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PE PANOUL
DE ONOARE

al întreprinderilor cu planul anual
—------------ îndeplinit ~———

UNITĂȚI IMPORTANTE 
DIN INDUSTRIA CONSTRUC

TOARE DE MAȘINI

Printre numeroa
sele întreprinderi din 
industria metalurgică 
și constructoare de 

mașini care și-au îndeplinit de pe acum planul pro
ducției globale pe anul 1963 se numără o se
rie de unități importante cu o mare pondere în in
dustria noastră grea, cum ar fi : uzinele „Grivița 
Roșie“, „Steaua Roșie“, „Republica“ și Fabrica de țevi 
sudate din Capitală, „Metalurgica“ din Sibiu, „Indus
tria Sîrmei“ din Cîmpia Turzii, „Oțelul Roșu“ din re
giunea Banat, „Tehnofrig“ din Cluj. Colectivele aces
tor unități industriale au îndeplinit planul anual cu 
10—20 zile înainte de termen.

Concomitent cu îndeplinirea sarcinilor de producție 
înainte de termen, colectivele acestor întreprinderi au 
obținut noi realizări în îmbunătățirea calității, în creș
terea productivității muncii și reducerea prețului de 
cost al produselor. Metalurgiștii de la „Steaua Roșie“, 
de exemplu, au modernizat majoritatea produselor pe 
care le fabrică : betonierele de 250 și 450 litri, ma
laxorul de mortar etc. Prin aplicarea planului de 
croire combinată, reducerea adaosului de prelucrare 
și prin modernizările aduse produselor în acest an ei 
au obținut economii ce însumează 380 tone de metal.

(Agerpres)

ALTE ÎNTREPRINDERI 
DIN REGIUNEA BRAȘOV
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BRAȘOV (coresp. 
„Scînteii“). — Colec
tivul Uzinelor „Stea

gul roșu“ din Brașov a raportat în ziua de 23 de
cembrie îndeplinirea planului anual de producție. Sar
cinile anului acesta, cu 42,8 la sută mai mari decît cele 
din 1962, s-au realizat mai ales pe seama creșterii 
productivității muncii.

Tot ieri au raportat îndeplinirea planului anual de 
producție unitățile ceferiste — depourile de locomo
tive, stațiile de călători, atelierele de zonă și alte uni
tăți C.F.R. — din cadrul Direcției Regionalei C.F.R.- 
Brașov. Prin formarea a peste 2 500 trenuri marșrut, 
prin eliminarea staționărilor la punctele de oprire 
din parcurs, s-a realizat în acest an o economie de 
peste 190 000 vagoane-ore.

Luni dimineața, și colectivul Combinatului chimic 
Făgăraș a îndeplinit planul anual înainte de termen. 
Combinatul Făgăraș este cea de-a 101 întreprin
dere din regiunea Brașov care și-a îndeplinit sarcinile 
anuale de producție. .
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NUMEROASE FABRICI 
Șl UZINE DIN ORAȘUL 

BUCUREȘTI

Aproape o treime 
’din întreprinderile 
industriale de im
portanță republicană 

din București au depășit prevederile planului anual
de producție. De asemenea, și-au depășit sarcinile 
anuale unitățile industriei locale.

Colectivele din orașul București au obținut realizări 
de seamă la toți indicatorii de plan, îndeplinind șl Uè- 
pășind angajamentele luate în întrecerea socialistă. In 
nouă luni au fost realizate peste 385 000 000 lei Econo
mii suplimentare — față de 280 000 000 cît a fost an
gajamentul anual — și 164 000 000 lei beneficii peste 
plan.

Producția industrială pe ansamblul Capitalei, din 
acest an, este de peste 10 ori mai mare decît aceea 
din anul 1938.

(Agerpres)
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Noi capacități
în industria

de producție 
alimentară

Prin intrarea 
noi obiective și

marfă pe acest an a fost realizat cu 25 <le zile mai devreme. De la 
începutul anului s-au dat peste plan mobilă, plăci fibro-lemnoase și 
alto produse în valoare de aproape 9 000 000 lei.

(Foto : GH. VINȚILĂ)

Combinatul de industrializare a lemnului din Tg. Jiu este una dintre 
noile unități industriale din regiunea Oltenia. în întrecerea pentru 
îndeplinirea angajamentelor luate, colectivele celor 5 fabrici ale combi
natului au obținut succese importante. Planul producției globale și

în funcțiune a 14 
prin, dotarea a nu

meroase unități cu noi mașini și uti
laje,-industria alimentară și-a spo
rit în acest an simțitor capacitatea 
de producție.

La Constanța aù fost construite o 
fabrică de paste de tomate, suc 
de fructe șr de roșii, o întreprindere 
de produse lactate, iar la Mediaș, 
Tg. Ocna, Simeria și Curtea de Ar
geș fabrici de pîine. Acestora li se 
adaugă silozurile de zahăr, de la 
Podari, regiunea Oltenia, și Bod, re
giunea Brașov, îngrășătoriile de bo
vine de la Luduș și Bucecea, pepi
niera piscicolă de la Calica etc. Noi
le unități sînt înzestrate cu utilaje 
din cele mai moderne. Fabrica de 
paste de tomate, suc de fructe și ro
șii de la Constanța, de pildă, dispune 
de 5 linii continui de fabricație, ma
șini de îmbuteliat, de dozat și în
chis borcane și cutii.

Unele întreprinderi, cum sînt Fa-

brica de zahăr din Tg. Mureș și cea 
de bere din Oradea, și-au dezvoltat 
mult capacitatea de producție, iar 
numeroase alte unități de produse 
lactate, conserve, panificație, bere, 
precum și abatoare au fost dotate 
cu linii tehnologice complete pen
tru fabricarea conservelor, meze
lurilor, mașini de pastificat brînza 
de vaci, compreSoare frigorifice și 
alte mașini, care au dus de aseme
nea la sporirea capacității de pro
ducție a acestor întreprinderi. Cea 
mai mare parte din utilaje sînt pro
duse de industria 
toare de mașini.

Toate acestea, 
deele noi folosite 
muncă au făcut ca în acest an în
treprinderile industriei alimentare 
să pună la dispoziția oamenilor 
muncii un sortiment mai bogat de 
produse și în cantități mai mari de
cît anul trecut.

noastră construe-

precum și procé
dé colectivele de

(Agerpres)

Modernizări în rețeaua 
comercială de la sate

Aparatul de proiecție 
APS 33-6

Hn aceste zile de sfîrșit 
de an, pe întregul cu
prins al țării — în orașe și 

sate — au loc sărbători ale 
majoratului, ■ care încununează 
un șir de manifestări pregăti
toare inițiate de organizațiile 
U.T.M. Primind felicitarea 
scrisă cu litere aurii, despăr- 
țindu-se de adolescența care 
le-a oferit atîtea bucurii și 
satisfacții, noua promoție de 
cetățeni majori ai patriei so
cialiste pășește în viață cu ho- 
tărîrea fermă de a se afla în 
primele rînduri ale construc
torilor socialismului.

...Nici că se putea un decor 
mai potrivit pentru sărbă
toarea celor de 18 ani. Grivița 
renăscută se înfățișează în 
ceasurile înserării, în toată 
frumusețea ei, iar Casa de 
cultură își întîmpină oaspeții 
în ținută de gală. Au venit aici 
tineri crescuți o dată cu noile

M A J O R A T U l
u

cartiere bucureștene, strungari 
și țesătoare, elevi. Trăind din 
plin semnificația evenimentu
lui, ei se simt îndemnați să-și 
mărturisească în fața colegilor 
de generație gîndurile de vii
tor.

— Vreau să-mi însușesc o 
calificare înaltă, să stăpînesc 
meseria în așa fel îneît să pot 
rosti cu mîndrie . cuvintele : 
„sînt muncitoare“, spunea ele-

Zîmbete și flori... Imagine atît de caracteristică în aceste zile, 
Ia sărbătorirea majoratului. Fotografia înfățișează un grup de ti
neri muncitori și elevi din raionul Grivița Roșie din Capitală.

(Foto : GH. VINȚILA)

de alte contingente de „ma
jori“ din fabrici și uzine, de la 
sate, în marele letopiseț al 
construcției socialiste.

Să ne oprim doar la cîteva 
din marile șantiere ale țării. 
Mulți dintre constructorii uzi
nei de aluminiu de la Slatina 
sau ai combinatului chimic 
Craiova, ai combinatului pe
trochimic Brazi sau ai hidro
centralei. „16 Februarie“ de pe 

• Argeș, deși sînt tineri, au bo
na școlii profesionale .de con- gate biografii de șantier, o 
fecții, losefina Keller.

— îmi place tehnica și 
sînt hotărît să învăț pentru a 
deveni inginer, arăta strunga
rul de la „Grivița Roșie“ Ni
colae Șerpoiu, muncitor evi
dențiat în întrecerea socialistă.

Emoționant a fost momentul 
cînd bătrînul muncitor Ion 
Stancu, adresîndu-le sărbăto
riților îndemnul de a fi la 
înălțimea încrederii și prețui
rii ce le sînt acordate, le-a po
vestit despre tinerețea lipsită 
de bucurii de odinioară : „La 
vîrsta voastră învățam mese
ria pe furate în atelierele în
tunecoase ale Griviței, flămîn- 
zeam, visurile de viitor îmi e- 
rau strivite de exploatarea 
grea, nemiloasă".

Evocarea aceasta a unor 
vremuri de mult apuse trezeș
te și mai mult în sufletele ti
nerilor sentimentul de justifi
cată mîndrie pentru viața 
noastră nouă, pentru izbînzile 
dobîndite sub conducerea par
tidului.

Dincolo de atmosfera fes
tivă, întîlnită pretutindeni 
la sărbătorirea majoratului, 
de cuvintele rostite nu nu
mai de tineri ci și de tovarășii 
lor de muncă mai vîrstnici, de 
părinți, rețin atenția în primul 
rînd biografiile celor de 18 ani, 
faptele lor. Ele se adaugă unui 
întreg șir de realizări în mun
că înscrise de-a lungul anilor

experiență valoroasă, cu care 
se mândresc pe bună dreptate. 
La Argeș bunăoară, unul din
tre cei mai îndrăzneți con
structori ai noului drum tăiat 
în stîncă, sus, pe creste, a fost 
Victor Alexandroaia, un flăcău 
cu puțin 
care a 
„școala“ 
Bistrița, 
țini ani, tînărul venit dintr-un 
sat pe șantier doar cu scrisoa
rea de consimțământ din par
tea mamei și cu dorința de a 
învăța și munci, sărbătorea 
majoratul ca miner calificat. 
Visurile sale de a lucra și pe 
alte mari șantiere s-au îm
plinit.

Bătînd la porțile științei și 
culturii, tineretul, căruia re
gimul democrat-popular i-a 
asigurat condiții de învăță
tură și trai la care nici nu 
visau generațiile din trecut, 
învață temeinic, însuflețit de 
dorința de a deveni cadre cu 
o înaltă calificare la nivelul 
cerințelor construcției socia
liste.

„Deși sintern în plină iarnă, 
sărbătoarea de astăzi este a 
primăverii țării“, arăta unul 
dintre vorbitori la o serbare a 
majoratului. Cei de 18 ani 
pornesc spre viitor cu toate 
pînzele sus.

BACĂU (coresp. „Scînteii“). — Din 
1959 și pînă în prezent, rețeaua comer
cială sătească din regiune a crescut cu 
circa 400 unități. Un accent deosebit s-a 
pus pe construirea de magazine mo
derne, spațioase, care să permită și o de
servire corespunzătoare cerințelor spo
rite ale cumpărătorilor de, la sate. In 
ultimii patru ani, în satele regiunii s-au 
construit din fonduri centralizate și din 
fondurile proprii ale cooperativelor 60 
de magazine mixte, universale cu bufet, 
restaurante etc. în comunele Săbăuani, 
raionul Roman, și Tazlău, raionul Bu- 
huși, au fost construite și date în fo
losință în ultima vreme magazine mari, 
frumoase, cu parter și etaj, la fel ca 
cele de la orașe.

Magazine frumoase și spațioase s-au 
construit și în comunele Căiuț, Vînători, 
Mărgineni și în alte comune. Noile uni
tăți sînt prevăzute cu spații de depozi
tare a mărfurilor și cu utilaje frigorifice. 
Paralel cu construirea de noi magazine, 
în regiune s-au executat lucrări de mo
dernizare la numeroase 
ciale mai vechi.

Recent la întreprinderea Optică 
Romînă din București a început să 
se producă un nou tip de aparat de 
proiecție cinematografică — APS 
35—6. Acest aparat — pentru fil
mele normale, de 35 mm — este 
destinat cinematografelor cu săli 
mari, pînă la 1 500 locuri și poate fi 

cît 
în- 
op- 
ca-

unități comer-

folosit atît la ecrane normale, 
și la ecrane late. Aparatul este 
zestrat cu dispozitive de „citire" 
tică și magnetică a filmului, are
naiul filmului curb, ceea ce asigură 
o stabilitate și claritate mai mare 
a imaginii pe ecran. Instalația de 
sunet este mult îmbunătățită, obți- 
nîndu-se astfel o audiție superioară.

Noul aparat de proiecție a și fost 
livrat la cîteva zeci de cinemato
grafe din țară.

trecut de 20 de ani 
absolvit cu succes 

Bicazului. Acolo, pe 
în urmă cu pu- La mijloc, un brad înalt de 40 metri, 

îmbrăcat în ghirlande luminoase și plin 
cu jucării. în jur, pe mai bine de 5 000 
metri pătrați — tradiționalul orășel al 
copiilor. '

Un oraș în miniatură se ridică în 
Piața Palatului, lîngă clădirea Bibliotecii 
Centrale Universitare. în curînd el va 
fi gata să-și primească oaspeții,
camdată e în schele, iar descrierea 
respunde imaginilor din planurile 
hitecților.

La intrare te întîmpină o coloană 
namentală zveltă, înaltă de 8 metri,
care poartă în vîrf globul pămîntesc. 
Pe glob, conturată din lumini, o ra
chetă. Alături, un ceainic vesel — are 
chiar profilul unui om care rîde — te 
îndeamnă să te simți ca acasă 1

Deo- 
co- 
ar-

or-

Orășelul adăpostește un întreg com
plex comercial. Tonete și chioșcuri sînt 
găzduite de... cuburi, ciuperci, clădiri 
de basm, care pun la dispoziția celor 
mici jucării, dulciuri, fructe, cărți, vată 
de zahăr... Nu lipsește bineînțeles Moș 
Gerilă, coborît din Cosmos cu racheta, 
purtînd în coș Noul An 1964.

Un televizor uriaș, în care vor evolua 
formații de artiști, cîțiva „eroi“ cunos- 
cuți și îndrăgiți de cei mici : Așchiuță, 
Doctorul, căpitanul Val-Vîrtej. O moară 
de vînt, un trenuleț, un tunel-tobogan 
și numeroase alte surprize îi așteaptă 
pe tinerii oaspeți.

Un alt oraș în miniatură, mai mic 
decît cel din Piața Palatului, s-a și 
construit în apropierea Halelor Obor.

Pentru mai buna informare a călătorilor

ION MÄRGINEANU

Spre a se asigura o mai bună infor
mare a călătorilor, s-au luat măsuri ca 
în unitățile din cadrul Ministerului 
Transporturilor și Telecomunicațiilor — 
agenții C.F.R. și T.A.R.O.M., gări,

NOASTRĂ
. j raportul asupra planului de 
e^ctrificare a țării făcut la Ple
nara Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Romîn din 26 oc
tombrie 1950, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a spus:

„...Poporul muncitor din țara noa
stră are în fața sa măreața sarcină 
de a stăpîni și folosi apele care stră
bat teritoriul patriei noastre, pentru 
a birui seceta, inundațiile și a com
bate eroziunile. Apele noastre pot și 
trebuie să fie silite să pună în miș
care puternice turbine care trimit 
cnTent electric la sute de kilometri 
distanță, să fertilizeze pămîntul și să 
o’a naștere la noi suprafețe arabile, 
,.a dea viață terenurilor vlăguite și 
degradate“.

în conformitate cu prevederile 
planului de electrificare, care în a- 
celași timp stabilea și directivele 
principale de folosire complexă a 
apelor, în țara noastră a început 
o vastă campanie de lucrări hi
drotehnice. Printre acestea au fi
gurat la loc de frunte marile baraje 
de reținere. Prin acumulările artifi
ciale pe care le realizează, ele au 
rolul să regularizeze debitele unor 
importante cursuri de apă.

Este cunoscut că regimul hidrolo
gic al rîurilor noastre de munte 
este caracterizat de variații mari în 
cursul unui an. în general, în pe
rioada de primăvară apar debite 
mari, ca urmare a topirii zăpezilor; 
în timpul verii debitele scad, fiind 
perturbate uneori de viituri 
cate de ploi torențiale. în 
toamnei debitele cresc, fără 
ge vîrfurile de primăvară,
perioada de iarnă acestea se mențin 
la valori foarte reduse. Pe de altă 
parte cantitățile de apă necesare 
pentru producția de energie hidro
electrică de vîrf, pentru irigarea te
renurilor, pentru alimentarea cu 
apă potabilă a centrelor populate 
sau pentru alimentarea cu apă a in
stalațiilor industriale sînt foarte va
riabile în timp și nu concordă cu

Ing. RADU PRIȘCU 
specialist consultant la I.S.P.H. 

Laureat al Premiului de Stat

disponibilul natural de apă. Rolul 
acumulărilor artificiale este tocmai 
acesta: să rețină apele excedentare 
și să le debiteze în perioadele de 
strictă necesitate.

Adeseori lacurile create de baraje

provo- 
timpul 
a atin- 
iar în

autogări, aeroporturi și porturi flu
viale — să fie afișate orarele de mers 
ale tuturor mijloacelor de transport 
care stau la dispoziția publicului in lo
calitatea respectivă. Totodată, persona
lul ghișeelor de informații va da călă
torilor relații și cu privire la legăturile 
existente cu alte mijloace de transport 
în localitatea spre care călătoresc. De 
exemplu, presupunînd că un călător din 
Capitală dorește să plece cu avionul la 
Cluj și de acolo cu trenul sau cu 
autobuzul spre Alba îulia, se poate in
forma asupra legăturilor respectiva 
chiar de la agenția TAROM-București.

putut fi fructificate. Proiectul bara
jului a trebuit să țină seama 
de natura sedimentară a rocilor 
de fundație, de rezistența și de 
permeabilitatea lor. Prepararea be
tonului s-a făcut într-o fabrică 
de beton modernă, prevăzută cu 
instalațiile necesare pentru ol 
nerea unor betoane de bună 
calitate. Gradul înalt de mecani
zare al execuției a dat posibilitate 
să se toarne 3 700 mc beton pe zi, 
respectiv 70 000 mc beton pe lună, 
ritmuri care se situează la nivelul 
tehnicii mondiale.

Ținînd seama de diferitele cerin
țe ale dezvoltării economiei națio
nale, în afară de barajul de la Bi- 
caz a fost necesară construcția și a 
altor baraje de acumulare.

Date fiind condițiile geologice și 
formele noilor văi barate, diferite 
de cele de la Bicaz, ca și preocu
parea permanentă de a construi ba
raje de o siguranță și eficiență eco
nomică sporită, tehnicienii romîni 
au avut de rezolvat noi probleme, 
pe cît de interesante, pe atît de di
ficile. Din comparațiile tehnico-e- 
conomice făcute între diverse tipuri 
de baraje au rezultat 
avantajoase barajele în 
mite amplasamente, iar 
rajele cu contraforți.

Seria barajelor în arc a început 
în țara noastră prin barajul Nego- 
vanu, construit pe rîul Sadu-Sibiu 
în anii 1958—1960. Cu o înălțime de 
62 m și un volum de 48 000 mc de 
beton, această construcție acumu
lează 6 milioane me de apă pentru 
uzina hidroelectrică. Sadu 5, situată 
la cîțiva kilometri mai în jos, la 
o diferență de nivel de 400 m.

Pentru a elimina efectele defavo
rabile ale contracției betoanelor 
barajul s-a construit din 13 elemen
te verticale de 12 m lungime fie
care, separate în partea centrală cu 
rosturi lărgite de 1,50 m lățime. 
Aceste rosturi, care au permis răci
rea betoanelor pe cale naturală, s-au 
betonat și s-au injectat ulterior, 
pentru a asigura caracterul de mo
nolit al lucrării. Utilajele folosite la 
construcția barajului au fost reali
zate în țară.

Comportarea statică a barajului a 
fost verificată prin metode de cal
cul originale, unele mai expeditive, 
altele mai exacte decît metodele a- 
plicate în mod obișnuit. Faptul că

făcută în jurul pămîntului
în 
de 

x______ . E-
fectul direct al acestor înmagazinări 
constă în atenuarea debitelor ex
traordinare și deci ferirea de inun
dații a regiunilor din aval. Dacă 
mai adăugăm și posibilitățile de 
dezvoltare a turismului și a centre
lor sportive în jurul lacurilor, ob
ținem o imagine de ansamblu a 
multiplelor folosințe pe care le 

pot asigura bara
jele.

★
Unul dintre o- 

biectivele princi
pale ale planului 
de electrificare a 
fost hidrocentrala 
„V. I. Lenin“-Bi- 
caz cu marele său 
baraj de la Izvo
rul Muntelui. Da
torită puterii și e- 
nergiei pe care o 
produce, cît și fo
losirii complexe a 
apelor regulariza
te în lacul de acu
mulare, această a- 
menajare figurea
ză printre cele 
mai importante 
din Europa. Ba
rajul de greuta
te, înalt de 127 m, 
are un volum de 
1 625 000 mc de 
beton și acumu
lează 1 230 mili
oane mc apă. Rea
lizarea acestei 
construcții de 
mari proporții a 
dus la cîștigarea 
unei vaste expe
riențe de proiec
tare și execuție, 
într-un domeniu în 
care înainte de 
1944 capacitățile 
specialiștilor noș
tri de atunci n-au

au capacitatea să înmagazineze 
mod suplimentar mari cantități 
apă aduse de undele de viitură. ȘTIRI EXTERNE

Agravarea situației 

in Republica Dominicană

Barajul Negovanu-Sadu

drept mai 
arc în anu- 
în< altele ba-

Cargoul

(Continuare în pag. III-a)

In dimineața zilei 
de 23 decembrie s-a 
întors. îh portul Con
stanță nava româneas
că „București", de 
10 000 tone. Ninsoa
rea și temperatu
ra scăzută de ieri 
nu au împiedicat fa
miliile marinarilor și 
pe numeroși docheri 
și lucrători din portul 
Constanța să fie pre
zența pe chei pentru a 
saluta sosirea vasului.

Cargoul „București“ 
este prima navă româ
nească care a făcut o 
călătorie în jurul pă-

„București“ întorcîndu-se spre patrie

mîntului 
durat 
mătate. 
perioadă, 
curs 
adică 
mare 
Ecuatorului...

„București" este o 
navă modernă, cu 
toate instalațiile nece
sare pentru manipu
larea 
pide 
Dotat 
aparate și instrumen
te de navigație, 
„București" este pri-

ai. Călătoria a .mul cargou sub pavi- 
>atru luni și ju- lion românesc care a 
. In această trecut prin Canalul 
'ă, nava a par- Panama'și a traversât 
19 444 km — în întregime Oceanul 
in traseu mai Pacific. în această că- 
decît lungimea lătorie, nava a traver
sului.., sat 8 mari și 3 oceane,
urești". este o Ea a transportat măr- 
modernă, cu furi diferite, totalizînd 

istalațiile nece- peste 23 000 tone.
:ntru manipu- In tot cursul călă-
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Un

în 
a 

cu

condiții ra* 
mărfurilor, 

cele mai noi

tonei, echipajul de pe 
cargoul „București", 
condus de comandorul 
Liviu Neguț, a dove
dit o înaltă pregătire 
profesională.

Agențiile de presă anunță că șeful 
juntei guvernamentale civile din 
Republica Dominicană și-a dat de
misia. în țară situația s-a agravat. 
Lupte de guerilă au loc în regiunile 
muntoase, unde s-au refugiat ele
mente politice din opoziție. (Amă
nunte în pag. IV-a).

Congresul S. U. A. 

și-a prelungit sesiunea

Amînîndu-și vacanța, Congresul 
S.U.A. și-a prelungit sesiunea pen
tru a putea realiza un acord cu 
privire la garantarea creditării a- 
cordurilor comerciale cu țările so
cialiste. în același scop, președintele 
Johnson și-a amînat plecarea la re
ședința sa din Texas. (Amănunte 
în pag. IV-a).

Retragerea trupelor siriene 

din Irak

_La Bagdad și Damasc s-a anunțat 
că operațiunile unităților siriene 
împotriva partizanilor kurzi din 
nordul Irakului au încetat. Cea 
mai mare parte a efectivului trupe
lor siriene a fost repatriată, iar ul
timul detașament urmează să pără
sească’ teritoriul Irakului zilele a- 
cestea. Duminică s-a desfășurat la 
Mosul o festivitate consacrată re
tragerii trupelor siriene în cadrul 
căreia au luat cuvîntul ministrul 
irakian al informațiilor și coman
dantul unităților siriene. Agenția 
France. Presse relevă că în aceste 
cuvîntări nu s-a făcut nici o refe
rire la unirea armatelor Irakului și 
Siriei, care continuă să fie în mod 
teoretic în vigoare.
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Noul centru al orașului Buzău (Foto : R. COSTIN)

DIN EXPERIENȚA MUNCII
INSTRUCTORILOR DE PARTID

Ținînd seama de 
roiul important pe 
care-1 au instruc
torii în îndru
marea organizațiilor de bază din în
treprinderi, instituții, școli, Comite
tul orășenesc de partid Baia Mare 
s-a preocupat ca ei să fie selecțio
nați din rîndurile cadrelor bine pre
gătite'din punct de vedere politic și 
ideologic, cu o înaltă calificare pro
fesională și experiență în munca de 
partid. Selecționarea chibzuită con
stituie însă abia primul pas ; hotărî- 
toâre este desfășurarea unei munci 
perseverente pentru perfecționarea 
pregătirii instructorilor. Ce între
prinde în această privință Comitetul 
orășenesc, de partid Baia Mare?

în primul rînd, ne îngrijim de 
continua îmbogățire a cunoștințelor 
politico-ideologice ale activiștilor ; 
toți instructorii urmează studiul in
dividual pe lingă cabinetul regional, 
participă ,1a seminariile organizate 
lunar; fiecare este și propagandist la 
unul din cercurile învățămîntului de 
partid.

O atenție deosebită se acordă pre
gătirii lunare a instructorilor pe 
baza unui program stabilit de biroul 
comitetului orășenesc. în zilele re
zervate pregătirii, instructorii stu
diază hotărîrile cele mai recente 
ale Comitetului Central al partidu
lui, ale comitetului regional și oră
șenesc de partid ; secretarii .comite
tului orășenesc de partid explică 
sarcinile care decurg din aceste ho- 
tărîri pentru organizațiile de bază, 
dau indicații asupra căilor de apli
care a acestor hotărîri.

La instruire și pe teren
în cadrul pregătirii instructorilor 

au loc periodic expuneri ale secre
tarilor și ale celorlalți membri ai bi
roului comitetului orășenesc pe dife
rite teme actuale ale vieții de partid, 
ale conducerii de către partid a ac
tivității economice și culturale. De 
asemenea, țin expuneri și conferin
țe specialiștii din diferite domenii 
de activitate. De cele mai multe 
ori, expunerile sînt urmate de semi- 
narii în cursul cărora problemele 
respective sînt dezbătute în lumi
na sarciniilor concrete care stau în 
fața organizațiilor de partid.

Un loc important în cadrul in
structajelor lunare au informările 
prezentate de activiștii de partid cu 
cea mai mare experiență și cu re
zultate bune în muncă. Au fost ur
mărite cu mult interes informările 
prezentate de tov. Nicolaie Horotan 
despre felul cum a îndrumat orga
nizațiile de bază în ce privește or
ganizarea controlului îndeplinirii ho- 
tărîrilor; Zoltan Czompa — referitor 
la munca pentru întărirea rîndurilor 
organizațiilor de; bază; Paul Butuza 
— despre ajutorul acordat birourilor 
organizațiilor de bază în planifica
rea muncii. Discuțiile pe marginea 
informărilor, la care participă in
structorii-, salariați și cei 40 de in
structori nesalariați ai comitetului 
orășenesc, prilejuiesc un prețios 
schimb de experiență, contribuie la 
generalizarea metodelor bune.

La încheierea 
fiecărui instructaj 
au loc vizite co
lective la marile 

unități economice — conibinatul chi- 
mico-metalurgic, barajul Firiza, 
Casa agronomului Petin din raionul 
Satu Mare, Stațiunea experimentală 
Livada din raionul Oaș ș.a.

Cunoștințele dobîndite cu prilejul 
instructajului lunar sînt completate 
de îndrumările practice date instruc
torilor de către secretarii comitetu
lui orășenesc în deplasările lor pe 
teren împreună cu instructorii. Un 
ajutor concret a primit instructorul 
Anton Haladi din partea tov. Fran
cise Megyaszai, secretar al comitetu
lui orășenesc, privind îndrumarea 
activității sindicale de către organi
zațiile de bază de la grupul de șan
tiere nr 1; instructorul Alexandru 
Bucova — din partea tov. Alexan
dru Crișan, membru al biroului oră
șenesc în ce privește munca politică 
pentru ridicarea productivității 
muncii și îmbunătățirea calității 
produselor.

După încheierea adunărilor de 
dare de seamă și alegeri în or
ganizațiile de bază, comitetul orășe
nesc a cerut instructorilor să acorde 
un ajutor sistematic și eficient noi
lor birouri ale organizațiilor de bază, 
îndrumîndu-le să-și concentreze 
eforturile spre rezolvarea principale
lor sarcini dé la locul de muncă.

al
GRIGORE CIOCAN 

prim secretar 
Comitetului orășenesc P.M.R, 

Baia Mare

Tovarășul Cor
neliu Oancea este, 
din aprilie, instruc
tor teritorial în 
comuna Ruginești. In răstimpul tre
cut de atunci, noi am avut multe de 
învățat de la el ; ajutorul lui ne-a 
fost de mult folos. Așa ne-am de
prins să nu ne risipim puterile — fă- 
cînd din toate cîte puțin — ci să pu
nem umărul întîi și întîi la lucrul cel 
mai de seamă pentru bunul mers al 
treburilor.

La îndemnul instructorului, birou
rile organizațiilor de bază din bri
găzi au discutat cu consiliul de con
ducere ce trebuie făcut ca planul de

Primim un ajutor prețios
producție să fie defalcat pe brigăzi 
și echipe ; ca să refacem structura 
solului, am propus conducerii gospo
dăriei să introducem asolamentele 
pe terenurile în pantă; să mărim su
prafețele cultivate cu trifoi și lucer- 
nă, să dăm mai multe îngrășăminte 
la hectar.

Tovarășul instructor ne-a îndru
mat ca, atît la gospodăria colectivă 
din comuna Ruginești, cît și la aceea 
din satul Copăcești, să îmbunătățim 
munca cu activul fără de partid, să

dăm un ajutor mai 
mare activității or
ganizațiilor U-T.M. 
Am avut mul

te de învățat de la instructorul nos
tru și socotim că rezultatele pe care 
le vom obține în munca de partid, 
în munca pentru întărirea gospodă
riei colective, vor arăta că ne-am 
străduit să folosim cît mai bine în
drumările primite.

VASILE CIUBOTARU 
secretarul Comitetului de partid 
al G.A.C. din comuna Ruginești, 

raionul Adjud

Ca instructor al 
Comitetului raio
nal de partid „1 
Mai“ din Capitală 
am sarcina să îndrum munca birou
rilor organizațiilor de bază din cî
teva întreprinderi. în mod deosebit 
eu caut să cunosc situația concretă 
din fiecare întreprindere, îneît să 
pot orienta activitatea birourilor or- 

I ganizațiilor de bază spre rezolvarea 
sarcinilor principale.

La Fabrica „Cauciucul Quadrat“ 
calitatea producției lăsa de dorit in
tr-o vreme ; organizația de partid 
manifesta o slabă inițiativă pentru 
îmbunătățirea situației. Cîteva zile 
am ajutat comitetul de partid să 
cerceteze amănunțit la fiecare loc de 
muncă cauzele care influențează ca
litatea unor produse. A reieșit că în 
sectorul II confecții, brigăzile 1, 5, 6 
executau necorespunzător unele ope
rații la ungerea fețelor, la aplicarea 
tălpii ; deficiențe asemănătoare au 
fost constatate și în alte sectoare. 
Am îndrumat comitetul de partid să

În mod diferențiat, cunoscînd situația
pună în discuția unei adunări a co
muniștilor aspectele care influențau 
negativ calitatea producției. Condu
cerea administrativă și comitetul 
sindicatului au ținut seama de pro
punerile făcute în adunarea de 
partid și au luat măsuri pentru a 
îmbunătăți cursurile de ridicare a 
calificării, au organizat schimburi de 
experiență și demonstrații practice 
ale evidențiaților în întrecere. Co
mitetul de partid a pus problemele 
îmbunătățirii calității produselor în 
centrul muncii politice de masă ; a- 
gitatorii, gazetele de perete, stația de 
radioamplificare, evidențiații în în
trecerea socialistă au desfășurat o 
acțiune largă pentru extinderea me
todelor înaintate de muncă. Toate 
acestea au contribuit la îmbunătăți
rea simțitoare a calității produselor, 
acum circa 90 la sută din producție

fiind de calitatea 
I-a.

La fabrica de 
săpun „Stela“ am 

ajutat biroul organizației de bază în
întocmirea tematicii adunărilor de 
partid și pregătirea acestora. Por
nind de la principalele sarcini care 
stăteau în fața organizației de bază, 
s-a stabilit ca în viitoarele adunări 
să fie puse în discuția comuniștilor 
activitatea grupelor de partid, mun
ca politică de masă în sprijinul în
deplinirii sarcinilor de plan, activi
tatea educativă în rîndurile tinere
tului.

Experiența arată că în munca de 
îndrumare a birourilor organizațiilor 
de bază rezultatele sînt cu atît mai 
bune cu cît ajutorul pe care-1 dăm 
este mai concret, diferențiat și în cu
noștință de cauză.

Pregătiri de revelion 
la cabane

Aproape 10 000 de turiști vor pe
trece anul acesta revelionul in 
munți la Predeal, Pirîul Rece, 
Poiana Brașov, Păltiniș, Cristia
nul Mare, Cioplea șt în alte locuri 
pitorești din regiunea Brașov.

Numeroși petroliști, mineri, con
structori de mașini, forestieri, co
lectiviști șt alți oameni ai muncii 
din regiunea Ploiești vor petrece 
revelionul în colectiv, la cluburi, case 
de cultură, cabane, cămine cultura
le, restaurante. La Casa de cultu
ră și vila „Postăvaru“ din Sinaia, 
la mai multe vile și cabane din 
Bușteni au fost amenajate încăpe
rile, s-au fixat meniurile, s-a făcut 
aprovizionarea cu alimente și bău
turi.

Au fost de asemenea pregă
tite cabanele Cîmpul lui Neag, 
Petrele, Baleia, Gura Zlata și 
Voivodu din munții Retezat șt Pa
ring, unde își vor petrece revelionul 
și prima zi a noului an, sute de mi
neri, siderurgiști și alți muncitori 
din regiunea Hunedoara.

Numeroși oameni ai muncii din 
Valea Jiului, Hunedoara, Deva și alte 
localități s-au înscris la agențiile 
O.N.T.-Carpați pentru a petrece re
velionul la Predeal și Sinaia' sau 
peste' hotare la Sofia, Budapesta, 
Varșovia, Odesa, Praga etc.

în Editura politică 
a apărut de curînd 
manualul de Mate
rialism dialectic care, 
adresîndu-se în pri
mul rînd studenților, 
răspunde totodată ce
rințelor unui cerc 
mai larg de cititori — 
cadre didactice, pro
pagandiști, cei care 
studiază filozofia în 
diverse forme de în- 
vățămînt ideologic.

în primele capito
le este definit obiec
tul filozofiei, se în
fățișează dezvoltarea 
istorică a materialis
mului premarxist în 
luptă cu idealismul 
și se relevă că apari
ția concepției mar
xiste despre lume 
constituie o revoluție
nuare, în capitole separate sînt tratate problemele 
de bază ale materialismului dialectic : materialitatea 
lumii, conștiința — reflectare a lumii materiale, co
nexiunea universală, legile fundamentale ; 
cii materialiste, teoria marxist-leninistă a 
categoriile dialecticii materialiste.

Ultimele capitole ale manualului sînt 
raportului dintre materialismul dialectic 
contemporane ale naturii, 
contemporane.

în istoria filozofiei. în conti-

ale dialecti- 
cunoașterii,

consacrate 
și științele 

criticii filozofiei burgheze

Colecție nouă de broșuri
destinată

Consiliul pentru r.ăspîn- 
direa cunoștințelor cultural- 
științifice, valorificind ex
periența pozitivă dobîndită 
în publicarea unor colecții 
de masă și răspunzînd nu
meroaselor sugestii primite 
din partea cititorilor, a inau
gurat de curînd o nouă co
lecție intitulată: „Mari des
coperiri“. Noua colecție, ti
părită de Editura științifică, 
își propune să popularizeze 
în cele mai largi cercuri de 
cititori cunoștințe elemen
tare de istorie a științei și 
culturii, prezentate 
mod interesant și 
ilustrate sugestiv, 
teva din titlurile

Acad. prof. Șt, Bălan sem
nează lucrarea intitulată „Și 
totuși,,, se mișcă" în care 
înfățișează contribuția adu
să la dezvoltarea științei de 
Galileo Galilei — acest ti
tan de la sfîrșitul Renaște
rii italiene.

în broșura „Arme noi con
tra bolilor“ prof. dr. E. Cră
ciun, membru corespondent 
al Academiei R. P. Romîne, 
prezintă viața, personalita
tea și activitatea eminentu
lui om de știință romîn Vic
tor Babeș.

într-un 
atractiv, 

Iată cî- 
apărute :

popularizării științei
„De la lupă la mieros- : 

copul protonic“ de conf. 
univ. dr. N. Cajal, membru 
corespondent al Academiei ; 
R. P. Romîne, și dr. R. Ifti- 
movici, este titlul altei lu
crări din care cititorul poate 
cunoaște activitatea unei 
pleiade de personalități care 
și-au adus contribuția de^a 
lungul timpului la inventa
rea și perfecționarea apara
telor și a mijloacelor de in
vestigare a lumii ființelor 
microscopice.

O sugestivă evocare a vie
ții și creației marelui sa
vant rus Mendeleev, desco
peritorul legii periodicității 
elementelor, realizează Ga- 
lia Gruder în broșura „Ta
bloul lui Mendeleev“.

Lucrarea clasică a lui Emil 
Racoviță, „Speologia“, pre
fațată de C. Motaș, directorul 
Institutului de speologie 
„Emil Gh. Racoviță“ al Aca
demiei R. P. Romîne, prezin
tă cititorilor bazele științifice 
ale speologiei așa cum au 
fost formulate de savantul 
romîn.

în ultimele zile au mai a- 
părut broșurile : „La orizont, 
pămînt“ de I. Roșea și S. Lu
goj an, „Newton — arhitect al

științei“, de Victor Marian. 
„Omul nu va rămîne țintuit 
pe pămînt“ de Alexandru 
Stoenescu, „O teorie care a 
uimit lumea“ de C. Eftimiu.

★

în același timp C.R.C.C.S. 
continuă să publice noi bro
șuri din celelalte colecții ti
părite sub egida sa. De cu
rînd au apărut : „La poarta 
marilor enigme“ de I. M. 
Ștefan, „Ereditatea“ de Petre 
Raicu, „O excursie geologi
că“ de Aurel Lecca, „Como
rile oceanului planetar“ de 
Mihai Gheorghe Andrieș, 
(colecția „Natura fără tai
ne“) ; „Amintiri despre oa
meni și religie“ de Demos- 
tepe Botez, „Ce este păca
tul“ de Paul Popescu-Ne- 
veanu și Nicolae Radu, „Iu
birea aproapelui și adevăra
tul umanism“ de Nicolae 
Kallos și Andrei Roth, „Mi
nuni și minuni“ de Emil 
Iordăcheșcu, „Inchiziția“ de 
Pavel Nicoară (colecția 
„Știință și religie“) ; „Cît de 
mult poate trăi omul?“ de 
conf. dr. N. Zaharia (colecția 
„Cunoștințe folositoare“), 
„Reanimarea" de prof. univ. 
I. Țurai, „Există boli incu
rabile?“ de dr. I. Haras ș.a.

Literaturii fi- —.
lozofice ițiarxis- ff S 
te din țara noas- 
tră i se adaugă 
o amplă lucrare 
intitulată „Dia
lectica materia
listă — metodo
logia generală a științelor 
culare“. Volumul, reçent

analiză filozofică a metodelor
de cercetare științifică

parti- . rii. teoriei științifice 
apărut ? 

sub egida Institutului de filozofie 
al Academiei R. P. Romîne, depă
șește limitele unei culegeri de stur 
dii, apropiindu-se în bună măsură 
de caracterele unei lucrări mono
grafice, în special prin unitatea te
matică, prin legătura și dezvoltarea 
părților care îl compun. Tot ca o la
tură pozitivă apare și faptul că 
la elaborarea acestui volum au luat. 
parte valoroși oameni de știință, 
cercetători, din alte institute, ilus- 
trîndu-se încă o dată rodnicia cot. 
laborării dintre specialiștii din din 
feritele domenii ale științelor par, 
ticulare și filozofi. Această eolabo. 
rare decurge în mod necesar dip,? 
legătura organică a materialismu
lui dialectic cu științele speciale — 
teză fundamentală care stă la baza 
întregului volum.

Lucrarea pune în lumină, de la 
bun început, interdependența care 
a existat și există între dezvolta
rea științelor particulare, pe de o 
parte, și dezvoltarea concepțiilor 
filozofice despre metodă, pe de 
altă parte, acestea din urmă fiind 
expresia generalizării unor rezul
tate importante obținute de cer
cetarea științifică specială, Se de
monstrează apoi că apariția mar
xismului a constituit o revoluție în 
problema metodei științifice, dîn- 
du-se o caracterizare generală ma
terialismului dialectic, ca metodo
logia gendrală a cercetării în ști
ința modernă, făcîndu-se critica 
unor concepții filozofice burgheze 
despre metodă. Capitolul „Dialec
tica și epistemologia“, care anali
zează relațiile dintre dialectică și 
teoria cunoașterii științifice, pre
cum și. cîteva momente din dez
voltarea epistemologiei — observa
ția și experimentul, abstracția ști
ințifică, inducția și deducția, prac
tica și adevărul — se remarcă 
prin eforturile reușite de pre
zentare clară și generalizare a 
problemelor de • epistemologie, ca și 
prin avansarea unor puncte de ve
dere interesante. Este, 
nea, izbutită studierea metodelor 
particulare cu un grad 
generalitate și a metodelor proprii 
unor științe, aceasta vădind o do
cumentare bogată, prezentare sis
tematică și capacitate de sinteză. 
Capitolul afectat istoriei metodolo
giei reușește să arunce o privire 
de ansamblu asupra teoriilor des
pre metodă. In partea desti
nată metodei ridicării de la 
abstract la concret este abordată 
legitatea fundamentală a dezvoltă-

de aseme-

mare de

ION OANEA 
al Comitetului raional

?i
Și serele Capitalei s-au pregătit pentru

^irlande pentru împodobirea sălilor în care se va sărbători revelionul.
revelion. Ele au trimis în mii de flori, brăduți ornamentali

în general, 
prezentîndu-se. unele laturi ale a- 
plicării acestei metode în științe 
ca fizica, chimia, biologia. Lucra
rea analizează prohlema deosebit 
de importantă a raportului dintre 
metodologia generală, materialist 
dialectică, și metodologiile unor 
științe particulare ca ; fizica, chi
mia, biologia, fiziologia, patologia 
și medicina. Punînd în lurpină con
ținutul dialectic, 
al metodelor mo
derne ale acestor 
științe, autorii 
scot în evidență 
aspectele specifi
ce eare apar la 
aplicarea meto
dologiei generale 
în diferitele do
menii ale științe
lor particulare, 

Se citește cu 
interes capitolul 
consacrat stu
diului metodelor 
particulare cu un 
grad mare de ge
neralitate, cum 
sînt metoda isto
rică în științele 
naturii; metoda 
cercetării experi
mentale, meto
da matematică, 
axiomatică, sta. 
tiștică, tipologică, 
da modelării. Analizînd aceste me
tode, autorii arată că generalitatea 
pe care ele o posedă este legată de 
faptul că în structura lor sînt pre
zente trăsături dialectice generale.

O problemă foarte actuală abor
dată este folosirea metodelor pro
prii unor științe în alte științe, 
prilej cu care se subliniază feno
menul de integrare și interpătrun- 
dere, propriu fazei actuale de evo
luție a științei.

Critica concepțiilor neopozitivis- 
te — făcută în partea finală a lu
crării — reprezintă o completare 
necesară a conținutului ei, care 
contribuie la dezvăluirea inconsec
venței filozofice a acestor concep
ții și a substratului lor idealist, 
camuflate mai mult sau mai puțin 
dibaci sub haina unei aparente 
concordanțe cu datele cele mai noi 
ale științei. Deși pe plan mondial 
concepțiile neopozitiviste sînt în
tr-un vădit regres, critica acestui 
curent opus și ostil materialismu
lui dialectic rămîne foarte actuală 
și considerăm că trebuie reluată 
mai amplu și adîncită sub diferi-

te aspecte în volumele următoare.
Ideea centrală care străbate în

treaga lucrare este aceea că filozo
fia marxistă, născută dip genera
lizarea datelor științelor particu
lare, se dezvoltă mai departe, or- 
dclt-Ql CLI ClC z~l rxrzT 4-Ç v» rl «ûnawolnl 

pe baza

dispoziția 
generală de

mcluziilor singulare și 
: ale științelor, punînd la 
acestora o metodologie 
e cercetare, Cu ajutorul 

metodologiei ma- 
terialist-dialecti- 
ce științele spe- 

^4 ciale își lărgesc 
și-și aprofundea- 

I 7.ă concluziile, o-
f., ferind totodată

spe-

precum și meto

filozofiei științi
fice un material 
mereu înnoit, 
pentru noi gene
ralizări teoreti
ce. Interdepen
dența și conlu
crarea dintre 
științele speciale 
si filozofia ma
terialist - dialec, 
tică reprezintă 
baza progresului 
rapid al cercetă
rii științifice. Vo
lumul nou apă
rut reușește să 
ilustreze conclu
zia deosebit de 

importantă, potrivit căreia știin
țele speciale și materialismul dia
lectic sînt cele două laturi ale pro
cesului unic al cunoașterii lumii. 
Aceste considerații teoretice duc, 
pe plan practic, la necesitatea co
laborării cît mai ștrînse dintre re
prezentanții științelor particulare 
și filozofi.

Cuprinzînd probleme de o deo
sebită actualitate pentru filozofie și 
pentru științele particulare, volu
mul de față reprezintă în apsamblu 
o realizare meritorie, utilă atit celor 
care șe ocupă de cercetarea științi
fică, cît și unui cerc mai larg de 
cititori. Cu toate acestea, cartea nu 
epuizează criteriile unei monogra
fii, dat fiind faptul că, în ciuda 
unității și dezvoltării tematice, ca
pacitatea de abordare a probleme
lor și stilul sînt diferite de la un 
capitol la altul, după cum se face 
simțită și o anumită diferență în 
nivelul de abordare a problemelor 
filozofice și de specialitate. Astfel, 
unele capitole depășesc cu puțin 
nivelul unei lecții sau, în cazul ce
lui care tratează metodologia ge
nerală și metodologiile particulare

ale științelor, a- 
numite părți vă
desc mult sche
matism și, mai 
ales, unele ră- 
mîneri în urmă 
privitoare la do
cumentare. Une

le probleme ridicate în lucrare 
sînt susceptibile de discuții ca, 
de pildă, aceea cu privire la 
excluderea din conținutul noțiu
nii de metodă a modalităților 
de acțiune practică. „Mult mai pu
țin justificată— arată autorii-este 
folosirea figurată a termenului 
metodă în sens de modalitate de 
acțiune practică. Această extrapo
lare terminologică de la activitatea 
rațională a. omului la activitatea 
lui materială, deși poate invoca în 
sprijinul ei'o îndelungată tradiție, 
ar trebui abandonată“ (pag. 10). 
Mai just ar fi fost — după părerea 
noastră — să se precizeze eă me
toda de cunoaștere nu se reduce 
la o seamă de procedee sau moda
lități practice de cercetare, ci le 
implică, fiecare metodă presupu- 
nînd anumite procedee sau teh
nici. în activitatea unui om de ști
ință nici pentru o clipă modul de 
a raționa nu se poate rupe de pro
cedeul adecuat, care poate confir
ma sau respinge raționamentul. 
Grija autorilor de „a evita confu
zia dintre aspectul teoretic și cel 
practic al activității cognitive (si 
de producție)“ este cu atît mai pu
țin îndreptățită într-o lucrare care 
se ocupă de raporturile dintre dia
lectica materialistă și științele par
ticulare.

Este de asemenea discutabilă su
prapunerea categoriei de legitate 
noțiunii de lege generală. Aceste 
observații, la care s-ar mai putea 
adăuga și altele, nu afectează însă 
caracterul meritoriu în ansamblu 
al lucrării. Desigur eă, în viitoarele 
volume, autorii vor avea în vedere 
și analiza unor importante proble
me filozofice pe care 
clpline științifice ca 
geologia și altele, de 
volum nu se ocupă,

în actualul stadiu de dezvoltare 
a științei, se face simțită, de ase
menea. necesitatea ca, odată cu a- 
nalizarea filozofică a problemelor 
metodologice ale științelor particu
lare ale naturii, să fie abordate și 
problemele metodologice ale știin 
țelor sociale particulare, domen. . 
în care colaborarea dintre filozofi 
și specialiști ar putea fi, firește, 
tot atît de rodnică.

Cititorii de diferite specialități 
sînt îndreptățiți să aștepte cu viu 
interes apariția celorlalte volume 
ale ciclului inaugurat prin volumul 
de

le ridică dis- 
aștronomia, 

care actualul

față.
prof. dr. C. G. DIMITRIU, 
ing V. M. POPOV, membru 
corespondent al Academiei 

R. P. Romîne
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TEATRE : Teatrul de Operă șl Balet 

al R.P.R. ; Bal mascat — (orele 19,30) ; 
Teatrul de stat de operetă : Mam-zelle 
Nitouche — (orele 19,30) ; Teatrul Națio
nal ,,I. L. Caragiale“ (Sala Comedia) : 
Vizita bătrinei doamne — (orele 19,30) ; 
(Sala Studio) : Matineu poetic „V. Alec- 
sandri" — (orele 15,30) ; Nora — (orele 
19,30); Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : Cum vă 
place — (orele 19,30); Teatrul „C. I. Not- 
tara" (Sala Magheru) : Peer Gynt — (o- 
rele 19,30) ; (Sala Studio) : Casa cu două 
intrări — (orele 20); Teatrul de Comedie: 
Casa inimilor sfărîmate — (orele 19,30) ; 
Teatrul Muncitoresc C.F.R.-Giuleștl :
Băiat bun, dar... cu lipsuri — (orele 
19,30); Teatrul pentru tineret șl copii 
(Sala C. Miile) : Logodnicul de profesie 
se însoară — (orele 20) ; (la sala din str. 
Ercmia Grlgorescu, fost cinema „V. A- 
lecsandrl") : Dcscoperiți-1 pe „N“ — (o- 

j rele 9.30 șl 17) ; Teatrul evreiesc de stat;
Opera de trei parale — (orele 20) ; An
samblul de cîntece șl dansuri al C.C.S : 
CIntă țara mea — (orele 20) ; Teatriil 
satlrlc-muzlcal „C. Tănase" (Sala Savov): 
Revista de altădată — (orele 20) ; (Sala 
din Calea Victoriei 174) : Stelele estradei 
— (orele 20) ; Teatrul Țăndărică (Sala 
Academiei) : Năz.bîtiile lui Țăndărică — 
(orele 9) ; (la Casa de cultură a tinere
tului din raionul „N. Bălcescu"! : Ele- 
fănțelul 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 (10; 12,30; 15; 18; 21). Moartea se nu
mește Engelchen : Republica (9.30; 12; 
14,45; 17,30; 20). Cavalerul Pardaillan — 
cinemascop : București (9,15; 11.30; 13.45; 
16,15; 18,30; 20,45), Excelsior (10,45; 13; 
15,15; 17,30; 20), Feroviar (9,45; 12; 14,15;

16,30; 18,45; 31), Tomis (10; 12; 14, 16; 18;
20) . Agatha, lnsä-te de crime ! : Carpați
(10î 12; 14; 16; 18,15; 20,30), Capitol (9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45), înfrățirea in
tre popoare (15; 17,15; 19,30), Grlvița (10; 
12; 14; 16,15; 18,30; 20,45). Nu ești singur: 
Tineretului (10; 12; 14; 16; 18,15; 20.30)
Ei cuceresc cerul : Festival (9,45; 12;
14,15; 16,30; 18,45; 21), Melodia (10; 12,15; 
16; 18,15; 20,30). Arhiva secretă de pe 
Elba : Central (9,30; 11,45; 14; 16,15, 18.30: 
20,45), Cultural (11; 16; 18,15; 20,30). Tudor 
-r cinemascop (ambele serii) : Lumina 
(9,30; 12,15; 16; 19,30), Bucegl (9; 12.30; 10:
19.30) , Floreasca (11; 16,30; 20). Ferentari
(10; 15; 18,45), Giuleștl (14,30; 18). Taxiul 
morții : Union (15; 17; 19; 21). Povestea 
Scufiței Roșii ; Doina (orele 10). Escon
dida (11,30; 13; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30).
Un ciclu de filme documentare: Timpuri 
Noi (de la orele 10—21 în continuare) 
Rosemarie : Victoria (10; 12,15; 14,30.
16,30; 18,30; 20.30). Misterele Parisului — 
cinemascop : Dacia (9; 11; 13; 15; 17: 19;
21) . Electra : Buzeștl (16,- 18,15; 20.30). A 
dispărut o navă : Crîngasl HO; 16: 18,15;
20.30) , Pacea (16: 18; 20) Primul reportaj
— cinemascop : Unirea (16; 18; 20), Volga 
(10; 12; 16; 18,15; 20,30). La răspfntie : 
Flacăra (16; 18,15; 20,30) Ah. acest tine
ret ; Vitan (15; 17; 19; 21). Ucigașul șl 
fata : Miorița (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30) 
Modern (10; 12; 15; 17; 19; 21). Printre 
oameni buni : Munca (16; 18,15; 20,30). 
Elena din Trola — cinemascop : Popular 
(14.15; 16,30; 18.45; 21). Minna von Barn- 
helm ; Arta (16; 18,15; 20,30). Mi-am cum
părat un tată — cinemascop : Moșilor (15; 
17; 19; 21). Legea e lege : Viitorul (15; 17, 
10; 21). Vacanță la mare — cinemascop 1 
Colentina (16; 18; 20). Tamango : Lucea
fărul (15; 17; 19; 21). Războiul vesel : 
Progresul (15; 17; 19: 21). Cînd vine pi
sica — cinemascop : Flamura (10; 12,15: 
16; 18,15; 20,30). Ultimul meu tango : Lira 
(14,30; 16,45; 19; 21). Vtrsta dragostei :

Drumul Sării (16; 18; 20). Jurămîntul sol
datului Poojey: Cotrocenl (15; 17; 19; 21).

TELEVIZIUNE : Orele 18,30 — Univer
sitatea tehnică la televiziune : Inveli- 
torl, de prof. Ing. Alexandru Negoiță, 
decanul Facultății de . construcții din 
Clu.1. 19,00 — Jurnalul televiziunii. 19.10
— Pentru școlari: Excursie literară 19.35
— Emisiune de știință 19,55 — Scenariu: 
Ușa dinspre terasă. 20.30 - Filmul : O 
noapte furtunoasă. 22,05 — Arii și scene 
din opere. In Încheiere — Buletin de 
știri șl buletin meteorologic.

CUM E VREMEA
Ieri în țară : Vremea s-a menținut 

rece, cu cerul mai mult acoperit. A nins 
temporar aproape în toate regiunile tă
rii. Vîntul a suflat în general slab in 
jumătatea de vest a țării și a prezentat 
intensificări in est din sectorul 
nordic și nord-est. Temperatura la 
ora 14 înregistra valori cuprinse 
intre zero grade la Tr. Severin 
șl Bechetu șl minus 12 grade la Avră- 
meni. In București : Vreme relativ re e, 
cu cerul acoperit. Temporar a nins. 
Vîntul a șuflat slab pînă Ia potrivit din 
sectorul riord-est. Temperatura la ora
14 înregistra minus 3 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 25. 26 
Șl 27 decembrie. In țară ; Vreme re e, 
cu cerul măi mult noros în sudul țării 
și variabil în rest Local vor cădea nin
sori slabe. Vîntul va sufla puternic cu 
intensificări în sudul țării la începu ui 
intervalului, prcdomtnînd din sectmul 
estic. Temperatura staționară. Minim-le 
vor f| cuprinse între minus 5 și minus
15 grade, local mai coborîte. Iar maxi
mele între minus 17 șl plus 3 grade. 
Ceață locală. In București : Vreme rece 
cu cerul noros. Vor cădea ninsori șlabe. 
Vînt potrivit, cu unele intensificări la 
începutul intervalului. Temperatura sta
ționară.
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trebuințasînt de mare

PLECAREA DELEGAȚIEI 
ECONOMICE IUGOSLAVE

Luni seara a părăsit Capitala, în- 
dreptîndu-se spre patrie, delegația 
economică iugoșlavă, condusă de 
Vinko Hafner, prim-adjunct al se» 
cretarului federal pentru proble
mele industriei.

In urma discuțiilor purtate între 
membrii celor două delegații s-au 
elaborat unele propuneri care vor 
fi supuse comisiei mixte de colabor 
rare economică romîno-iugoslavă. 
Oaspeții au vizitat totodată între
prinderi din diverse ramuri ale in
dustriei noastre. în cinstea lor con
ducătorul delegației R. P. Romîne, 
Tiberiu Abrihan, adjunct al minis
trului industriei construcțiilor de 
mașini, a oferit o masă.

Vești din țările socialiste
Pregătiri pentru darea în funcțiune 

a reactorului centralei atomoelectrice 
de la Voronej

Cacica. Mică lo
calitate muncito
rească așezată în 
locuri de o frumu
sețe sălbatică, pe, 
vechi drumuri' 
moldovenești spre 
obcinele incintă- 
toare ale Țării de 
sus.

La Cacica lem
nul pare a fi prin
cipalul element în 
viața de toate zi
lele. Peste șanțuri 
T- poduri din 
lemn rotund, prins 
cu liane;, .gar
duri din lemn. Ca
sele sînt construite 
în stilul cabanelor 
de munte, aco
perite cu șindrilă. Pereții de zid sînt 
înlocuiți cu solzii draniței.

Dar cu toată prezența stăruitoare 
a lemnului care imprimă așezării un 
caracter de centru forestier, Cacica 
rămîhe totuși o vestită salină, ale 
cărei începuturi se pierd în negura 
vremii. Sînt aproape 200 de ani de 
C?nd oamenii scot la suprafață șa- 
rea din subteranele albe ale acestei 
saline. Salina Cacica ește una 
dintre cele mai vechi exploatări 
de acest fel din țară și cuprinde un 
labirint de galerii de 8 km.

Cobori pe trepte săpate în masi
vul de sare, fățuite cu scindară de 
stejar. La numai 30 de metri sub 
pământ se deschide deodată o încă
pere neobișnuit de mare. La lumi
na lămpilor îi vezi bine contu
rul • este biserica salinei. Ideea 
a fost a patronilor de pe vremuri. 
Ei au pus să se dălțuiască într-un 
abataj exploatat o biserică. Oame
nii administrației aveau grijă ca 
minerii, mergînd spre locurile de 
muncă, să treacă pe aici pentru a nu 
se „înrăi“ și a face „stricăciuni stă- 
pînirii".

Cobori, în continuare, trepte de 
sare. La 40 de metri în masiv, in
tri într-o sală de dimensiuni impre
sionante. Este sala de dans, unde pa
tronii organizau petrecerile lor. Sala 
este splendid lucrată cu mina, din 
ciocan și dalță. De o simetrie perfec
tă, încăperea aceasta, lungă de 25 
metri și lată de 15, nu are nici un 
alt element străin rocii de sare în 
afară de pardoseala de lemn și grila
jul balconului pentru orchestră, în
tins pe trei laturi. Cîțiva mineri, lu- 
crind la lumina lămpilor, instalau 
un cablu de curent; alții montau

becuri In sală și in jurul lacului 
alături, cu apă salină. Colectivul sa
linei se pregătește să petreacă aici 
revelionul.

Procedeul actual de extracție se 
bazează pe o concepție modernă, 

. realizată în întregime în țara noas
tră, pentru prima oară la salina 
Ocna Mureșului și apoi extinsă și la 
salina Cacica. Este vorba de meto
da. de exploatare a sării în soluție, 
prin dizolvarea acesteia cu ajutorul 
sondelor. Prin două sonde se intro
duce apă dulce, sub presiune, la 
punctele de lucru în masivul de 
sare. Apa sub presiune dizolvă sa
rea, formîndu-se o saramură cu o 
concentrație medie de 310 kg/mc 
apă introdusă. Cu pompe centrifu
gale această saramură este scoasă 
apoi la suprafață., în instalațiile de 
evaporare și uscare. Intr-o încăpere 
special amenajată se ambalează în 
cutii de carton pentru consumul 
casnic, furnizînd întregii țări sare 
de cea mai bună calitate.

Harnicii lucrători ai salinei caută 
în permanență să îmbunătățească 
procesul tehnologic de obținere a 
sării. în ultimul timp au reușit ca 
folosind niște serpentine prin care 
circulă saramură proaspătă, plasate 
în circuitul gazelor arse, să recupe
reze o bună parte din căldura care 
pînă acum se pierdea la ars.

Prin îmbunătățiri tehnologice, co
lectivul salinei a realizat anul a- 
cesta beneficii peste plan în valoare 
de 600 000 lei. Buni gospodari, mi
nerii de aici au început de o vreme 
să valorifice și reziduurile producției, 
Acestea sînt folosite la obținerea 
unor brichete în amestec cu pro
duse medicamentoase și micro-ele-

mente, care
la combaterea bolilor la animale și 
la stimularea producției de carne, 
lapte și lină.

Trebuie amintit că datorită mun
cii depuse de colectivul salinei, pre
cum și îmbunătățirilor aduse pro
cesului tehnologic, a fost posibilă 
creșterea producției în perioada 
1958—1963 de 5 ori față de perioa
da anterioară. începînd din anul 
1963, salina Cacica este racordată 
la sistemul energetic național, ceea 
ce a deschis noi perspective de dez
voltare a acestei unități.

De n-ar fi instalațiile industriale 
de suprafață, ai putea să treci ușor 
pe lîngă salină, fără să o descoperi. 
Pe teritoriul salinei s-au ridicat case 
pentru muncitori, într-o mică dum
bravă de castani. Aleile sînt pie
truite cu prundiș de rîu și gardurile 
mici, de grădină, sînt trase la linie 
și sînt văruite, punctînd puternic 
peisajul specific de munte.

Deși lăturalnică, în afara drumu
rilor mari ale regiunii, Cacica este 
reprezentativă pentru transformă
rile care au loc în așezările Moldo
vei, trăind cu aceeași intensitate rit
mul vieții înnoitoare.

ST. ZIDARIȚA

LA AMBASADA
R.S.F. IUGOSLAVIA

Cu prilejui celei de-a 23-a ani
versări a Armatei Populare Iu
goslave, atașatul militar, naval și al 
aerului al R.S.F. Iugoslavia, colonel 
Liubo Krzișnik a oferit un cocteil 
luni după amiază în saloanele am
basadei. Au luat parte general colo
nel Ion Tutoveanu și general ma
ior Ionel S. Vasile, adjuncți ai mi» 
nistrului forțelor armate, generali și 
ofițeri superiori, funcționari din Mi
nisterul Afacerilor Externe. Au 
participat Arso Milatovici, ambasa
dorul R.S.F. Iugoslavia la București, 
șefi ai altor misiuni diplomatice 
acreditați în R. P. Romînă, atașați 
militari și alți membri, ai .corpului 
diplomatic. (Agerpres)

Pe scena Operei din lași
Julia Viner, prim-solistă a Operei 

de stat din Sofia, și-a dat concursul 
la spectacolul extraordinar cu opera 
„Trubadurul" de Verdi, prezentat 
luni seara de Opera de stat din Iași. 
Cîntăreața bulgară a interpretat ro
lul Leonorei.
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Au intrat în a opta zi 
lucrările pentru pornirea 
fizică a reactorului cen
tralei atomoelectrice de 
.lîngă Voronej, situată pe 
Don. După cum s-a mai 
anunțat, puterea primu
lui grup electrogen se va 
ridica la 210 000 kW.

înălțimea reactorului 
este de aproape 12 metri, 
iar diametrul — de apro
ximativ patru mețri. El 
este umplut acum cu apă 
distilată. Apa fiind com
plet transparentă, permi
te să se vadă de sus cele 
349 casete, în care sînt 
plasate zeci de mii de tu
buri cu combustibil nu-

clear — oxidul de uraniu 
înnobilat. Apa se află 
acum la presiunea atmos
ferică, dar cînd reacto
rul va fi dat în exploata
re presiunea va crește de 
100 de ori.

Paralel
reactorului, au intrat 
faza finală lucrările 
construcții-montaj și 
reglaj. Se proiectează 
în zilele următoare să
încerce cu mers în gol 
turbina cu abur nr. 3 
(primele două turbine, cu 
o putere de cîte 70 000 
kW, au fost încercate in 
lunile octombrie și no
iembrie).

cu încercarea 
în 
de 
de 
ca 
se

Dezvoltarea flotei comerciale 
a Republicii Cuba

Republica Cuba, care 
înainte de revoluție nu 
avea o flotă comercială 
proprie, dispune astăzi de 
23 nave cu un deplasa
ment total de pește 
160 000 tone. Dintre aces
te nave, patru sînt de 
cîte 10 000 tone, iar cele
lalte de tonaj mijlociu, 
destinate pentru traficul 
comercial cu țările Asiei, 
Americii, Africii și Euro-

pei. Prima navă comer
cială a Cubei a fost „Sier
ra Maestra“ — după nu
mele masivului muntos 
care a fost bastionul re
voluției cubane — după 
care au urmat navele 
„Camilo Cienfuegoș“ și 
„Gonzales Lines".

In ultimii doi ani, tona
jul flotei comerciale a 
Cubei a crescut cu 67 la 
sută. ’
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Planul dezvoltării economiei 
poloneze pe anul 1964

prevede obținerea unei 
recolte sporite de cereale, 
o creștere a parcului de 
tractoare și o îmbunătă
țire considerabilă a apro
vizionării agriculturii cu 
îngrășăminte chimice.

Venitul național al R.P. 
Polone va spori cu 3,6 la 
sută.

Seimul a aprobat, de 
asemenea, în unanimitate, 
bugetul de stat pe exer
cițiul 1964. Veniturile se 
vor ridica la 276 miliarde 
zloți, iar cheltuielile la a- 
proximativ 271 miliarde 
zloți.

După cum anunță 
P. A. P., la 22 decem
brie și-a încheiat lucră
rile sesiunea Seimului 
Republicii Populare Po
lone.

Sesiunea a aprobat în 
unanimitate Planul dez
voltării economiei națio
nale a R. P. Polone pe 
anul 1964.. Potrivit planu
lui, volumul producției 
globale a industriei va 
crește în anul viitor cu 
6,3 la sută în comparație 
cu anul curent.

Investițiile în agricul
tură vor crește cu apro
ximativ 24 la sută. Se

Primul furnal al Combinatului 
Thai Nguyen

Recent a fost dat în fo- la R. D. Vietnam. Pe a- 
losință primul furnal al cest șantier s-au califi- 
Combinațului siderurgic cat nume { muncitori 
Thai Nguyen ce se con- . .
struiește la o distanță de nemți sa lucreze aici din 
72 km de Hanoi, capita- rîndurile țărănimii.

H

■■■

BWW

..

? <g g■

Aspect de la fa
brica de mașini- 
unelte din ca
drul combinatu
lui metalurgic 
„Csepel“ (R. P.

Ungară).
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Studierea efectelor dezarmării 
asupra economiei americane

ÎNTRECERI LA SCHI ȘI SĂNIUȘ

Pe pîrtiile de schi și săniuțe, în 
■'sălile de sport, la cluburile și că

minele culturale din regiunea Su
ceava au loc în prezent întreceri 
pentru Spartachiada de iarnă a ti
neretului. Sute de sportivi din ora
șul Vatra Dornei s-au înțrecut re
cent într-un concurs de schi, iar 
membrii asociației sportive „Tîpărul 
miner" din Iacobeni au participat 
la un concurs de orientare turistică 
pe schiuri. Mii de tineri din comu
nele Trușești, Bucecea, Ștefănești, 
Sulița, Marginea, Gălănești au luat 
startul în diferite probe prevăzute 
de regulamentul spartachiadei, în 
raionul și orașul Botoșani pînă 
acum au luaț parte la întreceri 
peste 12 000 de tineri și tinere, iar 
în satele raionului Dorohoi s-au în
scris peste 3 000 de colectiviști.

Asociația sportivă „Străduința" a 
amenajat un patinoar pe terenul de 
volei, Numeroase asociații sportive 
din regiune au reamenajat pîrtiile 
de schi și săniuțe, au reparat și con
fecționat schiuri și săniuțe, au 
procurat garnituri de șah, haltere, 
mese pentru tenis de masă.

IEȘENE

s-a construit

tehnicienilor 
asemenea lu-

IN ASOCIAȚIILE SPORTIVE

Barajul Secul-Reșița

Populara competiție sportivă de 
masă — spartachiada tineretului — 
se bucură și în acest an de un fru
mos succes pe întreg cuprinsul re
giunii Iași. Măsurile luate din timp 
de asociațiile sportive și de consiliul 
regional de organizare a spartachia
dei asigură întrecerilor condiții bune 
de desfășurare. De la 15 noiembrie 
și pînă în prezent, în regiune au 
fost organizate întreceri la trîntă, 
șah, schi, tenis de masă, haltere —cu 
participarea a circa 30 000 de tineri 
și tinere.

Succese însemnate au fost obținu
te în raionul Huși ; toate cele 61 a- 
soeiații existente aci au organizat 
întreceri pentru spartachiadă. Prin
tre asociațiile sportive fruntașe în 
organizarea concursurilor sînt „Re
colta" din gospodăria agricolă co-

• >:■> . ’• • '

1“ din co- 
Pașcani), 

construcții

lectivă Tîrzii, (raionul Huși), „Vic
toria “»Negrești, „AvîntuF' 
muna Șirețel. (raionul 
Școala profesională de i 
Iași etc.

în prezent,. în întreaga 
desfășoară întreceri 
sporturile specifice sezonului de 
iarnă: schi, săniuș, patinaj.

regiune se 
mai ales la

Construcții moderne de baraje
Ain țara noastră

(Urmare din pag. I-a)

s-au pretat cu ușurință la rezol- 
intermediul 'mașinilor 

a scurtat timpul

ele 
varea prin 
electronice a scurtat timpul de 
lucru și a creat posibilitatea exami
nării succesive a mai multor va
riante.

Rezultatele bune obținute în pri
mii ani de exploatare a barajului 
Negovanu, în ce privește etanșeita
tea, deformația în spațiu și efortu
rile care acționează în corpul său, 
au confirmat reușita calculelor și a 
lucrării, capacitatea 
romîni de a realiza 
crări.

în anii 1961—1963
în țara noastră un alt baraj în arc 
pe rîul Cerna, mai sus de locali
tatea Teliuc, Cu o înălțime de 48 
m și o lungime la coronament de 
221 m, această lucrare acumulează 
45 milioane mc de apă, necesară 
Combinatului siderurgic Hunedoara. 
Datorită construcției acestui baraj, 
combinatul de la Hunedoara va dis
pune în permanență de 2 200 de li
tri pe secundă și va fi ferit de inun
dații.

Pe baza experienței cîștigate an
terior, proiectarea barajului Teliuc 
s-a făcut în cîteva luni. Calcule sta
tice aprofundate au arătat că chiar 
într-o vale relativ largă se poate 
înscrie un baraj în arc, în condiții 
optime de rezistență și economici-
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täte. Refolosind instalațiile de 
execuție de la Sadu, cei 55 000 mc 
de beton, necesari acestui baraj, au 
fost turnați practic într-o campanie 
de lucru.

Plenara Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn din 
31 octombrie—1 noiembrie 1960 a 
hoțărît începerea în anul 1961 a 
execuției Uzinei hidroelectrice „16 
Februarie“-Argeș. Prin marele lac 
de acumulare de care va dispune, 
de circa 500 milioane mc, această 
lucrare va asigura folosirea com
plexă a resurselor hidraulice ale 
Argeșului superior prin instalarea 
unei puteri de 220 000 kW, capabilă 
șă producă o energie de vîrf de 400 
milioane kWh pe an, prin irigarea 
în bazinul Argeșului a unei supra
fețe de 100 000 ha și asigurarea ne
voilor de apă ale orașului Bucu
rești la nivelul anului 1975.

După cum se știe, barajul amena
jării, tot de tipul în are, se constru
iește în cheile Argeșului la punctul 
Vidraru. Prin înălțimea sa, de 165 
m, el reprezintă al cincilea baraj în 
arc din Europa, respectiv al 9-lea 
din lume.

Cercetările pe teren pentru deter
minarea naturii rocii de fundație, a 
etanșeității ei și a proprietăților sa
le geotehnice au început cu mulți 
ani în urmă. Rezistența mare și per
meabilitatea redusă a stîncilor din 
dreptul barajului, determinate prin 
procedeele cele mai moderne, ca și 
forma strînsă a văii, au dus la con
cluzia că condițiile naturale sînt fa
vorabile pentru construcția unui 
baraj în arc. Din punctul de vedere 
al economicității și al siguranței, a- 
ceastă soluție este mult mai avanta
joasă decît alte variante studiate : 
asigură o mare rezistență, cere mai 
puțin beton, valorifică mai bine con
dițiile locale.

Dimensiunile barajului, de 6 m 
grosime sus la coronament, și 25 m 
jos, la bază, au fost verificate prin 
calcule statice laborioase, conduse 
după metode de tehnicitate înaltă, 
din care unele au fost elaborate de 
specialiștii noștri. Comparîndu-se re
zultatele finale obținute prin aceste 
metode s-a ajuns la valori apropia
te una de alta, ceea ce arată buna 
conducere a calculelor. Datorită for
mei sale dublu curbate în spațiu, 
după orizontală și după verticală, 
barajul nu este solicitat practic de 
tensiuni, El prezintă de asemenea o 
rezistență deosebită la cutremure.

în cursul anilor 1962—1963 com
portarea statică a barajului a fost 
verificată prin încercări pe modele, 
efectuate în' paralel la Institutul 
Ghidroproieet din Moscova și 
I.C.S.E. din București. Acește îneer-
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In aceste zile în Bucegi

cări au confirmat pe deplin calcu
lele întocmite și au furnizat, coefi
cientul global de siguranță al lucră
rii, care este foarte ridicat.

Betoandle 'care' se vor turna în ' J?» !:Lî£®c_tu^..^P_ă„.™Â 
corpul barajului vor trebui , să fie 
deosebit de rezistente și de imper
meabile. Pietrișul și nisipul necesar 
se extrag dintr-o balastieră natura
lă și sînt apoi sortate și spălate, de 
impurități într-o instalație modernă 
de tratare. Fabrica de beton de )a 
baraj, cu funcționarea automată, a- 
sigură malaxarea agregatelor cu un 
ciment special, de fabricație romi- 
nească, într-o proporție de 265 kg 
la metru cub. Cele două macarale 
funicular, instalate pe versanți dea
supra viitorului baraj, au capacita
tea de a pune în operă betonul în
tr-un ritm maxim de 2 000 mc/zi.

Pentru a se înlătura efectele con
tracției betoanelor, barajul se va 
executa din 22 de elemente verti
cale de circa 14 m lungime. Turna
rea se va face în lamele orizontale 
de 2 m înălțime, răcite prin inter
mediul unor rețele de tuburi meta
lice prin care circulă apă din Argeș 
Calculele termice efectuate au ară
tat eficacitatea aplicării acestui sis
tem modern pentru calitatea lucră
rii. Atît operațiile de răcire artifi
cială, cît și cele de injectare ale 
rosturilor se vor conduce dintr-o 
serie de galerii orizontale, special 
prevăzute, din 18 în 18 m înălțime, 
în corpul barajului. Ca și în 
barajelor Negovanu și Teliuc, 
portarea în timp a barajului 
draru va fi urmărită printr-o 
de aparate betonate în corpul 
care vor măsura temperatura 
miditatea, deformațiile și deplasă
rile în spațiu.

Deși roca de fundație este rezis
tentă și impermeabilă, proiectul 
prevede executarea unei perdele de 
etanșare prin injecții cu ciment sub 
conturul barajului, atingînd o adîn- 
cime de 80 m. Injecții de mică 
dîncime vor consolida legătura din
tre baraj 
fectua 20

cazul 
com-

Vi- 
rețea 

său, 
și u-

și teren. în total 
de kilometri de

a-

se vor e- 
f or a je.

★

cu deschideri mai largi 
mare efi-

In văi 
s-au dovedit a fi de o 
ciență economică barajele cu con» 
traforți. Acestea sînt construite în 
principiu din elemente triunghiu
lare independente, îngroșate inspre 
amonte ca niște ciuperci. Rosturile 
lor se etanșează cu tole metalice.

Prima lucrare de 
țara noastră este barajul Secul- 
Reșița, construit pe rîul Bîrzava în 
anii 1961 — 1963. Prin cele 15 mili
oane mc apă pe care îi poate acu
mula, el asigură Combinatului si

acest tip din

derurgic Reșița un debit suplimen» 
tar de 400 1/sec și. reduce apele ma
xime la o valoare de 200 mc/sec, 
punîndu-1 la adăpost de eventuali
tatea inundațiilor. Avînd o înălțime 
de 40 m, barajul este construit din 
13 elemente de cîte 10 m lățime în 
amonte și totalizează un volum de 
32 000 mc de beton. Dimensiona
rea lui, bazată pe principiul obți
nerii unei stabilități maxime prin 
folosirea' unei cantități minime de 

' calcul originale. Fiind nevoie să se 
limiteze debitul maxim la o anumită 
valoare, deversorul central a fost 
proiectat de un tip special. Forma 
finală a fost adoptată după nume
roase încercări pe modele hidrau
lice. Pentru execuția barajului Se
cul s-au folosit utilaje existente în 
țară și o tehnologie modernă. După 
prima punere sub sarcină din pri
măvara anului 1963, construcția s-a 
comportat excelent, ea șituîndu-se 
la nivelul realizărilor din alte țări.

în perioada actuală se găsește în 
curs de betonare barajul Strîmtori- 
Baia Mare, de pe rîul Firiza. De a- 
celași tip ca barajul Secul, el are 
o înălțime de 52 m și acumulează 
circa 19 milioane mc de apă. Prin 
această lucrare se vor asigura 1 5Ü0 
1/sec pentru exploatările miniere 
din aval, pentru alimentarea cu apă 
a orașului și irigarea unor suprafe
țe agricole. La piciorul barajului 
se va instala o centrală hidroelec
trică de 4 000 kW. Construit din 15 
elemente de cîte 10 m lățime fron- 
tală, barajul va avea un volum de 
56 000 mc beton. Lucrările au în
ceput în iarna anului 1961 șl se vor 
termina în primăvara anului 1964.

*
Fiecare din lucrările descrise mai 

sus reprezintă un exemplu de cer
cetare asiduă pe teren, de studii și 
calcule laborioase în birourile de 
proiectare și în laboratoare, de pri
cepere și îndemînare a proiectanți- 
lor și constructorilor.

în timp ce constructorii noștri ri
dică într-un ritm din ce în çç mai 
viu barajele de la Argeș și de la 
Strîmtori, colectivele de proiectare 
elaborează noi soluții pentru execu
ția altor baraje tot atît de impor
tante pentru economia națională. 
Printre acestea un loc de frunte îl 
ocupă marele baraj fluvial al sjșțe- 
mului hidroenergetic și de navigație 
de la Porțile de Fier, lucrare çlespre 
care s-a mai scris în presă în ul
timul timp.

Bazîndu-se pe experiența dobân
dită pînă acum, specialiștii.romîni 
nu-și yor precupeți eforturile pen
tru a realiza noile obiective la un 
nivel tehnic ridicat, aducîndu-și ast
fel contribuția la realizarea mărețelor 
obiective stabilite de partid și gu
vern în vederea creșterii potenția
lului economic al țării.

WASHINGTON 23 (Agerpres). - 
In S.U.A. a fost creată o comisie in
terministerială însărcinată cu stu
dierea efectelor reducerii cheltuieli
lor militare asupra economiei ame
ricane.

într-o declarație, președintele 
Johnson și-a exprimat convingerea 
că economia americană s-ar putea 
adapta la o eventuală reducere a 
producției de armament.

Fostul președinte Kennedy în
sărcinase încă în luna iulie pe con
silierii săi economici să studieze a- 
ceaștă chestiune.

Totodată, agenția Associated Press

Consultări politice in Turcia
Ir» cercurile pqljțice ,din' Turcia 

este larg comentata liotărîrba parti
dului „Noua Turcie“ — care a ac
ceptat să participe la guvern — de 
a pune președintelui consiliului de 
miniștri. Ismet Inönü, două condiții 
înainte de a semna acordul de coa
liție. Condițiile, la care s-a ajuns 
după îndelungi consultări, sînt : 1. 
în noul guvern, postul de vicepre
ședinte să nu mai fie atribuit parti
dului republican din care face parte 
șeful guvernului ; 2 Aplicarea și 
executarea planului de cinci ani să

Catastrofa de pe vasul grec „Laconia“
LONDRA 23 (Agerpres). — Un 

puternic incendiu a izbucnit în 
noaptea de 22 spre 23 decembrie la 
bordul pachebotului grec „Laconia" 
(20 238 tone) aflat în largul Oceanu
lui Atlantic, între coasta marocană 
și insula Madera, la 650 km sud-vest 
de Lisabona. Potrivit agenției France 
Presse, pe vas se aflau 1081 de per
soane dintre care 225 membri ai e- 
chipajului,

Imediat după izbucnirea incendiu
lui, la apelul lansat de „Laconia“, 
18 nave de diferite naționalități și 
numeroase .avigane militare s-au în
dreptat spre vașul aflat în primej
die. In ciuda pericolului ca vasul să 
sară în aer, operațiunile de salvare 
au continuat să se desfășoare în tot 
cursul zilei de luni, Potrivit unor 
date incomplete, pînă seara au fost

Zăpezi și furtuni în emisfera vestică
Agențiile de presă anunță o înrău

tățire continuă a condițiilor atmosfe
rice în emisfera vestică. în S.U.A. au 
căzut ninsori abundente, care produc 
perturbări în traficul feroviar, rutier 
și aerian. în sudul S,U A., unde de 
obicei iernile sînt blinde, bîntuie pu
ternice ninsori. Associated Press 
transmite că la Memphis nu au mai 
căzut zăpezi atît de mari din martie 
1892,

In ultimele zile, Oceanul Atlantic 
a fost bîntuit de puternice furtuni 
Cargoboțul francez „Douala". pierdut 
de două zile în largul coastelor Noii 
Scoții a eșuat pe o sțîncă suferind 
grave avarii Un vas canadian de 
coastă nu a reușit să găsească în 
viață decît 18 din cei 29 membri ai 
echipajului. 

anunță că președintele Johnson a 
trimis Senatului spre aprobare un 
proiect de lege privitor la alocarea 
sumei de 1 500 000 000 dolari „pentru 
construirea, de obiective militare în 
Statele Unite și în străinătate“. 
Suma alocată în acest scop, pe anul 
fiscal care a început la 1 iulie, este 
cu circa 425 milioane dolari mai 
mică decît cea alocată anul trecut, 
dar cu 220 milioane dolari mai mare 
decît suma aprobată inițial de 
Camera Reprezentanților și asupra 
căreia o comisie mixță a Congresu
lui a revenit ulterior.

fie încredințate unui ministru care 
să fie membru al partidului „Noua 
Turcie" și nu al partidului republi
can, ca pînă acum.

Agenția France Presse arată că 
„aceste două condiții, după cum se 
consideră în cercurile politice (din 
Ankara), au un veritabil caracter de 
ultimatum și vizează direct pe prof. 
Ttjrhan Faeyzioglu, care în ultimul 
cabinet deținea postul de vicepre
ședinte și se ocupa activ de planul 
de cinci ani".

salvate aproximativ 9Oo de persoane, 
10 persoane și-au pierdut viața și 152 
sînt dispărute.

Ultimul mesaj primit de pe va
sul „Montcalm“ semnala că la bor
dul vasului „Laconia" care continua 
să plutească în flăcări nu se mai ză
rea pici un semn de viață,

Vasul „Laconia" care aparține 
companiei de navigație grecești „Ge
neral Steam Navigation Co. of Gre
ce" a părăsit la 19 decembrie portul 
englez Southamptom. plecînd într-o 
croazieră de 11 zile în insulele Ca
nare, Maroc și Portugalia.

Recent „Laconia“ fusese reparat 
și echipat cu un sistem automat de 
prevenire a incendiilor; el era asi
gurat pentru suma de 1 610 000 lire 
sterline.

La Viena străzile sînt transfor
mate în adevărate patinoare din 
cauza poleiului. Circulația pe Du
năre este, de asemenea, perturbată 
din cauza ghețurilor aduse de apă.

în Franța, din cauza poleiului 
s-au semnalat accidente de circula
ție. Ca urmare a timpului nefavora
bil, aeroporturile din Danemarca și 
Olanda ap fost închise

Vreme rea se înregistrează și în 
Canada, pe coasta provinciilor mari
time din partea de est unde o serie 
de nave au naufragiat.

în Maroc, unde zăpada este o ra
ritate, a ninș. în unele regiuni din 
această țară continuă să cadă fără 
încetare ploi torențiale care au 
început să provoace inundații.



Pag. 4 S C I N T E I A Nr. 6116

Comunicatul comun al guvernelor 
R. P. Chineze și R.A.U.

Agravarea situației 
în Republica Dominicană

• Demisia președintelui juntei guvernamentale civile • în 
munți continuă lupte între unități de guerilă și trupe 

guvernamentale
SANTO DOMINGO 23 (Agerpres). 

•— La Santo Domingo s-a anunțat că 
președintele juntei guvernamentale 
civile a Republicii Dominicane, E- 
milio de los Santos, a demisionat 
duminică din postul său. Nu a fost 
furnizată nici o precizare cu privire 
la cauzele demisiei. După cum trans
mite agenția Associated Press, mi
nistrul de externe al Republicii Do
minicane, Donald Reid Cabral, a 
fost numit membru al juntei civile 
în locul fostului președinte.

Potrivit relatărilor agențiilor oc
cidentale de presă, în regiunea mun
toasă a țării Cibao continuă lupte 
între unități de guerilă și trupe gu
vernamentale dominicane. Ziarele 
din Santo Domingo au anunțat că 
în urma acestor lupte, la sfîrșitul 

Noi incident 
Activitatea diplomatică de la

NICOSIA 23 (Agerpres). — La Ni
cosia au continuat în tot cursul zi
lei de luni incidentele între ciprio- 
ții de origine greacă și cei de ori
gine turcă. Cu toate apelurile repe
tate lansate duminică de președin
tele Makarios și vicepreședintele 
Kuciuk care au chemat la restabili
rea ordinii și păstrarea calmului, la 
Nicosia ciocnirile au continuat.

Agenția Associated Press anunță 
că în cadrul ciocnirilor de duminică 
și luni și-au pierdut viața alte, trei 
persoane, înregistrîndu-se, de ase
menea, numeroși răniți. Potrivit a- 
genției U.P.I., cinci ciprioți de ori
gine turcă și patru ciprioți de ori
gine greacă au fost răniți. Agenția 
Reuter apreciază că numărul victi
melor este cu mult mai mare.

în fața agravării situației, au a- 
vut loc consultări între președintele 
Ciprului, Makarios, și vicepreședin
tele de origine turcă, Kuciuk, în 
scopul .găsirii unei soluții menite a 
pune capăt incidentelor. După cum 
relatează agenția Associated Press; 
întrevederea care a avut loc luni la 
sediul poliției din Nicosia a fost în
treruptă de schimburi de focuri din
tre poliție și populația de origine 
turcă.

Deocamdată, după cum a declarat 
un purtător de cuvînt al poliției, si
tuația la Nicosia este confuză. Pe 
străzi și-au făcut apariția primele 
patrule britanice.

In legătură cu evenimentele din 
Cipru se relatează că Sophocles Ve- 
nizelos, vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri și ministru al afacerilor 
externe al Greciei, a trimis o tele
gramă președintelui Makarios în 
care îi cere să folosească întreaga 
sa influență și autoritate pentru a 
pune capăt vărsărilor de sînge. Ve- 
nizelos și-a exprimat convingerea că 
problema modificării constituției, 
propusă de președintele Makarios și 
care se pare că a dus la actualele 
incidente, va putea fi soluționată.

In același timp la Ankara, unde e- 
venimentele din Cipru au provocat 
neliniște, s-a înregistrat în cursul 
zilei de luni o vie activitate diplo-, 
matică. Ministrul de externe al Tur
ciei, Feridun Cemal Erkin, a avut 
întrevederi cu ambasadorii Angliei, 
Greciei și S.U.A. la Ankara, „într-un 
efort de a pune capăt violențelor din

Precizările 
lui Norodom Sianuk

PNOM PENH 23 (Agerpres). — In
tr-o nouă declarație făcută repre
zentantului agenției France Presse, 
prințul Norodom Sianuk a declarat 
că nu a intenționat niciodată -să-i 
umilească pe americani, așa cum se 
spune în articolul publicat de ziarul 
„New York Times“. Prințul Noro
dom Sianuk a arătat că, de fapt, Sta
tele Unite încearcă „să schimbe ro
lurile“, reamintind în acest sens o- 
fensele aduse diplomaților și arti
colele nefavorabile din presa ameri
cană la adresa Cambodgiei. Guver
nul cambodgian, a subliniat prințul, 
„a combătut politica americană pen
tru că ea constituia un obstacol în 
calea libertății noastre“. Aceasta, a 
adăugat el, nu este un motiv să fim 
calificați „sateliții vreunui lagăr“. 
Dacă Statele Unite sînt așa de în
grijorate în legătură cu politica 
noastră, a subliniat prințul Norodom 
Sianuk, este de neînțeles de ce nu 
acceptă cererea noastră cu privire la 
garantarea neutralității controlate a 
Cambodgiei.

săptămînii trecute, au fost uciși 16 
partizani în rîndurile cărora se află 
și Manuel Tavares Justo, președin
tele partidului de opoziție „Mișca
rea 14 Iunie“. Ziarele nu au indicat 
pierderile trupelor guvernamentale.

După cum se știe, situația actuală 
din Republica Dominicană este ur
marea loviturii militare de stat din 
luna septembrie a acestui an, care 
s-a încheiat cu răsturnarea de la 
putere a președintelui constituțional, 
Juan Bosch. în semn de protest față 
de instaurarea unei junte anticonsti
tuționale, elemente aparținînd par
tidelor politice de opoziție s-au re
fugiat în munți de unde desfășoară 
acțiuni armate împotriva trupelor 
guvernamentale.

e în Cipru
Atena, Ankara șt Londra

Cipru“ (U.P.I.). Ministrul de externe 
turc a informat pe cei trei ambasa
dori că dacă incidentele din Cipru 
nu vor înceta, guvernul turc va cere 
convocarea unei conferințe a celor 
trei guverne semnatare ale statutu
lui privitor la independența Cipru
lui, care să ia în dezbatere situația 
creată.

Agenția Reuter relatează că re
prezentanții guvernului britanic ur
măresc îndeaproape evoluția situa
ției din Cipru. R. A. Butler, minis
trul de externe al Angliei, a avut o 
întrevedere cu Kyprianou, ministrul 
de externe- al Ciprului. El a avut, de 
asemenea, convorbiri urgente cu du
cele de Devonshire, ministrul de stat 
pentru problemele Commonwealthu- 
lui, și cu Arthur Clark, înaltul co
misar britanic în Cipru, care a so
sit la Londra.

la dallas1 Cererea de eliberare
___________________ I

a lui Jack Ruby a fost respinsă
DALLAS 23 (Agerpres). — Jack 

Ruby, ucigașul lui Lee Harvey Os
wald, presupusul asasin al președin
telui Kennedy, a compărut luni dimi
neața în fața unui judecător din 
Dallas în legătură cu cererea înain
tată de avocații săi de a fi eliberat 
pe cauțiune.

Avocații au pledat pentru elibera
rea pe cauțiune a clientului lor, in- 
vocînd drept argument faptul că el 
l-a ucis pe Oswald într-un moment 
de „inconștiență“. In acest sens, avo
cații au adus doi specialiști psihiatri 
din New York, care l-au examinat pe 
Ruby duminică, fără însă a comu
nica concluziile lor.

Procurorul s-a opus eliberării pe 
cauțiune a lui Ruby, subliniind fap
tul că prezența sa în închisoare este 
necesară pentru pregătirea în bune 
condiții a procesului, care urmează 
să înceapă la 3 februarie.

Judecătorul a respins acțiunea și 
a refuzat eliberarea pe cauțiune a 
ucigașului lui Oswald.

Ruby s-a prezentat în sala de șe
dințe a tribunalului „foarte bine 
dispus“, după cum relatează martorii 
oculari. El a glumit cu avocații, a

La 12 decembrie, la Nairobi au a- 
vut loc festivitățile consacrate pro
clamării independenței Kenyei.

Sub titlul „O lungă evoluție poli
tică“, Alain Jacob face în ziarul 
francez „LE MONDE" un succint is
toric al obținerii independenței de 
către Kenya, relevînd totodată cîte- 
va din problemele care stau în fața 
tînărului stat african :

„La începutul acestui secol în
cepe perioada de colonizare propriu 
zisă a Kenyei care se va prelungi 
pînă după cel de-al doilea război 
mondial. Decretată ca „țară a omu
lui alb“, în Kenya sosesc imigranți 
veniți din insulele britanice, cărora 
Londra le distribuie în 1923 aproxi
mativ 12 000 de kilometri pătrați din 
pămînturile cele mai bune, nu în 
proprietate, ci în arendă pentru un 
termen de „999 de ani“. Acestea for
mează faimosul podiș „white high
lands“, care are o climă temperată 
de înălțime... In 1927 un european a

Sesiunea de la Bruxelles a Pieței comune 
și-a încheiat lucrările

BRUXELLES 23 (Agerpres). — 
Luni s-au încheiat la Bruxelles lu
crările sesiunii Pieței comune (C.E.E.) 
la care au participat miniștrii aface
rilor externe, ai agriculturii și de fi
nanțe din țările membre ale C.E.E. 
Această sesiune a fost convocată în 
scopul soluționării problemelor lega
te de stabilirea unei politici agrare 
comune a celor „șase“ precum și 
pentru stabilirea unei poziții unitare 
a țărilor membre ale C.E.E. la viitoa
rele tratative tarifare cu S.U.A. din 
cadrul G.A.T.T. Discuțiile care au în
ceput încă de la 9 decembrie, au con
tinuat cu diverse întreruperi pînă 
acum, constituind cel mai lung și di
ficil efort depus de cei „șase“ pentru 
găsirea unor soluții la problemele în 
suspensie.

Ultima zi a tratativelor a fost mar
cată, ca și cele precedente, de o mare 
tensiune, desfășurîndu-se sub ame
nințarea cu retragerea din Piața co
mună a Franței în cazul cînd, pînă 
la 31 decembrie, cei „șase“ nu vor 
conveni asupra politicii agrare a 

- C.E.E.
La sfîrșitul ședinței de luni repre-

Producția de oțel a „celor șase'' 
în scădere

LUXEMBURG 23 (Agerpres). — 
După cum relatează agenția United 
Press International, înalta Autori
tate a Comunității Europene a Căr
bunelui și Oțelului (C.E.C.O.), orga
nism care grupează cele șase țări 
membre ale Pieței comune, a dat 
publicității, la Luxemburg, o serie 
de cifre referitoare la producția de 
oțel a C.E.C.O. pe anul acesta.

în raportul său, înalta Autoritate 
a C.E.C.O. arată că producția de 
oțel din luna noiembrie a țărilor 
membre C.E.C.O. a scăzut cu 
900 000 tone în raport cu luna pre
cedentă și cu 1,3 milioane tone în 

strîns mîinile mai multor prieteni, 
a zîmbit asistenței. ,

încă înainte de începerea audieri
lor, asupra unei dansatoare din ca
baretul lui Ruby, citată ca martoră 
a apărării, a fost găsit, bine ascuns, 
un revolver. Se reamintește că pu
țin după arestarea lui Ruby, această, 
dansatoare declarase că patronul ei 
îi trimisese o sumă de bani pentru 
a o ajuta să-și plătească locuința. 
Potrivit unuia din avocații lui Ruby, 
acesta a expediat suma de bani te
legrafic în acea duminică cînd „din 
întîmplare“ a pătruns în sediul po
liției și l-a ucis pe Oswald. Dansa
toarea a fost arestată pentru port 
ilegal de armă, permițîndu-i-se însă 
să depună ca martoră.

Scopul manevrei întreprinse de a- 
vocații lui Ruby, pentru a obține 
eliberarea lui pe cauțiune, consideră 
agenția France Presse, este foarte 
obscur. Toată lumea era de acord că 
acest lucru nu ar fi fost posibil. 
Chiar exemplul uciderii lui Oswald 
în localul poliției trebuia să pună 
în gardă împotriva oricărei impru
dențe într-o afacere atît de impor
tantă. După cît se pare, continuă 
agenția, apărarea a încercat de fapt 
să sondeze intențiile procurorului.

fost însărcinat să reprezinte intere
sele africane în consiliul legislativ. 
De-abia în 1944, în acest consiliu in
tră primul african. în 1952 consiliul 
are 54 de membri, dintre care 28 sînt 
„neoficiali“, adică sînt fie aleși, fie 
numiți din listele prezentate de cor
purile electorale : 14 europeni, 6 a- 
fricani, 6 asiatici și 2 arabi.

în aceste împrejurări, în vara a

Răsfoind presa străină

nului 1952 a izbucnit revolta mau- 
mau. Este proclamată starea de ase
diu în luna octombrie și aceasta nu 
va fi ridicată decît cu 7 ani mai tîr- 
ziu, la 12 ianuarie 1960. Astăzi se a- 
rată că partizanii au avut peste 
10 500 de morți în luptă, iar 60 000 
de persoane au fost luate ca prizo
nieri și internate în lagăre. O altă 
parte a populației a fost transferată

Jomo Kenyat
ta, primul mi
nistru al Kenyei, 
înmînează acte 
prin care se a- 
cordă africanilor 
dreptul de a se 
stabili pe pămîn- 
turi care au a- 
parținut coloniș
tilor albi. în 
decurs de 4 
ani, urmează ca 
150 000 de fa
milii africane să 
primească pă- 
mînturi însu- 
mînd circa 1 mi
lion de acri. 

zentanții Pieței comune au ajuns în 
cele din urmă la un acord asupra 
politicii celor „șase“ în domeniul 
produselor agrare pe baza unei so
luții de compromis propusă de pre
ședintele Pieței comune, Hallstein. 
Planul acestuia prevede adoptarea 
regulamentelor comune pentru cei 
„șase“ la produsele din carne și lap
te, precum și la orez, cît și stabili
rea poziției țărilor Pieței comune în 
ce privește tratativele tarifare asu
pra produselor agrare din cadrul 
„rundei Kennedy“. Cealaltă proble
mă privind tratativele tarifare asu
pra produselor industriale a fost so
luționată mai ușor, în această direc
ție cei „șase“ fiind de acord asupra 
ceea ce se numește în mod curent 
chestiunea disparităților tarifare din
tre țările Europei occidentale și 
S.U.A., apreciată în țările vest-euro- 
pene ca fiind în favoarea Statelor 
Unite.

Comentînd încheierea acordului 
între cei „șase“, agenția France 
Presse subliniază că „nașterea Pieței 
comune agrare a fost lentă, penibilă 
și dureroasă“.

raport cu producția lunii noiembrie 
1962. Pe de altă parte, în raport se 
menționează că producția de oțel a 
C.E.C.O. în primele 11 luni ale a- 
nului curent a scăzut cu 11,5 mi
lioane tone în raport cu perioada 
corespunzătoare a anului trecut.

Totodată, raportul subliniază con
tinua creștere a stocurilor de căr
bune ale C.E.C.O. Numai în luna 
noiembrie stocurile de cărbune au 
crescut cu 100 000 tone față de luna 
octombrie.

Memorandum britanic
Sub titlul „Marea Britanie se o- 

pune creșterii taxelor vamale la 
oțel“, ziarul francez „Le Mondé“ pu
blică o știre în care arată că guver
nul britanic a adresat un memo
randum înaltei Autorități a Comu
nității Europene a Cărbunelui și O- 
țelului (C.E.C.O.), precum și separat 
celor șase țări ale Pieței comune, 
în memorandum se exprimă împo
trivirea față de hotărîrea C.E.C.O. 
de a majora tarifele vamale de la 
5—6 la sută la 9 la sută la produ
sele de oțel importate de cei șase.

„O astfel de majorare — mențio
nează memorandumul — ar putea 
avea consecințe nedorite în ajunul 
„tratativelor Kennedy“ referitoare la 
reducerea reciprocă a taxelor va
male între S.U.A. și țările Pieței 
comune“.

După o îndelungată absență

Robeson s-a remtors 
in S. U. A.

Renumitul cîntăreț negru Paul 
Robeson a sosit duminică, împre
ună cu soția sa, la New York, ve
nind cu avionul de la Londra. Ro
beson, care fusese plecat din S.U.A. 
din 1958, a fost întîmpinat pe aero
port de zeci de prieteni și cunos- 
cuți, precum și de numeroși ziariști 
și fotoreporteri.

în sate de „regrupare" și pusă sub 
supraveghere.

Numeroase documente oficiale ca
ută să afirme astăzi că revolta mau- 
mau a încetinit evoluția constituțio
nală a Kenyei. Trebuie subliniat însă 
— menționează autorul — că .aceasta 
a contribuit serios, la fel ca și evo
luția politică a restului continentului 
african, la modificarea orientării 
sus-amintite.

în 1957 africanii aleg pentru pri
ma dată reprezentanții lor — în nu
măr ^de 8 — în consiliul legislativ. 
După aceea, progresele lor se accele
rează și sînt confirmate prin consti
tuțiile din 1958 și din 1961, aceasta 
din urmă fiind elaborată în cursul 
unei conferințe constituționale (iar 
nu acordată) și proclamată imediat 
după alegerile generale.

După alegerile din februarie 1961 
apare în trăsături mari viitorul stat 
independent Kenya. Jomo Kenyatta, 
închis în urma revoltei mau-mau, 
se bucură de cel mai larg sprijin 
popular împreună cu partidul său 
K.A.N.U. (Uniunea națională a afri
canilor din Kenya) care obține 
cel mai mare număr de locuri. 
K.A.N.U. refuză să participe la 
guvern cît timp Kenyatta nu 
este eliberat. Partidul K.A.D.U. (U- 
niunea democrată a africanilor din 
Kenya) acceptă în schimb să colabo
reze cu administrația britanică. în
tre aceste două mari partide, diver
gențele și opozițiile continuă și se 
accentuează neîncetat, făcînd practic 
imposibil orice acord real.

în luna mai 1963 au loc alegeri 
generale în care Kenyatta, eliberat 
cu doi ani mai înainte, iese marele 
învingător și devine prim-ministru. 
O nouă conferință reunită la Londra 
în luna septembrie trece prin mo
mente agitate, dar ajunge de fapt să 
dea în mare parte satisfacție parti
zanilor lui Kenyatta. Conducătorii 
partidului K.A.D.U. nu și-au înfăp
tuit amenințările cu secesiunea (de

Sâptâmîna culturii 
romînești în Uruguay

MONTEVIDEO 23 (Agerpres). 
— Săptămîna culturii romînești, 
organizată de Facultatea de uma
nistică și științe 
din Montevideo, s-a încheiat 
20 decembrie 
profesorului 
tancourt Diaz despre cercetările 
de istorie și arheologie în R. P. 
Romînă. Conferința a fost urmată 
de filmul documentar romînesc 
„Letopisețul de piatră".

Manifestările din cadrul Săptă
mînii culturii romînești, prezida
te de decanul facultății, profesor 
dr. Rodolfo Talice, printre care 
se numără conferința poetului 
Felipe Novoa despre literatura 
romînă, expoziția cărții artistice 
și științifice romînești, expune
rile despre arhitectura româneas
că veche etc. s-au bucurat de suc
ces și au avut ecou larg.

a universității 
la 

cu o conferință a 
universitar Be-

Lansarea traulerului 
// Gala£iz/ la O saka
TOKIO 23 (Agerpres). — La 

șantierul Sacurajima din Osaka 
a avut loc la 19 decembrie cere
monia de lansare a traulerului 
„Galați”. Au asistat ministrul 
R.P. Romîne la Tokio, Ion Obra- 
dovici, președintele Concernului 
Hitachi Zosen, Matsubara, și un 
delegat al Ministerului de Trans
porturi Japonez.

Traulerul „Galați“ al doilea vas 
de pescuit construit la acest șan
tier pentru R.P. Romînă are un 
tonaj de 3 800 tone și este echi
pat cu instalații complete de pes
cuit, prelucrare și refrigerare a 
peștelui.

Congresul S. II. A. și-a prelungit sesiunea
WASHINGTON 23 (Agerpres). — 

Congresul S.U.A., care urma să in
tre în vacanță de sfîrșit de an sîm- 
bătă seara, și-a prelungit lucrările 
„sine die“ pentru a putea realiza un 
acord care să permită adoptarea 
hotărîrii cu .privire la garantarea 
creditării acordurilor comerciale ale 
S.U.A. cu țările socialiste. Totodată, 
un purtător de cuvînt al Casei Albe 
a anunțat că președintele Johnson 
și-a amînat plecarea la reședința sa 
particulară din Texas în același 
scop. Observatorii politici, relevă a- 
genția Reuter, au arătat că se aș
teaptă ca președintele să facă uz în 
cea mai mare măsură de considera
bila sa influență personală în Con
gres pentru a determina adoptarea 
hotărîrii respective. Președintele a 
insistat, după cum se știe, pentru a- 
cordarea unor garanții în vederea 
creditării comerțului cu țările so
cialiste, subliniind că schimburile 
comerciale cu aceste țări corespund 
intereselor naționale ale Statelor 
Unite și aduc foloase țării.

în problema acestor garanții con
tinuă să se mențină divergențe în
tre Camera Reprezentanților și Se
natul S.U.A. Senatul a aprobat a- 
cordarea garanțiilor menționate, în 
timp ce majoritatea Camerei Re
prezentanților s-a pronunțat împo
trivă.

Duminică la Capitoliu (sediul 
Congresului S.U.A.) și la Casa Albă 
s-a desfășurat o vie activitate de 
culise. Conducerea majorității de- 

scindare a țării pe baze tribale, po
trivit pozițiilor pe care le de
ținea ' fiecare partid — n.r.) pe 
care le lansaseră în timpul ultime
lor tratative și mai mulți dintre a- 
cești conducători — dar nu și liderul 
lor Ngala —, vorbesc astăzi de co
laborare cu Kenyatta sau încearcă 
să părăsească cu totul partidul lor al 
cărui viitor pare din ce în ce mai 
limitat. Este semnificativ în această 
privință exemplul dat de o grupare 
mai mică, partidul poporului african, 
al cărui lider, Paul Ngei, s-a alătu
rat majorității încă din luna sep
tembrie“.

în continuarea articolului, autorul 
arată care sînt relațiile dintre noul 
guvern african și europenii din. Ke
nya.

„In guvernul lui Kenyatta, postul 
esențial de ministru al agriculturii 
este ocupat de un european, Bruce 
McKenzie. în acest minister sînt și 
vor continua să fie dezbătute redis
tribuirile de pămînturi și proiectele 
de reformă agrară...

Ca orice tînără națiune care și-a 
cucerit de curînd independența, Ke
nya trebuie să facă față unor pro
bleme presante de ordin economic. 
Toate problemele cu privire la agri
cultură, la reforma agrară, la satis
facțiile care trebuie date setei de 
pămînt a țăranilor, influențează di
rect atmosfera politică. Pînă în pre
zent lor li s-a dat atenția cea mai 
mare. Dar mai există și alte proble
me : șomajul, diversificarea culturi
lor, locuințele, dezvoltarea industria
lă etc. care cer de asemenea aten
ție“.

„Problemele pe care trebuie să le 
rezolve Kenya — subliniază ziarul 
„Le Monde“ într-un editorial — in
teresează și multe alte țări. Soluțiile 
ce vor fi adoptate aci vor con
stitui o jurisprudență africană 
de natură să influențeze direct 
situația și evoluția politică din mai 
multe teritorii. Reușita ei ar micșo
ra temerile pe care le resimt — din
colo de întăriturile „Africii albe“ 
(este vorba de Republica Sud-Africa- 
nă și Rhodesia de sud — n.r.), ulti
mii deținători ai unei dominații eu
ropene pe un continent care-și do- 
bîndește independența“,

CAIRO 23 (Agerpres). — Agenția 
China Nouă a transmis comunicatul 
comun al guvernelor R. P. Chineze 
și Republicii Arabe Unite în legă
tură cu vizita premierului Ciu En- 
lai.

Cele două părți și-au reafirmat 
sprijinul hotărît față de popoarele 
asiatice și africane în lupta lor justă 
împotriva imperialismului și colo
nialismului vechi și nou, și pentru 
cucerirea și apărarea independenței 
naționale.

Cele două guverne și-au reafir
mat hotărîrea de „a continua efor
turile lor neobosite pentru destin
derea încordării internaționale și 
pentru apărarea păcii în lume“, de 
a se strădui, „împreună cu toate ce
lelalte țări și popoare, pentru reali
zarea dezarmării generale și pentru 
interzicerea totală și distrugerea in
tegrală a armelor nucleare“, spri
jină „înființarea, în toate părțile 
lumii, a unor zone denuclearizate și 
susțin eforturile depuse pentru în
făptuirea acestui obiectiv“. Ele vor 
activa și în viitor pentru apărarea 
spiritului conferinței de la Bandung.

„Cele două părți — se spune în 
comunicat — au examinat detaliat 
aspectele problemei frontierei chi- 
no-indiene. In aceasta ele au fost 
însuflețite de încrederea și speranța 
în posibilitatea realizării unei re

Festivitățile de
CAIRO 23 (Agerpres). — In Re

publica Arabă Unită s-a sărbătorit 
la 23 decembrie Ziua victoriei, mar- 
cînd cea de-a 7-a aniversare a eva
cuării regiunii Canalului de Suez de 
către trupele britanice și franceze, 
după agresiunea comisă de acestea 
împreună cu trupele izraeliene îm
potriva Egiptului. Cu acest prilej 
au avut loc la Port Said festivi-

mocrate din Camera Reprezentanți
lor a depus eforturi susținute spre 
a. determina pe democrații, care 
și-au alăturat voturile republicani
lor împotriva garanțiilor pentru cre
ditarea comerțului cu țările socia
liste, să revină asupra votului lor. 
Liderul majorității din Camera Re
prezentanților, Carl Albert, a decla
rat că sesiunea Congresului nu va 
fi suspendată pînă ce nu va fi a- 
doptată o hotărîre în problema a- 
flată în dezbatere. Astfel, actuala 
sesiune parlamentară, care este de 
pe acum una din cele mai lungi din 
ultimele decenii, se va prelungi. și 
mai mult.

RIO DE JANEIRO. Grupul parla
mentar al partidului laburist din Bra
zilia a ținut o reuniune la care și-a 
exprimat sprijinul acordat politicii 
duse de președintele Joao Goulart și 
pentru proiectul de lege privind im
punerea fiscală asupra profiturilor 
companiilor străine care operează în 
Brazilia.

PARIS. In librăriile franceze a 
apărut zilele a- 
cestea un volum 
de povestiri ale 
scriitorului cla
sic romîn Ion 
Creangă. Volu
mul este tradus 
de Denise Bas- 
devant și ilus
trat de Tosef 
Wilkon,

La Frankfurt, unde se judecă procesul SS-iștilor de 
Ia Auschwitz, pe banca acuzaților se află și nazistul 
Wilhelm Boger (în stînga) care s-a lăudat cu rolul de 
călău avut în lagăr.

de

acest teritoriu care

KUALA LUM
PUR. Ziarul en
glez „The Sun
day Telegraph“ 
anunță că în 
curînd Australia 
va trimite trupe 
în Bomeo
nord, pentru a 
participa, alături 
de trupele ma- 
layeze, la înă
bușirea acțiuni
lor patrioților din 
se opun Federației Malayeze.

DACCA. Ministrul de externe al 
Pakistanului, Z. Bhutto, a declarat că 
hotărîrea S.U.A. cu privire la dislo
carea în apele Oceanului Indian a 
unor nave ale Flotei a 7-a americane 
din Extremul Orient „afectează în 
mod evident Pakistanul și că guver
nul său ia în considerație toate aspec
tele pe care le implică actuala hotă
rîre a Washingtonului“.

HANOI. Misiunea de legătură a 
Comandamentului Suprem al Armatei 
Populare Vietnameze a adresat Co
misiei internaționale pentru suprave
ghere și control în Vietnam o scri
soare în care atrage atenția asupra 
pregătirilor pe care le desfășoară în 
prezent autoritățile sud-vietnameze în 
vederea unor operațiuni militare în 
delta rîului Mekong, mai ales 
provinciile Tan-an și Scialon.

WASHINGTON. Departamentul de 
stat a dat publicității o declarație în 
care avertizează că studenții ameri
cani care intenționează să viziteze 
Cuba se vor expune urmăririlor judi

ciare.
BAGDAD. Potrivit agenției France 

Presse toți membrii fostei „gărzi na- 

in

glementări pașnice și au subliniat 
hotărîrea lor de a sprijini eforturile 
pașnice, inițiate la conferința de la 
Colombo, care au ca obiectiv des
tinderea încordării în relațiile din
tre cele două mari țări și înlesnirea 
unei reglementări pașnice prin tra
tative directe“.
■ Guvernul chinez sprijină popoare
le din țările arabe în lupta pentru 
dobîndirea și apărarea independen
ței' naționale, în promovarea unei 
politici de pace, neutralitate și ne
aliniere, subliniind, totodată, că su
veranitatea țărilor arabe trebuie 
respectată de toate celelalte puteri 
și că trebuie combătut amestecul, 
de oriunde ar proveni el. Republica 
Arabă Unită sprijină restabilirea 
drepturilor legitime ale R. P. Chi
neze la O.N.U. și drepturile poporu
lui și guvernului R. P. Chineze asu
pra Taivanului.

Comunicatul consemnează hotă
rîrea R. P. Chineze și R.A.U. de a 
adopta măsuri pentru lărgirea con
tinuă a cooperării economice și cul
turale.

In numele președintelui R. P. 
Chineze, Liu Șao-ți, și al său perso
nal, premierul Ciu En-lai l-a invi
tat pe președintele Nasser să facă o 
vizită în R. P. Chineză, atunci cînd 
îi va conveni, invitație care a fost 
acceptată de Gamal Abdel Nasser.

la Port Said
tați la care au luat parte președin
tele Nasser șl alte personalități din 
R.A.U.

In cadrul unui mare miting a luat 
cuvîntul președintele Nasser.

Declarația ministrului 
de externe etiopian
ADDIS ABEBA 23 (Agerpres). — 

M. Imru. ministrul afacerilor ex
terne al Etiopiei, a făcut la Addis 
Abeba o declarație în care, referin- 
du-se la problemele africane, a su
bliniat că „Africa trebuie să țină 
seama de realitățile politice și să 
meargă pe drumul spre unificare“. 
După încheierea erei coloniale, a 
spus Imru, statele africane trebuie 
să învețe să se cunoască mai bine. 
Organizația unității africane, creată 
la Addis Abeba, a relevat el, cores
punde perfect acestei necesități. El 
apreciază ca deosebit de utilă or
ganizarea unor întîlniri anuale ale 
șefilor de stat africani, și a .unor în
tîlniri semestriale — ale miniștrilor 
de externe, — care ar permite sta
telor africane să se consulte în pro
blemele de interes comun.

ționale“ irakiene au fost invitați să 
semneze declarații individuale din 
care să reiasă că au predat poliției 
armele și echipamentul militar.

Ministrul irakian al informațiilor, 
Farhan, a anunțat că textul Constitu
ției provizorii a Irakului, precum și 
cel referitor la crearea unui consiliu 
consultativ au fost definitivate, ur- 
mînd să fie date publicității.

BONN. In R. F. Germană a fost 
arestat Fritz Schmidt, fostul coman
dant al Gestapou-lui din Hambùrg, 
care timp de 18 ani s-a ascuns sub 
un nume fals. Schmidt poartă răs
punderea pentru asasinarea în masă 
a deținuților în lagăre de concentrare.

VLADIVOSTOK. La 23 decembrie 
nava sovietică „Birokan“ a plecat din 
„Zolotoi Rog“ în cea de-a 20-a expe
diție științifică, Ea va fi urmată în 
Oceanul Pacific de baleniera cu trac
țiune Diesel electrică „Vajnîi“.

NEW YORK. La baza aeriană a- 
mericană de la Vandenberg a fost 
lansat un satelit secret despre care se 
crede că este de tipul folosit pentru 
capsulele recuperate în Pacific.

COTONOU. Christophe Soglo, șeful 
guvernului provizoriu al Republicii 
Dahomey, a adresat mesaje tuturor 
statelor membre ale Organizației Uni
tății Africane în legătură cu înrăută
țirea relațiilor dintre Republica Da
homey și Niger. Guvernul nigerian, se 
subliniază în mesaje, a hotărît să 
expulzeze din „motive de securitate 
internă“ 16 000 de cetățeni dahome- 
yeni. Ca urmare a acestei acțiuni, 
unitățile armate dislocate de-a lungul 
frontierei cu Niger au fost puse în 

stare de alarmă pentru „a acorda aju
tor cetățenilor dahomeyeni să se îna
poieze în patrie“.
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