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Bogatul izvor

primit din 
bază un 

un exem- 
avut loc o

cu planul anual îndeplinit

In economia forestierăLa sfîrșitul lu
nii noiembrie a 
avut loc conferin
ța organizației de 
partid din combi
natul nostru side
rurgic. Colectivul 
secției I-a furnale 
a raportat încă de 
pe atunci îndepli
nirea angajamen
tului anual. La în

ceput ne-am propus să producem 
4 000 tone de fontă 
vederile planului pe 
mele două luni nu 
rezultatele scontate, 
din anul acesta ne-a 
se mai spune... 
poi, _
de partid, colectivul și-a mobilizat 
toate forțele. Am început să apli
căm, rînd pe rînd, măsuri tehnico- 
organizatorice care ne-au scos din 
impas. Furnalele noastre au intrat 
în cadența lor obișnuită și la scurtă 
vreme, adică prin primăvară, s-a 
putut auzi în combinat spunîndu-se 
despre secția I-a : „Sînt în vîrf de 
producție“.

Colectivul secției a menținut 
însă așa-zisul „vîrf de produc
ție“ și de-a lungul celorlalte luni, 
și-a majorat anga
jamentul anual cu 
încă 7 000 tone de 
fontă. La cîteva 
zile de la confe
rința organizației 
de partid, din 
secția I-a a por
nit o nouă ves
te îmbucurătoare : 
furnaliștii noștri 
au executat ulti
mele descărcări 
pentru realizarea 
producției de fon
tă prevăzute pe 
anul 1963. Succe
sul obținut era re
zultatul punerii în valoare a neseca
telor izvoare de rezerve interne de 
care dispune secția noastră.

Indicii de utilizare a agregatelor 
sînt Jiotărîtori pentru producția de 
fontă. Să judecăm rezultatele în pro
ducție prin prisma evoluției lor. In 
primul trimestru al anului am avut 
planificat un indice de utilizare de 
0,778. S-a realizat 0,772. în trimes
tru al II-lea însă a fost atins un 
indice de 0,936 ; în trimestrul al III- 
lea — 0,960, iar începînd din octom
brie furnalele noastre lucrează cu 
un indice de peste o tonă de fontă 
pe metru cub volum util de furnal 
și zi calendaristică.

Am dori să subliniem aici un 
lucru care trebuie, de asemenea, re
ținut : sporul de producție nu a 
fost obținut în dauna 
fontei. Indicele nostru 
declasate este de 3,5. în 
întîi el a urcat la 5,54. în 
al III-lea analizele de 
ne-au indicat 3,07 declasate, în oc
tombrie 0,47, iar în noiembrie 1,70. 
Consumul specific de cocs a fost re
dus simțitor, economisindu-se pe a- 
ceastă bază peste 7 000 tone.

De bună seamă realizările noas
tre nu sînt întîmplătoare. Entuzias
mul colectivului, aplicarea măsuri
lor tehnico-organizatorice, sprijinul 
acordat de conducerea combinatu
lui, calitatea materialelor introduse 
în furnal, ritmicitatea cu care am 
fost aprovizionați cu materiale ș. a. 
explică aceste succese. Avînd în ve
dere că soarta producției și a cali
tății fontei se hotărăsc nu numai pe 
platforma de descărcare a furnalu
lui, ci mai ales pe platforma de în-

peste
1963. 

ne-au 
Iarna 
găsit, 

descoperiți.
sub conducerea organizației

pre- 
Pri- 
adus 
grea 
cum

A-

cărcare, am urmărit cu cea mai 
mare rigurozitate respectarea rețe
telor de încărcare ale furnalelor.

în secția noastră își desfășoară 
activitatea patru organizații de 
bază : trei pe schimburi perma
nente de producție și una perma
nentă de zi. Conducerea tehnico-ad- 
ministrativă a secției a 
partea organizațiilor de 
sprijin prețios. Să dăm 
piu. în vara acestui an a
adunare generală comună a celor 
patru organizații de bază. Au fost 
analizate posibilitățile pentru îm
bunătățirea întreținerii agregatelor 
și scurtarea termenelor lor de repa
rații. Propunerile, recomandările fă
cute, ca și măsurile politice luate de 
organizațiile de bază pentru asigu
rarea îndeplinirii lor ne-au fost de 
mare folos.

Am avut recent o discuție cu to
varășul inginer Andrei Budai, me- 
canicul-șef al secției. S-au făcut și 
unele calcule. A reieșit că timpul 
total planificat de oprire a agre
gatelor a fost redus cu 40 la sută. 
După calculele noastre, aceasta în
seamnă 300 de ore de funcționare a 
agregatelor în plus față de timpul 
planificat pe secție și cel puțin 2 500 
tone de .fontă cîștigată față de re-

e La furnale, indici 
de utilizare mereu mai 
înaIți ® Peste 7 000 tone 
cocs economisit © Prin 
scurtarea timpului de 
oprire a agregatelor — 
300 de ore de funcțio
nare în plus

gimul normal de 
funcționare. Cali
tatea reparațiilor, 
scurtarea terme
nului de execuție 
a acestora au pre
lungit și timpul 
de funcționare a 
agregatelor. înde
plinirea măsurilor 
preconizate la a- 
dunarea generală, 
de a se constitui 
și'specializa echi
pele de muncitori 
de la reparații și 
întreținere pe a- 
numite lucrări și

calității 
admis de 
trimestrul 
trimestrul 
laborator

mecanisme, a dat rezultate. Ne bi
zuim cu toată încrederea pe echipe
le conduse de Sever Hulpe, Petru 
Almășan, Anghel Horia, Toma Lăs- 
cuț, specializate pe anumite lucrări. 
Pe baza experienței cîștigate, a spe
cializării lor, ele reduc continuu ter
menul lucrărilor pe care le efec
tuează.

Colectivul nostru — din care do
rim să-i amintim pe prim-furnaliș- 
tii Ion Bîldea, Ion Iacob, prim-în- 
cărcătorul Vasile Burciu, Gheorghe 
Ormoș, șef de echipă la prăjitoare, 
Ion Cernescu, încărcător la gîtul 
furnalului, maiștrii Petru Puțintelu, 
Octavian Grecu, Gheorghe Ghișcăși 
alții — este hotărît să adauge rea
lizărilor de pînă acum altele și mai 
însemnate.

Gîndindu-ne la producția anului 
viitor, încă cu mult timp în urmă am 
luat unele măsuri care să asigure 
colectivului secției „zile de vîrf de 
producție“, chiar de la începutul lui 
1964. Printre altele, este vorba de re
pararea și modernizarea cuptoarelor 
de prăjire, de perfecționarea tehno
logiei de pregătire și încărcare a mi
nereului, calcarului și cocsului în 
furnal ș.a.

Realizările din acest an sînt pen-? 
tru colectivul secției I-a furnale o 
bază de plecare, un start spre suc
cese și mai frumoase, pe care sîntem 
hotărîțl să le obținem în viitor.

ALEXANDRU DOBOLI,Ing.
șeful secției, ANDREI RATZ, 
maistru, ILIE MÎTCĂ, prim 

topitor, secția I-a furnale 
Combinatul siderurgic 

Hunedoara

1963, 
anu- 
mai 
par-

față de 1959. Colectivele în
treprinderilor industriei ușoare 
au sporit productivitatea mun
cii cu 2,1 față de plan și cu 9,3 
la sută comparativ cu realizările 
anului 1962, au realizat economii 
suplimentare la prețul de cost de 
mai mult de 130 milioane lei.

Colectivele întreprinderilor a- 
parținînd Ministerului Economiei 
Forestiere au îndeplinit cu 12 
zile înainte de termen planul a- 
nual la producția globală.

Nivelul producției anului 
în comparație cu realizările 
lui 1959, este de două ori 
mare la cherestea de fag și
chete, de 6 ori la plăci aglome
rate și de 3 ori la mobilă. Din- 
tr-un metru cub de masă lem
noasă exploatată s-au obținut 
produse a căror valoare este cu 
59 la sută mai mare față de 1959.

Muncitorii din economia fores
tieră au obținut economii peste 
plan de 30 milioane lei.

Din industria petrolului 
și chimiei

La 20 
Industriei Ușoare 
planul anual la 
bală. în acest an 
producție de 1,7

In industria ușoară
decembrie Ministerul - 

și-a îndeplinit 
producția glo- 
s-a realizat o 
ori mai mare

Pînă la 19 decembrie un număr 
de 35 întreprinderi aparținînd 
Ministerului Industriei Petrolului 
și Chimiei au comunicat realiza
rea planului anual la producția 
globală. Printre acestea se nu
mără și Combinatul de hîrtie și 
celuloză din Brăila. Colectivul a- 
cestei întreprinderi a dat peste 
prevederi 670 de tone carton du
plex-triplex, 340 tone sodă caus
tică, 1350 tone de celuloză și alte 
produse. Economiile suplimen
tare realizate la prețul de cost se 
cifrează la 1 266 000 lei.

Preocupare actuală : Cumpărături pentru pomul de iarnă.
(Foto : M. CIOC)

Mctalurgiștii de Ia Uzinele de 
pompe din București și-au depășit 
sarcinile de plan pe 11 luni atît la 
producția globală, cît și la producția 
marfă. Totodată, au realizat econo
mii suplimentare Ia prețul de cost de 
1 989 000 lei și însemnate beneficii 
peste plan. In aceste zile, ei desfă
șoară întrecerea pentru îndeplinirea 
înainte de termen a planului anual. 
Concomitent, în uzină continuă pre
gătirile pentru producția anului vii
tor.

în fotografie : Linia tehnologică 
de formare a pieselor mici și mij
locii, din secția turnătorie, unde se 
execută în prezent lucrări de meca
nizare.

(Foto : M. ANDREESCU)

Tușnad, caba- 
cu 144 locuri 

(Agerpres)

și curaj

Spre „Vîrfnl cu dor
(Foto : GH. VINȚILA)

- pe litoralul mării 
și la munte

în stațiunile de la mun
te sau de pe litoral și-au 
petrecut anul acesta con
cediul de odihnă peste 
600 000 de muncitori, ingi
neri, tehnicieni, funcțio
nari, colectiviști și pensio
nari. Aproape jumătate 
din aceștia au beneficiat 
de bilete de odihnă și tra
tament cu reduceri, obți
nute prin sindicate.

în perioada 1955—19.63 
au fost trimiși la odihnă 
prin asigurările sociale de 
stat circa 3,2 milioane de 
oameni ai muncii, iar pes
te un milion de copii și-au 
petrecut vacanța în aceeași 
perioadă în tabere și co
lonii.

Stațiunile balneo-clima-

tice au devenit, în anii 
regimului democrat-popu
lar, importante centre 
medicale curativo-profi- 
lactice, puse la dispoziția 
oamenilor muncii. Capa
citatea de cazare a stațiu
nilor a crescut în prezent 
de mai bine de două ori 
față de 1955. în acest an. 
au fost date în folosință 
vile și pavilioane noi, con
strucții social-culturale, 
printre care ansamblul de 
la Eforie-Sud cu o capaci
tate de 560 de locuri și 
cantina-restaurant cu o 
capacitate de 1 500 de 
locuri, pavilioanele de băi 
calde de la 
na Negoiul 
etc.

Initiativă
întreaga echipă de re

parații a reviziei de va
goane de la stația Bra- 
șov-călători executa lu
crări de înlocuire a sa- 
boțiloi’ la un număr de 
vagoane de călători. Lă
cătușul Ion Zîrnoveanu, 
care tocmai ieșise de sub 
un vagon, a observat ceva 
suspect.

Dinspre stația Brașov 
venea o locomotivă cu 
aburi. Intrase nepermis 
pe linia ocupată de 
grupul vagoanelor aflate 
în reparație. Zîrnoveanu 
a început să dea mecani
cului semnale repetate de 
oprire. Semnalele n-au 
fost însă interceptate. Lo
comotiva înainta cu o vi-

teză de 20 de km. La un 
moment dat, ea a lovit 
vagoanele ce staționau 
pe linie șl le-a pus în 
mișcare. Vagoanele îna
intau singure spre o linie 
curentă de unde 
cursa 
2 329.
Zîrnoveanu 
prompt: 
grupul 
mișcare, 
urmă, a 
în primul vagon, apoi a 
trecut în altul, punînd frî_ 
nele în acțiune. A reușit 
să oprească vagoanele, 
evitînd accidentul. (Zam
fira Lupșa, coresp. volun
tar).

La Constanța,
in admcui apelor

venea 
de persoane nr. 

Lăcătușul Ion 
a acționat 

el a alergat după 
de vagoane în 
l-a ajuns din 
urcat din mers

■Si

Deși temperatura în aer a ajuns 
sub zero grade, scafandrii portului 
Constanța își continuă activitatea 
sub apă. Ei au terminat construirea 
patului din piatră a noului chei pe 
o lungime de 156 m, iar acum lu
crează de zor la montarea uriașelor 
blocuri din beton.

De asemenea, scafandrii constăn- 
țeni continuă cu rezultate bune ac
țiunea de scoatere a epavelor.

(Agerpres)

Conferința pe țară a
în Capitală au început vineri lu

crările primei conferințe pe țară a 
crescătorilor de albine.

La deschiderea lucrărilor Confe
rinței au participat tov. Mihai Da- 
lea, secretar al C.C. al P.M.R., pre
ședintele Consiliului Superior al A- 
griculturii, conducători ai unor in
stituții centrale și organizații de 
masă.

Printre delegații la conferință sînt 
apicultori fruntași din unitățile so
cialiste și alți crescători de albine, 
oameni de știință din domeniul api
culturii, aleși ca delegați în confe-

rințele regionale ale crescătorilor de 
albine.

Raportul de activitate a Consiliu
lui Central al Asociației crescători
lor de albine a fost prezentat de 
prof. ing. V. Harnaj, președintele a- 
sociației.

în prima zi a conferinței nume
roși participant au vorbit despre 
realizările lor și metodele folosite 
pentru creșterea numărului de fa
milii de albine, a producției de mie
re și ceară, precum și despre rezul
tatele obținute în polenizarea cultu
rilor agricole.

Lucrările conferinței continuă.--------------
Spre mină, 

cu telefericul
La exploatarea minieră Baia Borșa 

din regiunea Maramureș a intrat zi
lele acestea în funcțiune, pe distanța 
Valea Secului — mina Toroioaga, 
primul teleferic construit în țara 
noastră pentru transportul minerilor 
la locul de muncă. Drumul greu și 
anevoios pe terenuri deosebit de ac
cidentate pentru parcurgerea căruia 
erau necesare circa 3 ore, minerii îl 
străbat acum în numai 20 de mi
nute.

Telefericul este prevăzut cu echi
pament fabricat la Uzinele „Unio" 
din Satu-Mare.

Primirea de către tovarășul I. Gh. Maurer 
a ministrului justiției din Republica Mali, Madeira Keita

Președintele Consiliului de Miniș
tri al R. P. Romîne, Ion Gheorghe 
Maurer, a primit vineri în audiență 
pe ministrul justiției din Republica 
Mali, Madeira Keita, care ne vizi
tează țara ca oaspete al guvernului 
romîn, și a avut cu el o convorbire. 
A fost de față Gheorghe Gaston

Marin, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri. Convorbirea s-a desfă
șurat într-o atmosferă cordială.

-k
Tot vineri Madeira Keita, minis

trul justiției din Republica Mali, a 
fost primit de Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe.

SUiin lE'^tiEnmis1
împotriva disioeării unor nave americane 

în Oceanul Indian
DJAKARTA 20 (Agerpres). — 

Luînd cuvîntul la o adunare a Or
ganizației veteranilor luptei revolu
ționare a poporului indonezian „Ge
nerația 1945“, președintele Sukarno 
a protestat împotriva intenției 
S.U.A. de a disloca o serie de nave 
din flota a 7-a americană în 
Oceanul Indian. Președintele Su
karno a subliniat că această acțiune

nu va modifica poziția Indoneziei 
față de Federația Malayeză.

DELHI ” " - - -
du-se la 
american 
fluență a 
nului Indian, ziarul 
dia“ scrie
S.U.A. au hotărît să pregătească te
renul pentru o intervenție rapidă în 
conflictele din Asia de sud-est“.

Interconectarea sistemului energetic
al R. P.

La 18 decembrie s-a realizat în 
stația electrică de interconexiune și 
transformare Mukacevo din vestul 
Ucrainei legătura între linia electri
că aeriană de 400 kV Luduș — Le- 
meșany și rețeaua de 220 kV din 
Ucraina de vest.

Prin linia Luduș — Mukacevo — 
Lemeșany, care funcționează deo
camdată sub tensiunea de 220 kV, 
se realizează interconectarea directă 
a sistemului energetic al țării noas
tre cu sistemele energetice ale U-

Romme
crainei de vest și R. P. Ungare, pe 
lîngă interconectarea cu sistemul e- 
nergetic al R. S. Cehoslovace, care 
s-a realizat prin linia Luduș — Le
meșany în cursul lunii noiembrie a 
acestui an.

în acest fel, în prezent sistemul 
energetic al țării noastre funcțio
nează interconectat cu sistemele 
energetice ale R. S. Cehoslovace, 
R. D. Germane, R. P. Polone, R.S.S. 
Ucrainene și R. P. Ungare.

(Agerpres)

Cu tramvaiele 
și autobuzele, iarna

echilibristică
20 (Agerpres). — Referin- 
planul comandamentului 
de a lărgi sfera de in- 

flotei a 7-a asupra Ocea- 
.1 „Times of în

că, „după cît se pare,

Adeaiuni Ia CoraSerisița pentru neutralitatea 
Cambodgiei

LONDRA 20 (Agerpres). — La 20 
decembrie, Ministerul Afacerilor Ex
terne al Angliei a dat publicității o 
declarație în care subliniază că gu
vernul englez este în principiu de 
acord cu convocarea unei conferințe 
internaționale pentru garantarea 
neutralității

Ministrul
Cambodgiei.
afacerilor externe al

R. D. Vietnam, Xuan Thui, a adre
sat ministrului afacerilor externe al 
Cambodgiei, Huot Sambath, un me
saj în care se subliniază că R. D. 
Vietnam sprijină propunerea guver
nului regal al Cambodgiei cu privi
re la convocarea unei conferințe in
ternaționale pentru garantarea inde
pendenței și neutralității acestei țări.

O nouâ criză în Arabia Saudită
BEIRUT 20 (Agerpres). — O nouă 

criză serioasă a izbucnit în sînul fa
miliei regale din Arabia Saudită în
tre regele Saud și fratele regelui, 
prințul moștenitor Feisal. Potrivit a- 
genției France Presse garda regală 
a luat poziție în jurul palatului re-

gelul. Saud s-a 
unde a chemat și 
rilor care îi sînt 
timp ce Feisal a
alarmă forțele armate și acele tri
buri care îl urmează.

închis în palat, 
membri ai tribu- 
credincioase, în 
pus în stare de

Gospodărire și...
Pe timp de iarnă, desfășurarea nor

mală, în bune condiții, a transportului 
în comun, este una dintre cerințele im
portante de deservire publică. Esenția
lul este să domnească o bună punc
tualitate, să se respecte cu strictețe gra
ficele de circulație, cetățenii să nu fie 
nevoiți să aștepte prin stații.

Este cunoscut că din cauza poleiu
lui din ultimele zile, în Capitală circu
lația s-a făcut anevoios. S-au luat mă
suri și, pe unele trasee, 
tramvaiele și troleibuzele 
normal.

Cetățenii apreciază tot 
pentru a se asigura transportul în co
mun în condiții satisfăcătoare. După 
cum ni se semnalează însă, de către co
respondenți, mijloacele de transport nu 
funcționează peste tot la nivelul cerin
țelor puse pe timp de iarnă. Mașinile 
care deservesc .traseul de la capătul 
tramvaiului 1 spre pădurea Andronache 
vin sau pachet, sau rar de tot ; la fel 
se întîmplă cu autobuzele 37. Mașini 
sînt — problema este să se organizeze 
circulația lor în raport cu interesele ce
tățenilor. Același lucru și cu tramvaiele 
de pe traseele spre Uzinele „23 Au
gust“, „Republica“ etc., de pe nume
roase alte trasee. Este evident că nu se 
face un control exigent asupra felului 
cum se respectă graficul de circulație, 
că mijloacele de transport sînt prost di
rijate, mai cu seamă la capetele de linie.

Sondajele cu privire la afluența că-

autobuzele, 
au circulat

ce se face

lătorilor și-au dove
dit de multe ori uti
litatea în buna re
partizare a mijloa
celor de transport. 
Ar fi nevoie să se 
facă și iarna ase
menea sondaje. S-a 
constatat că, deși nu 
toate întreprinderi
le au aceeași zi de 
repaus, unele tram
vaie sînt suspenda
te duminica. Tram
vaiele nu ies toate 
din depou sau, dacă 
ies, se duc spre ca
pătul liniei și vin 
tir.ziu în stații. Mun
citorii din schim
burile II și III de la 
Uzinele „Danubia
na" sesizează că s-a 
redus numărul au
tobuzelor de pe tra
seul Piața Unirii — 

călătorește incomod,„Dantibiana". Se 
în înghesuială.

Cartierele nou 
de atenția cuvenită din partea gospo
darilor Capitalei. Mai există însă car
tiere noi, insuficient deservite cu mij
loace de transport. E cazul cartierului 
Serg. Nițu Vasile. Ca să ajungă la un 
tramvai cetățenii sînt nevoiți să par
curgă circa 20 de minute pe jos. Pre
lungirea traseului autobuzului 31 cu 
încă două stații ar rezolva greutățile 
actuale.

Populația Capitalei așteaptă de la 
Sfatul popular, de la I.T.B. să mani
feste o constantă preocupare pentru 
cît mai buna organizare a transportului 
in comun, indiferent de vicisitudinile 
iernii.

Firește însă că această așteptare nu 
presupune... brațe încrucișate. Și cetă
țenii înșiși pot să aducă o contribuție 
importantă la asigurarea unor bune con
diții de circulație. In zilele de polei, și 
chiar acum, în foarte multe locuri nu 
s-a curățat gheața din fața caselor, fără 
a mai vorbi de partea carosabilă a stră
zilor. Nu s-a prea văzut inițiativă în 
acest sens nici din partea deputaților în 
sfaturile populare. Este în interesul fie
cărui cetățean să aibă curat locul din 
fața casei și să ajute la curățirea părții 
carosabile, pentru a accelera circulația 
vehiculelor — și este o ocupație deloc 
neplăcută.

construite se bucură

V. SEBASTIAN
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Cum empUasăm sazurHe
Sînt numeroase mijloace prin care 

se poate mări suprafața arabilă, li
nele au fost dezbătute și în cadrul 
acestei rubrici. Aceeași grijă trebuie 
să existe și pentru amplasarea ju
dicioasă a construcțiilor gospodă
rești, a locuințelor, a drumurilor, a 
iazurilor etc. Amplasarea iazurilor 
prezintă pentru regiunea noastră o 
mare însemnătate. Tocmai la aceas
tă problemă ne vom referi în cele 
ce urmează.

Din punct de vedere economic, 
iazurile au avantaje multiple : con
tribuie la regularizarea cursurilor 
de ape și prevenirea inundațiilor, 
servesc ca bazine de retenție pentru 
irigație, asigură dezvoltarea pisci

culturii și creșterea păsărilor de apă. 
Teritoriul regiunii Suceava este 
străbătut de o largă rețea de rîuri 
și pîrîuri bogate în apă, cu albii 
largi, care ocupă suprafețe de tere
nuri inundabile, neproductive sau 
slab productive. Pentru valorifica
rea acestor terenuri s-a reușit 
ca pe o parte din ele să se amena
jeze iazuri. Dacă în anul 1956 su
prafața iazurilor amenajate în re
giune ocupa doar 1 377 ha, acum 
sînt 102 iazuri cu o suprafață de 
3 966 ha.

în general, amenajarea iazurilor 
s-a făcut pe bază de proiecte și do
cumentații tehnice întocmite de că
tre Districtul de gospodărire a a- 
pelor, Oficiul regional de proiectare 
și organizare a teritoriului, Trustul 
Gostat și Inspectoratul piscicol. Ele 
au fost amplasate pe terenuri im
proprii pentru agricultură sau slab 
productive. Așa sînt iazurile Somuz 
I, în suprafață de 71 ha, amenajat 
în anul 1962, Somuz II, în supra
față de 74 ha, amenajat în anul 
1963, care aparțin gospodăriei de 
stat Fălticeni, și altele.

Unele unități agricole din regiune 
au redat circuitului agricol, prin 
îndiguiri și desecări, însemnate su
prafețe de teren. în zona Baia- 
Seaca au fost cîștigate astfel 
6 108 ha aparținînd unui număr de 
5 gospodării colective și două gos
podării de stat. Tov. Vasile Ioachi-

mescu, inginer agronom la G.A.C. 
Moara, împreună cu consiliul de 
conducere al gospodăriei, și-au pro
pus ca pe valea Somuzului, unde 
este o suprafață de 15 ha cu exces 
de umiditate, să se adîncească albia 
pîrîului pentru coborîrea pînzei de 
apă freatică. în felul acesta, supra
fața respectivă va putea fi trans
formată în teren arabil. Gospodă
ria colectivă Moara a amena
jat în 1963 și un iaz, pe o suprafa
ță de 10 ha, din care a și irigat 10 
ha grădină de legume. Iazul a fost 
amplasat pe un teren mlăștinos.

în unele cazuri iazurile au fost 
amplasate pe terenuri agricole fer
tile, (pășuni, finețe și chiar arabil), 
cu un potențial de producție ridi
cat. Gospodăria colectivă Mileanca 
a construit în 1961 un iaz pe o su
prafață de 60 ha, acoperind cu apă 
26 ha teren arabil și 24 ha pășune, 
întreprinderea piscicolă Botoșani a 
amenajat în anul 1960 iazul Axinte, 
din comuna Hudești, pe o suprafață 
de 35 ha teren arabil, iar în anul 
1962 a amenajat pepiniera Sulița 
în aval de iazul Dracșani, pe o su
prafață de 71 ha, acoperind cu apă 
o mare suprafață de teren arabil și 
pășune.

Mai sînt și alte unități agricole 
socialiste care, din dorința de a avea 
un iaz, fac uitată o sarcină impor
tantă : de a spori suprafața arabilă 
și agricolă pe seama unor terenuri 
folosite în prezent nerațional. Aces
tea sînt tocmai terenurile de luncă ; 
prin diferite lucrări de îmbunătățiri 
funciare ele pot fi transformate în 
terenuri arabile.

în viitor, amplasarea lazurilor tre
buie să se facă numai pe tere
nuri improprii pentru agricultu
ră. Procedînd în felul acesta, unită
țile agricole vor contribui la folosi
rea rațională a fondului funciar, 
la creșterea continuă a suprafeței 
agricole.

Ing. IOAN CREȚU 
șeful secției 

fond funciar și organizării 
teritoriului din Consiliul 
agricol regional Suceava

PIUN VIILE ȘI LIVEZILE
COTEI>

Terenul gospo
dăriei noastre co
lective este fră-
mîntat : platouri 

înguste cu creste, versanți abrupți, 
zonă în terasă în imediata apropiere 
a luncii Berheciului și luncă. O 
mare suprafață de teren prezintă fe
nomene de eroziune, mai mult sau 
mai puțin avansată. Punerea în va
loare a terenurilor în pantă, prin or
ganizarea de plantații de pomi și vii, 
constituie principalul mijloc de stă
vilire a procesului de eroziune a so
lului. în anii 1962—1963 s-au plantat 
peste 100 hectare cu pomi fructiferi. 
Pentru ca să înființăm aceste plan
tații, noi am trecut mai întîi la exe
cutarea unor lucrări de amenajări 
antierozionale. Au fost făcute terase 
potcoavă, iar terenul a fost cultivat 
apoi cu leguminoase pentru boabe 
și cu plante furajere.

O mare importanță are folosirea 
chibzuită a terenului din livadă. 
Aceasta prezintă două avantaje : a- 
duce un venit suplimentar gospodă
riei, iar pe de altă parte contribuie 
la fixarea solului. Noi am semănat 
în livezile noastre fasole, pepeni, 
mazăre și borceag. Pentru întreți
nerea acestor plante, n-au fost exe
cutate lucrări în plus, ci numai 
acelea de îngrijire a livezii.

Terenurile care se plantează cu 
viță nobilă au o înclinare de 15—35 
la sută, necesitînd a fi terasate. Prin 
executarea desfundării și terasărilor, 
acest teren, ocupat înainte vreme de 
mărăcinișuri și brăzdat de ravene, 
devine productiv. Iată un cal
cul. La brigada nr. 7 Bouroș, de pe 
un hectar de vie s-a obținut o re
coltă de struguri care valorează 
17 600 lei. Scăzînd cheltuielile de 
producție, reiese un venit net de 
11 600 lei la hectar.

Ne vom preocupa șl-n viitor de 
valorificarea terenurilor slab pro
ductive prin plantarea lor cu vii și 
livezi, pentru continua înflorire a 
gospodăriei noastre colective.

Ing. GH. MARTIN 
G.A.C. Corbița, regiunea Bacău

Anul acesta, membrii gospodăriei colective „Secera și ciocanul" din comuna Plevna, regiunea București, și-au 
propus să mărească sectorul pomi-viticol cu încă 23 de hectare. După cum so vede în fotografie, ei au realizat aceasta 
prin punerea în valoare a terenurilor în pantă, slab productive.

La uzinele constructoare de 
utilaj petrolier „1 Mai“-Ploiești 
s-au construit și dat în funcțiune 
anul acesta noi capacități de 
producție, printre care un stand 
modem pentru montajul și pro
ba instalațiilor de foraj. De a- 
semenca, s-au construit noi 
săli de proiectare pentru servi
ciile de concepție din uzină.

în fotografie : Atelierul de pro
iectare al serviciului constructor- 
șef. Aici se execută în prezent 
documentația tehnică pentru noi
le utilaje ce vor fi realizate în 
uzină în anul 1964.

(Foto : R. COSTIN)

„Productivitate mai inaltâ 
la lucrările de investiții miniere"

în articolul cu titlul de mai 
sus, publicat în „Scînteia" nr. 
6 080 a.c., erau arătate pe lîngă 
o serie de realizări și unele de
ficiențe în execuția lucrărilor 
de investiții miniere. Din răs
punsul Combinatului carboni
fer Valea Jiului, trimis redac
ției, desprindem măsurile luate 
pentru grăbirea lucrărilor. în 
scopul creșterii vitezelor de a- 
vansare la galerii și puțuri s-au 
întocmit planuri de lucru pen
tru punerea în funcțiune a ma
șinilor de încărcat steril în ga
lerii și a greiferelor pentru în
cărcarea sterilului la săparea

puțurilor. în prezent, 80 la 
sută din numărul mașinilor de 
încărcat lucrează, restul de 20 
la sută constituind rezerva și 
cele în reparații. Pentru 1964 
s-au prevăzut grafice de lucru 
pe luni la mașinile de încărcare 
și greiferele existente, cu spe
cificarea locului unde vor func
ționa, precum și timpul de re
vizie și de reparații. în același 
timp au fost luate măsuri pen
tru extinderea susținerii lucră
rilor cu armături metalice și 
prefabricate din beton, la toate 
îocurile de muncă unde e po
sibilă folosirea acestora.

„La masa 
rotundă - locatari 
și constructori"

După adoptarea hotăririlor"V

S în răspunsul trimis redacției 
de Comitetul orășenesc de 
partid Pitești, la articolul „După 
adoptarea hotăririlor" publicat 
în „Scînteia” nr. 6074, se spu
ne :

„Critica făcută este justă. 
Pentru înlăturarea lipsurilor 
semnalate comitetul orășenesc 
de partid a luat unele măsuri. 
Cu ocazia instruirii aparatului 
comitetului orășenesc și a in
structorilor nesalariați s-a insis
tat asupra ajutorului concret pe 
care trebuie să-l dea ei organi- 

I zațiilor de bază pentru a tradu
ce în viață prevederile hotărîri-

lor adoptate la adunările de 
dări de seamă și alegeri. Pro
blemele planificării și organiză
rii muncii birourilor, controlu
lui îndeplinirii hotăririlor au 
făcut obiectul unei discuții eu 
secretarii comitetelor de partid 
și ai birourilor organizațiilor de 
bază nou aleși.

Biroul comitetului orășenesc 
de partid va îndruma și va 
controla îndeaproape activita
tea comitetului de partid și a 
organizațiilor de bază de la în
treprinderea „Textila" și din 
celelalte întreprinderi unde s-au 
semnalat unele lipsuri". .

Sub acest titlu, în „Scînteia“ 
nr. 6048 a apărut un articol în 
care erau arătate, între altele, 
unele deficiențe semnalate 
constructorilor de către locata
rii noului bloc din Bulevardul 
Republicii nr. 10 din Timișoa
ra. Publicăm mai jos răspun
sul primit din partea Sfatului 
popular orășenesc Timișoara.

„Comitetul executiv a dispus 
cercetarea, la fața locului, a 
aspectelor criticate în ziar și a 
constatat că cele semnalate sînt 
juste. Deficiențele se datoresc 
execuției necorespunzătoare a 
unor lucrări și vor fi remediate 
în cel mai scurt timp. Comite
tul executiv al sfatului popular 
orășenesc a indicat I.L.L. Ti
mișoara să urmărească mai în
deaproape întreținerea locuin
țelor, felul cum sînt ele admi
nistrate. Considerăm bine ve
nită propunerea de a se orga
niza întâlniri între constructori 
și locatari ; vom iniția aseme
nea consfătuiri“.

Vitrina de curiozități
Turism „conwd"

Dacă vreți să practicați 
turismul alpin fără nici o 
greutate în spate cumpărti- 
ți-vă rucsacul denumit „sa
coșă cu fermoar tip 2“, pro
dus de Combinatul de in
dustrie locală „1 Mai" din 
Satu Mare. Produsul este 
făcut din policlorură de vi
nii pe suport textil și cure-

lușe rezistente. Totul este 
însă cusut cu ață subțire de 
rufărie și rezultatele nu sînt 
greu de ghicit. Pe munte 
veți avea surprize nostime : 
rucsacul plesnește la toate 
încheieturile, obiectele se îm
prăștie și... turistul își poate 
continua drumul fără 
greutate în spate.

De la nisip la sticlă și geometrie

nici o

„început de an la invățămintul 
agrozootehnic"

Sub acest titlu a apărut în 
„Scînteia“ nr. 6090 un raid- 
anchetă în care se analiza felul 
cum se desfășoară învățămîn- 
tul agrozootehnic în mai multe 
unități agricole din țară. Prin
tre altele a fost criticat și fap
tul că în raionul Ineu manua
lele n-au fost distribuite gos
podăriilor colective la timp.

Consiliul agricol raional a răs
puns ziarului că au fost luate 
măsuri corespunzătoare. „în 
prezent — se arată în răspuns 
— manualele au fost expediate 
gospodăriilor colective. în toa
te cercurile, învățămîntul agro
zootehnic se desfășoară în con
diții bune".

Arhimede desena cercuri 
pe nisip cînd a venit la el 
Alexandru Macedon ; faptul 
este cunoscut. După două 
milenii și mai bine, un alt 
om inventiv, pornind de la 
nisip, ca materie primă, a 
inventat table școlare, din 
cele mari, de perete, confec
ționate... din sticlă. El și-a 
găsit sprijinitori la secția de

Schimb de.
S-a înitmplat în blocul 

A 5, poate și în altele, în- 
tr-unul din noile cartiere ale 
Galațiului. Locatarii aparta
mentelor confortabile nu 
puteau să deschidă dulapu
rile din perefi. Dulapuri în
căpătoare, cu șapte despăr
țituri, dar... ce folos I La pa
tru din cele 7 uși ale acestor 
despărțituri, broaștele

— Doctore, soțul meu are o idee fixă: încuie toate dulapurile...
— E simplu ! Procurați-vă dulapurile I.C.Or.-Galați și... se dez-

vață cil (Desen de R1K AUERBACH)

popu-
c.are

învățămînt a Sfatului 
Iar regional Oltenia, 
le-a răspîndit intr-un număr 
de școli. Acum ar fi necesar 
un alt Arhimede, care să 
arate cum se mânuiește un 
vîrf de compas pe o astfel 
de tablă, fără a o pune in 
pericol să se transforme ia
răși în propria ei materie 
primă.
.. broaște
montate de-a-ndoaselea. 
Cînd vrei să le descui, le 
încut. Și invers.

Să nu credeți însă cumva 
că întreprinderea a pus nu
mai broaște „pe dreapta“. 
La alte dulapuri de același 
fel o folosit numai broaște 
„pe stingă". Dar și unele 
dintre acestea au fost mon
tate pe dos. lată cum lu
crează tovarășii de la 
întreprinderea de construc
ții orășenești Galați — con
structorii dulapurilor.

încurcătură de broaște se 
produce însă nu numai la 
ei, dar și la unele fabrici de 
mobilă, de geamantane.

■ ...Un lucru mărunt, neîn
semnat. Cînd este însă făcut 
de mîntuială de unii, pune 
în umbră munca altora... De 
ce oate nu cunoaște acest 
adevăr și serviciul de control 
tehnic de calitate din între
prinderea respectivă P

(Pe baza scrisorilor pri
mite de la prof. I. Căples- 
cu — comuna Lupșa, raio
nul Strehaia ; V. Manea — 
Focșani ; Șt. Arghir — Ga
lați).

Partidul, întregul nostru popor 
dau o înaltă apreciere contribuției 
aduse de oamenii de știință și cul
tură la opera de făurire a noii orîn- 
duiri sociale, la munca creatoare 
pentru înflorirea patriei. Călăuzin- 
du-se după indicațiile Congresului 
al Ill-lea al P.M.R., organizațiile de 
partid desfășoară o activitate susți
nută pentru ca munca de cercetare 
științifică, activitatea didactică și 
creația artistică să răspundă în tot 
mai mare măsură cerințelor cons
trucției socialiste.

Problemele muncii de partid în 
rîndurile intelectualității din Timi
șoara au fost recent dezbătute în 
cadrul unei ședințe lărgite a bi
roului Comitetului regional Banat 
al P.M.R., la care au fost invitați un 
mare număr de oameni de știință, 
cadre didactice, scriitori, artiști, ca
dre de partid din instituțiile cultu
rale, activiști ai organizațiilor 
U.T.M. și U.A.S.

Dezbaterile au relevat atașamen
tul intelectualității timișorene față 
de partid, care se reflectă în parti
ciparea ei activă la înfăptuirea po
liticii partidului, la dezvoltarea 
economiei și culturii socialiste. Răs- 
punzînd solicitării unităților indus
triale și agricole din regiune, cer
cetătorii științifici de la Baza Aca
demiei R.P Romîne, cadrele didac
tice de la Institutul agronomic, In
stitutul politehnic și din alte insti
tuții de învățămînt superior au dat 
un ajutor eficient în rezolvarea unor 
probleme economice și tehnice din
tre cele mai complexe ; numeroși 
oameni de știință, profesori, scriitori 
și artiști iau parte la activitatea Co
mitetului regional de cultură și artă, 
îndeosebi la munca de răspîndire a 
culturii și ști’nței. sprijină căminele 
culturale și formațiile artistice de 
amatori.

Activitatea 
poli tico-ideologică 

în institutele 
de învățămînt superior

Timișoara este azi unul din ma
rile centre universitare ale țării ; 
Universitatea timișoreană, înființată 
anul trecut și a cărei clădire nouă 
va fi terminată în 1964, Institutul 

politehnic, Institutul agronomic, In
stitutul de> medicină, Institutul pe
dagogic de trei ani cuprind aproape 
10 000 studenți și peste 1 200 cadre 
didactice. Răspunzînd grijii partidu
lui și guvernului, marea masă a stu
denților muncește cu seriozitate și 
simț de răspundere pentru a deveni 
specialiști de înaltă calificare, cu un 
larg orizont cultural și o dezvoltată 
conștiință socialistă.

Comitetul de partid al centrului 
universitar, organizațiile de partid 
și de tineret din institutele de învă
țămînt superior desfășoară o largă 
activitate politico-educativă, punînd

VIAȚA DE PARTID

în centrul preocupărilor lor spriji
nirea procesului instructiv-educativ, 
îmbunătățirea pregătirii profesiona
le a studenților, ridicarea nivelului 
muncii ideologice ; efectele rodnice 
ale acestei preocupări sînt evidente 
în rezultatele ultimelor sesiuni de 
examene la numeroase facultăți, în
deosebi la cele de Chimie industri
ală, Filologie. Institutul de Medi
cină.

O experiență bună au acumulat 
organizațiile de bază de la Institutul 
de Medicină, care sprijină sistema
tic conducerea institutului în orga
nizarea judicioasă a muncii de ins
truire și educare ; aici se analizează 
periodic în adunările generale ale 
comuniștilor și în ședințe de birou 
rezultatele obținute în desfășurarea 
procesului de învățămînt ; membri 
de partid cu mare autoritate din 
rîndurile cadrelor didactice au pri
mit drept sarcină obștească să spri
jine decanatele, organizațiile de 
U.T.M. și Asociațiile studențești din 
cîte un an de studiu în ridicarea ni
velului de pregătire profesională al 
studenților Un început bun s-a fă
cut în această privință și la Facul
tatea de mecanică

Exigența rectoratului Institutului 
agronomic față de nivelul predării 
și-a găsit reflectare în măsurile a- 
doptate pentru îmbunătățirea pro
cesului de învățămînt, redactarea de 
cursuri de către toate catedrele, a- 
nalizarea cursurilor și litografierea 
celor mai bune dintre ele.

Deși în cele mai multe facultăți 
ale universității și ale celorlalte ins
tituții de învățămînt superior timi
șorene progresele obținute la învă
țătură sînt evidente, la unele fa
cultăți de la Institutul politehnic 
sau la Facultatea de matematică de 
la Institutul Pedagogic rezultatele 
nu sînt întrutotul satisfăcătoare.

Cauzele acestei stări de lucruri ? 
în mare măsură ele se datoresc de
ficiențelor în munca politico-educati
vă și în organizarea procesului de 
învățămînt. Risipindu-și forțele în 
direcții secundare, organizațiile de 
partid din aceste facultăți au pier
dut din vedere esențialul — și a- 
nume faptul că principalul criteriu 
de apreciere a eficacității muncii de 
partid în instituțiile de învățămînt 
îl constituie rezultatele în studiu.

Pe drept cuvînt, la ședința birou
lui comitetului regional s-a subli
niat că organizațiile de partid și de 
tineret din facultăți sînt chemate nu 
să „dublele" activitatea conducerii 
instituțiilor de învățămînt superior, 
ci să-și concentreze eforturile spre 
desfășurarea unei munci politico- 
educative, caracterizate prin comba
tivitate, spirit partinic militant. For
ța de influențare a acestei activități 
depinde în măsură hotărîtoare de 
priceperea de a folosi o gamă bo
gată, variată, atractivă, de metode 
pentru a răspîndi ideile marxism- 
leninismului, a face cunoscute te
meiurile științifice ale politicii parti
dului, principiile moralei comuniste.

în același timp, în ședința birou
lui regional s-a menționat necesita
tea de a se intensifica preocuparea 
pentru continua îmbunătățire a pro
gramelor de curs, pentru înlătura
rea din ele a tot ce este învechit și 
face apel mai mult la memoria de- 
cît la gîndirea studentului, pentru 
îmbogățirea cursurilor prin tratarea 
ultimelor cuceriri ale științei și teh
nicii.

Analizarea periodică a cursurilor, 
în condițiile unui larg schimb de 
păreri, se dovedește unul din cele 
mai eficiente mijloace de îmbună
tățire a lor. Spre deosebire însă de 
Institutul agronomic, unde s-au fă
cut pași înainte în această direcție. 
Consiliul științific al Institutului po
litehnic a abandonat în ultimul timp 
asemenea analize, tar la unele fa
cultăți ale Universității și ale Insti

tutului de medicină ele nu se des
fășoară într-un spirit de exigență 
principială.

Convingerea, confirmată de viață, 
că însușirea învățăturii marxist-le- 
niniste fructifică activitatea știin
țifică, a determinat cadrele didacti
ce din institutele timișorene să par
ticipe aproape în totalitatea lor la 
diferite forme ale studiului ideolo
gic. Interesul pentru studiul ideolo
gic a sporit în urma organizării a- 
cestuia sub forma seminariilor teo
retice pentru cadrele cu pregătire 
superioară. De un, real folos se dove
dește discutarea în cadrul colective
lor de catedră a unor probleme filo
zofice, economice în strînsă legătură 
cu specialitatea respectivă : la cate
dra Tehnologia construcțiilor de ma
șini din cadrul Institutului politehnic 
— despre căile creșterii productivi
tății muncii ; la catedra de Matema
tici II — despre dialectica formei și 
conținutului în matematică, despre 
dezvoltarea noțiunii de număr etc.

îmbunătățirea activității politico- 
ideologice a contribuit la creșterea 
combativității cadrelor didactice față 
de teoriile idealiste în știință, față 
de influențele ideologiei burgheze, la 
dezvoltarea conștiinței socialiste a 
studențimii. Ca rezultat firesc al în
tregii lor activități, organizațiile de 
bază s-au întărit prin primirea în 
rîndurile partidului a unor cadre 
didactice valoroase și a numeroși 
studenți fruntași la învățătură.

Ce se cere pentru ca aceste pro
grese să fie consolidate și extinse ? 
Așa după cum s-a arătat în ședința 
biroului regional de partid, în pri
mul rînd lărgirea sferei de influen
țare a activității ideologice, extin
derea formelor ei. Totodată, trebuie 
combătut caracterul scolastic al 
studiului în unele cercuri de 
învățămînt ; este necesar ca atît 
propagandiștii, cît și masa largă a 
studenților și cadrelor didactice să 
fie informați sistematic asupra pro
blemelor fundamentale ale politicii 
partidului și sarcinilor actuale pe 
frontul ideologic.

Cercetarea științifică, 
strîns legată 

de sarcinile actuale
Organizația de partid de la baza 

din Timișoara a Academiei R.P. Ro
mîne a sprijinit conducerea bazei în 
ridicarea nivelului activității de cer
cetare științifică și sporirea efici
enței ei practice. Dintre numeroase
le cercetări orientate spre probleme 
actuale ale dezvoltării științei și e- 
conomiei naționale, unele dintre ele, 
cu aplicabilitate practică imediată, 

pot fi amintite cele referitoare la 
realizarea căii ferate continue, rezis
tența la oboseală a diferitelor sor
turi de oțeluri, alcătuirea hărții pe- 
dologice a părții de vest a R.P. Ro
mîne, mecanismul creșterii embrio
nului, malformațiile congenitale la 
copii etc. Progrese în domeniul cer
cetării științifice au fost realizate și 
în laboratoarele institutelor de învă
țămînt superior. La Facultatea de 
electrotehnică a fost construit un 
calculator electronic cifric, precum și 
o instalație de memorie din ferite 
romînești pentru o mașină electroni
că de calcul.

Cu toate realizările obținute în 
cercetarea științifică la baza Aca
demiei R. P. Romîne și în institu
tele de învățămînt superior, trebuie 
arătat că în acest domeniu se mai 
vădesc cazuri de paralelism și dis
persare inutilă a forțelor, tendințe 
de abordare a unor probleme mi
nore, lipsite atît de însemnătate teo
retică cît și de eficiență practică. 
Rezultatele cercetărilor slujesc de 
multe ori doar pentru întocmirea 
unor comunicări științifice fără a fi 
introduse în producție ; mijloacele 
moderne de investigație ale institu
telor științifice și întreprinderilor 
sînt rar folosite în comun. Orienta
rea cercetării științifice spre temele 
esențiale și de cea mai mare actua
litate reprezintă principala cerință 
în vederea îmbunătățirii continue a 
activității în acest sector.

Nivelul cercetărilor științifice cît 
și al activității didactice este nemij
locit legat de cunoașterea și însuși
rea a tot ce e nou în diferite do
menii de specialitate. în ședința bi
roului comitetului regional de par
tid s-a accentuat în mod deosebit 
asupra necesității ca institutele de 
cercetare științifică și catedrele din 
învățămîntul superior să-și desfă
șoare activitatea pe baza unei am
ple și sistematice documentări asu
pra celor mai bune rezultate științi
fice, tehnice, economice, obținute în 
unități similare din țară și de peste 
hotare.

Munca de partid în rîndurile 
intelectualității artistice

Munca organizațiilor de partid 
din Timișoara în rîndurile intelec
tualității artistice a devenit mai 
bogată și mai variată. Cei mai 
buni scriitori, compozitori, artiști 
plastici — romîni, maghiari, ger
mani, sîrbi — au realizat în ultimii 

ani lucrări valoroase inspirate din 
realitățile noi. Teatrele dramatice, 
opera, filarmonica au dat mai mul
tă atenție alcătuirii unui reper
toriu de calitate ; aproape ju
mătate din numărul pieselor care 
se joacă în actuala stagiune au o 
tematică contemporană. Din iniția
tiva organizațiilor de partid s-au 
întărit legăturile colectivelor tea
trale cu masa largă a oamenilor 
muncii ; au loc vizite ale artiștilor 
în întreprinderi, urmate de convor
biri cu muncitorii și de prezentarea 
unor scene din diferite spectacole ; 
numeroși scriitori și artiști sprijină 
activitatea caselor raionale de cul
tură, a cercurilor literare; colective 
de oameni de știință și artă |pre- 
zintă expuneri la căminele -cultura
le, dau îndrumări practice forma
țiilor artistice de amatori.

Filiala Uniunii Scriitorilor și-a 
intensificat activitatea. Merită rele
vată preocuparea revistei „Scrisul 
bănățean" pentru reflectarea actua
lității, deși în paginile ei mai pă
trund schițe cu tematică minoră și 
poezii purtînd pecetea convenționa
lismului. De o bună apreciere s-au 
bucurat consfătuirea de la Lipova 
a cercurilor literare din regiunile 
Banat, Oltenia, Hunedoara, precum 
și colocviul pe tema „Inovație și 
reflectarea actualității în poezie“, la 
care au participat poeți și critici ti
mișoreni și din alte orașe.

Organizațiile de partid din teatre, 
de la operă și filiala Uniunii Scrii
torilor au contribuit la succesele 
obținute în creația artistică și lite
rară prin ridicarea nivelului muncii 
ideologice, dezbaterea în adunările 
de partid a unor probleme princi
pale de creație ; s-a îmbunătățit, 
de asemenea, îndrumarea organiza
țiilor de U.T.M. Și-ău dovedit utili
tatea formele de organizare dife
rențiată a învățămîhtului de partid, 
în funcție de specificul fiecărei uni
tăți de creație — cercul de estetică 
marxistă de la filiala Uniunii Scrii
torilor, ciclul de conferințe orga
nizat de comitetul orășenesc etc.

îmbunătățirea evidentă a activi
tății de creație artistică rămîne to
tuși încă în urma exigențelor parti
dului, ale maselor. Unele premiere 
teatrale au fost pregătite în pripă, 
prezentîndu-se spectacole riePnisate 
artistic ; alteori, spectacole bune 
sînt lăsate să se degradeze după 
premieră. Problemele cele mai im
portante ale dezvoltării literaturii 
contemporane sînt sporadic dezbă
tute în plenarele filialei Uniuriii 
Scriitorilor. Deși la filiala Uniunii 
artiștilor plastici sînt vădite efor
turile pentru abordarea unei tema
tici majore și ridicarea măiestriei 

artistice, rezultatele sînt încă de
parte de a corespunde cerințelor.

★

Principala condiție a unei activi
tăți rodnice a instituțiilor de învă
țămînt superior, de știință și de 
artă din Timișoara o constituie, așa 
cum s-a arătat în cadrul dezbateri
lor ședinței biroului regional, îndru
marea permanentă și competentă a 
acestora de către organele locale de 
partid. Stilul de muncă al comite
tului regional și comitetului orășe
nesc de partid s-a perfecționat con
tinuu. Pe baza unor studii efec
tuate de largi colective de specia
liști, biroul regional a analizat o- 
rientarea cercetărilor științifice, ac
tivitatea filialei Uniunii Scriitori
lor, munca politico-educativă în 
facultăți, activitatea de partid în 
rîndurile personalului medico-sani- 
tar ; aplicarea hotăririlor adoptate 
a dus la îmbunătățirea activității în 
aceste sectoare. Membrii biroului re
gional țin expuneri în fața intelec
tualilor. participă la adunările de 
partid din instituțiile culturale. La 
rîndul său, biroul comitetului orășe
nesc a analizat în ultimul timp stilul 
de muncă al comitetului de partid al 
centrului universitar și alte aspecte 
ale muncii de partid în rîndurile in
telectualilor. Cu toate acestea, lipsa 
unei îndrumări permanente s-a răs- 
frînt asupra activității de partid 
din aceste unități. Adoptarea unor 
hotărîri bine chibzuite nu este în
totdeauna urmată de un control sis
tematic al aplicării lor.

La ședința biroului regional s-a 
arătat că organelor și organizații
lor de partid le revine sarcina de a 
generaliza experiența înaintată a 
muncii Ideologice în rîndurile inte
lectualilor, de a-și perfecționa ac
tivitatea spre a o face mai elastică, 
diferențiată, în funcție de specificul 
fiecărei unități, și îndeosebi cît mai 
eficientă. Iar eficiență în domeniul 
muncii de partid în rîndurile Inte
lectualilor înseamnă creșterea for
ței de influențare ideologică în ve
derea obținerii unor rezultate tot 
mai bune în munca didactică știin
țifică. artistică participarea activă 
la activitatea obștească. Realizarea 
unei asemenea eficiente cere o mun
că ideologică legată de céîç mai im
portante și mai actuale probleme als 
politicii partidului, de sarcinile cu
rente decürgînd din linia generală a 
partidului. în această direcție a ho- 
tărît Comitetul regional Banat al 
P.M.R să îndrepte eforturile organi
zațiilor de partid din instituțiile cul- 
tural-artistice.

ION ILIESCU 
TUDOR OLARU
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Anul acesta, cercetătorii în dome
niul arheologiei au lucrat pe o sca
ră largă: ei au efectuat cercetări 
pe 120 șantiere, răspândite pe întreg 
cuprinsul țării. Prin săpăturile din 
acest an s-a urmărit elucidarea unor 
probleme variate, începînd cu zorii 
istoriei omului ca făuritor al prime
lor sale unelte de lucru și mergind 
pînă în secolul al XVII-lea al erei 
noastre — o perioadă multimilenară, 
care ridică probleme de istorie a 
culturii materiale de o mare com
plexitate. Efortul colectiv al cerce
tătorilor din țara noastră a adus 
contribuții științifice care adesea 
depășesc limitele istoriei noastre.

Semnalăm cîteva din rezultatele 
obținute în campania de săpături în
cheiată recent. Unul dintre dome
niile mai puțin cunoscute și cerce
tate ale istoriei țării noastre a fost 

, pînă nu de mult istoria epocii vechi 
a pietrei (paleoliticul). Iată de ce, 
de cîțiva ani în- ____________
coace s-au inten- -----------------------
sificat săpăturile 
arheologice în o- 
biectivele datînd 
din această epocă. 
Săpături de mai 
mare amploare 
s-au făcut anul acesta la Ripiceni- 
(regiunea Suceava). Ele au a- 
dus date importante pentru cu
noașterea evoluției culturilor pa
leoliticului mijlociu și superior în 
țara noastră.

In 1963, un efort deosebit au de
pus cercetătorii pentru cunoașterea 
principalelor culturi ale neoliticului 
de pe- teritoriul țării noastre, ca și 
a culturilor din prima și a doua 
epocă a fierului, acordînd atenție în 
special problemelor culturii mate
riale a geto-dacilor din perioada an
terioară cuceririi Daciei de către 
imperiul roman. Dintre săpăturile 
organizate în obiective neolitice a- 
mintim pe acelea de la Cernica (la 
marginea orașului București), unde 
s-a cercetat un mare cimitir apar
ținând culturii Boian — cel mai 
vechi cimitir neolitic de la nordul 
Dunării ; de la Radovanu (regiunea 
București) și Feldioara (în Ardeal), 
pentru cunoașterea culturii neoliti
ce (cultura Boian) și a legăturilor ei 
cu alte complexe neolitice din Tran
silvania și Moldova (complexul A- 
riușd-Cucuteni), cele de la Tîrpești 
din Moldova (tot pentru epoca neoli
tică) sau cercetările de la Ferigile 
și Babadag, pentru studierea primei 
epoci a fierului.

Un loc important în planul de cer
cetări arheologice ale anului 1963 au 
avut, alături de alte șantiere, săpă
turile din cadrul complexului dacic 
din munții Orăștiei și cele de la Po
pești (pe Argeș), unde se desfășoa
ră ample lucrări menite să dezvăluie 
evoluția culturii materiale a geto- 
dacilor în perioadele de avînt econo
mic și social al populației autohtone 
din nordul Dunării.

Deși constituie obiectul unor cer
cetări începute mai de multă vreme, 
cetățile — orașe grecești de pe țăr
mul românesc al Mării Negre, conti
nuă să ofere cercetătorilor date deo-

Șantierele arheologice 
din acest an

în sala 
întrecerile 
publicane

Floreasca au continuat ieri 
finale ale campionatelor re

de tenis de masă. Proba mas
culină pe echipe a revenit și în acest 
an formației C.S.M. Cluj (Negulescu, 
Giurgiucă, Rethi).

La dublu fete, titlul a fost cîștigat 
de perechea Ella Constantinescu — 
Maria Alexandru-

Astăzi și mîine vor fi cunoscuți cam
pionii celorlalte probe individuale.

Ï& câteva rînduri
pe© în cel de-al doilea joc al turneului . 

care-1 întreprinde în Izrael, combinata clu
burilor Progresul—Petrolul a întîlnit la 
Haiffa selecționata orașului. Fotbaliștii ro
mîni au obținut victoria cu scorul de 1—0 
(1-0).

• Ieri, în campionatul republican mascu
lin de șah au fost continuate două partide 
întrerupte în runda a 18-a : Nacu a cîști
gat la Vaisman, iar Günsberger la Nacht.

înaintea ultimei runde, care va avea loc 
astăzi în sala din str. Mihai Vodă 2, cu 
începere de la ora 15,30, în clasament con
duce Ghițescu cu 13 puncte, urmat de Cio- 
cîltea (12 puncte).

?
s
Teatrul de Operă și Balet al R.P.R. : 

Rigoletto — (orele 19,30) ; Teatrul de 
stat de Operetă : Sărutul Cianitei — (o- 
rele 19,30) ; Teatrul Național „I. L. C’a- 
raglale" (Sala Comedia) : Orfeu în in
fern — (orele 19,30) ; (Sala Studio) : Ma
tineu poetic „V. Alecsandri“ — (orele
15.30) , Nora — (orele 19,30) ; Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra“ (bd. Schitu 
Măgureanu nr. 1) : Portretul — (orele
19.30) ; Teatrul „C. I. Nottara“ (Sala Ma- 
gheru) : Act venețlan — (orele 19,30) ; 
(Sala Studio) ; Scandaloasa legătură din
tre domnul Keetle și doamna Moon — 
(orele 20) ; Teatrul de Comedie : Svejlî 
în al doilea război mondial — (orele
19,30) ; Teatrul Muncitoresc C.F.R.-Ciu
lești : Fata cu pistrui — (orele 19,30) ; 
Teatrul pentru tineret și copii (Sala 
C. Miile) . Chirița în provincie — (orele 
16), Acuzarea apără — (orele 20) ; (la 
Sala din str. Eremia Grigorescu, fost 
cinema „V. Alecsandri“) : Misterul cis- 
mei — (orele 9,30 și 16) ; Studioul de 
teatru al Institutului de artă teatrală și 
cinematografică „I. L Caragiale“ : Steaua 
fără nume - (orele 20) ; Teatrul satiric 
muzical ,,C Tănase" (Sala Savoy) : Ex
poziția dé muzică ușoară — (Orele 16). 
Pagini alese din Revista de altădată — 
(orele 20) ; (Sala din Calea Victoriei 174) : 
Palatul melodiilor — (orele 20) ; Teatrul 
Țăndărică (Sala Academiei) : Umor pe 
sfori — (orele 9) , (la Clubul Finanțe- 
Bănci din str Doamnei nr. 2) : Elefăn- 
țelul curios — (orele 15) ; Circul de stat : 
Aventurile iul Don Quijote în arenă — 
(orele 19,30).

CINEMATOGRAFE : Judecata nebuni
lor (film pentru ecran panoramic) : Pa
tria (9,30 ; 12,15 ; 15 ; 18 ; 21). Cavalerul 
Pardaillan — cinemascop : Republică (9 ;
11 I 13 ; 15 ; 17 : 19 ; 21), București (10 ;
12 ; 14 ; 16 ; 18 ; 20), Excelsior (10 ; 12 > 

seblt de importante pentru cunoaș
terea vieții pe care o duceau locui
torii lor. Aceste săpături des
chid totodată largi perspective pen
tru urmărirea raporturilor cul
turale între coloniștii greci șl autoh
toni de-a lungul mai multor secole.

Un capitol nou în arheologia ro- 
mînească îl constituie săpăturile 
efectuate în ultima vreme în obiec
tive datînd din perioada migrației 
popoarelor și epoca feudală, negli
jate decenii în șir. S-au obținut date 
numeroase și foarte valoroase cu 
privire la istoria poporului nostru 
din aceste secole de mare frămîn- 
tare, premergătoare formării defini
tive a poporului român. Pentru im
portanța lor cu totul deosebită în 
cunoașterea dezvoltării culturii 
materiale a populației autohtone 
menționăm săpăturile efectuate la 
Tîrgșor (lingă Ploiești), Bratei (în 
apropierea Mediașului) și Botoșana 

(raionul Gura Hu
morului), în ca
drul cărora s-au 
semnalat așezări 
sau alte complexe 
care datează din 
secolele V—VII
e.n.

s-au desfășurat inAmple lucrări
acest an și pe șantierele organizate 
în säte satt orașe, privind complexe 
militare medievale din țara noastră, 
care pun la îndemînă cercetătorilor 
tot mai multe elemente importante 
pentru cunoașterea vieții poporului 
nostru în secolele XIII-XVII. Prin
tre șantierele din 1963 remarcăm : 
Suceava, Tîrgșor, Coconi (regiunea 
București), Roman etc., unde s-au 
obținut importante documente de 
cultură materială din epoca feuda
lismului dezvoltat pe baza cărora 
devine posibilă aprecierea nivelului 
atins de diversele meșteșuguri oră
șenești sau sătești din Țările Româ
nești, obținîndu-se și date valoroase 
cu privire la constituirea sistemului 
militar defensiv în regiunile noas-

T. PANA

Privire parțială asupra șantierului arheologic Ripiceni (regiunea Suceava)

MMi

Nofe Despre pregătirea hocheiștilor
Hocheiștii noștri fruntași își continuă 

pregătirile în vederea participării la 
„Olimpiada albă“ de la Innsbruck. 
După turneele întreprinse în R. S. 
Cehoslovacă, R. D. Gennană, Austria, 
R. F. Gennană, ei și-au reluat antrena
mentele pe gheața patinoarului artifi
cial „23 August“. Zilele trecute au 
participat și la competiția internațio
nală „Cupa Dunării“.

Meciurile de peste hotare, cu forma
ții puternice, experimentat^ au lăsat 
să se întrevadă calitățile hocheiștilor 
din liniile de atac. Jocul acestora, la 
început simplist, lipsit de eficacitate, 
s-a îmbunătățit simțitor spre sfîrșitul 
turneelor. în ultimele meciuri din R. F. 
Gennană, ca și în partidele susținute în 
„Cupa Dunării“, — competiție în care 
n-au fost însă confruntați cu adversari 
redutabili — hocheiștii romîni au. ju
cat mai decis, cu pase mai rapide.

Noua alcătuire a liniilor de atac, care 
acum sînt de valori apropiate, își arată 
roadele mai ales prin faptul că schim
bările efectuate în cursul meciurilor nu 
Se resimt în ritmul de joc al echipei.

Deși s-au înregistrat aceste îmbună
tățiri vizibile, totuși hocheiștii noștri,

- cinema- 
16 ; 18,15 ;

12 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21). 
crime ! : Capitol (9 ; 
19,30 ; 21,30), Miorița 

I , xi , 19 ; 21), Melodia (10 ;
19 ; 21), Flamura (10 ; 12 : 

; xo,xo ; 20,30), Grlvița (10 ; 12 j 14 ; 
18,30 ; 20,45). Tudor — cinemascop

14 ; 16 ; 18 I 20), Feroviar (9 ; 11 s 13 ; 15 ;
17 ; 19 ; 21). Primul reportaj 
scop : Carpați (10 ; 12 ; 14 ;
20.30) , Festival (10 -, "
Agatha, lasă-te de
11 ; 13 ; 15 ; 17,15 î 
(9 I 11 ; 13 ; 15 ; 17 ;
12 ; 15 ; 17 ; "
14 ; 16 I 18,15
16.15 J lo,OU , XU,UU„ X UXXVX — VXXXCXXXaOMVp
(ambele serii) : Tineretului (9,45 ; 13,15 : 
16,45 ; 20), Lumina (9 ; 12,15 ; 15,30 ; 19). 
Giulești (9,30 ; 12,45 ; 16,45 ; 20), Tomis
(9,30 ; 13 ; 16,30 ; 20), Aurora (10 ; 13,30 ; 
17 ; 20,30). Ucigașul și fata : Victoria (10 i
12.15 ; 14,30 I 16,30 i 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 nemuri
tor : Union (15 : 17 ; 19 ; 21). Program de 
filme pentru copii : Doina (orele 10). A 
dispărut o navă : Cosmos (14,30 , 16,30 i 
18.30; 20,30). Doina (11,30 ; 13,45 , 16 ; 18,15: 
20;30). Un ciclu de filme documentare : 
Timpuri Noi (de la orele 10—21 în con
tinuare). Ultimul meu tango : înfrățirea 
între popoare (14,30 ; 17,15 ; 20). Rose
marie : 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 ; 20,1.5), Crîngași (16 ; 18,15 ;
20.30) . Carmen de la Ronda : Bucegi (10 :
12,15 ; 16 ; 18,15 : 20,30). De la Apenlni la 
Anzi — cinemascop ; Unirea (15 ; 17 : 19 : 
21). Pompierul atomic ; Flacăra (14,30 ; 
16,30 ; 18,30 ; 20,30). Electra : Vităn (15 ; 
17 ; 19 ; 21). Elena din Troia — cinema
scop : Munca (14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45). Or
dinul Ana : Popular (16 : 18,15 ; 20.30). 
Vară și fum — cinemascop : Moșilor 
(15,30 : 18 ; 20,30). Trei plus două — ci
nemascop : Viitorul (16 î 18,15 ; 20,30). Ma- 
melucul : Colentina (16 ; 18 ; 20). Ctnd 
vine pisica — cinemascop : Floreasca

PRIMIREA LA CONSILIUL 
DE MINIȘTRI

A UNOR REPREZENTANȚI 
AI SOCIETĂȚII E.N.I.

Vineri 20 decembrie 1963, vice
președintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Romîne, Gheorghe Gaston 
Marin, a primit pe administratorul 
delegat al societății S.N.A.M. ’ din 
grupul E.N.I. din Italia, Campanini 
Mario, însoțit de specialiști, care se 
află într-o vizită în țara noastră.

La întrevedere a fost de față vi
cepreședintele Comitetului de Stat 
al Planificării, Ion Velea, și repre
zentanți ai Ministerului Comerțului 
Exterior și ai Ministerului Indus
triei Petrolului și Chimiei.

SEMNAREA ACORDULUI 
PRIVIND MODUL DE REZOLVARE 

A UNOR PROBLEME 
ALE REGIMULUI FRONTIEREI 
DE STAT ROMÎNO-IUGOSLAVE
Vineri 20 decembrie 1963 a avut 

loc la București semnarea acordului 
între guvernul Republicii Populare 
Romîne și guvernul Republicii So
cialiste Federative Iugoslavia pri
vind modul de rezolvare a unor pro
bleme ale regimului frontierei de 
stat romîno-iugoslave.

Acordul conține prevederi referi
toare la desfășurarea activității îm- 
puterniciților de frontieră ai celor 
două state pentru rezolvarea unor 
probleme ale regimului frontierei de 
stat romîno-iugoslave.

Din partea romînă acordul a fost 
semnat de general-maior V. Petruț 
din Ministerul Forțelor Armate ale 
Republicii Populare Romîne, iar din 
partea iugoslavă de Dimitrije Kolj- 
kovic, director în Secretariatul pen
tru Afacerile Interne al Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia.

La semnare au fost de față Gh. 
Pele, adjunct al ministrului afaceri
lor externe, general-locotenent Mihai 
Burcă, adjunct al ministrului forțe
lor armate, ofițeri superiori din Mi
nisterul Forțelor Armate și funcțio- 
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specialiștii, n-au suficiente motive să 
se declare satisfăcuți întru totul. Persistă 
slăbiciuni în orientarea generală de joc 
a echipei. Insuficient de organizate au 
fost chiar acțiunile înaintării. In meciul 
cu echipa Belgradului, de pildă, s-au 
preferat atacurile individuale, șuturile 
și pasele n-au avut suficientă precizie. 
Apărarea n-are încă siguranța necesară 
în intervenții, componență liniilor de
fensive, deși bine dotați fizicește, cu 
destule cunoștințe tehnice, ezită să 
practice intrările „forte“ la atacurile 
adverse.

Hocheiștii noștri au obținut în sezo
nul trecut o serie de performanțe fru
moase, de prestigiu pentru sportul ro- 
mînesc. Participarea lor la Jocurile' 
olimpice de iarnă trebuie să însemne 
un nou și bun prilej de confirmare a 
valorii echipei reprezentative.

Ar fi de dorit ca la antrenamentele 
viitoare și mai cu seamă în întrecerile 
internaționale ce le va susține pînă la 
olimpiadă, sportivii, sub atenta îndru
mare a antrenorilor, să caute să-și per
fecționeze cît mai mult pregătirea, să 
atingă o formă superioară celeia de 
acum. S. M.

17,30 ; 20). KOCCO șl 
serii) : Cotrocenl

Orele 19,00 — Jur- 
Pentru cel

(16 ; 18,15 ; 20,30). Misterele Parisului — 
cinemascop ; Luceafărul (15 ; 17 ; 19 ; 21). 
Codin : Progresul (15,30 ; 18 ; 20,15). Cura- 
pâră-ți un baloh — cinemascop : Volga 
(10 ; 12 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21). Frumoasa a- 
ventură : Lira (15 ; 17 î 19 ; 20,45). Taxiul 
tnorții : Drumul Sării (16 ; 18 ; 20). Ca
melia : Pacea (16 ; 18 ; 20). Marile spe
ranțe : Ferentari (15 ; ""
frații săi (ambele 
(15,45 ; 19).

TELEVIZIUNE ; — 
naiul televiziunii. 19,10 
mici : „Azi pitic, mîine voinic“, versuri 
de Stellan Filip. 19,25 —- Maeștrii genului 
scurt A. P. Cehov : „Esculapi rurali“ și 
„Scriitorul". 20,05 — In fața hărții. 20,30
— Concurs internațional de patinaj ar
tistic cu participarea sportivilor din 11 
țări (transmisie de la Bratislava). 22,00
— Cîntă orchestra Casei de discuri 
lectrecord“. In încheiere — Buletin 
știri, sport și buletin meteorologic.

„Er 
de

CUM VA FI VREMEA
22, 
râ

Timpu! probabil pentru zilele de 
23 și 21 decembrie. In țară : După o 
cire trecătoare, rrtai accentuată în nor
dul țării, vremea se încălzește ușor. Ce
rul va fi noros. Vor cădea precipitații 
sub formă de ninsoare în nordul țării și 
sub formă de lapoviță și ploaie în rest. 
Vînt potrivit. Temperatura va crește 
ușor în a doua parte a intervalului. Mi
nimele vor fi cuprinse între minus 5 și 
plus 5 grade, local mai coborîte. iar ma
ximele între minus 2 și plus 8 grade. 
Local ceață. In București : După o ră
cire trecătoare, vremea se va încălzi 
ușor. Cerul va fl noros. Temporar 
ploaie. Vînt potrivit. Temperatura va 
crește ușor în a doua parte a interva
lului. 

nari superiori din Ministerul 
cerilor Externe.

Au fost prezenți Arso Milatovici, 
ambasadorul extraordinar și pleni
potențiar al Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia în Republica 
Populară Romînă, precum și co
laboratori ai ambasadei R.S.F.I.

LA A 3-A ANIVERSARE 
A FRONTULUI NAȚIONAL 

DE ELIBERARE 
DIN VIETNAMUL DE SUD

Cu prilejul celei de-a 3-a aniver
sări a Frontului național de elibe
rare din Vietnamul de sud, vineri 
a avut loc la Institutul politehnic o 
adunare la care au participat stu- 
denți străini și romîni din Capitală.

Adunarea a adoptat 6 moțiune de 
solidaritate cu lupta eroică dusă de 
forțele patriotice din Vietnamul 
de sud.

ADUNAREA GENERALĂ
A ASOCIAȚIEI OAMENILOR 

DE ȘTIINȚĂ DIN R. P. ROMÎNĂ
Vineri dupa-amiază s-au desfă

șurat în Capitală lucrările Adună
rii generale a Asociației oamenilor 
de știință din R. P. Romînă. Au 
participat academicieni, profesori 
universitari și alți oameni de știință 
din București și din țară, membri ai 
asociației.

In cadrul ordinei de zi, acad. Ște
fan Milcu, vicepreședinte al Comi
tetului de conducere al Asociației a 
prezentat darea de seamă asupra 
activității Asociației, iar prof. univ. 
Corneliu Penescu, membru cores
pondent al Academiei R. P. Romîne, 
referatul delegației care a participat 
la lucrările Adunării Generale și la 
simpozionul Federației Mondiale a 
Oamenilor de Știință de la Mosco
va 1962.

Adunarea a aprobat apoi în una
nimitate proiectul statutului modifi
cat al Asociației și a ales Comite
tul de conducere al Asociației oa
menilor de știință din R. P. Romînă, 
care a desemnat pe acad. Athanase 
Joja, președinte, academicienii Ște
fan Milcu, Mihail Ralea, N. Teodo- 
rescu, vicepreședinți, prof. univ. 
Corneliu Penescu, membru cores
pondent al Academiei, secretar ge
neral.

Prin puternice aplauze, aduna
rea generală a aprobat textul unei 
telegrame adresate C.C. al P.M.R., to
varășului Gheorghe Gheorghiu-Dej. 

(Agerpres)

Plenara G G al P. G 
din Cehoslovacia

PRAGA 20 (Agerpres). — Agenția 
C.T.K. transmite că, în zilele de 18 
și 19 decembrie, a avut loc Plenara 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia, consa
crată problemelor muncii ideologice 
a partidului. Raportul a fost prezen
tat de Vladimir Koucky,. secretar al 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia. După 
discuții, plenara a adoptat în unanimi
tate o rezoluție în această problemă.

Plenara a dezbătut problema re
vizuirii criticii făcute la 
IX-lea Congres al P.C. din 
în iunie 1950, în legătură 
împotriva naționalismului 
din conducerea partidului și din Slo
vacia și a adoptat în unanimitate o 
rezoluție.

cel de-al 
Slovacia 
cu lupta 
burghez

Joi, în marele Palat al Kremli
nului și-a încheiat lucrările se
siunea Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. Timp de patru zile, pe 
marginea rapoartelor prezentate 
de Piotr Lomako, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, pre
ședintele Comitetului de Stat al 
Planificării, și Vasili Garbuzov, 
ministrul finanțelor al U.R.S.S., 
precum și a corapoartelor comisii
lor bugetare și economice, au avut 
loc ample dezbateri în urma că
rora au fost adoptate legea cu pri
vire la planul de stat și legea cu 
privire la bugetul Uniunii Sovie
tice pe anii 1964—1965.

Oamenii sovietici au urmărit 
cu viu interes lucrările acestei se
siuni, în al cărei cadru au fost e- 
vocate rezultatele obținute în rea
lizarea planului și au fost trasate 
principalele sarcini privind dez
voltarea continuă a economiei so
vietice nu pe un an, ci pe doi — 
ultimii ani ai septenalului.

Astfel, s-a arătat că producția 
industrială sporește anul acesta cu 
8,5 la sută, pentru primii cinci ani 
ai septenalului creșterea fiind de 
58 la sută, în loc de 51 la sută, cît 
era prevăzut. In această perioadă 
de 5 ani, producția de oțel a cres
cut în U.R.S.S. cu 25 milioane de 
tone, extracția de petrol cu 92 mi
lioane de tone, de energie electrică 
cu 177 miliarde de kWh, obținîn
du-se în acești ani peste plan 22 
milioane tone de petrol, 14 mili
oane tone de laminate, 3 milioane 
tone de îngrășăminte minerale. 
80 000 de tractoare etc. — ceea ce 
reflectă dezvoltarea industriei so
vietice într-un ritm superior celui 
planificat de septenal.

Prevederile cuprinse în docu
mentele adoptate la sesiunea So
vietului Suprem oferă tabloul unei 
noi și masive creșteri în viitorul 
apropiat a economiei U.R.S.S.

în ce privește producția indus
trială, ea va spori în următorii doi 
ani cu 17,5 la sută. Ca urmare, 
producția globală industrială va 
înregistra o creștere de 86 la sută, 
în loc de 80 la sută cît era prevă
zut în planul septenal.

O însemnătate deosebită se a- 
cordă ramurilor avansate ale pro
ducției și în primul rînd industriei 
chimice, a cărei dezvoltare rapidă 
a făcut obiectul dezbaterilor de

în 
1963 
1963 
merciale din Capitală vor funcționa 
după următorul orar :

Luni 23 decembrie orarul tuturor 
magazinelor se prelungește cu o oră 
în comparație cu programul obiș
nuit al unei zile din cursul săptă- 
mînii. Marți 24 'decembrie toate ma
gazinele de produse alimentare și 
nealimentare, cu excepția celor care 
au două schimburi, vor funcționa cu 
1—2 ore în plus peste programul o- 
bișnuit al acestei zile. Luni 30 de
cembrie toate magazinele de produ
se alimentare, precum și halele și 
piețele cu un singur schimb de lu
crători vor avea următorul orar : — 
dimineața program obișnuit, iar 
după-amiaza de la 16 la 21. Unită
țile cu două schimburi de lucrători 
vor lucra în această zi cu ambele 
ture, potrivit orarului unei zile o- 
bișnuite din cursul săptămînii. Cele 
de produse nealimentare, cu un sin
gur schimb, vor avea următorul 
orar : dimineața — program obiș
nuit, iar după-amiază de la 16 la 21.

Marți 31 decembrie toate unități
le comerciale de produse alimentare 
cu un singur schimb de lucrători 
vor avea următorul orar : — dimi
neața — program obișnuit, iar după- 
amiaza de la 15,30 la 21,30 ; halele 
și piețele — inclusiv magazinele din 
incinta lor — de la 6,30 la 21, cu o 
oră pauză pentru masă. Magazinele 
de produse nealimentare din incin
ta halelor și piețelor vor avea pro
gramul obișnuit al unei zile de lu
cru. Magazinele de carne din oraș 
vor fi deschise de la 6,30 la 22, fără 
întrerupere. Centrele de pîine, cu 
un singur schimb de lucrători, 
vor funcționa cu un orar pre
lungit de 2 ore, iar cele cu două 
schimburi vor fi deschise între ore
le 5,30—22. Miercuri 1 ianuarie 1964 
toate unitățile comerciale vor fi în
chise, cu excepția centrelor de lapte 

avea orarul 7—10. Joi 2 
1964 unitățile comerciale

zilele de 23 și 24 decembrie 
și în perioada 30 decembrie 
— 3 ianuarie 1964, unitățile co-

care vor 
ianuarie 
vor avea programul unei zile de du
minică.

în perioada 30 decembrie 1963—3 
ianuarie 1964, unitățile de alimen
tație publică vor fi deschise con
form orarului obișnuit al unei zile 
de lucru, cu excepția unităților care 
organizează revelionul. Acestea, în 
ziua de 31 decembrie a.c., își vor 
întrerupe activitatea la orele 16, iar 
în ziua de 1 ianuarie 1964 vor des
chide cel mai tîrziu la orele 17.

COMITETUL DE STAT
PENTRU CULTURĂ ȘI ARTĂ

*
Corpul defunctului se află depus 

la sediul Uniunii Compozitorilor din 
R. P. Romînă din Calea Victoriei 
nr. 141. Accesul publicului este per
mis în ziua de sîmbătă 21 decem
brie între orele 12—20 și duminică

Declarațiile minisfrulüi de externe
al Irakului

BAGDAD 20 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția TASS, la 18 de
cembrie, ministrul afacerilor exter
ne al Irakului, Abdel Hamid Sobhi, 
l-a primit pe ambasadorul sovietic 
în Irak, M. D. Iakovlev, și a avut cu 
el o convorbire în problemele pri
vind relațiile sovieto-irakiene, pre
cum și în diferite probleme interna
ționale. în timpul acestei convorbiri 
ministrul afacerilor externe al Ira
kului a exprimat mulțumiri guver
nului și poporului sovietic pentru 

la recenta plenară a C. C. al 
P.C.U.S. In următorii doi ani, pro
ducția industriei chimice va spori 
cu 36 la sută. Creșteri importante 
ale producției se prevăd și în in
dustria prelucrătoare de țiței (29 la 
sută), a hîrtiei și celulozei (26 la 
sută), a energiei electrice (23 la 
sută), în extracția și producția de 
gaze (40 la sută) etc. Se prevede o

De la corespondenți 
nostru la Moscova

comparație cu 
miliarde ruble 
primii patru 
ai septenalu- 
In 1964 agri-

apropiere a ritmurilor de sporire 
a producției mijloacelor de pro
ducție și a bunurilor de consum : 
volumul producției grupei „A“ va 
crește cu 18,6 la sută, iar al gru
pei „B“ cu 14,5 la sută.

Fonduri mari vor fi investite 
pentru dezvoltarea agriculturii ; 
volumul total al investițiilor în 
acest sector va reprezenta în ur
mătorii doi ani 11,5 miliarde ruble, 
în
10 
în 
ani 
lui. 
cultura va primi 
circa 22 milioane 
tone îngrășăminte 
minerale, iar în 
1965 — peste 30 
milioane tone ; ea 
va fi înzestrată 
în acești ani cu 
peste 540 000 trac
toare noi.

Planul de stat 
și bugetul U.R.S.S. 
pe următorii doi 
ani deschid noi 
perspective ridică
rii continue a ni
velului de trai, 
material și cultu
ral, al poporului 
sovietic. Potrivit 
cifrelor de control, 
venitul național 
va crește în a- 
ceastă perioadă cu 
16 la sută. Mari 
resurse sînt aloca
te pentru măsuri 
social - culturale, 
fondurile sociale
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în dimineața zilei de 20 decem
brie 1963 s-a stins din viață, după o 
grea suferință, în plină activitate 
creatoare, compozitorul Paul Con
stantinescu, membru corespondent 
al Academiei R. P. Romîne, maes
tru emerit al artei, membru în Co
mitetul de conducere al Uniunii 
Compozitorilor, vicepreședinte al 
Consiliului muzicii din Comitetul de 
Stat pentru Cultură și Artă, profe
sor la Conservatorul 
„Ciprian Porumbescu“ 
rești.

Născut în Ploiești la
Paul Constantinescu și-a consacrat 
întreaga sa activitate creațoare și 
putere de muncă progresului artei 
muzicale din țara noastră.

încă din anii de studii la Conser
vatorul din București a fost atras 
de frumusețea și bogăția muzicii 
noastre populare. Cu o consecvență 
pilduitoare, Paul Constantinescu s-a pundere și dragoste pentru muzica 
sprijinit în întreaga sa activitate 
componistică pe cunoașterea pro
fundă a vieții poporului, pe valori
ficarea creatoare la un înalt nivel 
artistic a cîntecului popular.

Creația sa muzicală cuprinde o 
mare varietate de genuri de la lu
crări corale și orchestrale de largă 
accesibilitate pînă la formele com
plexe ale muzicii simfonice, de ca
meră, vocal-simfonice și dramatice.

încă de la începutul activității 
sale creatoare multe din lucrările 
compozitorului ca : suitele simfonice 
și instrumentale, baletul „Nuntă în 
Carpați“, opera „O noapte furtu
noasă“ s-au impus, prin conținutul 
lor realist, prin frumusețea și forța 
lor emoțională, printre cele mai va
loroase realizări ale muzicii noastre.

Talentul și originalitatea sa pu
ternică s-au afirmat din plin în 
anii puterii populare, în condițiile 
dezvoltării culturii socialiste. Con
tactul artistului cu realitățile din 
patria noastră a generat lucrări pă
trunse de patosul luptei poporului 
pentru făurirea vieții noi, de opti
mismul constructorilor socialismu-

UNIUNEA COMPOZITORILOR 
DIN R. P. ROMÎNĂ

de muzică 
din Bucu-

30 iunie 1909,

sprijinul și ajutorul acordat Irakului 
și națiunii arabe.

Ministru] a vorbit despre intenția 
guvernului său de a îmbunătăți re
lațiile cu Uniunea Sovietică în așa 
fel încît să rămînă de domeniul tre
cutului etapa relațiilor încordate 
dintre cele două țări.

în continuare, ministrul irakian a 
spus că guvernul său va promova o 
politică de neutralitate pozitivă, co
existență pașnică și prietenie cu 
toate țările.

vor crește față de 1963 cu 5 mi
liarde ruble, populația va pri
mi noi locuințe cu o suprafață 
totală de 155 milioane m p.

Prevăzînd mari investiții pentru 
accelerarea continuă a construcției 
pașnice, bugetul de stat al U.R.S.S. 
reflectă, totodată, grija neslăbită a 
statului sovietic pentru asigurarea 
capacității de apărare la nivelul 
cuvenit. După cum se știe, la re
centa plenară a C.C. a.l P.C.U.S., 
N. S. Hrușciov a declarat că guver
nul sovietic studiază în prezent po
sibilitatea unei anumite reduceri a 
efectivului forțelor armate ale 
U.R.S.S. în conformitate cu aceas
ta, noul buget prevede că ponderea 
cheltuielilor pentru apărare se va 
reduce de la 16,1 la sută în 1963, 
la 14,6 la sută, stabilindu-se pen
tru anul viitor la suma de 13,3 mi
liarde ruble.

în cadrul sesiunii Sovietului Su
prem au fost relevate date intere
sante privitoare la mersul întrece
rii economice între U.R.S.S. și A. MUNTEANU

In ținutul Krasnoïarsk, po fluviul Enisel, se construiește cea mai mare centrală hidroelectrică 
din lume.

lui. Creații ca : „Cinci dansuri sim
fonice“, concertele pentru coarde, 
pian și orchestră, vioară și orches
tră. harpă și orchestră, simfonia, 
simfonieta, triplu concert pentru 
vioară, violoncel, pian și orchestră, 
opera „Pană Lesnea Rusalim“, pa
tru madrigale pentru cvartet _ vo
cal și pian, ciclul de șapte cîntece 
din „Ulița noastră“, muzica pentru 
numeroase filme, și altele repre
zintă valoroasa contribuție adusă de 
eminentul compozitor la îmbogăți
rea patrimoniului muzicii noastre 
noi.

Prin bogăția și forța inspirației 
melodice, limpezimea formei și co
loritul armonic și orchestral, crea
ția lui Paul Constantinescu, larg 
prețuită de publicul din țară și de 
peste hotare, constituie un model de 
înaltă măiestrie artistică.

Animat de un înalt spirit de răs-

noastră, Paul Constantinescu a îm
binat în mod armonios activitatea 
de creație cu munca obștească în 
cadrul Uniunii Compozitorilor și 
Comitetului de Stat pentru Cultură 
și Artă, pe tărîmul stimulării și dez
voltării muzicii noi, al îmbogățirii 
vieții muzicale din patria noastră.

Profesor de armonie și de compo
ziție la Conservatorul din Bucu
rești, din anul 1938, Paul Constan
tinescu a îndrumat generații de mu
zicieni pe calea creației legate de 
viața și sensibilitatea artistică a po
porului și de tradițiile muzicii noas
tre.

Pentru meritele sale deosebite în 
creația muzicală, pentru contribuția 
adusă la înflorirea culturii noi, so
cialiste, Paul Constantinescu a fost 
distins cu titlul de maestru emerit 
ai artei din R. P. Romînă, cu Pre
miul de Stat și cu Ordinul Muncii.

Moartea lui Paul Constantinescu 
reprezintă pentru muzica romîneas- 
că o grea pierdere. Artist înaintat, 
legat de popor, el va rămîne veșnic 
viu în amintirea iubitorilor de mu
zică din țara noastră.

ACADEMIA 
REPUBLICII POPULARE ROMÎNE

CONSERVATORUL DE MUZICĂ 
„CIPRIAN PORUMBESCU“
★

22 decembrie între orele 9,30—11,30. 
Mitingul de doliu va avea loc dumi
nică, ora 12, la sediul Uniunii Com
pozitorilor. înhumarea se va face la 
cimitirul Belu, la ora 14.

Vizita delegației 
din R. P. Romînă

de femei 
în Grecia

ATENA 20 (Agerpres). — Vi
neri dimineața delegația Consiliu
lui Național al Femeilor din R. P. 
Romînă, care se află în Grecia la 
invitația Ligii de prietenie greco- 
romîne, a făcut o vizită de curtoa
zie președintelui Parlamentului grec, 
Ilias Tsirimokos. Membrele dele
gației de femei din R. P. Romînă 
au fost însoțite de Mircea Bălă- 
nescu, ambasadorul R. P. Romîne la 
Atena. în timpul convorbirii, preșe
dintele Parlamentului grec a subli
niat că între cele două țări și între 
popoarele respective există relații 
de prietenie, subliniind unele pers
pective create în ultimul timp pen
tru dezvoltarea acestor relații.

S.U.A. Dacă în 
O W @ 2953 volumul
a global al produc-
' O (L el industriale a

U.R.S.S. repre
zenta doar o tre

ime din volumul producției ame
ricane, iar la începutul septena
lului aproximativ jumătate — în 
prezent el reprezintă 65 la sută 
din volumul producției S.U.A. La 
încheierea planului de doi ani a- 
doptat acum — și respectiv a 
septenalului — volumul producț’ei 
industriale sovietice urmează să se 
ridice la 75 la sută din actualul 
nivel al industriei americane.

Planul de stat șt bugetul pe 
1964—1965 adoptate de sesiunea 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. au 
fost întâmpinate cu însuflețire de 
oamenii sovietici. în întreprinderi, 
pe străzi, pretutindeni, oamenii so
vietici comentează prevederile a- 
cestor documente, își exprimă ho- 
tărîrea de a trece la traducerea în 
viață a sarcinilor prevăzute pentru 
perioada următoare, de a obține 
noi victorii în dezvoltarea econo
miei, în opera de construcție a co
munismului.

»
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Aniversarea frontului național
de eliberare din

In legătură eu situația 
deținuților politici din Grecia

Declarații ale unor
ATENA 20. — Corespondentul 

Agerpres Al. Gheorghiu transmite : 
După cum relatează ziarul „Avghi“, 
joi a avut loc la Atena o demonstra
ție a tăcerii organizată de membrii 
familiilor deținuților politici greci 
aflați în închisoare. Participanții la 
demonstrație, în majoritate femei, 
bătrîni și copii, s-au îndreptat spre 
Ministerul de Justiție. O delegație 
de intelectuali, artiști și compozitori 
greci, printre care poetul Ritsos, 
scriitorii Vurnas și Kodzias și depu
tății E.D.A Kitsikis și Maria Ka- 
raghiorghi au vizitat pe ministrul 
justiției, Papaspiru, în legătură cu 
problema eliberării deținuților poli
tici. Un grup de demonstranți au 
prezentat ministrului justiției un 
memoriu în acest sens.

Papaspiru a luat cuvîntul în fața 
demonstranților care cereau elibera-

membri ai guvernului
rea deținuților politici și le-a dat 
asigurări că guvernul va întreprinde 
„cît mai curînd posibil“ măsurile 
care să le satisfacă revendicările lor. 
în același timp, Betty Ambatielos, 
soția liderului sindicatului marinari
lor din Grecia, Tony Ambatielos, 
care se află în închisoare de aproa
pe 16 ani, a fost primită de George 
Athanasiades-Novas, ministru pe 
lîngă președinția cabinetului, în le
gătură cu cererea acesteia de a i se 
aproba o audiență la primul minis
tru, Papandreu, pentru a-i cere pu
nerea în libertate a soțului său.

După cum a declarat doamna Am
batielos corespondenților de presă, 
Novas i-a spus că „guvernul grec a 
urmărit campania ei pentru elibera
rea soțului său din închisoare și con
sideră problema în mod favorabil“.

Programul noului 
cabinet al Finlandei

HELSINKI 20 (Agerpres). — La 
Helsinki a fost dat publicității pro
gramul noului cabinet de tranziție al 
Finlandei. în program se arată că în 
domeniul politicii externe noul gu
vern va promova o politică de neu
tralitate și va întreține relații bune 
cu toate statele, îndeosebi cu țările 
vecine. Guvernul, se arată în pro
gram, intenționează să facă efortu
rile necesare pentru continuarea 
nestînjenită a comerțului exterior în 
toate direcțiile.

în domeniul politicii interne, gu
vernul de tranziție intenționează să 
promoveze o politică severă de eco
nomisire a fondurilor de stat. In 
program se subliniază, de asemenea, 
că guvernul promite să soluționeze 
pozitiv problema folosirii forțelor de 
muncă.

O hotărîre rațională»

Votul din Senatul S.U.A. în problema creditării 
comerțului cu țările socialiste

Tratativele Pieței comune

La Bruxelles,
BRUXELLES 20 (Agerpres). — 

Vineri au continuat la Bruxelles 
discuțiile în jurul problemelor le
gate de stabilirea unor prețuri unice 
la produsele agricole, în cadrul Pie
ței comune și de stabilire a unei po
ziții comune a celor „șase“ la trata
tivele tarifare cu S.U.A. care vor în
cepe anul viitor în cadrul așa-nu- 
mitei „runde Kennedy“. La dezba
teri au participat atît miniștrii agri
culturii cît și miniștrii de externe 
respectivi.

Cu excepția acordului realizat a- 
supra dispozițiilor tehnice privind 
problemele vamale la viitoarea 
„rundă Kennedy“, acord pe care a- 
genția France Presse îl califică ca 
pe o „rază de lumină într-un tablou 
întunecat“, regulamentele asupra 
prețurilor la orez, carne de vită și 
produse lactate, care trebuie să fie 
aprobate înainte de 31 decembrie 
a.c., se află tot în suspensie.

întrevedere A. Novotny — 
K. Popovici

PRAGA 20 (Agerpres). — După 
cum anunță Ceteka, la 20 decembrie, 
Antonin Novotny, președintele Re
publicii Socialiste Cehoslovace, l-a 
primit pe Kocea Popovici, secretar 
de stat pentru afacerile externe al 
R.S.F.I., care se află în vizită în 
Cehoslovacia ța invitația lui Vaclav 
David, ministrul afacerilor externe 
al R.S. Cehoslovace.

A. Novotny și K. Popovici au 
avut o convorbire prietenească asu
pra problemelor dezvoltării continue 
a relațiilor dintre Cehoslovacia și 
Iugoslavia și adîncirii multilaterale 
a colaborării dintre cele două țări.

în numele președintelui I. Broz- 
Tito, Kocea Popovici l-a invitat pe 
Antonin Novotny să viziteze R.S.F. 
Iugoslavia. Primind invitația, pre
ședintele R. S. Cehoslovace l-a rugat 
pe Kocea Popovici să transmită pre
ședintelui Tito invitația sa de a vi
zita Cehoslovacia.

din nou impas
Delegația franceză insistă asupra 

prelungirii sesiunii actuale.
După prima zi de dezbateri, mi

nistrul francez al agriculturii, E. 
Pisani, a declarat : „Nu pro
gresăm și ne împiedicăm în pro
bleme și detalii tehnice, în loc să 
rezolvăm ceea ce este important“.

în cadrul tratativelor, delegația 
vest-germană se menține pe poziția 
de a nu da satisfacție ultimatu
mului francez, care cere realizarea 
unei politici agrare comune încă îna
inte de 31 decembrie a.c. După cum 
relatează agenția France Presse, de
legația vest-germană a primit noi 
instrucțiuni în urma ședinței de joi 
a Consiliului de Miniștri vest-ger
man. Purtătorul oficial de cuVînt 
al guvernului vest-german, Karl 
Guenther von Hase, a declarat vineri 
că „guvernul federal vest-german 
va face tot ce este posibil pentru ca 
tratativele agricole de la Bruxelles 
să se termine la 31 decembrie“. Dar, 
în același timp, el a subliniat că a- 
cordul de la Bruxelles va trebui să 
aibă un conținut material accepta
bil pentru R.F.G.

zzProcesuI AuscIiwitV7
După cum relatează agenția France 

Presse, la tribunalul din Frankfurt 
pe Main (R.F. Germană) a început 
judecarea a 22 de responsabili ai 
execuțiilor in masă care au avut loc 
la lagărul din Auschwitz (Oswec- 
zim din Polonia) în cursul celui 
de-al doilea război mondial. Unii 
din acuzați locuiau din 1945 în 
Germania occidentală, sub nume fal
se. Din cei 22 de acuzați doar 9 
sînt arestați. Parchetul din Frank
furt a avut nevoie de 4 ani pentru 
a elabora dosarul acuzării care con
ține 16 000 de pagini grupate în 4 
volume. Pentru aceasta au fost au- 
diați 1 300 de martori. La proces vor 
depune 250 de martori, printre care 
se numără mai mulți supraviețuitori 
ai lagărului.

După cum se știe, comandanții la
gărului, Rudolf Hoess și Arthur 
Liebenhenschel, au fost judecați și 
condamnați la spînzurătoare în a- 
nul 1947 de către autoritățile polo
neze. Ultimul comandant al lagăru
lui, Richard Baer, a murit la 7 iunie 
1962 în închisoarea din Frankfurt pe 
Main, în timp ce aștepta să fie ju
decat.

Principalul acuzat este Wilhelm 
Roger, fost aghiotant S.S., care a îm
pușcat cu mina lui un mare număr 
de deținuți polonezi și

WASHINGTON 20 (Agerpres). — 
în urma unor dezbateri care au du
rat cîteva zile, Senatul S.U.A. a res
pins, la 19 decembrie, cù majoritate 
de voturi, hotărîrea Camerei Repre
zentanților de a se interzice organe
lor guvernamentale, printre care și 
Băncii de export-import, să parti
cipe la garantarea creditării comer
țului S.U.A. cu țările socialiste. 
Această hotărîre a fost adoptată de 
Camera Reprezentanților la 16 de
cembrie, sub forma unui amenda
ment la proiectul de lege cu privire 
la ajutorul pentru străinătate.

Potrivit relatărilor presei, Senatul 
a respins hotărîrea Camerei Repre
zentanților după ce s-a dat citire 
unei scrisori din partea președinte
lui S.U.A., Johnson, adresate sena
torului Mansfield. în această scri
soare se subliniază
comerciale cu țările socialiste co
respund intereselor naționale ale 
S.U.A. și aduc foloase țării. Hotărî
rea Camerei Reprezentanților, se a- 
rată în scrisoare, periclitează vîn- 
zarea de mărfuri americane către 
țările socialiste. Este nerațional ca 
prin adoptarea măsurilor propuse

că schimburile

23

de Camera Reprezentanților, 
subliniază în scrisoarea președinte
lui S.U.A., să se pericliteze avanta
jele pe care le pot obține fermierii, 
exportatorii și proprietarii de nave.

Măsura restrictivă a Camerei Re
prezentanților nu este prima încer
care a aripii reacționare a Congre
sului american de a împiedica ex
tinderea comerțului dintre S.U.A. și 
țările socialiste. în noiembrie a.c., se
natorul Mundt a prezentat Senatului 
un proiect de lege pentru a inter
zice Băncii de export-import să ga
ranteze acordurile comerciale finan
țate de persoane particulare în
cheiate între S.U.A. și țările socia
liste. Fostul președinte Kennedy și 
ministrul de finanțe Dillon s-au 
pronunțat împotriva acestui proiect 
de lege.

în prezent, problema creditării a- 
cordurilor comerciale dintre S.U.A. 
și țările socialiste se predă spre 
examinare unei Comisii mixte a 
Camerei Reprezentanților și a Se
natului.

Senatul a respins, de asemenea, 
hotărîrea Camerei Reprezentanților 
de a reduce fondurile cerute de gu
vern pentru programul de ajutor a- 
cordat țărilor străine. Senatul a 
aprobat un proiect de lege care pre
vede ca suma pentru finanțarea 
acestui program să fie stabilită la 
3 272 500 000 dolari.

se

SAIGON 20 (Agerpres). — La 20 
decembrie s-au împlinit trei ani de 
la înființarea Frontului național de 
eliberare din Vietnamul de sud. In 
această zi, din inițiativa Consiliului 
Mondial al Păcii se sărbătorește Ziua 
internațională de solidaritate cu 
populația sud-vietnameză care luptă 
pentru independență și pace.

Frontul național de eliberare din 
Vietnamul de sud reunește peste 20 
de organizații și o serie de partide 
politice, printre care Partidul radi
cal socialist, Partidul liber-democrat, 
Partidul popular revoluționar din 
Vietnam.

Intr-o declarație recentă, Frontul 
național de eliberare din Vietnamul 
de sud a formulat unele condiții pen
tru reglementarea situației din a- 
ceastă țară, printre care traducerea 
în viață a unei adevărate democra
ții și asigurarea prin lege a libertă
ții conștiinței, presei, asigurarea de 
garanții sindicatelor și partidelor, or
ganizarea de alegeri generale libere 
și crearea unui guvern de coaliție 
națională care să promoveze o poli
tică de neutralitate. Totodată, în de
clarație se arată că lovitura de stat 
militară de la 1 noiembrie nu a 
cut altceva decît să înlocuiască 
conducere o serie de persoane cu 
tele care duc aceeași politică 
tipopulară și că populația sud-viet
nameză va continua lupta pînă va 
obține dreptul de a hotărî singură 
asupra destinelor sale.

fă- 
la 

al- 
an-

Cu prilejui acestei aniversări, pre
ședintele Federației Sindicale Mon
diale, Renato Bitossl, â dat public - 
tății o declarație în care se arată că 
„Oamenii muncii din întreaga lume 
sprijină întru totul lupta populației 
sud-vietnameze pentru indepen
dență“.

SAIGON 20 (Agerpres). — Cu pri
lejul celei de-a treia aniversări a 
Frontului național de eliberare din 
Vietnamul de sud, agenția „Elibe
rarea" a patrioților sud-vietnamezi a 
dat publicității un mesaj al C.C. al 
Frontului național în care cheamă 
populația din Vietnamul de sud să 
lupte pentru un Vietnam indepen
dent, democratic șl prosper.

★

Ziarul „New York Times“ anunță 
că guvernul sud-vietnamez a suspen
dat pe timp nedefinit publicarea a 
trei ziare cotidiene: t,Dan Ta“, „Danz., 
Den“ și „Tan Van“. Guvernul a în
vinuit cele trei ziare de a fi „calom
niat armata, influențînd negativ sta
rea de spirit a soldaților". Surse 
vietnameze au relevat că ar fi fost 
criticat însuși premierul Tho. Ziarul 
„Tan Van“ a fost acuzat că a publi
cat un editorial „neutru^ mai pre
cis — un articol în care exprima 
dorința populației din Vietnamul 
de sud, de a înceta războiul împo
triva detașamentelor de partizani.

Vizita premierului Ciu En-lai în R.A.U. 
soțiți de Ali Sabri, președintele 
Consiliului Executiv al R.A.U.

A doua zi, premierul chinez și 
persoanele care-1 însoțesc au făcut 
o vizită la cîteva dintre monumen
tele istorice din R.A.U. — marea pi
ramidă și sfinxul.

La 19 și 20 decembrie, premierul 
Ciu En-lai a avut convorbiri cu pre
ședintele R.A.U., Gamal Abdel 
Nasser.

CAIRO 20 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția China Nouă, 
continuîndu-șl vizita în Republica 
Arabă Unită, premierul R. P. Chi
neze, Ciu En-lai, împreună cu ma
reșalul Cen I, locțiitor al premieru
lui și ministru al afacerilor externe, 
au vizitat miercuri șantierul bara
jului de la Assuan, unde au fost în-

— Și dacă nu se urnește acum, vom continua Ia anul !...
(Desen de V. TIMOC)

DALLAS 20 (Agerpres). — La 
decembrie urmează să înceapă au
dierile în cazul lui Jack Ruby, asa
sinul lui Lee Oswald, în cursul că
rora, după cum relatează France 
Presse, avocații lui Ruby vor pleda 
pentru punerea în libertate provi
zorie a clientului lor. O agenție 
particulară „Sam Bloom public re
lations agency“ a fost însărcinată 
cu pregătirile materiale necesare 
audierilor. Agenția a hotărît să in
terzică accesul fotografilor și repor
terilor de la radio și televiziune la 
aceste audieri. De asemenea, această 
agenție va hotărî asupra distribuirii 
locurilor în sala respectivă, atît 
pentru public cît și pentru ziariști.

France Presse arată că agenția 
Sam Bloom este o întreprindere 
de publicitate printre ai cărei 
clienți se numără diferite întreprin
deri și firme comerciale „dornice în 
special să apere reputația orașului 
Dallas“. Tot agenția Șam Bloom a 
fost însărcinată și cu pregătirea 
procesului lui Jack Ruby, fixat pen
tru data de 3 februarie 1964.

Hotărîrea de a însărcina această 
agenție cu pregătirea audierilor și 
procesului lui Jack Ruby a stîrnit 
proteste. Clayton Fowler, președin
tele baroului avocaților din Dallas, 
a declarat că această hotărîre, luată 
cu aprobarea judecătorului Joe 
Brown, care va conduce audierile, 
nu este admisibilă deoarece o agen
ție particulară nu poate decide asu
pra acreditării ziariștilor la proces.

1
BERLIN. La 19 decembrie a tost 

semnat la Berlin Acordul de colabo
rare științifică pe anii 1964—1967 în
tre Academia R. P. Romîne și Acade
mia germană de științe.

Acordul a fost semnat de prof. dr. 
Emil Pop, membru în Prezidiul Aca
demiei R. P. Romîne, și de prof. dr. 
Gunther Rienacher, secretar general al 
Academiei germane de științe.

A fost de față ambasadorul R. P. 
Romîne în R. D. Germană, dr. Ște
fan Cleja.

Prof. dr. Werner Hartke, președin
tele Academiei germane de științe, a 
oferit în cinstea delegației romîne o 
recepție.

MOSCOVA. N. S. Hrușciov a avut 
la 20 decembrie o convorbire cu Car
los Rafael Rodriguez, membru în 
conducerea națională a Partidului 
Unit al Revoluției Socialiste din 
Cuba, președintele Institutului Națio
nal pentru reforma agrară. La con
vorbire, care s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească, au par
ticipat A. Mikoian și N. Podgornîi.

RIO DE JANEIRO. Carvalho Pin
to, ministrul de finanțe al Braziliei, 
și-a prezentat demisia președintelui 
Republicii, Joao Goulart. Fost guver
nator al statului Sao Paulo, el se 
bucura de încrederea „nu numai a 
patronatului brazilian, dar și a credi
torilor străini ai Braziliei“. Cercurile 
de stînga, de la laburiști pînă la co
muniști, menționează France Presse, 
cer cu insistență înlocuirea lui Pinto 
prin Leonel Brizzola, lider al Parti
dului laburist și cunoscut adept al li
nei politici de scoatere a economiei 
naționale de sub dependența monopo
lurilor străine.

ROMA. Majoritatea de dreapta din 
conducerea Partidului socialist italian 
a hotărît să prezinte Comisiei disci
plinare a P.S.I. problema celor 25 de 
deputați reprezentînd aripa de stingă 
a partidului, care nu au luat parte la 
votul de încredere acordat guvernului 
Moro.

BELGRAD. Agenția Taniug anun
ță că vineri au început la Belgrad lu
crările Skupștinei Federative. Pe 
ordinea de zi a sesiunii se află pro
iectul 
1964. 
Vecei 
zentat
iectului planului.

planului economic pe anul 
Miloș Minici, vicepreședintele 
Executive Federative, a pre- 
o expunere pe marginea pro-

PEKIN. La Pekin a sosit ansam
blul „Perinița“ al Sfatului popular al 
orașului București venind din Șenian, 
unde a dat primele spectacole în 
R. P. Chineză. La sosirea în gara 
centrală din Pekin, membrii ansam
blului au fost întîmpinați de Ciu Vu, 
vicepreședinte al Comitetului chinez 
pentru relațiile culturale cu străinăta
tea și alte personalități.

BRUXELLES. La Universitatea din 
Bruxelles a avut loo recent o seară 
culturală romînească, organizată de 
Asociația generală a studenților și A- 
sociația culturală Belgia-Romînia.

0

=0 „foarfecă“ comercială— 
vitregă pentru țările in curs de dezvoltare

Curentul în favoarea lărgirii unui 
comerț internațional reciproc avan
tajos, curent care cunoaște în pre
zent o afirmare crescîndă pe arena 
internațională, se manifestă deose
bit de insistent în țările în curs de 
dezvoltare economică din Asia, Afri
ca și America Latină. Cercuri largi 
ale opiniei publice din aceste state 
consideră că progresul economiei lor 
este legat într-o importantă măsură 
de posibilitatea de a-și valorifica 
eficient produsele de export și 
de a cumpăra mărfurile necesare 
la prețuri echitabile. La sfîrșitul ce
lei de-a doua sesiuni a Comitetului 
pregătitor al Conferinței mondiale 
pentru comerț și dezvoltare, 
mai multe țări în curs de dez
voltare au semnat o declarație co
mună în care relevă necesitatea 
„creșterii generale a cotei lor de 
participare în exporturile mondiale, 
în cadrul unei îmbunătățiri a con
dițiilor de schimb“. Aceasta pentru 
că „schimburile comerciale — după 
cum remarca reprezentantul Nige
riei cu prilejul sesiunii amintite — 
trebuie să permită promovarea pro
gresului economic al țărilor în curs 
de dezvoltare“.

De ce este atît de viu în aceste 
țări interesul pentru un comerț e- 
chitabil ?

ACCENTUAREA 
SCHIMBURILOR NEECHIVALENTE
Este cunoscut că datorită avîntu- 

lui mișcării de eliberare națională, 
în ultimul deceniu pe harta lumii 
au apărut zeci de noi state inde
pendente. Cu toate acestea, ponde
rea țărilor foste coloniale sau de
pendente în comerțul mondial capi
talist nu a crescut în mod cores
punzător ci, dimpotrivă, a scăzut — 
de la 31.3 la sută în 1948 la 23,8 la 
sută în 1962. la importuri și de la 
31,9 la 23,3 la sută, în aceeași pe
rioadă. la exporturi. Ca urmare, sol
dul pasiv al balanței lor comerciale 
s-a menținut ridicat (3 100 milioane 
de dolari în anul 1961), iar obliga
țiile financiare ale acestor state 
față de străinătate au crescut „In 

ultimii 5 ani, scrie ziarul „Die 
Presse“, ratele pentru rambur
sarea datoriilor externe ale țărilor 
slab dezvoltate s-au dublat, atin-

DINAMICA VALORII, A VOLU MULUI FIZIC ȘI A PREȚURILOR 
MEDII ÎN COMERȚUL EXTERIOR AL ȚĂRILOR NESOCIALISTE ÎN 
ANII 1955, 1961, 1962 ♦).

(1953-100)

Anii
Exporturi Importuri

Va
loare

Vo
lum 
fizic

Preț 
mediu

Va
loare

Vo
lum 
fizic

Preț 
mediu

Țări capitaliste 
dezvoltate

1955
1961
1962

113
170
175

116
167
171

98
102
102

118
171
182

119
178
192

100
96
95

Țări în curs 
de dezvoltare

1955
1961
1962

113
131
136

110
141
149

102
92
92

113
143
142

117
144

92

97
98
96

*) Pentru țările dezvoltate, datele din 1962 se referă la primele
9 luni ale anului; pentru țările în curs de dezvoltare, datele aceluiași 
an se referă la primele 6 luni.

Sursa : U. N. Statistical Yearbook 1961 ; U. N. Monthly Bulletin of 
Statistics, ian. 1963.
Ce arată cifrele din tabelul de mai 

sus ? Datorită creșterii prețurilor la 
mărfurile exportate de statele capi
taliste dezvoltate (în principal pro
duse finite și semifabricate indus
triale) de la indicele 98 în 1955, la 
102 în 1962 (1953=100) și scăderii, în 
aceeași perioadă, a prețurilor la pro
dusele furnizate de țările în curs 
de dezvoltare (materii prime șl pro
duse alimentare) de la 102 la 92,

1) importurile țărilor în curs de 
dezvoltare s-au micșorat sub raport 
fizic (de la 117 la 92), dar valoric au 
sporit (de la 113 la 142).

2) exporturile lor, în ciuda faptu
lui că au înregistrat un spor canti
tativ apreciabil (de la 110 la 149), nu 
au crescut valoric decît de la 113 
la 136.

Cu alte cuvinte, în cadrul relații
lor cu statele capitaliste, țările în 

gînd în anul 1962 uriașa sumă de 
2 600 milioane de dolari“.

Iată un tabel edificator, întocmit 
pe baza statisticilor O.N.U. : 

curs de dezvoltare au cumpărat o 
cantitate de produse mai mică, pe 
care au plătit-o în schimb mai 
scump și au vîndut un volum de 
mărfuri mai mare, dar pe care au 
primit o valoare mai mică.

înrăutățirea raportului de schimb 
sau deschiderea și mai largă a „foar
fecii“ prețurilor în detrimentul țări
lor în curs de dezvoltare, a slăbit 
continuu puterea lor de cumpărare. 
Numai în perioada 1957—1961, scrie 
ziarul marocan „La vie économique“, 
pentru o cantitate dată de materii 
pi'ime țările în curs de dezvoltare nu 
mai pot obține decît 60 la sută din 
produsele industriale pe care le-ar 
fi putut cumpăra în 1957.

UN „AJUTOR" CARE COSTĂ 
SCUMP...

Dintre regiunile în curs de dezvol
tare America Latină este aceea în 
care raporturile actuale de schim

buri existente cu statele capitaliste 
avansate au creat o situație econo
mică și financiară deosebit de criti
că. Pierderile din valoare a mărfu
rilor vîndute de țările latino-ameri- 
cane au fost în anul 1962 de 25 la 
sută față de 13 la sută pe ansamblul 
statelor în curs de dezvoltare.

Referitor la acest fapt săptămî- 
nalul francez „La Tribune des 
Nations“ scrie că : „Urmare a paupe
rizării crescînde a majorității țărilor 
latino-americane, a devalorizării 
monedei lor, America Latină depinde 
astăzi mai mult decît oricînd înainte 
de relațiile sale comerciale cu Sta
tele Unite și acestea, deși reticente 
în acordarea de credite suplimen
tare, realizează totuși beneficii fru
moase de pe urma investițiilor fă
cute la sud de Rio Grande“ (fronti
era cu Mexicul).

In același sens vorbesc datele pu
blicate într-un șir de documente o- 
ficiale. Astfel, în raportul comisiei 
economice O.N.U. pentru America 
Latină se subliniază că investițiile 
de capital american în țările latino- 
americare au atins cifra de 11 mi
liarde de dolari, în timp ce benefi
ciile și dividendele aduse de acestea 
reprezintă 13 miliarde de dolari, deci 
un profit net — și recunoscut di
rect — de 2 miliarde de dolari. Tot
odată, ziarul „New York Times“, re- 
ferindu-se la întîlnirea de anul' 
trecut de la Salvadore (Brazilia), 
a unor oameni politici latino- 
americani, citează unele declarații 
potrivit cărora nivelul mediu al pre
țurilor mărfurilor exportate din A- 
merica Latină în S.U.A. a scăzut cu 
20 la sută în comparație cu anul 
1953, în timp ce prețul mărfurilor 
exportate din S.U.A. în țările lati
no-americane a crescut cu 10 la 
sută. în baza prețurilor din 1953, re
latează în continuare „New York Ti
mes“, exportul țărilor Americii La
tine în S.U.A. le-ar fi adus în 1961 
cu 1 400 milioane de dolari mai mult 
decît au primit în realitate, cifră 
care depășește fondul „ajutorului“ 
obținut de întreaga regiune în 
acel an.

Conferința de luna trecută de la 
Sao Paulo, care a făcut bilanțul re
zultatelor aplicării planului „Alian
ța pentru progres“, a prilejuit co
mentarii ce evidențiază discre
panța între ceea ce s-a anunțat 
prin acest program (lichidarea în 
termen de 10 ani a înapoierii eco
nomice și culturale a celor 19 țări 
latino-americane) și rezultatele a- 
pllcării lui. Potrivit programului,

urma să se realizeze în țările mem
bre ale „alianței“ un ritm de creș
tere a producției de 2,5 la sută ; dar 
în genere nu s-a realizat decît unu 
la sută, iar în unele țări, ca de pildă. 
Argentina, producția globală a scă
zut.

Potrivit planurilor inițiale, S.U.A. 
urmau să contribuie la fondurile 
programului cu circa un miliard de 
dolari anual. Acest nivel nu a fost 
atins în nici un an, iar recent s-a 
hotărît o nouă reducere a alocației. 
Concomitent, media anuală a venitu
rilor din comerțul neechivalent și 
din profiturile însușite de monopo
lurile străine în țările Americii La
tine s-a ridicat la peste 2 miliarde 
de dolari. „în perioada care a 
trecut, scrie ziarul chilian „El 
Siglo“, situația Americii Latine nu 
numai că nu s-a îmbunătățit, dar 
s-a înrăutățit vădit“. Ziarul relevă 
că deși Chile este considerată ca o 
țară care a obținut cel mai mare 
ajutor, totuși „datoria ei externă 
se apropie de 1500 milioane de do
lari, în agricultură se observă stag
nare, creșterea economiei nu depă
șește unu la sută pe an, în timp ce 
sporul de populație reprezintă 2,5 
la sută“. Fostul ministru al econo
miei Hondurasului, R. Clare Vega, 
referindu-se la același aspect, de
clara nu de mult în ziarul „El Cro- 
nista“ : „Ajutorul american costă 
scump țările Americii Latine din 
cauza prețurilor ridicate la mărfu
rile americane“.

Avînd în vedere tocmai această 
stare de lucruri, Almino Alonso, 
ministrul muncii și asigurărilor so
ciale al Braziliei, sublinia, la con
ferința interamericană de la Bogota 
a miniștrilor muncii : ... dezvoltarea
economică a Americii Latine este o 
problemă de comerț echitabil și nu 
o problemă de ajutor sau filantro
pie“.

...Șl CARE TINDE SĂ PERPETUEZE 
trecutul

Rezultatele negative ale unui ase
menea tip de relații le resimt și 
tinerele state independente din A- 
frica. în ultimii 9 ani, volumul va
loric al exporturilor acestor țări — 
după cum se constată din datele pu
blicate în U. N. Monthly Bulletin of 
Statistics, ian. 1963 — a crescut cu 
47 la sută. Insă, datorită scăderii 
prețurilor de export, cu 13 la sută, 

sporul valoric înregistrat se dato- 
rește numai măririi cu 66 la sută a 
cantității mărfurilor vîndute.

Statisticile O.N.U. arată că în anii 
1960—1961, prin mijloacele obținute 
din realizarea produselor agricole, 
țările arabe din Africa nu au reușit 
să cumpere utilaje industriale decît 
cu 20 la sută mai puțin față de 
1952—1953, deoarece mașinile și 
utilajele producției vest-europene 
au revenit pe piețele acestor țări 
cu 15—20 la sută mai scump decît 
pe piața mondială. De altfel, în an
samblul lor statele africane au plă
tit pentru produsele importate cu 
12 la sută mai mult.

Presa occidentală arată că a- 
socierea celor 18 state africane la 
Piața comună veșt-europeană, cît și 
ajutorul țărilor C.E.E. acordat „con
tinentului negru“ n-au modificat în 
bine situația economică a țărilor 
din Africa în curs de dezvoltare. 
Acest ajutor, scria nu de mult zia
rul „Al. Kifan“, n-a făcut decît 
să permanentizeze actuala stare de 
lucruri din Africa ; 90,4 la sută din 
investițiile Pieței comune în econo
mia Africii de nord și de apus s-au 
îndreptat spre industria extractivă, 
transport, comunicații și comerț, și 
numai 1,6 spre industria prelucră-

COMERȚUL EXTERIOR AL ȚÂRILOR ÎN CURS DE DEZVOLTARE 
ECONOMICĂ

1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962

cu țările socialiste 100 114 140 166 170 204 228 250
cu țările capita
liste industriali

zate 100 106 114 109 111 119 121 122

Pornind de la exemplul relațiilor 
cu țările socialiste, tinerele state in
dependente manifestă un interes viu 
pentru dezvoltarea largă a comerțu
lui mondial, pe bazele principiilor 
egalității și avantajului reciproc 
„Realizarea unei economii prospere, 
declara reprezentantul Guineei în 
Comitetul nr. 2, nu poate fi imagina
tă fără o dezvoltare a comerțului 
mondial pe o bază mai bine echita
bilă“. Exprimînd dorința țărilor în 
curs de dezvoltare de a consolida in
dependența politică obținută, prin- 
tr-o independență economică, repre
zentantul Indoneziei arăta că : „Nu
mai o reală cooperare internațională 
cu toate țările ar permite înfăptui
rea acestei opere“.

Față de întreaga această situație, 
tinerele state independente pri- 

toare. O astfel de tendință nu ar pu
tea avea altă urmare decît menține
rea acestora în roluri de hinterlan
duri de produse agricole, surse de 
materii prime și piețe de desfacere 
ale marilor monopoluri capitaliste.

In opoziție cu aceste tendințe, ță
rile în curs de dezvoltare constată 
că comerțul cu țările socialiste, care 
se desfășoară pe baza egalității și a 
avantajului reciproc, este un factor 
ce contribuie la dezvoltarea econo
mică și făurirea unei industrii pro
prii, înrîurește într-o anumită mă
sură în sens pozitiv și relațiile aces
tor state cu țările capitaliste dezvol
tate, care se văd nevoite să țină sea
ma de posibilitatea ca țările în curs 
de dezvoltare să găsească condiții 
convenabile în altă parte. „Trebuie 
și putem să facem comerț cu țările 
socialiste — a declarat Eriberto Vi
dales, șeful delegației mexicane la 
Congresul pentru comerț inter
național. care a avut loc anul 
acesta în capitala Mexicului. Sînt 
pentru dezvoltarea relațiilor comer
ciale cu țările socialiste, căci aduc 
foloase ambelor părți“.

Următoarele date arată ritmul viu 
în care se desfășoară comerțul din
tre țările în curs de dezvoltare și 
țările socialiste.

vesc cu interes Conferința O.N.U. 
pentru comerț și dezvoltare ce ur
mează să aibă loc în anul 1964 la 
Geneva , ele așteaptă ca rezultatele 
ei să permită „o schimbare radicală 
a practicilor și anomaliilor actuale 
de care suferă comerțul internațio
nal“ (după cum spunea, nu de mult, 
reprezentantul statului Chile).

★

Pronunțîndu-se pentru așezarea 
schimburilor comerciale pe baze re
ciproc avantajoase, țara noastră mi
litează pentru un comerț interna
țional care să-și poată îndeplini ro
lul de factor al dezvoltării economi
ce mondiale, pentru progresul tutu
ror țărilor și în interesul creării 
unui climat de destindere și coope
rare internațională.
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