, se arată că 
la 21 noiembrie (cu o zi înaintea a- 
sasinării președintelui Kennedy) 
McLarry a declarat, față de mar
tori, că a doua zi se va instala în 
apropierea locului unde președin-

tele va lua cuvîntul „și îl va aș
tepta cu o armă pentru a-1 lichida“.

La 22 noiembrie, ziua atentatului 
împotriva lui Kennedy, el se afla 
într-un birou instalat într-un imobil 
situat în fața clădirii în care de
functul președinte urma să ros
tească un discurs. F.B.I.-ul a deschis 
o anchetă în legătură cu distribui
rea de manifeste ațîțătoare împo
triva președintelui Kennedy la Co
legiul de stat Arlington.

frecvent la Paris ca fiind persoana 
care ar putea să realizeze unitatea în 
rîndul opoziției în vederea alegerilor 
prezidențiale.

Defferre iși pune candidatura 
pentru alegerile prezidențiale 

din Franța
PARIS Agenția Reuter transmite : 

Liderii socialiști francezi au hotărît 
la 18 decembrie să convoace un con
gres extraordinar al S.F.I.O. în fe
bruarie 1964 pentru a numi pe Gas
ton Defferre, primarul Marsiliei, 
candidat în viitoarele alegeri prezi
dențiale.

Se consideră în mod sigur că pre
ședintele de Gaulle va cere un nou 
mandat pentru alegerile prezi
dențiale prevăzute pentru 1965.

Defferre, senator și de cîteva ori 
ministru, a fost menționat în mod

AAișcărî de trupe la Riad
Ziarul egiptean „Al Akhbar“ a- 

nunță mișcări de trupe în Arabia 
Saudită și afirmă că postul de ra
dio din capitală a fost ocupat. Zia
rul prevede că evenimentele sînt 
iminente în Arabia Saudită. Potrivit 
aprecierii ziarului, este vorba de un 
nou episod al luptei pentru putere 
între regele Saud și fiii săi, pe de o 
parte, și emirul Feisal, președintele 
guvernului și moștenitor al tronului, 
pe de altă parte. „Al Akhbar“ pre
cizează că o cenzură totală a fost de
cretată la Riad. (France Presse)

WASHINGTON 19 (Agerpres). — 
La 18 decembrie, președintele Lyn
don Johnson a ținut la Casa Albă o 
conferință de presă. Referindu-se la 
necesitatea destinderii în situația 
internațională, Johnson a spus : 
„Cred că este important să ne dăm 
seama că în lume există 3 miliarde 
de oameni, și că obligația primor
dială a președintelui țării noastre 
și a fiecărui cetățean, din toate ță
rile, este să învețe să trăiască lao
laltă“.

La întrebarea ce atitudine are față 
de posibilitatea unei întîlniri într-un 
viitor apropiat cu N. S. Hrușciov, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., Lyndon Johnson a răs
puns: „Sînt gata și doresc să mă în- 
tîlnesc cu oricare din conducătorii 
din lume, în orice moment cînd va 
exista un indiciu că întîlnirea va fi 
rodnică și avantajoasă. Cînd vor 
apărea asemenea indicii voi fi feri
cit să iau o hotărîre și să v-o aduc 
la cunoștință“.

Președintele a 
întîlni în curînd 
cancelarul R. F.
ședinții Italiei și Mexicului și cu pri
mul ministru al Canadei. La 
întrebarea dacă S.U.A. intenționează 
să trimită în Oceanul Indian cîteva 
nave militare ca o parte componentă 
a flotei a Vil-a, el a răspuns : „Nu 
am nici un comentariu de făcut a-

Deputaji laburiști critică represiunile din Aden
LONDRA 19 (Agerpres). — în Ca

mera Comunelor au avut loc la 19 
decembrie dezbateri aprinse în le
gătură cu represiunile din Aden. 
Ministrul coloniilor, Duncan San
dys, a confirmat arestările efectuate 
în rîndul liderilor sindicali după 
atentatul comis la aeroportul din 
Aden. Reprezentanți ai opoziției la
buriste au condamnat faptul că mai

mult de 50 de persoane au fost a- 
restate fără să se fi formulat în 
mod oficial nici o acuzație împo
triva lor.

Sandys, care a luat pentru a doua 
oară cuvîntul, a încercat să atribuie 
regimului republican din Yemen 
răspunderea pentru atentat. Depu
tatul conservator Yates a dat o re
plică acestor declarații.

smșii BF SFSMF U 0.HI. V.
Intrînd din nou astă-toamnă pe 

masiva ușă turnantă a sediului 
O.N.U. din New York ne întrebam: 
ce va aduce a 18-a sesiune a Adună
rii Generale pentru realizarea telu
rilor de pace și coexistență pașnică 
înscrise în Carta Organizației ?

Acum, după ședința de închidere 
de marți, cînd sălile și culoarele pa
latului de sticlă au rămas pustii, iar 
tăblițele cu numele țărilor au fost 
ca de obicei scoase de la pupitre 
pentru a fi depozitate, se poate 
spune că această sesiune a prezen
tat un șir de particularități față de 
alte sesiuni la care am avut ocazia 
să asist. Observatorii și cercurile di
plomatice de la O.N.U. apreciază ca 
principală caracteristică desfășu
rarea ei într-o atmosferă de lucru, 
de abordare într-un spirit mai cons
tructiv a problemelor de pe agendă.

Deși spiritul războiului rece a con
tinuat să fie prezent în intervențiile 
reprezentanților unor state, totuși 
suflul acestuia s-a manifestat într-o 
măsură mai redusă decît în anii pre
cedent.

O înrîurire pozitivă asupra clima
tului sesiunii a exercitat încheierea 
Tratatului de interzicere a experien
țelor nucleare în trei medii, care s-a 
bucurat de adeziunea a peste 100 de 
țări. In cadrul discuției generale, 
aproape că nu a fost cuvîntare care 
să nu fi apreciat încheierea acestui 
prim acord în domeniul nuclear, ca 
fiind de bun augur pentru lucrările 
Adunării Generale, pentru aborda
rea cu succes a unor probleme im
portante aflate pe ordinea de 
sesiunii.

Pornind de la interesele 
pace și securitate ale tuturor 
poarelor, țările socialiste au 
nifestat și de astă dată un viu spirit 
de inițiativă, au prezentat noi și noi 
propuneri, au venit în întîmpinarea 
propunerilor pozitive ale altor 
state, dovedind prin toate acestea 
dorința de a favoriza noi acorduri, 
realizarea unor noi pași în direcția 
slăbirii încordării și consolidării pă
cii. încă din prima zi a dezbaterii 
generale, Uniunea Sovietică a făcut 
propuneri importante menite să 
scoată din impas actualele tratative 
de la Geneva cu privire la dézarma-

re sau să preîntîmpine cursa înar
mărilor în spațiul cosmic.

împreună cu celelalte țări socia
liste, țara noastră a adus, atît în dis
cuția generală, prin cuvîntarea șefu
lui delegației, Corneliu Mănescu, cît 
și în cursul sesiunii, în lucrările di
feritelor comitete, prin întreaga 
activitate a delegației, o contribuție 
activă, 
derea, 
nică.

menită să favorizeze destin- 
tratativele, coexistența paș-

zi a

de 
po

mă

în Cosmos 
dar șî pe Pămînt

în urma tratativelor, care au avut 
loc paralel cu începutul sesiunii, 
între miniștrii de externe ai Uniunii 
Sovietice, Statelor Unite și Angliei, 
în Comitetul politic al Adunării Ge
nerale s-a consemnat înțelegerea cu 
privire la interzicerea plasării arme
lor nucleare pe orbită. Deși nu con
stituie o măsură propriu-zisă de de
zarmare, înțelegerea conține totuși 
un anumit caracter preventiv împo
triva extinderii cursei înarmărilor 
nucleare. îmi revine în minte mo
mentul adoptării : președintele Co
mitetului politic, Schurmann, ceruse 
delegațiilor să se pronunțe asupra 
proiectului de rezoluție ; răspunsul 
a fost exprimat prin aplauzele una
nime, prelungite atît ale delegaților 
cît și ale publicului din amfiteatrul 
ce-i este rezervat — gest simbolic 
pentru ceea ce opinia publică ar 
dori să se întîmple mai des la 
O.N.U.

Tot, în rîndul măsurilor pozitive se 
numără și cele două rezoluții (adop
tate prin aclamații în Comitetul po
litic) privind utilizarea și explorarea 
spațiului cosmic în scopuri pașnice, 
însoțite de declarațiile reprezentan
ților celor două mari puteri (U.R.S.S. 
și S.U.A.) că vor respecta hotărîrile 
luate. Evident, toate aceste rezoluții 
au fost primite cu satisfacție de oa
menii iubitori de pace, care le-au 
însoțit însă de comentariul că este 
timpul ca asemenea măsuri să nu se 
limiteze la Cosmos, ci să fie, în sfîr- 
șit, coborîte și pe Pămînt.

Problema dezarmării, cum era și 
firesc, s-a situat în prim planul 
preocupărilor sesiunii ca una din 
cele mai importante probleme ale 
actualității. In dezbateri, numeroși

vorbitori, referindu-se la propune
rile de dezarmare generală și totală 
aflate în dezbaterea conferinței de 
la Geneva, au subliniat caracterul 
realist și concret al progra
mului prezentat de Uniunea Sovie
tică și susținut de toate țările socia
liste. Sesiunea nu și-a 
meargă la soluții și de aceea a re
comandat continuarea 
în cadrul Comitetului celor 18 state 
de la Geneva.

De o examinare atentă s-au bucu
rat în Comitetul politic o serie de 
aspecte colaterale ale problemei 
dezarmării., S-a vădit, 
progresul continuu pe care-1 înregis
trează ideea zonelor denuclearizate, 
în acest sens fiind adoptată rezo
luția care prevede studierea posibi
lităților de a crea o astfel de zonă 
în America Latină.

în scopul favorizării destinderii 
în Europa, și nu numai în Europa, 
din inițiativa țării noastre a fost 
înscris pe agenda celui mai impor
tant comitet (politic) punctul intitulat 
„Acțiuni pe plan regional pentru 
îmbunătățirea relațiilor de bună 
vecinătate între țări europene cu 
sisteme social-politice diferite“, — 
propunere care a trezit un interes 
viu ; tocmai datorită însemnătății 
problemei ridicate și ținîndu-se sea
ma de timpul scurt care nu permitea 
o temeinică examinare, s-a căzut de 
acord ca propunerea să fie repor
tată sesiunii viitoare.

propus să

tratativelor

de pildă,

Sala O. N« IL — 
neîncăpătoare 

un semn al vremurilor noas- 
problemele luptei anticolo- 

au deținut și în acest

Ca 
tre, 
nialiste 
an un loc important în cadrul 
lucrărilor sesiunii. Pe diferite 
trepte, de la comitetele trei și patru 
pînă la Consiliul de Securitate — 
convocat paralel cu sesiunea Adună
rii Generale — au fost votate impor
tante rezoluții de condamnare a ves
tigiilor colonialismului, în conformi
tate cu telurile înscrise în cunoscuta 
Declarație cu privire la acordarea 
independenței țărilor și popoarelor 
coloniale. în acest cadru, au fost e- 
nergic înfierate practicile inumane 
din coloniile portugheze, rasismul din 
Africa de sud și politica anexionistă 
a acesteia în Africa de sud-vest.

supra amănuntelor acestui plan. Pla
nurile avute în vedere trebuie să fie 
prezentate de ministerul apărării“.

★
Intr-o declarație pentru Televiziu

nea americană, secretarul de stat al 
S.U.A., D. Rusk, a subliniat că tre
buie făcut tot posibilul pentru ca di
vergențele în relațiile internaționale 
să fie rezolvate fără război. El a a- 
mintit de existența unor „interese 
comune“ între Est și Vest, printre 
care dorința comună de a evita un 
război termonuclear. El a relevat 
importanța actualelor tendințe spre 
îmbunătățirea relațiilor dintre țările 
socialiste pe de o parte, și țările 
vest-europene și S.U.A., pe de altă 
parte.

Kozirev,

Astronomii americani au observat re
cent erupții de gaze pe Lună. Un ase
menea fenomen fusese descoperit, pen
tru prima oară, în noiembrie 1958, de 
astronomul sovietic Nicolai
care a ajuns la concluzia că pe acest 
astru, cunoscut pînă atunci ca fiind ab
solut mort, există o anumită activitate 
vulcanică.

Ieri dimineață, ziarul „New York 
Times“ a anunțat că fenomenele amin
tite au fost înregistrate la 29 octombrie 
și 21 noiembrie la observatorul Lowell, 
în Arizona. La 29 octombrie, astronomii 
americani au observat apariția a trei 
pete roșietice Ungă craterul Aristarque. 
Aceste pete au dispărut după 20 minute. 
La 27 noiembrie același fenomen a a- 
părut pe marginea aceluiași crater și a 
durat o oră și 15 minute.

După Dr. Harold C. Urey, laureat al 
premiului Nobel pentru chimie și unul

dintre cei mai eminenți selenologi, ga
zul care a. erupt din craterul Aristarque 
ar putea fi format din carbon, dar sub 
o formă care nu există pe pămînt.

La o concluzie asemănătoare ajunse
se și astronomul sovietic Kozirev, care 
apreciase că erupția de gaz pe care o 
descoperise lingă vîrful central al cra
terului Alphonse (aflat in aceeași re
giune cu craterul Aristarque) conținea 
mai ales molecule de carbon. Savantul 
sovietic a stabilit, la 3 februarie 1963, 
prin metoda spectrografică, existența 
hidrogenului pe Lună.

Alte observații interesante pe Lună au 
fost făcute anul acesta îndeosebi cu pri
vire la temperatura subsolului lunar. 
Savanții institutului de radio-fizică al 
Universității din Gorki, captînd razele 
emise de Lună, au apreciat că la adîn- 
cimea de 20 metri, temperatura este cu 
aproximativ 25 grade superioară celei 
de la suprafața Lunii.

în pofida obstacolelor ridicate de 
adepții colonialismului vechi și 
nou, mișcarea de eliberare cîștigă 
noi succese, — ceea ce se reflectă 
între altele în creșterea continuă a 
numărului membrilor O.N.U. și în 
rolul crescînd pe care tinerele sta
te independente îl joacă în activi
tatea Organizației. în ultimele zile 
ale sesiunii, Adunarea Generală a 
primit în rîndurile sale două noi 
țări independente — Kenya și Zan
zibar. Au fost astfel ocupate ultimele 
două pupitre libere din sala Adu
nării. Tehnicienii secretariatului 
O.N.U. au bătaia lor de cap — să 
pregătească noi spații în sălile de 
ședințe.

Manifestîndu-și și în această sesi
une simpatia și solidaritatea cu lup
ta de eliberare, sprijinind activ in
teresele popoarelor care luptă pen
tru dobîndirea și consolidarea inde
pendenței național» țara noastră, a- 
lături de celelalte țări socialiste, a 
luat poziție fermă în favoarea 
dreptului la autodeterminare al po
poarelor din Africa de sud-vest, din 
Rhodesia de sud, din coloniile por
tugheze și din alte teritorii subju
gate, a propus măsuri de sprijinire 
a lichidării înapoierii economice din 
aceste teritorii. Tinerele state inde
pendente s-au putut convinge din 
nou că n-au prieteni mai de nădej
de

Salazar : Bine că

reamintit că se va 
cu Ludwig Erhard, 
Germane, cu pre-
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am scăpat cu obra
zul curat; d-le Ver- 
woerd !...

(Desen
de V. TIMOC)

dări precise viitoarei conferințe
pentru comerț. în deplină cores
pundere cu poziția consecventă 
a țării noastre de favorizare
a schimburilor economice reciproc 
avantajoase, delegația romînă a
militat activ pentru adoptarea
unor recomandări practice în pro
blemele dezvoltării comerțului in
ternațional. Ea a propus pentru vii
toarea conferință o serie de teme 

elaborarea principiilor 
acordurilor

fun-
eco-

ca țările socialiste.

Comerful — punte 
între popoare

Deosebit de concludente au fost 
dezbaterile din Comitetul nr. 2 
(pentru probleme economice și fi
nanciare), în cadrul căruia s-au 
afirmat pregnant cerințele pri
vind crearea unor condiții favo
rabile desfășurării comerțului in
ternațional, fără piedici și prac
tici discriminatorii — ca un fac
tor important de stimulare a 
destinderii, de favorizare a coexis
tenței pașnice. Așa cum a con
chis președintele Comitetului nr. 2, 
I. M. Thajeb, în ultima ședință, 
„niciodată pînă acum nu am atacat 
noi atît de frontal și în adîncime 
sistemul și funcționarea 
internațional“. Lucrările 
lui au oglindit interesul 
festat în lumea întreagă 
carea conferinței O.N.U. 
merț și dezvoltare, programată pen
tru primăvara anului viitor. Măr
turie este însăși aprobarea în una
nimitate a rezoluției prezentate de 
75 de țări, în care se fac recoman-

comerțului 
Comitetu-/ 
viu mani- 
de convo- 
pentru co-

ca :
damentale ale 
nomice și comerciale, importan
ta și eficacitatea acordurilor co
merciale de lungă durată pentru 
stabilitatea și dezvoltarea schimbu
rilor internaționale, importanța li
vrărilor pe credit de bunuri de e- 
chipament destinate construcției de 
unități industriale, livrări rambur
sabile prin cote părți din producția 
acestor 
surselor 
pentru 
pașnice, 
au făcut 
mulți reprezentanți, 
delegatul Nigeriei, Kano, care atît în 
intervenții cît și în convorbirile cu 
semnatarul acestor rînduri, a subli
niat că, după părerea sa, sugestiile 
romînești vor avea un rol construc
tiv în desfășurarea conferinței 
tru comerț și dezvoltare.

Un aport constructiv la cauza 
voltării relațiilor comerciale 
constituit și proiectul de rezoluție 
intitulat „Principiile unei declarații 
asupra cooperării economice inter
naționale“, a cărui inițiativă apar
ține țării noastre și care a fost pre
zentat împreună cu alți 12 coautori. 
Votul unanim a confirmat utilitatea 
unei asemenea declarații, importan
ța ei pentru stimularea unor relații 
economice sănătoase.

Ca o contribuție constructivă la 
cauza coexistenței pașnice a fost a- 
preciată prezentarea și dezbaterea 
în Comitetul trei (pentru probleme 
sociale, umanitare și culturale) a 
punctului inițiat de țara noastră — 
„Măsuri pentru promovarea în 
rîndurile tineretului a idealurilor 
de pace, respect reciproc și înțele
gere între popoare“. Ideea unei De
clarații în acest domeniu a găsit un 
larg ecou în rîndurile delegațiilor 
(la proiectul romîn de Declarație 
s-au alăturat treptat 26 de coautori). 
Rezoluția finală, propusă de 14 sta
te latino-americane, prevede nece
sitatea elaborării unei asemenea 
Declarații de către O.N.U., pe baza 
proiectului propus de delegația

unități, importanța re- 
liberate de dezarmare 

dezvoltarea în scopuri 
Asupra acestor propuneri 

aprecieri pozitive mai 
printre care

pen-

dez, 
l-a
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noastră, precum și discutarea 
prioritate a acestei propuneri la 
viitoarea sesiune.

Pentru ziaristul din R. P. Romînă, 
care a făcut cronica lucrărilor se
siunii, a fost un motiv de adîncă sa
tisfacție să înregistreze ecoul favo
rabil pe care propunerile țării noas
tre și întreaga activitate a delega
ției romîne l-a avut în rîndul 
participanților la sesiune, să cons
tate cum datorită politicii de coexis
tență pașnică și colaborare interna
țională pe care o promovează cu 
consecvență, alături de celelalte țări 
socialiste, țara noastră se bucură 
de la an la an de un prestigiu sporit 
pe arena internațională.

★
în cursul examinării celor peste 80 

de puncte de pe agenda sesiunii s-au 
manifestat și unele aspecte negative, 
dovedindu-se odată mai mult că 
drumul spre destindere nu este lin 
și că înlăturarea obstacolelor nu este 
o sarcină ușoară. Au distonat cu 
spiritul general al lucrărilor Sesiu
nii acele pasaje din intervențiile 
unor reprezentanți ai S.U.A. și ai 
altor țări din N.A.T.O., care pledau 
mai departe pentru continuarea 
cursei înarmărilor, pentru perpetua
rea politicii de forță în relațiile in
ternaționale. Forțele care se crampo
nează de poziții condamnate istori
cește au reușit și de data aceasta să 
împiedice restabilirea drepturilor le
gitime ale R.P. Chineze la O.N.U., 
ceea ce constituie un serios preju
diciu pentru activitatea organizației, 
într-un comitet sau altul s-au ma
nifestat încercări din partea unor 
puteri coloniale de a veni în apăra
rea pozițiilor colonialiste ale Africii 
de sud sau Portugaliei, s-au menți
nut vechile poziții rigide 
ma unificării Coreei etc.

Toate acestea arată că 
destinderii și soluționării 
arzătoare probleme ale vieții inter
naționale mai sînt încă obstacole ; în 
prezent s-au conturat însă noi posi
bilități de învingere a lor. Dacă se 
poate vorbi de o concluzie dominan
tă a sesiunii a 18-a, aceasta ar fi 
aprecierea împărtășită și exprimată 
de cvasiunanimitatea reprezentan
ților : există acum posibilități reale 
pentru înfăptuirea unor noi pași în 
direcția destinderii.

Cerința imperioasă a popoarelor 
este ca toate statele, ca toate for
țele păcii să-și concentreze efortu
rile pentru valorificarea acestor po
sibilități.

în proble-

în calea 
celor mai

L, RODESCU

VARȘOVIA. La 19 decembrie s-a 
deschis cea de-a 22-a sesiune a 
Seimului R. P. Polone. Ordinea de 
zi a sesiunii prevede discutarea 
unor proiecte de legi privind modi
ficarea legii electorale, a organizării 
instanțelor cu jurisdicție generală, 
modificarea termenului împuternici
rilor Consiliilor populare etc.

PARIS. în cadrul întîlnirilor pe
riodice destinate verificării punerii 
în aplicare a tratatelor de la Zürich 
și Londra cu privire la independența 
Ciprului, miniștrii de externe ai 
Greciei, Turciei și Ciprului se vor 
întruni vineri la Paris. Ei vor dis
cuta, între altele, modificările pe 
care președintele Republicii Cipru, 
Macarios, intenționează să le intro
ducă în constituția țării. Miercuri, 
a avut loc o întîlnire preliminară 
între ministrul de externe al Gre
ciei, Venizelos, și ministrul de ex
terne al Ciprului, Kiprianou.

MOSCOVA. La 19 decembrie și-a
încheiat lucrările la Moscova Confe
rința internațională pentru observa
țiile optice asupra sateliților artifi
ciali ai pămîntului. Au participat oa
meni de știință din Bulgaria, Ceho
slovacia, R. D. Germană, Polonia, 
R. P. Romînă, Ungaria și U.R.S.S. 
Din partea R. P. Romîne au partici
pat prof. Călin Popovici, șeful secției 
de astrofizică și sateliți a Observato
rului din București al Academiei 
R. P. Romîne, prof. Ion Curea, rector 
al Universității din Timișoara, și 
Gheorghe Chiș, decanul facultății de 
matematică mecanică din Cluj.

NEW YORK. Forțele armate ae
riene ale S.U.A. au lansat la 18 de
cembrie, de la baza aeriană Van
denberg din California, un satelit 
secret, de tipul celor cu destinație 
militară.

BRAZZAVILLE. Joi a fost ales ca 
președinte al Republicii Congo 
(Brazzaville) Alphonse Massemba 
Débat, candidat al partidului „Miș
carea națională pentru revoluție“, 
șeful guvernului provizoriu.

ALGER. Lucrările sesiunii Uniu
nii agențiilor de presă din Africa au 
luat sfîrșit. Mohammed Ben Mehal, 
directorul Agenției Algeriene de 
Presă — Algérie Presse Service — 
a fost ales președinte al Uniunii. In 
rezoluția adoptată se propune crea
rea unei agenții centrale africane 
de informații.

DELIII. Generalul Taylor, pre
ședintele Comitetului mixt al șefilor 
de stat major al S.U.A., și-a încheiat 
vizita la Delhi plecînd la Cataci. El 
a declarat că, potrivit unui plan 
încă în studiu, în Oceanul Indian 
vor fi dizlocate, nave ale flotei 
a Vil-a americane. Premierul Nehru 
a declarat că, întrucît proiectul nu 
prevede pătrunderea navelor în a- 
pele Indiei, guvernul său nu inten
ționează să protesteze împotriva lui. 
Dacă însă acesta va aduce prejudicii | 
Indiei, guvernul indian va protesta 
pe lîngă guvernul S.U.A.

PARIS. Ziarul „Le Monde“ reia- | 
tează că un grup de locuitori din 
insulele Antile și Reunion au dat 
publicității la Paris un manifest ce- 
rînd stabilirea unui nou statut pen
tru coloniile franceze Guadelupa și 
Martinica și pentru departamentele 
de peste mări ale Franței, Guyana și 
Reunion. Manifestul cere crearea de 
adunări consultative alese prin vot 
liber și secret, iar organele executive -I 
să fie obligate să răspundă în fața I 

’acestor adunări. I
. ...... - |W<»
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