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""MOTOrgan al Comitetului Central al P.M.R

Anul XXXIII Nr. 6117 B Miercuri 25 decembrie 1963

In zilele de 23—24 decembrie 1963 a 
avut loc plenara lărgită a Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc Romîn.

La plenară au luat parte membrii și 
membrii supleanți ai Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn, mem
brii guvernului și șefii unor instituții cen
trale de stat, primii secretari ai comitetelor 
regionale P.M.R., șefii secțiilor C.C. al 
P.M.R., președinții comitetelor executive 
ale sfaturilor populare regionale, conducă
tori ai unor organizații de masă, redactori 
șefi ai ziarelor centrale și alte cadre de 
partid și de stat.

Tovarășul Ion Gheorghe Maurer, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., 
președinte al Consiliului de Miniștri, a 
prezentat proiectul Planului de dezvoltare 
a economiei naționale și proiectul Bugetu
lui de Stat pe anul 1964, ce urmează să

fie supuse dezbaterii Sesiunii Marii Adu
nări Naționale.

La discuții au luat parte numeroși vor
bitori care și-au exprimat acordul cu pro
iectele prezentate și au făcut propuneri 
privind măsurile de realizare a planului 
de stat pe anul 1964.

Plenara C.C. al P.M.R. constată că pre
vederile planului de stat pe anul 1963 se 
realizează cu succes ; sarcinile prevăzute 
în proiectul planului de stat pe anul 1964 
sînt în deplină concordanță cu posibilită
țile reale ale țării noastre, creînd premise 
favorabile pentru realizarea Directivelor 
Congresului al IlI-lea al Partidului Mun
citoresc Romîn cu privire la planul șesenal.

Plenara a aprobat în unanimitate preve
derile proiectului Planului și al Bugetului 
de Stat pe anul 1964, precum și măsurile 
care să asigure realizarea acestora.

în plina dezvoltare
DEVA (coresp. „Scînteii"). — Eco

nomia regiunii Hunedoara cunoaște 
un ritm rapid de dezvoltare. în cei 
4 ani ai șesenalului volumul inves
tițiilor în economia regiunii atinge 
cifra de aproape 9 miliarde lei. Vo
lumul investițiilor din acest an este 
aproape dublu față de 1959. S-au 
construit numeroase obiective indus
triale de mare însemnătate pentru 
economia națională printre care : 
furnalul de 1000 metri cubi, fabrica

X

îngrijirea semănăturilor de toamnă

Indusiria 
chimică organică
• Noi capacități de producție

• 30 de produse noi

• 20 de milioane Iei economii 
peste pian

Colectivele fabricilor și uzinelor 
din industria chimică organică din 
cadrul Ministerului Industriei Pe
trolului și Chimiei au obținut în 
acest an rezultate însemnate. La 
20 decembrie, acest sector și-a rea
lizat planul anual la producția 
globală.

Noi capacități de producție au 
fost puse în funcțiune la fabricile 
„Colorom“-Codlea, „Chimica“ și 
„Solventul“ din Timișoara. Gama 
sortimentelor a fost îmbogățită cu 
peste 30 de produse noi, printre 
care coloranți rezistenți la lumină, 
pigmenți, lacuri poliesterice pen
tru mobilă, anvelope și altele. Eco
nomiile realizate peste plan în 11 
luni din acest an, prin reducerea 
prețului de cost, se ridică la circa 
20 de milioane lei.

Sectorul de extracție a țițeiului
în ziua de 19 decembrie, sectorul 

de extracție a țițeiului din cadrul Mi
nisterului Industriei Petrolului și Chi
miei a realizat planul producției glo
bale pe anul în curs. La obținerea a- 
cestui succes a contribuit în mare mă- -rii metodei de fisurare hidraulică și a 
sură aplicarea pe scară mai largă a 
metodelor modeme de extracție a ți
țeiului. In cursul acestui an s-a ex
tins metoda de injecție cu apă și gaze

în zăcămînt la toate trusturile de ex
tracție, obținîndu-se o producție ri
dicată de țiței de pe zăcămintele res
pective. Sporuri de producție impor
tante s-au realizat și datorită aplică-

tratamentelor cu substanțe tensioacti- 
ve. în nouă luni din acest an s-au 
efectuat peste 2 000 de astfel de ope
rațiuni.

55 de unități economice 
Galati . : ftdin regiunea

\
• 4f,5 milioane 
lei economii la 
Laminorul 

tablă

(coresp.
— In

GALAȚI 
„Scînteii“). 
cursul zilei de ieri noi 
colective din regiunea 
Galați au anunțat în
deplinirea planului de 
producție pe acest an. 
Printre acestea se nu
mără colectivele de la 
Combinatul de celulo
ză și hîrtie, Lamino
rul de tablă-Galați, 
IPROFIL-Gugești, Fa
brica „Dunăreană" și 
altele. Unitățile in
dustriale din orașul 
Brăila au raportat în
deplinirea pe ansam-

de

9 100 000 m p 
de furnir 

peste plan 
la IPROFIL- 

Gugești

le 
anul

blu a sarcinilor ce 
reveneau pe 
1963. Pînă în prezent, 
55 de întreprinderi in
dustriale din regiunea 
Galați și-au îndepliriit 
sarcinile de plan pe a-

cest an. Muncitorii de 
la Laminorul de tablă 
au realizat în 11 luni 
economii la prețul de 
cost în valoare de 4,5 
milioane lei și au 
sporit productivitatea 
muncii cu 2,1 la sută 
față de sarcina plani
ficată. Realizări deo
sebite au obținut și 
muncitorii de 
IPROFIL-Gugești. Ei 
au produs peste pla
nul anual 1 200 m c 
de cherestea, aproape 
100 000 mp de fur
nir etc.

la

In industria regiunii Ploiești

Regiunea Ploiești este o mare con
sumatoare de energie electrică. A- 
cest lucru se datorește construirii 
de noi întreprinderi și secții de pro
ducție, înzestrării unităților indus
triale cu noi mașini și utilaje de 
înaltă tehnicitate, mecanizării ope
rațiilor grele și a celor cu volum 
mare de muncă, extinderii ilumina
tului public și creșterii consumului 
casnic de energie.

Cunoscînd importanța energiei e- 
lectrice pentru economia națională, 
organizațiile de partid din fabrici și 
uzine, din schelele petroliere și de 
pe șantierele de construcții au mo
bilizat colectivele de muncitori, teh
nicieni și ingineri să lupte pentru 
folosirea ei cît mai rațională, pen
tru reducerea continuă a consumu
rilor specifice planificate. îndeosebi 
în ultima perioadă a acestui an, a- 
proape în fiecare întreprindere s-au 
studiat cu atenție posibilitățile și 
rezervele interne existente în a- 
ceastă privință, s-au întocmit pla
nuri de măsuri tehnico-organizato- 
rice menite să contribuie la mai 
buna gospodărire și utilizare a e- 
nergiei de orice fel și îndeosebi a 
energiei electrice.

în schelele Boldești, Gura Ocniței, 
Moreni etc. serviciile mecano-ener- 
getice au luat măsuri pentru mai 
buna funcționare a instalațiilor și 
utilajelor 
gie ; — 
extracție 
pompare 
jecțif a

Stație de transformare a energiei electrice în construcție.

întreprinderi din regiunea 
.Maramureș

BAIA MARE (coresp. „Scînteii“). 
In regiunea Maramureș, peste 40 
de întreprinderi industriale republi
cane, de industrie locală, unități ale 
cooperației meșteșugărești etc., 
și-au îndeplinit pînă in prezent 
planul anual de producție. Printre 
acestea se numără exploatările mi
niere Săsar și Herja, Direcția re
gională a economiei forestiere Ma
ramureș, U.R.C.M., secția produse 
chimice de la Combinatul chimico- 
siderurgic Baia Mare, topitoria de 
xrînepă di» Berveni și altele. Tot 
înainte de termen a raportat înde
plinirea planului anual de produc
ție și întreprinderea „1 Septem
brie" din Satu-Mare. Buna organi
zare a muncii, precum și faptul că 
aici au fost aplicate o serie de mă
suri tehnico-organizatorice eficiente 
au permis ca pe aceleași suprafețe 
să se realizeze în acest an o produc
ție de peste 6 ori mai mare decît în 
1950. Colectivul 
propus să ia noi 
ganizatorice care 
din primele zile 
îmbunătățirea in 
tății produselor,
tivității muncii și reducerea prețu
lui de cost.

întreprinderii și-a 
măsuri tehnico-or- 
vor contribui încă 
ale anului 1964 la 
continuare a cali- 
sporirea produc-

nouă de aglomerare, cîteva cuptoare 
Martin de mare capacitate, laminoa- 
rele noi 
deschise 
bune și 
sporirea 
creșterea productivității muncii vo
lumul producției industriale globale 
a regiunii a crescut în această pe
rioadă cu 77,5 la sută, cu un ritm 
mediu anual de 15,4 la sută. Azi in
dustria regiunii Hunedoara produce 
cu aproape 1,5 milioane tone de căr
bune, cu aproape 600 000 tone de 
minereuri de fier, cu 465 000 tone 
fontă, cu 932 000 tone oțel și cu peste 
2,2 milioane tone de laminate mai 
multe decît în 1959. De remarcat 
este faptul că aproape 65 la sută din 
sporul producției industriale a re
giunii s-a obținut pe seama crește
rii productivității muncii.

Cu sprijânul depufaților
Comisiile permanente de deputați ai 

Sfatului popular al Capitalei au efec
tuat în acest an un mare număr de stu
dii și cercetări pe teren în diverse sec
toare de activitate. Pe această bază au 
fost făcute aproape 200 de propuneri, 
majoritatea fiind însușite de comitetul 
executiv al S.P.C. Iată cîteva din pro
blemele care au stat în atenția comi
siilor permanente : pregătirile pentru 
deschiderea noului an de învățămînt ; 
asistența medicală în marile spitale ale 
Capitalei ; aprovizionarea și deservirea 
populației în piețe ; cum execută lucră
rile de reparații centrele . de deservire 
raionale de pe linsă I.R.C.R.-uri.

Caravane culturale
CRAIOVA (coresp. „Scînteii"). — 

Casele raionale de cultură din regiunea 
Oltenia au fost dotate de curînd cu 10 
microbuze. Ele transportă la sate pe 
membrii brigăzilor științifice, conferen
țiari și alți activiști culturali, precum și 
formații artistice. Numai de la începu
tul lunii noiembrie cele 68 brigăzi ști
ințifice s-au întîlnit cu colectiviști din 
aproape 150 de localități. La sate s-au 
deplasat, de asemenea, peste 500 de 
conferențiari, brigăzi de medici, cerce
tători de la stațiunile agricole experi
mentale din regiune și alți oameni de 
știință și cultură.

de la Hunedoara, au fost 
și extinse-noi mine de car
de minereu de fier. Prin 

volumului de investiții și

Cu toată lipsa de precipitații, în 
toamnă semănatul griului s-a făcut 
în condiții agrotehnice mai bune 
decît în ceilalți ani. Așa se face că 
o mare parte din cereale au intrat 
bine înfrățite în iarnă. Pentru obți
nerea unor recolte bogate este nece
sar să se acorde o mare atenție și 
lucrărilor de îngrijire a semănături
lor de toamnă. Desigur, cele mai 
multe se aplică primăvara. Dar mer
sul vremii în această iarnă impune 
luarea unor măsuri de îngrijire încă 
de pe acum.

Specialiștii au datoria să controleze 
în permanență starea de vegetație 
a culturilor, astfel ca la desprimă- 
vărare, sau chiar în timpul iernii, să 
poată lua diferite măsuri, cum ar fi 
spargerea crustei de gheață, scurge
rea apei de pe semănături și, apoi, 
aplicarea de îngrășăminte chimice 
sau naturale etc. Pe suprafețele 
unde se formează crustă de gheață 
la su'prafața terenului, este bine ca, 
la indicația inginerilor agronomi, 
să se efectueze de îndată lucrări de 
spargere a acesteia pentru a se

crea condiții de aerisire a plante
lor. Gheața trebuie spartă prin tre
cerea cu tăvălugi stelați sau, dacă 
stratul este mai gros, cu tăvălugi 
inelați. Pe locurile unde de obicei 
se adună mai multă apă și băltește 
este necesar să se ia măsuri pentru 
evacuarea ei. încă de pe acum uni
tățile agricole socialiste trebuie să 
se îngrijească de asigurarea unor 
cantități suficiente de mraniță pen
tru a putea ajuta semănăturile de 
toamnă și, îndeosebi, pe cele ieșite 
mai slab din iarnă. Totodată, unită
țile agricole socialiste trebuie să facă 
rezerve de îngrășăminte chimice,' 
mai ales azotate, care să fie bine 
adăpostite și păstrate (nu în ume
zeală), pentru a le putea aplica la 
timp și în mod diferențiat, potrivit 
sfaturilor specialiștilor și cu maxi
mum de eficiență.

Consiliile agricole au datoria să 
controleze activitatea specialiștilor 
din unități pentru ca în această pe
rioadă de iarnă să se ocupe cu aten
ție de îngrijirea semănăturilor.

Stropirile de iarnă la pomi

consumatoare de ener- 
cum sînt unitățile de 
a țițeiului, stațiile de 
a producției și de in- 
apei pentru recupera

rea’ secundară, mașinile-unelte din 
atelierele mecanice ș.a. La fiecare 
sondă care funcționează în pompaj 
s-au făcut calcule pentru determi; 
narea sarcinilor la care este supusă 
unitatea de pompare. Pe baza pro
punerilor făcute de specialiști, s-au 
montat motoare electrice corespun
zătoare, înlocuindu-se cele supradi
mensionate. Numai în schelele Trus-

Obținerea unor producții mari și 
de bună calitate de fructe este ho- 
tărîtă în bună măsură de lucră
rile de combatere a bolilor și dău
nătorilor pomilor. Dintre acestea, 
o însemnătate deosebită prezintă 

• stropirile de iarnă.
Consiliile agricole din multe re

giuni s-au preocupat îndeaproape de 
această problemă. în regiunile Plo
iești, Crișana, Bacău etc., s-au obți
nut cele mai bune realizări în acțiu
nea de stropire a pomilor. Astfel, în 
regiunea Ploiești au fost stropiți 98 
la sută din numărul pomilor stabi
liți. Cu toate că livezile ocupă su
prafețe întinse, în regiunile Mara
mureș, Suceava și Argeș această lu
crare nu s-a făcut decît la un nu
măr mic de pomi.

Pentru ca în anul viitor să se ob
țină producții mari de fructe și co
respunzătoare calitativ este necesar 
ca în această perioadă consiliile a-

gricole să acorde cea mai mare a- 
tenție stropirii pomilor. în acest 
scop, vor trebui folosite din plin 
atît brigăzile de protecție a plantelor 
din cadrul S.M.T.-urilor cît și apa
ratura existentă la sfaturile popu
lare. Este necesar ca în zilele în 
care temperatura nu este prea scă
zută să continue stropitul pomilor. 
Pentru ca această lucrare să aibă 
o bună eficacitate, este necesar 
să se facă mai întîi curățirea 
pomilor de mușchi, licheni, cuiburi 
de omizi, ramuri uscate etc. De 
aceea, consiliile de conducere din 
gospodăriile colective, cu sprijinul 
inginerilor și tehnicienilor agro- - 
nomi, să organizeze cît mai bine lu
crările de protecția plantelor care 
se execută în această perioadă în 
livezi, să urmărească îndeaproape 
ca stropirile să fie de cea mai bună 
calitate?

gazine scăldate în lumini. Scăpînd 
dintre dealurile unde timp de a- 
proape două secole s-au îngrămădit, 
alături de halele industriale, o su
medenie de case de locuit, orașul s-a 
extins ca o apă vijelioasă pe lun
ca de dincolo de relieful deluros. In 
1950 Reșița avea 24 798 de locuitori. 
In numai 13 ani, populația s-a du
blat, ajungînd azi la 48 500 locui
tori. Și poate nu-i lipsit de interes 
să se consemneze că aproximativ 
16 000 de oameni locuiesc în blocu
rile construite în anii puterii popu
lare, în noile cartiere ale Reșiței — 
Moroasa și Lunca Pomostului, Mo
roasa cu deosebire, în afară de în
semnătatea în 'sine a blocurilor sale 
de locuințe, a constituit totodată și 
un ansamblu arhitectural în care 
încep să se contureze trăsături pro
prii unui oraș socialist.

Și Reșița continuă să se dezvolte
pe larga cîmpie a Bîrzavei. De cîtva menii Reșiței au realizat drumuri de 
timp încoace sîntem martorii acestei acces economice, recuperabile, din 
înnoiri neîntrerupte. Constructorii dale de beton demontabile. Cînd un 
reșițeni au înce
put să clădească,

grup de blocuri 
este terminat, da
lele sînt demonta
te și cu ele se con
struiește, rapid și 
economic, un nou 

pe șantier. Drumulsar în lunca Bîrzavei are la bază un 
poligon propriu de prefabricate, cu 
o capacitate de 4 apartamente pe zi.

...Lași în urmă complexul de tur
nătorii din Mociur. In stingă, sub 
deal, un detaliu arhitectural desprins 
parcă din ansamblul Pieței Palatului 
din Capitală. Este cartierul Moroasa. 
După un sfert de oră de drum cu 
autobuzul ajungi pe șantierul din 
Lunca Bîrzavei. In această întinsă 
luncă a sa, Bîrzava își croise o albie 
neînchipuit de sinuoasă. Mina con
structorilor a regularizat cursul apei, 
deschizîndu-i un vad nou, în linie 
dreaptă, din dale de beton. Așa im
punea. „sistematizarea", azi cuvînt cu 
o largă circulație la Reșița.

Pe șantier am auzit pentru prima 
oară vorbindu-se despre drumuri... 
recuperabile. Urmărind extinderea 
industrializării noilor construcții, oa-

drum de acces
de beton sugerează parcă intenția 
constructorilor de a lucra în spiri
tul tehnicii moderne, perspectiva 
unei munci care va dura cîțiva ani.

Deocamdată, începutul poate părea 
modest. Șapte blocuri cu 4 etaje se 
află în faza finală de construcție. 
Sînt primele blocuri din Lunca Bîr
zavei. Dar începînd de-acum, fiecare 
an va lăsa, în. trecerea lui pe aici, 
noi construcții, întregind viitorul 
oraș al reșițenilor.

Cum va arăta, peste ani, locul 
unde se înalță azi schele și macara
le ? Greu de spus. Se poate spune 
însă, cu toată certitudinea, că Reșița 
va fi un oraș cu adevărat demn de 
harnicii săi muncitori, un oraș în 
care vinacetul, neonul și balcoanele 
cu flori ale blocurilor se vor îmbina 
cu spațiile verzi dintre șoselele asfal
tate și pajiștile din jur.

ȘT. ZIDÂRIȚA

Depresiunea în 
care se află Reși
ța e dominată de 
dealul Golului, de
numire izvorîtă 
din imaginația lo
calnicilor. Vegetația este puțină și 
măruntă. De pe dealul Golului a- 
duni, cu o privire circulară, întreaga 
desfășurare a Reșiței industriale și 
orășenești. Jos, la baza masivului 
stîncos, răsar casele vechii comune 
Reșița, cu porți înalte și ziduri groa
se din cărămidă.

In dreapta, pe firul văii, pe o su
prafață de cîteva zeci de hectare, se 
întind mari hale industriale — com
binatul siderurgic și uzinele con
structoare de mașini. Reșița repre
zintă unul dintre principalele centre 
industriale ale țării. In anii puterii 
populare industria reșițeană s-a 
dezvoltat atît de mult îneît s-a a- 
juns ca azi întreaga producție a a- 
nului 1948 să fie realizată în numai 
două luni și ceva. Au plecat de mult 
montorii lui Petrica Petre, vestit 
maistru de montaj cunoscut pe mul
te mari șantiere ale țării, care a lu
crat și la ridicarea furnalelor noi 
ale Reșiței. Ei au lăsat în urmă 
două furnale de mare capaci
tate care domină întreaga Reșiță. 
Noaptea, tuburile de neon de pe fur
nale dezvăluie pe fundalul întune- ______ _______ >
cos conturul uriașilor în. care cloco- fa 3 km de.vechîul 

oraș, un adevărat 
oraș nou, cu 
10 000 de aparta
mente, pentru si- 
derurgiști și con
structorii de ma
șini. Aproape 1 000 
de 
suie în 
schele, 
activitate care con
tenește seara tîr- 
ziu. Este un șan
tier fără cără
mizi, metodele tra
diționale de con
strucție sînt înlo
cuite cu procedee 
industriale. Ima
ginea șantierului 
este alcătuită din 
macarale, 
metalice și 
bricate din 
La Reșița, 
trializarea 
strucțiilor care ră- Moroasa, cartier nou al Reșiței (Foto : AGERPRES)

sumul specific de energie electrică 
în unitățile industriale din oraș a 
fost redus cu peste 8 milioane kWh, 
iar cel de combustibil — cu 35 000 
tone.

Cu toate acestea, rezervele interne 
de economisire a energiei nu au fost 
peste tot. puse în valoare în mod co
respunzător. La fabrica de ciment 
_ !.. i-
a clincherului utilajele sînt bine 
puse la punct și funcționează cu un 
consum redus de energie electrică. 
Totuși, la fabricarea produsului finit 
și mai ales la morile de ciment, con
sumul este mult mai mare față de 
cel planificat. Conducerea fabricii și 
comitetul de partid vor trebui să se 
ocupe de luarea măsurilor necesare 
pentru a se asigura încărcarea agre
gatelor la capacitatea proiectată,

Ing. GHEORGHE TANÄSOIU, 
adjunct al comisiei econo
mice a Comitetului regional 

P.M.R. Ploiești
Ing. N. PANTILIE, coresp. 

„Scînteii"

tului de extracție 
Tîrgoviște, de e- 
xemplu, anul a- 
cesta au fost în
locuite 74 motoare 
care aveau puteri 
mai mari decît 
cele necesare, re- 
dueîndu-se pu
terea instalată cu 
563 kW.

Organizațiile de 
partid din fabri
cile și uzinele din 
orașul Ploiești au 
desfășurat o mun
că politică susți
nută în rîndul
muncitorilor, tehnicienilor și in
ginerilor. La rafinăriile Telea- 
jen, Ploiești și Brazi, la Uzina „24 
Ianuarie“ și la Uzinele constructoare 
de utilaj petrolier „1 Mai“, agitatorii 
au fost instruiți în problemele pri
vitoare la utilizarea rațională a e- 
nergiei, a aburului industrial, a com
bustibilului. La rîndul lor, agitato
rii au organizat discuții și convorbiri din Fieni, în sectorul de fabricare 
cu muncitorii din secțiile și sectoa
rele de fabricație. In principalele 
locuri de muncă au fost expuse pa
nouri cu grafice comparative, în care 
se arată — pe bază de calcule con
crete — ce economii se obțin prin 
mai buna. întreținere și utilizare a 
instalațiilor și agregatelor 
tice.

Această muncă politică a 
soțită de o serie de măsuri 
organizatorice care merg de la per
fecționarea proceselor tehnologice 
pînă la folosirea mai judicioasă 
a iluminatului electric la instalații, 
în halele de fabricație, pe drumurile 
interioare etc.

Acțiuni asemănătoare s-au între
prins în toate întreprinderile din 
orașul Ploiești. Rezultatele nu au în- 
tîrziat să se arate. Anul acesta, con-

energe-

fost în- 
tehnico-

(Continuare în pag. II-a)

tește fonta, lin singur furnal pro
duce de patru ori mai multă fontă 
decît toate vechile furnale ale Re
șiței luate la un loc. In anii puterii 
populare s-au construit, de aseme
nea, oțelăria Martin, cinci grupuri 
de cuptoare adinei de la laminoare, 
a treia baterie de cocs, o fabrică 
nouă pentru producția motoarelor 
Diesel.

Cu asemenea vrednici oameni ai 
șantierelor s-au construit unitățile 
moderne ale Reșiței renăscute. In a- 
ceastă întinerită vatră a industriei 
noastre grele se construiesc azi pes
te 80 de produse noi, printre care 
motoarele de bază ale locomotivei 
Diesel-electrice.

Pe baza acestei puternice dezvol
tări a uzinelor reșițene a apărut ne
cesitatea extinderii orașului în 
afara zonei industriale. Începutul 
s-a făcut cu cîțiva ani în urmă. 
Dincolo de podul Bîrzavei s-a 
înălțat Reșița nouă, cu blocuri 
turn in culori pastel, cu ma

constructori 
zori pe 

reluînd o

schele 
prefa- 
beton. 
indus- 

con-
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La sectorul de exploatare Grozești al întreprinderii forestiere Onești din regiunea Bacău. Colectivul acestui 
sector și-a depășit în 11 luni planul de producție la sortimentul lemn rotund de rășinoase cu 1108 m c, la buș
teni de stejar pentru gater cu 369 m c, la mangal cu 109 tone și a realizat economii suplimentare de peste 60 000 lei. 

(Foto : AGERPRES)

Din programul vacanței 
de iarnă a elevilor

Surprize plăcute
Vacanța èléViîor din măi niiilte 

școli din regiunea Maramureș a 
început cti o surpriză plăcută. 
Comitetul executiv al sfâtuitii 
popular regional a dotat 18 șcdli 
medii șl alte 11 unități școlare 
ou televizoare. Pentru perioada 
vacanței, conducerile școlilor, 
organizațiile U.T.M, și de pio
nieri aii inițiat vizionări colec
tive ale programelor de televizi-1 
une, prezentări și discuții astipfä 
unor emisiuni destinate copii
lor și tineretului. -(De la prof. 
Cornel Borlea, șeful Secției în- 
vățămînt a Sfatului popular re
gional Maramureș).

Manifestări cultural- 
sportive pentru școlarii 

de Ia sate
în 55 de centre din raionul 

nostru s-a alcătuit pentru școlarii 
de la sate un interesant program 
de vacanță. Iată cîteva dintre ac
tivitățile înscrise în acest pro
gram : seri literare, concursuri de 
cîntece și recitări, audiții muzi
cale la radio, vizionarea pro
gramelor de televiziune, a fil
melor pentru copii și tineret 
etc. în zilele vacanței, șco
larii se vor întîlni cu co

lectiviști fruntași din satele 
respective, cu ingineri și tehni
cieni din unitățile agricole, care 
lé vor prezenta realizările abținu
te de aceste unități ; elevii vor 
participa și la convorbiri pe te
rnele „30 Decembrie“, „Partid, 
părinte-al bucuriei", „Ce a dat 
regimul democrat-popular copiilor 
din patria noastră". Mult îndră
gite și așteptate sînt carnavalu
rile, serbările pomului de iarnă, 
întrecerile de schi, patinaj, săniuș, 
concursurile cultural-artistice. 15 
Școli din raion vor iniția scurte 
excursii în orașul București și în 
alte orașe din regiunea noastră, 
unde vor vizita muzee, locuri 
istorice, șantiere de construc
ții etc.

Zilele acestea au avut loc șe
dințe dé instructaj — organizate 
de secția învățămînt a sfatului 
popular räionäl — cu directori 
de școli $i instriictori supërio'ri dé 
pionie'ri, care vor îndruma activi
tatea elevilor în timpul vacanței. 
(De la prof. Gh. Gheorghiu, Școa
la dé opf ani din Urzicéni, regiu
nea București).

„Cluburi școlare"
în toate- orașele și centrele mâi 

mari din regiunea noastră sînt a-

menajate, pe toată perioada 
vacanței de iarnă, dltibiiri șco
lare. Aici vor fi organizate 
bogate manifestări culfural-ar- 
tistice, destinate mai ales ele
vilor din școlile medii, profe
sionale și tehnice. Cu prilejul ce
lei de-a XVI-a aniversări a repu
blicii au loc conferințe, simpo
zioane și montaje literare. întîlnirl 
cu oameni de știință și cultură, 
activiști de partid și de stat, frun
tași în producție. Sînt progra
mate filme pentru tineret, spec
tacole de teatru, reuniuni tovără
șești, la care, alături de elevi, vor 
fi invitați și tineri muncitori. Nu 
vor lipsi nici competițiile spor
tive, întrecerile de tenis de masă, 
volei, șah. în aceste zile, pentru 
tradiționala serbare a revelionu
lui se încheie pregătirea progra
melor CUltüfal-ärtistice.

Nici școlării cei mici n-au fost 
uitați. Pentru ei, în școlile de opt 
ani se va organiza sărbătoarea 
pomului de iarnă,. sé pregătesc 
„orășele ale copiilor“ și „Carna
valul iernii". (De la prof. Tănase 
Nejneru, șeful Secției învățămînt 
a Sfatului popular regional Ga
lați).
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O emisiune reușită

Energia electrica folosită gospodărește
(Urmare din pag. I-a)

micșorarea opririlor neplanificate ale 
utilajelor, care determină consumuri 
sporite de energie electrică. Rezerve 
importante de economisire a ener
giei electrice există și la cariera de 
calcar a fabricii, unde excavatoarele 
care încarcă materia primă funcțio
nează mult timp în gol.

O Situație asemănătoare există la 
Uzina mecanică Cîmpina. în ultime
le luni, aici se constată o creștere 
simțitoare a consumului specific de 
energie electrică, îndeosebi din cau
za funcționării necorespunzătoare a 
cuptorului de topit oțelul de la tur
nătoria uzinei și a altor utilaje. în 
urma intervenției comitetului de 
partid,- conducerea uzinei a prevăzut 
unele măsuri pentru remedierea a- 
cestei situații, dar va trebui să existe 
mai multă grijă pentru aplicarea lor 
în practică.

O măsură care și-a dovedit efi
ciența în mod practic este introdu
cerea limitatorilor de mers în gol la 
mașinile-unelte. Aceste dispozitive 
au fost experimentate cu rezultate 
bune la Uzinele „1 Mai" și „24 Ia
nuarie“ din Ploiești și la Uzina de 
utilaj petrolier din Tîrgoviște. In
troducerea limitatorilor de mers în 
gol aduce economii însemnate de 
energie electrică activă și contri
buie totodată la îmbunătățirea fac
torului de putere. Cu toate acestea 
în unele uzine există încă rețineri 
în privința introducerii limitatorilor 
de mers în gol. Va trebui să se stu
dieze experiența dobîndită în apli
carea acestei metode și să fie ex
tinsă.

O problemă deosebit de impor
tantă pentru unitățile industriale 
este realizarea unui ,nivel, cît. mai e- 
chilibrat al consumului de energie 
electrică, fără vîrfuri și goluri 
mari. O curbă de sarcină echilibrată 
asigură o funcționare normală și 
economică a centralelor electrice, 
precum și a instalațiilor de trans
port și distribuție. în această pri-
0BB«œiBaŒa»innsns3SBïssE3sscaaB33STKOTŒ=sKss

vință acțiunile întreprinse în între
prinderi pentru aplatisarea curbei 
de sarcină, pe baza îndrumării 
comitetului regional de partid, 
au dat în ultimul timp rezul
tate valoroase. Curba de sarci
nă realizată în regiune în trimes
trul IV al acestui an are o formă 
mult îmbunătățită față de anul tre
cut. Rezultate deosebite în reduce
rea consumului de energie electrică 
în orele de vîrf au fost obținute în
deosebi la întreprinderea textilă 
„Bucegi“-Püeioasa, Uzina „24 Ia
nuarie“, rafinăria Teleajen, salina 
Slănic etc.

O metodă economică, eficientă în 
ce privește reglajul curbei de sar
cină o constituie introducerea așa- 
numiților „consumatori tampon“. A- 
cești consumatori sînt instalații sau 
părți de instalații din unele între
prinderi care au rezervă de capaci
tate tehnologică încît prin folosirea 
lor să se poată- reduce puterea absor
bită în orele de vîrf, asigürîndu-se 
nivelul planificat al producției prin 
producerea și stocarea de produse 
intermediare sau finite. Această me
todă se poate aplica la multe unități 
industriale din regiunea Ploiești care 
au procesul de producție continuu, 
cum sînt : defibratoarele și rezer
voarele de pastă mecanică la- Fabri
ca de hîrtie din Bușteni și la Fabri
ca de carton asfaltat Teleajen din 
Ploiești, mori brute și mori de ci
ment la Fabricile de ciment din' 
Fieni și Comarnic, rezervoare de apă 
pentru majoritatea întreprinderilor 
industriale, rezervoare tampon pen
tru țiței și produse petroliere în ra
finării și schele de extracție etc.

La Fabrica de ciment Fieni s-a 
întocmit un studiu tehflico-eedrio- 
mic pentru montarea Unor mori su
plimentare care vor reduce puterea 
absorbită dih rețea la prèle de vîrf 
cu 8 000—9 000 kW. Deși acest stu
diu este încheiat încă din trimestrul 
I 1963, Ministerul Industriei Cons
trucțiilor a tărăgănat aplicarea lui. 
Vor trebui luate măsuri pentru ur
gentarea execuției documentației

tehnice pentru ca lucrările să încea
pă într-un timp cît mai scurt.

Pentru folosirea rațională a surse
lor de energie și reducerea pierderi
lor în rețelele electrice de transport, 
de o importanță deosebită este îm
bunătățirea continuă a factorului de 
putere. în majoritatea întreprinde
rilor din regiune s-au luat măsuri în 
această privință. Din anul 1959 și 
pînă acum, factorul de putere a 
crescut în medie pe regiune de la 
0,792 la 0,883 ; în aceeași perioadă, 
pierderile de energie electrică în re
țele a scăzut cu aproape 20 la sută.

Cu toate acestea, în unele între
prinderi cum sînt Uzina mecanică 
Cîmpina, Fabrica de mase plastice 
Buzău, Uzinele chimice „Victoria“- 
Fiorești și altele, nu se folosesc în 
condițiile cele mai bune mijloacele 
de compensare a factorului de pu
tere cu care sînt dotate. Din această 
cauză întreprinderile respective' plă
tesc importante penalizări.

Problemele privind reducerea con
sumului specific și a consumului de 
energie în orele de vîrf prin îmbu
nătățirea funcționării utilajelor și a 
instalațiilor au fost dezbătute recent 
într-o ședință a biroului comitetului 
regional de partid. Cu acest prilej 
s-au stabilit măsuri caré șă asigure 
îndeplinirea sarcinilor trasate în a- 
ceastă direcție dé conducerea de 
partid și de stat.

Comisia economică a comitetului 
regional de partid va organiza colec
tive de specialiști care să ajute în 
întreprinderi la aplicarea măsurilor 
stabilite de biroul comitetului re
gional de partid. Sistematic, comisia 
economică va organiza consfătuiri 
cu principalii producători și consu
matori de energie electrică în ve
derea sporirii cantităților de energie 
livrate îrî sistemul energetic națio
nal și reducerii consumurilor speci
fice. Toate aceste măsuri vor con
tribui, fără îndoială, la gospodărirea 
tot mai bună a energiei, la creș
terea productivității muncii în în
treprinderi, la reducerea prețului de 
cost, al produselor.

Duminică gear a, tele
spectatorii au urmărit pe 
micile ecrane o emisiune 
interesantă/ Artiștii erați 
studenfi al unor facultăți 
și institute din București, 
locul acțiunii — scena Ca
sei de cultură a studenți
lor, iar publicul care um
plea sala pînă là refuz era 
format de asemenea din 
studenți.

Calitäfile acestei emisi
uni constau în nota tine
rească, în umorul robust, 
de bună calitate, izvorî t 
din preocupările reale ale 
studenților. Chiar dacă 
pe alocuri spectacolul a 
avut și deficiențe, ele au 
fost cu millt întfécUte de 
farmecul interprefilor/ de 
sinceritatea cu care rî- 
deäu și-i făceau și pe 
spectatori să rîdă — tra- 
tîhd în acelăși timp pro
bleme importante privi
toare' la învățătură, la 
cultivarea dragostei și 
răspunderii țață de proie- 
siUhëa aleasă, iar publi
cul din sală — și proba
bil multe ied de mii de 
telespectatori — au apla
udat cu căldură replicile 
spirituale și totdeauna la 
obiect din cupletele și 
scenetele satirice „Pom
pierii", „Marinarii", „Ele
na .din Troia", „Absol
venții" etc., interpretate 
cu vervă de studenta ar
tiști amatori NicUlde Lă- 
zărescu, ilie Dogaru/ Ion 
Dan, Nucu Petrescu și al
ții. Alături de aceștia, cîți
va tineri artiști amdfdfi/ 
printre care cităm pe 
studenfii Pompilia Stoian, 
Dan Șpătaru și Lill Bu- 
laesi, au cîntal melodii

de muzică Ușoară vădind, 
în afara dalltăflldr voca
le/ bUh gust, un real 
simt ai modului cum tre
buie interpretat acest gen 
pentru care ar putea li in- 
vidiafl șl de unii prole- 
siqnlști. O bUriă apreciere 
merită pe deplin și an
samblul de cîntece popu
lare romînești, condus de 
Cicerone Limberea.

Axate, după cum ară
tam, pe specificul activită
ții studențești, unele texte 
au avUt cusurul de a se 
repeta între ele. E bine ca 
asemenea programe să 
îmbrățișeze o arie și mai 
largă de teme pe care le 
oferă vid/a universitară.

La reușita spectacolului 
du contribuit regizorul 
Virgil Sacerdoțeanu și 
compozitoarea Camelia 
DăscăieScii, doi dintre a- 
nimatorii artistici ai Casei 
de cultură a studenților, 
iar la reușita transpunerii 
pentru televiziune regi
zorul Sorin Grigorescu.

Este bine că televiziu
nea se preocupă să gă
sească îii rîridul artiștilor 
amatori una din sursele 
dë îmbogățire a progra
melor sale. Această preo
cupare a prilejuit și pînă 
acum sUccë'së . studioului 
nostru de televiziune și 
este de dorit să se lăr
gească din ce în ce mai 
mult. Așteptăm, așadar/ ca 
investigațiile televiziunii 
printre artiștii amatori — 
iriclusiv din rîridurile stu
denților — să continue, 
oferind șl în viitor teie- 
spectătorilor ë this iutii lä 
nivelul celei de duminică 
seara.

M. POP

Nu 
multă 
dar 
sportivi se des
curcă.

(Foto : M. CIOC)

e prea 
zăpadă, 

asemenea

CUM VA FI VREMEA

mare cinemascop : Colentina (16;
20) Tamângo : Luceafărul (15: 17: 

...............................- ‘ ‘ (15:

Filme pentru copii șf tineret
în vacanța de 

zilnic programe 
copii și tih'eret la 
cinematografe din 
zești“, „Crîngași“, 

„Progresul”. 
„Colentina”, 

„Aurora”, 
„Floreasea”,

„Flacăra”, 
„Giuleștî", 
„Pacea”, 
„Munca“,

iarnă se prezintă între- popoare“. Sînt programate til
de filme pentru me artistice, de desen animat, docu- 
un număr de 16
Capitală — „Bu-
„Volga”, „Lira”,

’, „Viitorul“,
„Ferentari", 

„Tineretului“, 
„înfrățirea

mentàre de lung metraj despre fru
musețile patriei și despre diferite 
țări, precum, și filmé care e- 
vocă momente din istoria cinema
tografiei. Programul spectacolelor 
speciale peritru copii și tineret se 
află afișat la fiecare ciherna'tograf.

TEATRE ; Teatrul de Operă șl Balet 
al R.P.R. : Trubadurul — (orele 19,30) ; 
Teatrul de stat de operetă ; Sărutul Cia- 
nitei — (orele 19,30) ; Teatrul Național 
„I. L. Caragiale" (Sala Comedia) : Orfen 
in infern — (orele 19.30) : (Sala Studio) : 
Matineu poutic „Din poezia postemines
ciană“ — (Orele 15,30), Adam și Eva — 
(orele 19,30) ; Teatrul ..Liic-ia Sturdza 
Buiăndra" (bd. Schitu Măgurcanu nr. 1); 
Cezar și Cleopatra — (orele 19.30) ; (Sala 
Studio — sti. Alex. Sahia nr. 76 A) ; 
Noaptea e un sfetnic bun — (orele 19.30); 
Teatrul „C. I. Nottara" (Sala Magheru) : 
Carieră pe Broadway — (orele 19,30) : 
(Sala Studio) : Patru sub un acoperiș - 
(orele 20) ; Teatrul de Coiriedîe : Șeful 
sectorului suflete — (orele 19,30) ; Tea
trul Muncitoresc C.F.R.-Giulești : Măria 
sa... bărbatul — (orele 19,30) , Teatrul 
pentru tineret șl copii (Sala C. Miile) : 
Chlrița în provincie — (orele 20) > (la 
sala din str. Eremla Grigorescu, fost 
cinema „V. Alecsandri") : Salut voice, — 
(orele 9,30) f Descoperițî-I pe „N" — to
rde 17) ; Teatrul evreiesc de stat : Mut
ter Courage — (orele 20) ; Teatrul 
satlrlc-muzlcal „C. Tănase" (Sala Savoy): 
Revista de altădată — (orele 20) ; (Sala 
din Calea Victoriei 174) : Stelele estradei 
— (orele 20) ; Teatrul Țăndărică (Sala 
Academiei) : Umor pe sfori — (orele 16); 
Ansamblul de cîntece și dansuri al 
C.C.S. : Cîntă țara mea — (orele 20) ; 
Circul de stat : Aventurile lui Don Qui
jote 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; 11; 13; 15; 17> 
19; 21), Excelsior (10,45; 13; 15,15; 17.30, 

■20), Feroviar (9,45; 12; 14,15; 16,30'; 18.45; 
21),. Tomls (10; 12; 14; 16; 18-, 20).- Agatha 
lasa-të dé crime ! : Carpați (10': 12'i 14; 
16;' 18,15; 20.30),' Capitol (9,30; 11,45; 14;
lé,15( 18,30: 20,45); înfrățirea între po
poare (15,- 17,15; 19,30), Grivița (10, 12; 14; 
16,15; 18,30; 20.45). Nu ești singur : Tine
retului (10; 12; 14; 16; 18,15; 20.30). Ei cu
ceresc cerul : Festival (10; 12; 15-, 17;
19; 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), 
Giiltural (11; 16: 18.15: 20.30) Tudor -

cinemascop (ambele serii): Lumina (9,30: 
12,15; 16; 19,30), BucegI (9; 12,30; 16;
19.30) , Flo'reasca (11; 16.3'0': 20), Ferentari 
(10; 15; 18,45), Giulești (14,3c7; 18). Taxiul 
morții : Union (15; 17; 19,- 21). Povestea 
Scufiței Itoșii : Doina (orele 10). Ésc'on- 
dida (11,30; 13; 14,30; 16.30; 18,30; 20,30). 
Un ciclu de filme documentare: Timpuri 
No'i (dé là orele 10—21 în continuate). 
Rosemarie: Victoria (10: 12,15; 14,30; 16,30; 
18,30; 20,30). Misterele Parisului — cine
mascop: Dacia (9; 10,45; 12,45: 14,45; 16.45: 
19; 21,15). Electra : Buzești (16; 18,15;
20.30) . A dispărut o navă : Crîngași (10; 
16'; 18,15: 20,30),■ Pacea (16: 18; 20). .hrimul 
reportaj — cinemascop : Unirea (16; 18;
20) . Volga (10; 12; 16; 18,15; 20,30). La râs-
pîntie : Flacăra (16; 18,15; 20.30). Ah, a- 
cest tineret : Vitan (15,30; 18: 20.30).
Ucigașul și 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 Troia — cinema
scop ; Popular (14,15; 10,30'; 18.45: 21). 
Minna von Barnhelm : Alta (16; 18,15; 
20,80). Mi-am cumpărat un tată —. cine
mascop : Moșilor (15; 17; 19; 21). Legea 
e lege: Viitorul (15; 17; 19;. 24). Vacanță 
la .................... .....
18;
19; 21). Războiul vesel • Progresul 
17; 19; 21). Cînd vine pisica — cinema
scop :■ Flamura (10; 12,15; 16; 18,15; 20,30). 
Ultimul meu tango : Lira (14,30; 16.45: 
19: 21). Vîrsta dragostei : Drumul Serii 
(16; 18; 20). JUrămîntuI sdîdătului hooley: 
Cotroceni (15; 17; 19: 21).

Timpul probabil pentru zilele de 26. 27 
și 28 decembrie. In țară : Vrèmé relativ 
umedă, cti fiérûi m'ai ffi’lilt acoperit. Vor 
cădea precipitații aproape în toate re- 
gjünilë țării. VîntUl vă suflă potrivit 
Temperatura aerului ta1 îHcepiiț. ă'tâfio- 
nară, apoi în creștere Minimele vor fl 
cuprîris'é între minus 5 și minus 15 gra
de iar maximele între' 4 grade Șl rnin'us 
6 grade. Ceață locală In București : 
Vreme relativ umedă cu'cerut mai mult 
acoperit. Precipitații temporare. , Vînt 
potrivit. Temperatură staționară Ia în
ceput, apoi în creștere. Ceață dimineața 
și seara.

C U M
Cîțiva dintre cei mai buni propa

gandiști, recomandați de raioanele 
de partid ale Capitalei, au fost in
vitați de redacție la o consfătuire 
spre a-și împărtăși experiența lor în 
modul de conducere a seminariilor, 
de stimulare a unor discuții vii, in
teresante, la care să participe activ 
toți cursanții. Există sute de mii de 
oameni care studiază în învățămîn- 
tul de partid și pe care problemele 
puse de propagandiști s-ar putea 
să-i intereseze.

— Vă rugăm însă să precizați în 
ziar, au spus cîțiva, că metodele 
unuia sau altuia dintre noi sînt 
bune poate pentru seminarul lui, 
dar ar putea fi mai puțin potrivite 
pentru alt seminar. Fiecare dintre 
noi primește recomandări de la ca
binetul de partid, e ajutat de orga
nizația de partid respectivă, și toată 
priceperea unui propagandist stă în 
felul cum aplică aceste îndrumări, 
mai precis, cum le adaptează la 
specificul seminarului și cursânților 
săi.

Am făcut această precizare, deși 
lucrul se înțelege de la sine. Nimeni 
nu deține rețete infailibile și vala
bile în toate cazurile, dar schimbul 
de experiență se poate dovedi util.

Indrumare permanentă 
a studiului

Ditpă părerea tovarășului Toma 
Negoiță, „hü poți cunoaște nivelul 
unui tovarăș, greutățile lui în stu
diu, cum leagă el teoria de practica 
producției, dacă nu îndrumi cursanții 
între seminarii. Propagandistul ca
pătă rezilltațe mai bune cînd discu
tă cu omul problemele studiate și 
modul cum învață. Interesîndu-mă 
cum lucrează tovarășii din cadrul 
cercului, am mai întotdeauna posibi
litatea de a lega problemele teoretice 
de practica producției și a compor
tării fiecăruia, pornind de la exemple 
pozitive. Desigur; mă feresc să fac 
legături 'forțate ; în orice caz, dis
cuțiile între seminarii prind bine 
întotdeauna".

ȘI DE CE ?
— Eu nu înlătur nevoia acestor 

discuții personale, a spus tovarășa 
I. Paraschiva, de la întreprinderea 
„Răscoala din 1907“, dar pun accen
tul pe discutarea colectivă, chiar în 
seminar, a modului cum învață fie
care.

— în plus, adaugă doctorul Petre 
Ciobanu, gradul de răspundere al 
cursânților sporește atunci Cînd 
văd că li se cere părerea. Eu merg 
și mai departe : rezerv cîteva mi
nute pentru a analiza modul cum 
e condus seminarul. Niciodată nu 
mi s-a întîmplat ca vreun cursant 
să se folosească de acest prilej pen
tru a cere scăderea nivelului de exi
gență a propagandistului, dar în 
schimb m-am ales adesea cu pro
puneri utile.

Tov. Toma Negoiță,- primul- dintre 
vorbitori, a fost multă vreme strun
gar și acum e maistru : cercul lui, 
la „Electromagnetica", e compus 
numai din muncitori, 27 la număr, 
și studiază Statutul P.M.R. Ca om 
legat de producție, el cunoaște si
tuația din secții Și Îeâgă principiile 
statutului de exemple concrete pri
vind felul în care muncesc cursan
ții săi. „Cînd un tovarăș nu măi stu
diază în cercul meu, dar continuă 
să lucreze bine și să vină la mine 
pentru a discuta diferite probleme, 
abia atunci mă conving definitiv în 
ce măsură munca a lăsat efecte du
rabile".

între seminarii, tov. Negoiță se 
concentrează mai ales pe controla
rea caietelor de conspecte, pentru a 
se asigura că pregătirea nu s-a des
fășurat „în asalt“ Alți propagan
diști, după cum vom vedea, au fost 
de părere că această metoda nü e 
recomandabilă la' seminarul lor.

Conspectele
„Conspectele sînt. desigur, foarte 

utile, dar uneori se exagerează în 
privința lor, spune tov. A. Noe,. de 
la Sfatul popular al Capitalei. Am 
un exemplu care mi se pare foarte 
grăitor.- Acum cîțiva ani. noi, pro
pagandiștii. la cursurile de pregă
tire eram instruiți de un tovarăș

mi 
Or,

care ne cerea conspecte în așa fel 
de parcă am fi fost niște școlari care 
au de făcut teme pentru acasă. O 
dată, însă, s-a nimerit Să dea ca 
exemplu pozitiv pe un tovarăș care, 
de fapt, „își citise" conspectul de pe 
un caiet absolut gol : cunoștea atît 
de bine tema respectivă, încît cel 
care îl asculta n-a observat că 
formulează ideile acolo, pe loc.
vă întreb și pe dumneavoastră: ce e 
mai important, să ai tema pe caiet, 
sau s-o ai în cap?“.

E lesne de ghicit răspunsul pe 
care l-au dat ceilalți propagandiști. 
„Dimpotrivă, a spus tov. Iuliana 
Năzdrăvan, de la Ministerul Trans
porturilor și Telecomunicațiilor, pot 
spune că pentru mine lupta cea mai 
mare a fost să-i determin pe cursanți 

să-și formuleze liber ideile, așa cum 
le-au înțeles, fără a le citi din caie
tele de conspecte. Cîțiva stăteau la 
seminar înfundați în caiete și texte 
dactilografiate. Ar fi fost simplu să-i 
rtigăm să nu mai aibă hîrtii în față 
— simplu dar greșit. Propagandiștii 
de la noi însă,- desigur, au pus accen
tul pe antrenarea în diseUții vii, care 
să-l facă pe om să dea un răspuns 
gîndit“.

— La fiecare început de an — 
adaugă dr Ciobanu — le spun oa
menilor cît se poate de clar ce do
resc de la ei în privința conspec
telor, le-am spus ; Nu conspectul 
care îmi place mie e cel mai bun, 
ci acela care te ajută pe dumneata 
să înveți.

—■ Asta însă, 
Borcescu. de la 
țări zootehnice, 
gur, că nu trebuie să ne ocupăm de 
conspecte Eu aveam într-un semi
nar de 2'4 de oameni, vreo 4- -5’ care 
tindeau să monopolizeze discuțiile, 
fiind mai bine pregătiți și avînd un 

adaugă tov. Mircea 
Institutul de ceree- 
nu înseamnă, desi

sUrplus de energie. M-am gîndit să 
folosesc calitățile lor. Mai multe se- 
minarii la rînd am rezervat primele 
zece minute pentru expuneri făcute 
de ei asupra' modului în care1 se' pre
gătesc, inclusiv arătarea sistemului 
în care își fac conspectele.

— Dumneavoastră, intervine din 
nou tov. Negoîța, puteți avea mai 
mare diversitate, dar eu a trebuit 
să muncesc pentru realizarea cîtorva 
principii elementare — conspectele să 
fie sintetice, să exprime în cîteva 
formulări făcute de cursant ideile 
principale etc. Greutatea cea mai 
mare este legată de lipsa deprinde
rii de a studia.

— La mine, dimpotrivă, a 
tat tov. A. Noe, greutăți 
mari au fost cu cîțiva oameni 
pregătiți, care, din comoditate, 
înscris la forme ușoare pentru ei. 
Cînd însă s-a făcut apel la con
știința lor de membri de partid, 
s-au îndreptat destul de repede.

— Am avut un singur caz 

ară- 
mai 
bine 
s-au

de

acest fel, a'dâugă tov. Iùlianà Năz
drăvan, un tovarăș care se înscrise
se la o formă ușoară față de nivelul 
cunoștințelor sale. I se părea mereu 
că eficacitatea învățăriîîntului e pri
vită în mod simplist. Ceilalți 
cursanți au arătat însă că el are 
lipsuri în munca sa din secție, iz- 
vorîte din aceeași comoditate care 
l-a făcut să se înscrie la o formă 
ușoară pentru el O vreme a fost 
cam supărat, dar pe urmă în atitu
dinea lui s-a ivit o schimbare ho- 
tărîtă, iar în anul următor s-a în
scris la o formă superioară.

Desfășurarea seminarului
Așa cum au relevat toți propa

gandiștii. accentul principal cade pe 
conținut, pe justețea și claritatea 
ideilor exprimate și dezbătute, pe re
liefarea celor mai actuale probleme, 
legate de locul de muncă respectiv, 
de efectele dobîndite în producție.

Redăm, pe scurt,- apusélé cîtorva din- teri. („Cînd uri tovarăș bine pregă-
trë ei: tit se ofefă să răspundă la o pro-

— Legarea tezelor teoretice de fe- blemă mâi uȘoară, nu-1 las ; prefer
nömenele vieții nu o las la voia Să-l păstrez pentru una mai grea“),
întîmplării. Sînt foarte importante 
exemplele din activitatea de pro
ducție a membrilor cercurilor. Mă 
pregătesc dinainte pentru a asigura 
legătura dintre problemele discuta
te și munca lor, comportarea lor.

— Pun mare preț pe informarea 
generală a cursânților. Să cunoască 
realitățile din țâră,. ce se constru
iește, să fie la curent cu evenimen
tele. Atunci, întreg seminarul de
vine mai captivant și mai bogat în 
efecte.

— Eu, 
temă un 
dinainte 
pregătit să întocmească un referat 
de cinci-zece minute ; de pildă, re
cenzarea unei lucrări care lămu
rește problema respectivă.

— Dacă se ivește vreo 
ceilalți cursanți, foarte 
corectează pe loc. Caut

cîteodată, cînd există în 
punct mai dificil, îl ajut 
pe un tovarăș mai bine

corifuzip, 
atenți, o 
ca ideile

greșite să fie combătute mai mult 
de către discuția colectivă decît de 
mine. Totuși, la urmă, pentru ma
ximă limpezirile, formulez încă o- 
dată concluzia.-

— Pentru a întări forța de argu
mentație a cursânților, caut să-i 
pun în postura de a combate activ 
diferite interpretări greșite. Asta 
înseamnă la mine combaterea unui 
soi de obiectivism; nu să fie niște 
simpli școlari, ci luptători bîne înar
mați cu punctul de vedere al parti
dului nostru în 
mai importante ale vieții contem
porane.

Alte cîteva principii metodice pe 
care le urmăresc unii propagandiști 
în desfășurarea 
acestea

Să existe un 
vorbitori. („Am 
caut ca la fiecare seminar să ia cu- 
vîntul măcar 14—16.“)

Să dozeze problemele după pu-

toate problemele

seminarului ar fi

procent ridicat de
22 de oameni și

Să nu monopolizeze ei înșiși dis
cuția. („lini fac un plan minuțios : 
dih maximul de două ore ale unui 
seminar, caut ca eu să nu ocup mai 
mult de 15—20 de minute, și asta 
în reprize mici, de .2—3 minute la 
fiecare; punct").

Și alte preocupări, zeci, din care 
am vrea să reliefăm una principală, 
așa cüm a expus-o tov. Petre Cio- 
banu.

Din ce cauză?

acestei politici.

— Pun foarte des întrebarea : 
din ce cauză ? de ce ? Cei din cerc 
s-au obișnuit cu ideea că nu e des
tul să cunoască o teză, că li se cere 
să motiveze de ce, cauzele, cum do
vedesc ei acest lucru.

— Mai precis, intervine un alt pro
pagandist, forța politicii marxist-le- 
niniste a partidului nostru stă în 
faptul că se bazează pe realitatea 
vieții, pe necesitățile și interesele oa
menilor muncii, ale mersului înainte, 
pe legile obiective ale societății, iar 
tovarășul căruia îi adresăm de ce-ul 
nostru se simte obligat să judece și 
să arunce în balanță acești factori 
pentru motivarea unui aspect sau a 
altuia al

— Și mai e ceva, adaugă tot tov. 
Ciobanu.
măi puțin deprin'și cu studiul rețin 
mâi ușor materialul narativ și fap
tic — în ce an a avut loc un con
gres, cîți au votat etc — și mai greu 
de cè aü votat așa, adică în ce a 
constat problematica Or. sarcina 
mea principală ca propagandist — 
cel puțin așa mi se pare — este nu 
atît aceea* de ă-i ajuta pe oameni 
să memoreze o anumită împreju
rare faptică, cît de a-i stimula să 
judece în mod marxist în toate îm
prejurările vieții, pe baza politicii 
partidului.

Am observat că oamenii

Pe marginea discuțiilor
— Seminariile cele mai eficace, 

spune tov. SImiön Feller. de la In
stitutul de proiectări din cadrul 
Ministerului Transporturilor și Te
lecomunicațiilor. sînt acelea la care 
reușesc să am și materialul ilustra-

la Serni- 
nu 
temelor

„în sec- 
pe cele- 

partidului

tiv. De pildă, anunț dinainte muzeul 
de istorie a partidului că am nevoie 
într-o zi de un ghid .specializat în 
cutare perioadă. Văzînd exponatele 
oamenii rețin mai bine ideile 
principale, discuția din seminar e 
mai vie. Tot astfel, vizităm unități 
de producție.

Vorbitorii s-au referit și 
nariile recapitulative (unii 
pur și simplu repetarea 
discutate, ci aleg o temă 
țiune“, care le traversează 
laite: de pildă, „lupta 
nostru împotriva fascismului" cu
prinde atît perioada 1933, cît și a- 
ceea a dictaturii fasciste și apoi 
insurecția și războiul antihitlerist), la 
utilitatea schimbului de experiență 
în problemele de metodică (au a- 
preciat cu toții o expunere despre 
metodică făcută la Cabinetul orășe
nesc de partid și au cerut să existe 
mai des asemenea expuneri), la mo
dul în care sînt pregătiți propagan
diștii etc.

Ca puncte slabe, au relevat unele 
bibliografii 
sau indicînd ca sursă pagini din- 
tr-o singură ediție sau din cărți e- 
puizate ; insuficiența unor recoman
dări de material literar ajutător 
(„o carte bună face uneori minuni, 
dar ne trebuie ceva ajutor biblio
grafic ca să știm s-o găsim ; la fel, 
în privința unor emisiuni de radio 
sau televiziune, spectacole etc“).

în plus, din convorbire s-a făcut 
remarcată o slăbiciune care nu a- 
parține. numai unor propagandiști 
prezenți la această consfătuire. Dar 
unii dintre ei și-au pus problema de 
a stimula, alături de studiul pasaje
lor indicate în bibliografie, și lectura 
de ansamblu a unor lucrări clasice 
ale marxism-leninismului mai lesne 
accesibile și interesante nu numai ca 
obiect de studiu al unor pagini izo
late. dar și ca lectură generală A-. 
ceastă lectură ar fi o bună pregă
tire pentru trecerea, în anii urmă
tori la studiul individual al opere
lor de bază.

★
Credem că problemele amintite ar 

putea, da îndemn și altor propagan
diști și cursant! să ne împărtășească 
din experiența lor.

încărcate, nesintetice,

SERGIU FARCAȘAN
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sësiüriiiDeschiderea sesiunii n MO dată cU cădetea primei zăpezi, 
mulți amatori ai sporturilor de iar
nă, ai excursiilor, pornesc spre Po- 
iătia BrășOOtilui. NdtUra à îngrămă
dit -diet. Unul lîiigă ăltUl, IscUfi dë 

■ cobörire pe cdre omtil, cU ptițihe 
eforturi, lë-a transformai îh êjcCëléli- 
te pîrtii de schi, bob și săniuțe. 
Piftiile de pe Valea Lupului; Sulinar, 
de spb teleferic, Kantzërui și altele 
șint bine cunoscute în țară și pește 
hotare prin numeroasele competiții 
sportive republicane și internaționale 
ce se Organizează aici.

îii această iarnă silit prevăzute 
nilniefoăse conctifSufi de schi Și.Să
niuțe pentru copii și ëtëvii școlildt 
Sportive și Un OÔMUfd de bob, ln- 
trëcëiilë atrag Că spectatori nume
roși turiști și éxctirSitrriijti.- în zilele 
de sărbătoare, mii de tineri și virstâ 
nici, deși nu participă la întrecerile 
organizate, schiază, se dau cu .săniu
țele, pdiitiëàzâ SäU Ufcă. 'îfiitâlțți bi
ne în pături, cu telefericul pë Gfis- 
iiahul Mare;

U:C;F.S.-Bfașov Și Orgârtëlë CÖ- 
triërciale s-du îngrijit să cteezé și îh 
acest an condiții bline pentru des
fășurarea ooinpetițiilor sportive și 
de cazare. Ttambulirielë riiări aii 
fost reparate și li s-au aduS îmbu
nătățiri tehnice. Pe pîrtia Sulinar, 
la punctul de sosire s-a defrișat o 
parte din teren, fealizmdU-se spa
țiul necesar pénfr'u oprirea schiori
lor. S-dtt ddtts tffib'Uhățățlfi șt ame
najări și celorlalte pirtti Și lâOUri dë 
schiat, Peritfii încépatoff s-a ăme-

c
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Competiție sportivă 
studențească

Stila dë gimriâștică a bazei sporti
ve școlare rtf . 2 dip Cdpiidlä d. citâiod- 

■ cut duminică atmosfera unor pasio
nante întreceri ale tinereții. Aici 
s-au desfășțlrat. într-up cddrü fëstib, 
cöhcüfsürile unei tradiționale com
petiții dë gimnastică rezervată ëiù- 
denților bucUreșteriî. Programul a 
cuprins reușite exerciții de gimnas
tică dcfobâtică la sol și aparate, ca 
și demonstrații de gimnastică ăfțis- 
tică, la căre au évoluât aproape 21)0 
de coric.uferiți ele lă Universitatea 
din București, institutul politehnic, 
Institutul agronomic ,,N. Bălceșcii“, 
Institutul m.edico-farmacëütic, Inàti- 
tutiil de construcții, Institutul de 
științe economice „V. Ï, Lenin“, In
stitutul pédagogie etc.

Tinerii cohcufë'n(î s-du pfezențăt 
bine pregătiți, reiiȘind să Obțină o 
sérié de fëzulititë frilmôdsé. S-Au fe- 
mârcat îndeosebi gîîîtâiaștâi de lă 

dȘ&Ciățiite s'poftive „Politehnică, ,,Më- 
iicin.d" și „Universitäte'ă", care au 
ocupat pïirriëlê locuri lă majoritàtéd 
probelor.

Cele mai bune rezultate le'-du ob
ținut gimnaștii de la „Politehnica", 
aceștia Obținînd și troféùi competi
ției — „Cftpâ 30 Dedembrie".

ia ©iâsva
HALTERE. — Cu prilejul unui concurs 

de lialtete desfășurat la Szombathely, cu- 
noscùtùi sportiv maghiar Gÿozo Vcres (mij
locie) a stabilo un nou record moridial la 

aul „aruncat” cu 187 kg. Vechiul record 
1 de 185,500 kg și aparținea halterofilului 

'..viétic-Anatoli Kalinicenko.
VOLEI. In tjirneul . preolimpic de volei 

de la.New Delhi, care are ca scop cali
ficarea echipelor din Asia pentru turneul 
final dé la Tokio, reprezentativa mascu
lină a Indiei a dispiis cu scöfül de 3—0 dé 
echipă Fiïip'ineîôr. Acelăși scb'r s-a- înregis
trat $> în’ partidele Coreea de sud-Irăn’ și 
Izrael-Pakisfan. în competîțîâ ferninină é- 
chipa R.F'.D Coreene a ciștigat cu 3—0 
întîlnirea cu India.

HOCHEI. La Budapesta s-a disputat me
ciul internațional de hochei pe gheață din
tre echipa orașului Budapesta și echipa ce
hoslovacă T. I Gottwaldov. Jocul s-a în
cheiat cti un rezultat dé egalitate : 2—2 
(2—0 ; 0—2 ; 0—0).

ȘAÎL O singură rundă a mai rămas de 
disputat în campionatul de șah al U.R.Ș.S., 
dar cîștigătorhl riü esté încă curioșcut. După 
18 runde, conduce Holmov cu 11,5 puncte 
și o partidă întreruptă,- urmat de Spasski 
(11,5. puncte). In runda a 18-a, Korcinoi a 
pierdut la TaimanoV, Furman a cîștigat la 
Osnos și Gipslis la Klovan. A fost consem
nată remiza în partidele : Polugaevski- 
Spasski, Suetin-Stein, Ney-Gheller și Hol- 
m'oy-Npvopașcjn ; . .

TENIS DE MASA. — In„ semifinalele 
..Giipéi campionilor europeni” la ten'is de 
masă echipa feminină Voros Meteor-Buda- 
pesta .a învins, cu 5—3 pe T.T.K. Kiel (R-F- 
Germană), caiificîndu-se. pentru finala 
competiției în meciul final echipa ma
ghiară urmează să întîlnească învingătoa- 
rca din partida Voința București—Einheit 
Dresda (R. D. Germană).

FOTBAL. — într-un meci contînd pen
tru preliminariile turneului olimpic de fot
bal, echipa Indiei a învins la Colombo cu 
5—3 (2—1) echipa Ceylonului. 

najat în fața Hotelului Sporturilor 
locul dehtithit Deälül săniuței. în 
fața vilei „Orizontul“ se deschide 
un mare patinoar birië ariie'riäjät, 
pëiittu public, competiții sportive si 
sefbăfi pe gheață tn tweitimă. „Sănii 
cti ztirgălăi“, trase de căi minați de 
Siirllgii îtribtăcăți în costume, pë 
elite aii le ptitein dënunii de epocă, 
bbt fi la dispoziția amatorilor de a- 
sëmeneâ plimbări. Pentru cei mai 
ftigUtoși sini dntënaiale sălile dă 
club cu mese de ping-pong; de șah 
și alte jocuri. Aici s'-â înființat și 
Uri Centru de închiriere à articole
lor necesare pentru practicarea spor
turilor de iarnă : schiuri, patiné; 
bocanci, hanorace ș. a.

Administrația stațiunii a amenajai 
în acest aii vilë, ctibmie și hoteluri 
îHSUmînd de do'ilă ori mai multe 
locuri decît dctim 5 ani. Cabanele 
nVitlătOfiil“' și ,;Căpfă neăgră"t cu 
sălile de masă amenajate cit gust, 
creează o ambianță plăcută. în ca-1 
ielele de sugestii și propuneri se pot 
citi numeroase aprecieri pozitive ale 
sportivilor și turiștilor romtni și 
stfăin’i.

Pcntrii revelion, là Poiana Brășov 
s'ë făc pregătiri ifitérisé : îfnpOdôb'i- 
tëfi sălilot și căbanelor, ilumiriățiâ 
sărbătâtească, apfoviaibhUrëa. Înain
te' SdU după fêvëiiôii,- öspitalleta sta- 
țiUne oferă numeroase posibilități de 
odihnă și destindere.

C. CÄPRARU 
cofeSp. „Scînteii*

Hotelul Sporturilor din Poiana Brașov

• La Innsbruck, ündë 
se va desfășura între 29 
ianuarie și 9 februarie 
1964 cea de-a 9-a ediție 
a „Olimpiadei albe", a 
căzut prima zăpadă 
mare. O zi și o noapte 
a nins din abundență, 
zăpada așternîndu-se în
tr-un strat gros pe pîr- 
tiile din regiunea Lizum, 
locul de disputare a 
probelor alpine. Echipe 
de muncitori lucrează la 
lasarea zăpezii și fac ul
timele amenajări la ba
zele sportive care vor 
găzdui întrecerile de ho
chei pé gheață, paliriaj 
artistic și pătihăj viteză. 
Comitetul olimpic aus
triac a lilat unele hotă- 
rîri îii cëea cê privește 
festiviiâtéà de descin
dere a Olimpiadei.- Fia. 
eără olimpică va fi ădii-, 
să pe stadion de Karl 
Schaëfër, fost, campion 
olimpic și de 7. ori cam
pion mondial de patinai 
afțistic. Campionul mon
dial de slalom special, 
Josl Rieder, va aprinde 
focul olimpic care va 
arde la Innsbruck timp 
de 10 zile. Jurămîntul 
olimpic va fi rostit de 
Paul Aste, membru al 
echipei olimpice de bob 
a Austriei.

e Schiorii noștri frun
tași, care se pregătesc 
îii vederea „Olimpiadei 

f^albe“, vor lua parte în 
Zilele de 4 și 5 ianuarie 

un concurs de selec-la

ție ce se va disputa pe 
piftiile de la Predeal, 
în programul concursu
lui sini înscrise probele 
de slalom special (băr
bați și femei), 10 km 
(bărbați); 5 km (femei) 
și ștafeta feminină 3X.5 
km. în afara selecționa- 
bililor pentru Innsbruck, 
la întreceri vor partici
pa și alți schiori de 
la cluburile Dinamo, 
Steaua, 
Brașov, 
Și

Steagul Roșu- 
Carpați-Sinaia 

Cârtii maniil-Bhtșteni,

Probele feminine de 
Predeal vor avea un ca
racter internațional, la 
start fiind invitate și 
schioare din R.S. Ceho
slovacă, R. P. Bulgaria 
și Italia. Lotul reprezen
tativei țării noastre pen. 
tru probele de fond are 
în componență pe E- 
lena Tom, Marcela Bra- 
iii, Rödica Mtinteanu, 
Iuliana Bogosi și Boboc 
Doina.

• Echipa olimpică de 
biatlbn a țării noastre 
va fi prezentă duminică

■■•■> ■

tem®

Patinoarul „Trvoli“ de la Innsbruck pe care se vor desfășura probele de pa
tinaj viteză.

N-
■wig

La 24 decembrie s-ă semnat là 
Belgrad Protocolul privind schim
bul de mărfuri pe anul 1964 între 
R. P. Romînă și R.S.F. Iugoslavia.- 
Tratativele pèntfu înfchéiereâ Proto
colului s-au desfășurat într-o at
mosferă de prietenie și înțelegere 
reciprocă.

R. P. Röminä Va livră îh R.S.F. 
Iugoslavia diverse mașini si utilaje, 
prôdusë petroliere, lingouri de oțel, 
produse chimice și farmaceutice, ci
ment, geamuri, sare,, bunuri dé läi'g 
ebnsttm și àltélë.

R.S.F. Iugoslavia va llVt'â în R. P. 
Romînă diversë mașini Și Utilaje,

ÎH tirnîâ tratativelor purtate, care 
s-au desfășurat într-o atmosferă de 
înțelege're reciprocă, la 24 decembrie 
s-a semnat la Bonn un acord comer
cial pe termen lung, privind schim
bul de mărfuri între R. P. Romînă 
și R. F. Germană.

Listele de mărfuri convenite re
prezintă pentru ânül 1964 6 mâjorâ- 
re a volumului schimburilor cti circa 
30 la sută față de vechile liste.

Pe baza acestui acord, R. P. Ro
mînă Vă putea livra în R. F. Germa
nă produse petroliere și alé indus
triei chimice, matériel lemnos, prô- 

în R. D. Germană la Un 
concurs internațional.

la

• CöncutSul preolim- 
pic de selecție al schiori
lor sovietici pentru com
binata nordică s-a desfă
șurat la Kăvgolovo, lin
gă Leningrad, pë o ză
padă mare și uri timp 
geros. Cel mai bun re
zultat la sărituri (71,5 
m și 68,5 m) a fost rea
lizai de Nicolai Riselev. 
în cursa de 15 km în
vingător a ieșit Iuri Si
monov, cronometrat cti 
timpul de 59'35". Pri
mul loc în clasamentul 
combinatei nordice l-a 

: ocupat Kiselev (489,61 
punețe), urmai de Si
monov (483,94 puncte). 
Doi dintre Specialiștii 
consăcrafi ai acestei 
probe — Dmitri Koci- 
kin și Nicolai Gusakov, 
participanți la ultima O- 
limpiadă — au ocupat 
locurile 7 și respectiv 8. 
Pînă la Jocurile de la 
Innsbruck, schiorii so
vietici vor participa la 
alte două concursuri de 
selecție.

e După două înfrîn- 
geri consecutive, selecțio
nata de hochei pe ghea
ță a R. S; Cehoslovace, 
care va participa la J-O. 
de la Innsbruck, a reușit 
să se revanșeze în țața 
echipei olimpice a Cana
dei, întrecîncl-o la Van
couver cu scorul de 
3—1 (1—0; 2—0; 0—1). 

Semnarea Protocolului privind schimbul de mă 
pe 1964 intre R. P. Romînă și R. S. L Iugoslavia

țevi petrblîërë,- iarhihâté din 0ței,- 6â- 
bluri, laminate din metale néféroâs'ë, 
produse chimice și farmaceutice, 
materiale refractare, bunuri de larg 
consum și altele.

Protocolul prevede o majorare în
semnată a schimbului de mărfuri 
față de anul 1963.-

Din partea romînă, Protocolul a 
fost semnat de Nicolae Anghel, ad
junct al ministrului comerțului ex
terior, iar din pâftea iugoslavă de 
Augustin Pap'ic, subsecretar de stat 
în Seëfëtâriâtul de stât pentru co
merțul exterior.

düse ale industriei constructoare de 
mașini și electrotehnice, produse 
agroaiimenfare etc. în schimbul a- 
cesfor produse,- (ara noastră va pu
tea importa din R. F. Germană ma
șini și utilaje, produse ale industriei 
siderurgice, produse chimice, unele 
produse agroaliméhtare etc.

Din pàrtéa R. P. Romîne, acordul 
a fost semnat dé Mihai Pétri, adjunct 
al ministrului comerțului exterior, 
iar din partea R. F.- Germane de 
Rolf Lahr, secretar de stat al Minis
terului Afacerilor Externe.

INFORMAȚII
La invitația Institutului cubân 

pentru prietenie cu popoarele 
(Ï.C.A.P.), o delegație romînă va par
ticipa la festivitățile ce vor avea loc 
la 1 ianuarie 1964 în Cuba, cu pri
lejui celei de-a V-a aniversari a vic
toriei revoluției cubane. Delegația, 
condusa de prof. Gheorghe Buzdu
gan, director general în ministerul 
învățămîntului, a plecat marți 
Havana.

spre

din
Cole

★

Delegația orașului Skopljie 
R. S. F. Iugoslavia, condusă de 
JordânbVski, director al Direcției
generale de reconstrucție a âcestei 
localități, care ne-a Vizitat țara timp 
de cîteva zile, a părăsit Capitala, 
îndréptîndu-se spre patrie. Membrii 
delegației ait vizitat orașul BueUrești 
și au avut întrevederi cu reprezen
tanți ai Comitetului Executiv al Sfa
tului popular al Capitalei, în legă
tură cu realizarea celor 100 de apar
tamente și a policlinicii oferite în 
dar de statul nostru orașului 
Skopljie, care ä suferit avarii puter
nice în urma cutremurului din a- 
eeastă vară. (Agerpres)

științifica în uzină

BRAȘOV
La Uzinele 
a avut loc o 
țifică pe tema 
zire prin inducție“.

Taifunul „Susan“

Sesiune

Elemenîe no! în bîoîâzică

a fontei

(coresp. „Scînteii"). — 
de tractoare din Brașov 

sesiune tehnico-știin- 
„Procedee de încăl- 

“. Cu acest prilej, 
ingineri și alți specialiști din uzină 
du prezentat referate și comunicări 
despre rezultatele obținute dé colec
tivul uzinei în aplicarea tratamen
telor termice moderne 
ducție..

După cum relatează agenția TASS, 
oameni de știință din R.S.S. Armeană 
au descoperit uri fenomen deosebit de 
interesant : semnalele bioelectrice 
excitate de miros sînt de același tip 
cu impulsurile care apar pe retina 
ochiului. Apariția impulsurilor a fost 
observată în trecut și de alți oameni 
de știință. Biofizicienii armeni au 
fost însă primii care au reușit să îm
partă aceste semnale pe grupe dis
tincte, în funcție de nalură prove
nienței lor. Ei au alcătuit o hartă ori
ginală care indică grafic gradul de ac
tivitate cu care fiecare sector al orga
nului olfactiv reacționează la miros.

Oamenii de știință armeni au ela
borat și o metodă de studiere a pro
cesului olfactiv, bazată pe înregistra
rea potențialelor bioelectrice ale celu
lelor olfactive.

Fotosînteză fără lumină

La o recentă aduïiaré a Acade
miei de Științe din S.U.A., au fost 
comunicate rezultatele ùrio't cerce
tări privind mecanismul de trans
formare a énergiei luminoase în 
énergie chimică îri frunzele verzi 

- ale' plantelor. Energia luminoasă ar 
determina, înainte de toate, exci
tarea electronilor dintr-0 substan
ță proteică cuprinsă în clorofilă și 
bogată în fier. După cum relatează 
revista „Science News Letter", cer
cetătorii au reușii să izoleze aceas
tă substanță, denumită ferrodoxin, 
și să reproducă cU ajutorul ei pro
cesele chimice aie fotosintëZei fără 
a mai avéa nevoie de lumină.

,,Pădure“ în tunel 
aerodinamic

Uneori, furtunile provoacă pierderi 
însemnate economiei forestiere din 
Marea Britanie. în anul 1963, bună
oară, în Scoția all fost doborîți de 
furtună circa patru milioane de co
paci. în vederea cunoașterii amănun
țite a dcțiUriii vintului asupra copaci
lor, cercetătorii englezi au efectuat 
recëtii experiențe intërësarttë, întîi ch 
copaci adëvdrafi introduși într-un tu
nel aerodinamici apoi cu modele de

Deschsdëfea
Sovietului Suprem 

al R. S. F. S. R.
MOSCOVA 24 (Agérpres). — La 

24 decembrie, s-a deschis la Krem
lin cea de-a doua Sesiune a Sovie
tului Suprem al R.S.F.S.R. al céléi 
dë-a șasea legislaturi, care dèzbatë 
proiectele planului de dezvoltare a 
ecOhbmie'i națîOflăle à reßüblicii . ș'i 
bugetul pe anii 19'64—1965.

Là Iucrâtilé sèsiUnii participă 
conducători ai P,C.U.S. și ai guver
nului sovietic în frunte öu N. 
Hrușciov.

s.-

Tra.ged.ia vasului
„Laconici“

LONDRA 24 (Agerpres). — Potri
vit ultimelor daté publicate la Lon
dra dé către Biroul companiei ma
ritime .grecești căreia îi aparțină 
vasul „Lacorfiä“, în urmă incendiu
lui izbucnit pe acest văS dé pasa
geri, ătt putut fi salVàté 876 de per
soane, 136 sînt daté dispărute, iar 
24 au murit.

Potrivit relatărilor comandantului 
vasului „Montcalm“, ultimul vas 
care a părăsit regiunea catastrofei, 
brice speranță de a măi regăsi 
vreun supraviețuitor a fost abando
nată. într-un comunicat dat publi
cității la Lbhdra se arată că echipa
jul vasului „Lacohiă“ eră compus 
din marinari greci și vest-germani. 
Comunicatul precizează că ultimul 
care a părăsit vasul a fost căpitanul 
său, Mateos Zarlis.

Directorul general al companiei 
maritime grecești a declarat marți 
că nu se cunosc cauzele izbucnirii- 
incendiului. în același timp, dezmin
țind ceea ce se afirmase anterior, el 
a precizat că vasul „Laconia“ nu eră 
prevăzut cu un sistem automat 
prevenire a incendiilor.

de.

HONOLULU 24 (Agerpres). — Lo
cuitorii insulelor Guam și Săip'âh 
din Oceanul Pacific fac pregătiri 
pentru a înfrunta taifunul ,-,Susan“, 
care se apropie de aceste insule cu 
o viteză de 100—160 km pé oră. Gu
vernatorul insulei â ordonat evacua
rea populației din localitățile sitùàté' 
pe țărm.

Insulă Guam a fost devastată anul 
trecut dé taifunul „Kran“, care a dis
trus 95 la sută din casele de locuit. 
Peste 600 de locuitori ai acestei 
insule trăiesc și astăzi în corturi.

★

SEUL 24 (Agerpres). — în urma 
unei furtuni puternice carë s-a abă-, 
tut luni după-amiază asupra coastei 
de răsărit a Coreei de sud, .60. .de., 
ambarcațiuni pescărești, pe bordul" 
cărora se aflau 600 de pescari, au 
dispărut în larg.

Toate navele de coastă disponibile 
au fost. rrfobilizate pentru salvarea 
pescarilor dispăruți.

copaci realizate din sîrmă de cupru 
abînd înălțimea dé 12 cm și lățimea 
coroanei de 8 cm. „Pădurea“ astfel 
alcătuită a fost mont ni ă pe 0 platfor
mă rotativă plasată în tünëlul aero
dinamic. Copacii au fost prevăzuți cu 
traductori cu ajutorul cărora s-au mă
surat tensiunile apărute în tulpini sub 
acțiunea vîntului.

Procedeu nou de elaborare

Un laborator de cercetări din 
Domhafvet (Suedia) a anunțat pu
nerea la punct a unui procedeu 
simplu de elaborare a fontei direct 
din minereu de fier, prin folosirea 
oxigenului, a unui combustibil 
ieftin cum este cocsul mărunt Și a 
unui cuptor rotativ. Specialiștii 
sînt- de părere că acest procedeu 
permite elaborarea de fontă cu 
conținut de fosfor sCăzUt și nu ne
cesită aglomerarea anterioară a mi
nereului.

Fontă obținută prin dcest pro
cedeu poate fi folosită ca materie 
primă pentru oțeluri de îrialtă ca
litate, existând 0 limită Idrgă de 
toleranță în ce privește compozi
ția minereului. Experiențele AU 
arătat că se pot élabora aproximA- 
tiv 0,5 tone de fontă pe oră. S-a 
iiotătît construirea unei fdbrici- 
pilot, care va fi dată în funcțiune 
în prima jumătate a anului 1965.

Fină la 2%0 km de aeroport

La Institutul industrial pentrù 
telecomunicații" din Varșovia s-a 
elaborat proiectul unui radioloca
tor destinat aviației civile. Noua 
instalație va permite controlarea 
spațiului aerian pînă la o distanță 
de 240 km de aeroport și detecta
rea avioanelor pînă la altitudinea 
de 15 000 m.

Cîmpui magnetic șl viața

Are cîmpui magnetic al Pămînlidiii 
■Vreo influență asiipfa apariției vieții P 
După cum : tgläteäzä revista „Science 
et Vie", studiile făcute în U.R.S.S., 
Anglia și S.U.A. ptir. să dea tin răspuns, 
afirmativ la această întrebare. Infor-

RYAD 24 (Agerpres). — La 25 de
cembrie, în capitala Atabiéi Sâüdité 
își începe lüérarllé corîfărințâ anua
lă a Organizației țărilor exportatoare 
de pétrôl (Ö.P.E.C.); Càrë grupează 
un număr de țări arabe și Vene
zuela.

Această conferință, amînată de 
niai rhülté ori; vă constitui un prilej 
pentru țările exp'ôftâ.tô'ârê, de petröl 
de a îtitrëptinde' ô àc(iuné .dömühä în 
apărarea intereselor lor împotriva 
propunerilor neechităbile prezentate 

marile societăți petroliere străinede

Criza de guvern din Turcia
Ismet Inônû a respins cererile formulate de Partidul 

Turciei Noi
ANKARA 24 (Agerprés). — Ismet 

Inönü, liderul partidului republican 
al poporului, însărcinat cü formarea 
noului guvern turc, a respins cererea 
formulată de Partidul Turciei Noi 
dé : à i sê -încredința îh noul guvern 
postul dé vicepreședinte ăi Consi
liului și cel de ministru al execută
rii plăhului economic pe 5 âhi ăl 
Ttirciêi.

După cum relatează coresponden
tul la Ankara al agenției France 
PrésSê, ISmët Inönü a ântințăt că vä 
forma noul guvern numai din repre
zentanți ai partidului său și din Cîți- 
vă independenți. Potrivit agenției, 
noua formație guvernamentală pre
conizată va dispùne în cameră de 

nScandalul cărbunelui vegetal^
Autoritățile fédérale au descop'erit 

că Anthony de Àngëlis, președintele 
cömpäniei ;,Allied Crude Végetàble 
Oil ähd Refining Cdfp.“, à orgàhizât 
o ffaudä de proporții rar întîlriité. 
El a fost acuzat luni de Marele 
juriu federal din S.U.A. de a fi 
transportat dintr-un stat în altul 
certificate false de depozitare a 
„cărbunelui vegetal“. Se apreciază 
că „àfacéréa" constituie cea niai
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Se poate traversa marea cu trenul ? Răspunsul îl oferă modernul bac 
plufitor „Warnemünde“ care face naveta între coasta R. D. Germane .și Da
nemarcei. în fotografie se vede cum — prin prova ridicată — un tren accele
rat cu locomotivă Diesel părăsește bacul pentru a-și continua drumul pe 
uscat.

mațiile culese cu ajutorul sateliților 
artificiali sovietici și americani au do
vedit că Luna și planeta Venus sînt 
lipsite de cîmp magnetic. După păre
rea unor biologi, aceasta ar reprezenta 
ö gravă „infirmitate" a celor doiiă cor
puri cerești, întrucît le-ar lipsi dë ac
țiunea lui favorabilă pentru apariția și 
evoluția vieții în formele pe care le 
cunoaștem.

Astfel,, biologul èftglez dr. J. Uffeh 
à constatat că torentele de particule 
cu energie mare ale radiației cosmice, 
fluxul de protoni și neutroni emiși de 
Soare nu pot străbate liniile de forță 
ale cîmpului magnetic, care protejează 
(ist feti Pămîntul de bombardarea tui 
mortală cu aceste particule. Savanții 
americani H. Friedman și II. Bachman 
au dëScoperif, là rîndid lor, existența 
uriei sensibilități tiërvoasë ă onîUlui la 
vdriățiite cîmptilui magnede. De ase-' 
menea, a fost demonstrată de către 
biologul sovietic A. Krîlov influența 
cîmpului magnetic asupra creșterii și 
randamentului vegetației, deci asupra 
materiei vii.

Tntrbînă cil abüf
pentru tancuri petroliere

Un grup de ingineri din Japonia au 
construit o turbină cu abur, de 20 000 
C.P. destinată unui tanc petrolier cu 
capacitated ele încărcare de 73 000 
tone. ' Ziarül „Yömiuri“ relatează că a- 
cedsța este „ptima turbină navală din 
lume care funcționează la temperaturi 
și presiuni ridicate ale aburului", dez- 

cu privire la împărțirea beneficiilor 
acestor companii. Țările arabe ex
portatoare de petrol se pronunță 
pentru modificarea, într-un sens 
mai favorabil lor, ă unor acorduri 
încheiate anterior.

Pînă în prezent, la Londra și New 
York au avut loc îndelungate nego
cieri între secretarul general al 
O.P.E.C., Fau Rouțani, și reprezen
tanții celor 8 societăți, care exploa
tează petrolul din țările arabe; dar 
nu s-a ajuns la un acord;

numai aproximativ 200 voturi (ma
joritatea necesară esté de 221 voturi).

în cercurile politice din Ankara se 
subliniază că orice vot de cenztiră 
împotriva guvernului minöritär ăl 
lui Ismet Inönü ar avea drept con
secință dizolvarea parlamentului și 
organizarea de noi alégeri legisla
tive. _ , ,.c..

Noul güVern, adaugă agenția, .vă 
putea totuși să conteze pe sprijin 
din partea partidului Turciei Noi și 
partidului național-țărănesc (foști 
parteneri ai partidului republican în 
vechiul guvern) dëoârece acestea 
sînt împotriva unor alegeri legisla- 
tiVé înainte dé termén.

•u

rriarë frâudă comisă în Statêlé Unite 
în perioada dé după război.

Ancheta condusă de siguranță fe
derală a permis să se stabilească că 
de Angelis a obținut, între 14 oc
tombrie și 19 noiémbr'ie, credite ban
care în valoare de peste 40 milioane 
de dolari pe baza unor stocuri de 
Cărbune fantomă. Specialiștii consi
deră că fraudele durează de timp 
mai îndelungat și s-ar ridica la pesta 
100 milioane de dolari.

voltînd o putere de 20 000 C.P. la 105 
rot/min. Consumul de abur dl turbinei 
esté de 250 kg pe C.P. și oră.

Șalupă din beton armat
Pe un șantier naval de lingă Praga ■ 

se asamblează în prezent o șalupă flu
vială din beton attiidț, cu o capacitate 
de încărcare dé 1 000 tone. Pereții 
corpultli șalupei sînt armați cu pldse 
de oțel. Șalupă, lungă de 68 ni și Idtă 
de 9,6 in, va avea greutatea de 270 
tone. pujUmëaM dublă cu uri rînd de 
pereți impërmëdhifi ba permite șalupei 
să continue să plutească cu încărcătu
ra la bord chiar în cazul Unor spărturi 
în Cofpiit nadei.

Repetarea unei experiențe
istorice

La Magdeburg, cu prilejui săr
bătoririi a 10 ani de là înființarea 
Școlii tehnice superioare, s-a repe
tat vestita experiență cu cele două 
emisfere, efectuată în acest oraș cu 
pesté patru secole în urmă de Otto 
Voiri Guericke. Îmbtăcdțî în., costu
me de epocă, „vizitiii“ au încercat 
zadarnic. întâi, cil patrii, apoi cu 
opt și, în sfîrșit, cu 16 cai să desfa
că cele două emisfere masive de 
métal de cité 200 kg din carré sé 
evacuase în prealabil aeriil. Pre
siunea atmosferică s-a dovedit a fi 
măi puternică decît forța celor opt 
perechi de căi. Emisferele s-au 
desprins uria de alta abia după ce 
s-a introdus din nou aer în sferă.
-------------- ----------------------------------
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Demisia guvernului grec
Liderii Uniunii dc centru propun dizolvarea parlamentului 

și ținerea dc noi alegeri
ATENA 24. Corespondentul Ager- 

pres, Al. Gheorghiu, transmite :
Primul ministru al Greciei, Pa- 

pandreu, a prezentat marți demisia 
guvernului său regelui Paul al Gre
ciei. Demisia a fost acceptată.

Dezbaterile din Parlamentul grec 
asupra declarației-program prezen
tată de primul ministru Papandreu 
s-au încheiat luni noaptea printr-un 
vot de încredere dat guvernului. Din 
cei 297 de deputați prezenți, 167 au 
votat pentru, iar 130 contra. In fa
voarea guvernului au votat depută
ții Uniunii de centru, ai E.D.A. și doi 
deputați E.R.E., care au cerut să 
adere la Uniunea de centru. împo
triva guvernului au votat deputății 
partidului E.R.E. și doi deputați ai 
partidului progresist.

Intr-o declarație făcută ulterior, 
Papandreu a arătat că nu vrea să se 
bazeze pe acest vot de încredere 
pentru a rămîne în funcție și că 
Uniunea de centru este hotărîtă să

O hotărîre 
a guvernului brazilian

RIO DE JANEIRO 24 (Agerpres). 
Președintele Braziliei, Joao Goulart, 
a semnat un decret prin care se sta
bilește monopolul statului asupra 
importului de țiței. In viitor toate 
importurile de țiței vor fi efectuate 
de compania guvernamentală „Pe- 
trobraz“.

Succese ale patrioților 
din Venezuela

CARACAS 24 (Agerpres). — Pen
tru mișcarea de eliberare din Ve
nezuela anul 1963 s-a încheiat cu 
constituirea unui nou front de parti
zani în provincia Zulia. Acest fapt 
ilustrează amploarea pe care a luat-o 
această mișcare în cursul anului cu
rent.

Fără îndoială că una din cele 
mai importante etape ale mișcării a 
fost constituirea în luna februarie a 
Frontului armat de eliberare națio
nală — F.A.L.N.

La reuniunea de constituire au 
asistat reprezentanți ai Mișcării 4 
mai (data răscoalei de la Carupano), 
Mișcării 2 iunie (data insurecției de 

Puerto Caballo), Uniunea cetățe- 
'că militară, Frontul de guerilă 

. Frontul de guerilă El Cha- 
' unităților de partizani din 
Yaracuy și alte regiuni ale 

nu participe la vreo altă formă de 
guvern. Papandreu a arătat că a 
propus regelui dizolvarea parlamen
tului și organizarea unor noi alegeri. 
Marți seara regele Paul a avut o în
trevedere cu Kanellopoulos, liderul 
E.R.E., căruia i-a cerut să-și spună 
părerea dacă componența actualului 
parlament poate permite formarea 
unui guvern viabil.

Unii observatori nu exclud even
tualitatea de a se recurge și la alte 
forme de stabilizare a unui guvern 
pentru a se întîrzia sau evita deo
camdată noi alegeri. In acest sens, 
ziarul conservator „Kathimerini“ 
scrie că în cercurile politice se vor
bește de o formulă care ar prevedea 
„formarea unui guvern „de unitate", 
formulă prin care se desemnează 
aici un guvern (de centru-dreapta).

Concluzia cea mai răspîndită în 
ziarele grecești este că „soluția Ka
nellopoulos“ nu are temeiuri să fie 
viabilă.

„Cele mai dificile probleme pot fi 
rezolvate pe cale pașnică“ 

Rezultatele unei anchete efectuate în Suedia
STOCKHOLM 24 (Agerpres).—Re

vista suedeză „Vi Kvinnor“ a orga
nizat recent o anchetă, rugind pe 
mai mulți reprezentanți ai opiniei 
publice din Suedia să-și spună pă
rerea în legătură cu perspectivele 
destinderii încordării internaționale 
în anul 1964 și despre însemnătatea 
Tratatului de la Moscova privitor la 
interzicerea parțială a experiențelor 
nucleare.

Răspunzînd la întrebările revistei, 
cunoscutul scriitor Artur Lundk- 
vist a subliniat că Tratatul de 

1 la Moscova constituie un prim pas 
făcut în direcția destinderii. El a ac
ționat în sensul îmbunătățirii atmo
sferei internaționale și constituie un 
argument concret, dovedind că și 
cele mai dificile probleme pot fi re
zolvate pe cale pașnică.

Sperăm că după înfăptuirea a- 
cestui pas marile puteri vor căuta 
noi posibilități de înțelegere pentru 
a salva omenirea de război, a sub
liniat Andrea Andreen, militantă pe 
tărîm social.

Tratatul de la Moscova are o deo
sebită importanță, a subliniat scriito
rul E. Blomberg. Trebuie salutată 
orice măsură îndreptată spre destin
derea încordării internaționale, tre
buie cerută cu hotărîre încheierea 
acordului, cu privire la interzicerea 
tuturor experiențelor cu arma nu
cleară.

Consider că sarcinile cele mai im
portante în viitorul apropiat sînt

Demonstrații reprimate 
de poliție in Peru

LIMA 24 (Agerpres). — După cum 
transmite agenția Prensa Latina, 
poliția peruviană a arestat 15 țărani 
în orașul Quillabamba (regiunea 
Cuzco) după ce aceștia au participat 
la greva generală de protest decla
rată în sprijinul cererilor de elibe
rare a aproximativ 100 de deținuți 
politici. Potrivit agenției, în ultimele 
zile, orașul Quillabamba ca și alte 
localități din regiunea Cuzco au fost 
teatrul unor puternice incidente în
tre demonstranți și poliție care s-au 
soldat cu numeroși răniți. Majorita
tea deținuților politici sînt fruntași 
ai țăranilor din regiunea Cuzco care 
au protestat împotriva foametei, 
mizeriei și condițiilor proaste de 
trai și au cerut înfăptuirea reformei 
agrare.

Totodată, studenții din centrul 
universitar Huancayo, au ocupat 
clădirea Universității și au declarat 
greva foamei cerînd guvernului să 
aloce fonduri mai mari învățămîn- 
tului superior. Peste 100 de studenți 
au început un marș de 300 km spre 
capitala Perului, Lima, pentru a 
prezenta autorităților revendicările 
lor.

crearea zonelor denuclearizate, in
terzicerea amplasării bazelor milita
re pe teritorii străine și rezolvarea 
problemei germane, a subliniat în 
răspunsul său B. Hammar, membru 
în Comitetul Executiv al organiza
ției „Marșul împotriva armei nu
cleare".

Procesul unei foste 
căpetenii a O.A.S.-ulus

PARIS 24 (Agerpres). — Agenția 
France Presse relatează că la 26 de
cembrie va începe la Tribunalul mi
litar din Paris procesul fostului co
lonel Antoine Argoud, acuzat de a 
fi participat în aprilie 1961 la puciul 
militar din Alger și de a fi condus, 
începînd din 1962, Organizația Arma
tei Secrete (O.A.S.) și așa-numitul 
Consiliu Național al Rezistenței din 
metropolă.

Paralel cu anunțarea deschiderii 
procesului împotriva lui Argoud, la 
Paris a fost dat publicității un co
municat în care se arată că pre
ședintele de Gaulle a semnat un or
din potrivit căruia alte 99 de per
soane. condamnate pentru participa
rea lor la activitatea O.A.S. vor fi 
grațiate înaintea datei de 1 ianuarie 
1964.

Agravarea situației în Cipru
NICOSIA 24 (Agerpres). — Situa

ția din Cipru continuă să rămînă 
încordată. După o noapte relativ 
calmă, la 24 decembrie au fost re
luate pe străzile din Nicosia schim
burile de focuri dintre membri ai 
celor două comunități ale insulei.

în ciuda apelurilor repetate lan
sate în tot cursul zilei de președin
tele Makarios și de vicepreședintele 
Kuciuk, grupuri înarmate de ciprioți 
turci au deschis focul asupra unor 
polițiști și persoane civile de origină 
greacă, precum și asupra palatului 
prezidențial.

Ca urmare a incidentelor din ulti
mele zile, capitala Ciprului și-a 
pierdut înfățișarea obișnuită. Majo
ritatea magazinelor au fost închise, 
iar circulația a fost perturbată. 
Principalele instituții ale adminis-

★

Din Londra se anunță că în urma 
agravării situației din Cipru, Mi
nisterul Afacerilor Externe al Marii 
Britanii a dat publicității un co
municat în care se arată că minis
trul afacerilor externe, R. A. 
Butler, și Duncan Sandys, secretar 
de stat pentru relațiile cu Common- 
wealthul, modifieîndu-și planurile 
de vacanță, vor rămîne la Londra în 
tot cursul zilei de marți pentru a 
urmări situația din Cipru. Comuni
catul precizează totodată că în ca
litatea sa de semnatară a acorduri
lor de la Zürich și Londra, Anglia 
urmărește cu neliniște actualele 
neînțelegeri din Cipru.

★
ATENA 24 (Agerpres). — în cursul 

dimineții de marți regele Paul al 
Greciei a primit în audiență pe Ve- 
nizelos, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri și ministru al afacerilor 
externe, care, după cum relatează 
corespondentul din Atena al agen
ției France Presse, l-a informat în

Planuri de intensificare 
a discriminării rasiale 

în R. S. A.
JOHANNESBURG 24 (Agerpres). 

Guvernul Republicii Sud-Africane 
elaborează noi planuri de intensifi
care a politicii de discriminare ra
sială. După cum relatează ziarul 
„Star“ care apare la Johannesburg, 
sesiunea parlamentului sud-african 
care va avea loc la 17 ianuarie va 
examina o serie de măsuri privind 
stabilirea unui „control mai sever“ 
asupra deplasării populației africane 
în regiunile rurale și urbane situate 
în afara rezervațiilor.

Totodată parlamentul va examina 
un proiect de lege cu privire la „a- 
părarea relațiilor interrasiale“ care 
interzice populației africane să asis
te sau să participe împreună cu albii 
la competițiile sportive și la alte 
manifestații. Noua interdicție se re
feră și la teatru, cinematograf, ex
poziții de artă etc. 

trației de stat, precum și școlile 
și-au suspendat orice activitate. Po
trivit datelor incomplete, ca urmare 
a ciocnirilor din ultimele zile și-au 
pierdut viața peste 15 persoane, iar 
alte 50 au fost grav rănite.

Corespondentul din Nicosia al a- 
genției France Presse relatează că 
soldatul englez rănit în timpul inci
dentelor care au avut loc în portul 
Larnaka a murit.

Partidul progresist al oamenilor 
muncii (A.K.E.L.) din Cipru a adre
sat un mesaj poporului cipriot în 
care subliniază că ațîțarea dușmă
niei între cele două comunități ale 
insulei servește interesele dușmani
lor Ciprului și ale celor ce se împo
trivesc politicii de neutralitate a 
acestei țări.

*
legătură cu situația din Cipru și în 
legătură cu demersurile guvernului 
grec în această privință.

Agenția France Presse relevă că 
situația creată în Cipru în ultimele 
zile se află în centrul preocupărilor 
autorităților grecești. Consiliul de 
Miniștri a însărcinat pe G. Mela, 
fostul ambasador al Greciei la 
Washington, cu o misiune impor
tantă pe lîngă președintele Ciprului, 
Makarios, în vederea restabilirii li
niștii în Cipru.

soare din vina organelor judiciare lo
cale. Numărul zilelor care trebuie 
compensate este de 35 325.

ALGER. La Alger au continuat 
convorbirile dintre delegația R. P. 
Chineze, condusă de Ciu En-lai, și 
delegația Republicii Algeria, condusă 
de Ben Bella. Ciu-En-lai s-a întîlnit 
cu ministrul economiei al Algeriei și, 
împreună cu Cen I, a vizitat între
prinderi industriale, o școală și cămine 
studențești.

ATENA. Delegația de femei din 
R. P. Romînă, care se află în Grecia 
la invitația Ligii de prietenie greco- 
romîne, a vizitat luni orașul Patras. 
Delegația a fost primită de primarul 
orașului Patras. în cursul după-amie- 
zii, Consiliul Ligii de prietenie greco- 
romîne din Patras a oferit un cocteil, 
iar seara o recepție în cinstea dele
gației de femei din R. P. Romînă.

DJAKARTA. La 24 decembrie, la 
Djakarta a avut loc o demonstrație 
de protest împotriva dislocării unită
ților flotei a 7-a americane în Ocea
nul Indian.

TOKIO. Tribunalul districtual al 
orașului Senda a satisfăcut cererea 
foștiloT deținuți în legătură cu „cazul 
Matsukawa" de a li se plăti compen
sații pentru anii petrecuți în închi

WASHINGTON 24 (Agerpres). — 
Camera Reprezentanților a adoptat 
marți o hotărîre cu privire la ga
rantarea creditării comerțului S.U.A. 
cu țările socialiste. Potrivit acestei 
hotărîri, adoptate cu 189 voturi pen
tru și 158 contra, președintele este 
împuternicit să decidă asupra ga
rantării creditelor amintite, atunci 
cînd va considera necesar, urmînd 
să informeze Congresul asupra de
ciziei sale în decurs de 30 de zile.

Astfel s-a pus capăt impasului în 
care s-au aflat dezbaterile în Con
gres asupra acestei probleme, ca ur
mare a opoziției cercurilor potriv
nice dezvoltării comerțului interna
țional, grupate de astă dată în spe
cial în jurul membrilor republicani 
ai Camerei Reprezentanților. Profi- 
tînd de lipsa din Washington a unor 
membri ai Camerei Reprezentanți
lor, aceste cercuri reușiseră să în
jghebeze o majoritate de cîteva vo
turi care adoptase o clauză restric
tivă în acest sens, sub forma unui 
amendament la proiectul de lege cu 
privire la ajutorul pentru străină
tate. Senatul a respins însă de două 
ori, cu majoritate de voturi, această 
clauză restrictivă.

In decursul ultimelor zile, liderii 
democrați, precum și președintele 
Johnson personal, au depus eforturi 
susținute pentru a determina Ca
mera Reprezentanților să revină a- 
supra hotărîrii sale.

Adoptarea unei hotărîri raționale

PEKIN. La 24 decembrie, la Pekin 
a avut loc o ședință consacrată împli
nirii a 100 de ani de la nașterea pro
fesorului Gh. Marinescu, întemeieto
rul școlii romîne de neurologie. Fen 
In kun, vicepreședinte al Asociației 
de neuropsihiatrie din China, a prezen

tat un raport cu privire la activitatea 
științifică a savantului romîn. Vorbi
torii au subliniat contribuția profeso
rului Marinescu la dezvoltarea neuro
logiei.

MILANO. Cu ocazia aniversării a 
150 de ani de la nașterea lui Verdi, 
baritonul Nicolae Herlea, artist al po
porului, împreună cu cunoscuta cîn- 
tăreață italiană Giulietta Simonato, au 
susținut un recital la Casa Verdi din 
Milano. Cu acest prilej artiștilor li s-a 
conferit medalia Verdi.

NEW YORK. U Thant, secretarul 
general al Organizației Națiunilor 
Unite, a conferit cu reprezentanții la 
O.N.U. ai unor țări din Orientul Mij
lociu și Africa în legătură cu vizita 

de către Camera Reprezentanților 
constituie, după cum subliniază a- 
genția France Presse, „o amară în- 
frîngere pentru republicani“.

Senatul urmează să se întruneas
că pentru a aproba hotărîrea Came
rei Reprezentanților. Congresul va 
intra apoi, în mod oficial, în vacan
ța de sfîrșit de an.

Purtătorul decuvîntal Casei Albe, 
Salinger, a făcut o declarație spe
cială cu privire la garantarea credi
tării acordurilor comerciale ale 
S.U.A. cu țările socialiste. El a de
clarat că guvernul S.U.A. se pronun
ță împotriva încercărilor de a se in
terzice Băncii de export-import să 
garanteze creditarea tranzacțiilor 
comerciale particulare cu țările so
cialiste.

Salinger a subliniat că acestor 
tranzacții trebuie să li se asigure 
condiții financiare normale. Țările 
concurente ale S.U.A., a arătat el, 
oferă asemenea condiții țărilor so
cialiste.

★

O dată cu adoptarea hotărîrii sus
menționate a fost votată în întregi
me legea cu privire la ajutorul pen
tru străinătate. Oprindu-se asupra 
unei formule de compromis, legea 
stabilește cuantumul ajutorului a- 
merican pentru străinătate la 3 mi
liarde dolari, cu 1,5 miliarde mai 
puțin decît ceruse fostul președinte 
Kennedy.

de două săptămîni pe care intențio
nează să o facă în a doua parte a lu
nii ianuarie în Guineea, Ghana, Ma
roc, Algeria, Libia și Tunisia.

SAIGON. In noaptea de 23 spre 24 
decembrie, pe linia ferată dintre Sai
gon și Hue patrioții sud-viețnamezi 
au aruncat în aer un tren. In provin
cia Binh Long, a avut loc, de aseme
nea, o ciocnire militară între forțele 
patriotice și trupele guvernamentale 
în cursul căreia partizanii au ucis și 
rănit numeroși soldați. In dimineața 
zilei de 24 decembrie, pe aeroportul 
militar din Saigon a avut loc o ex
plozie în urma căreia a fost distrus 
un avion.

KATMANDU. Regele Mahendra 
al Nepalului a acceptat cererea de de
misie a lui Tulsi Giri din postul de 
prim-ministru și ministru al afacerilor 
externe. Tulsi Giri a demisionat din 
motive de sănătate.

SANAA. După cum relatează pos
tul de radio Sanaa, în acest oraș a 
nins pentru prima oară în cursul ac
tualei generații. Pînă acum locuitorii 
orașului nu au cunoscut un asemenea 
fenomen.

---- Çfidei'DÎul „SVutleii“DELEGAȚI LA O.N.U. DESPRE DEZVOLTAREACOMERȚULUI INTERNAȚIONAL
In sesiunea, recent încheiată, a Adunării Generale a O.N.U., pro

blemele economiei mondiale au ocupat un loc important, iar Comi
tetul nr. 2 (pentru prbbleme economice și financiare) a constituit cen
trul unor dezbateri ample și active. Din desfășurarea lucrărilor a re
ieșit în mod pregnant interesul viu al marii majorități a delegațiilor 
față de problema dezvoltării comerțului internațional fără piedici și 
discriminări. Această preocupare a fost prezentă în aproape toate 
cuvintările rostite, în numeroase propuneri constructive, în rezoluția 
care face recomandări conferinței O.N.U. pentru comerț și dezvoltare 
din martie 1964. In ultima parte a sesiunii am avut prilejul să cunosc 
mai mulți conducători de delegații ale statelor reprezentate în Comi
tetul nr. 2, cărora le-am solicitat părerea asupra diferitelor aspecte ale 
problemei schimburilor comerciale. Iată cîteva din convorbirile avute 
la O.N.U. :

F. weidinger-1 Ui factor important in ansamblul
reprezentanta! Austriei relațiilor internaționale
Comerțul deține un rol important 

în ansamblul relațiilor dintre state, 
în viața internațională, în general. 
A face comerț înseamnă în primul 
rînd a negocia, ceea ce subînțelege 
contacte între diferite popoare. 
Convingerea mea este că în împre
jurările de astăzi schimburile inter
naționale facilitează apropierea în
tre popoare și aceasta în măsura în 
care relațiile comerciale — și de 
altă natură — se dezvoltă, se inten
sifică. Mă voi referi aici și la pozi
ția Austriei, amintind că țara mea, 
după cum se știe, se pronunță în 
favoarea comerțului internațional 
liber și sprijină dezvoltarea acestuia 
între toate țările, fără a face vreo 
distincție.

Făcînd legătura cu cele spuse mai 
sus, trebuie să arăt că, după păre
rea noastră, pe plan internațional 
sînt necesai-e eforturi conjugate pen
tru dezvoltarea schimburilor comer
ciale. Austria speră sincer în posibi-

Dr. C. P. caranicas' Comerțul și destinderea 
merg împreună •reprezentantul Greciei

Schimburile comerciale între Est 
și Vest se vor dezvolta — după pă
rerea mea — din ce în ce mai ra
pid. Fac această afirmație dînd curs 
optimismului ce-mi este propriu, 
dar, bazîndu-mă pe semnele care a- 

litatea unor asemenea eforturi, o 
concretizare importantă a lor fiind 
conferința pentru comerț din martie 
viitor. Sîntem interesați să se reali
zeze pași în această direcție, ținînd 
seama de faptul că 25 la sută din 
venitul nostru național provine din 
comerțul exterior. Aceasta și alte 
rațiuni de ordin economic ne fac să 
acordăm atenție apropiatei confe
rințe și să așteptăm cu încredere 
succesul lucrărilor sale.

în general, Austria întreține bune 
relații comerciale cu țările din răsă
ritul Europei. Cu Romînia, asemenea 
relații au devenit tradiționale, ele se 
desfășoară în condiții bune, avînd 
în vedere interesele și avantajele 
ambelor țări. Pot afirma că aceste 
relații sînt pe un drum bun și spe
răm că ele se vor dezvolta și mai 
mult, ținînd seama de posibilitățile 
economice reciproce în continuă 
creștere.

rată că ceea ce se numește „război 
rece“ poate ceda locul destinderii. 
Aceasta poate avea repercusiuni fa
vorabile și asupra relațiilor econo
mice între state. Cred că sîntem pro
babil la începutul unei noi faze în 

ce privește dezvoltarea schimburilor 
comerciale — mi-a spus Costa Cara- 
nicas, subliniind că în prezent comer
țul și destinderea merg împreună.

In ce privește țările în curs de 
dezvoltare, trebuie avut în vedere 
procesul de industrializare a acestor 
țări. Ele vor începe să exporte în vii
tor nu numai materii prime, ci și pro
duse manufacturate. Sperăm că la 
viitoarea conferință pentru comerț 
și dezvoltare se vor putea găsi so
luții menite să ajute aceste țări în 
rezolvarea unor probleme ca extin
derea exporturilor, stabilizarea pre
țurilor la produsele lor de bază, gă
sirea unui cadru mai larg și mai 
universal de cooperare economică.

Despre comerțul Greciei aș putea 
spune în general următoarele: După 
cum știți, țara mea este aso
ciată la Piața comună. Credem 
că pentru noi este preferabil comer
țul multilateral ca un mijloc de a ne 
permite să cumpărăm produsele cu 
cele mai reduse prețuri. In general 
efortul nostru în domeniul exportu
lui este îndreptat spre țările care 
plătesc în dolari. Aceasta din cau
ză că balanța noastră este deficita
ră : importurile sînt mai mari decît 
exporturile. în parte, acoperirea a- 
cestui deficit se face deocamdată din 
așa-zisele resurse „invizibile“ — tu
rism, navlurile marinei comerciale, 
banii trimiși de emigranți. Necesită
țile noastre în domeniul schimburi
lor comerciale sînt așa dar foarte 
mari.

Există astăzi realități care nu pot 
fi ignorate. De aceea, deși aminteam 
despre acordurile multilaterale, tre
buie să adaug că Grecia are și rela
ții comerciale pe bază de acorduri 
bilaterale, îndeosebi cu țările Euro
pei răsăritene. Desigur că asocierea 
noastră la Piața comună nu înseam
nă că sîntem dezinteresați în extin
derea schimburilor noastre comer
ciale cu țările din Est.

Tindem spre astfel de schimburi. 
Cele cu Romînia oferă posibilități 
demne de explorat. Din punct de ve
dere teoretic, cred că principala di
ficultate pentru dezvoltarea rela
țiilor noastre comerciale constă în 
faptul că Istoricește balanța noastră 
cu Romînia a fost în trecut mereu 
pasivă. Noi am putea importa din 

Romînia o mare cantitate de mărfuri 
de care avem nevoie — produse pe
troliere, lemn, mașini, în gene
ral produse manufacturate. în ceea 
ce ne privește, lista noastră de 
mărfuri pe care Romînia le-ar putea 
importa este mult mai redusă. După 
război, Grecia a început să cultive 
bumbac, un produs care poate fi 
acum exportat în cantități mai mari. 
Poate că într-un tratat de comerț 
mai general s-ar putea găsi loc mai 
mare transporturilor navale cu va
sele grecești. Spun aceasta pentru a

N. USHIBA
reprezentantul Japoniei

Ambasadorul Ushiba, căruia nu-i 
lipsește niciodată zîmbetul din col
țul gurii și din privire, vorbește cu 
plăcere despre problemele comerțu
lui internațional, asupra cărora — 
spune el — cercurile de afaceri din 
Japonia se apleacă cu multă atenție.

Noi sîntem pentru promovarea 
largă a schimburilor comerciale, pe 
care le apreciem ca un bun mijloc 
de cunoaștere între popoare. Japonia 
întreține bune relații cu multe re
giuni ale lumii ; aș vrea să remarc 
mai ales schimburile mulțumitoare 
cu țările din sud-estul Asiei, o re
giune apropiată de noi cu care spe
răm să lărgim colaborarea în dome
niul comerțului.

Precum se știe, noi nu dispunem 
de suficiente materii prime, pe care 
ni le procurăm din altă parte în 
schimbul produselor industriale. Ni
velul industriei noastre ne permite 
să exportăm mașini-unelte, în gene
ral produse manufacturate, în ță
rile în curs de dezvoltare, dar și în 
țări industrializate, ca S.U.A. sau 
țări vest-europene. Avem bune rela
ții comerciale și cu țări cu regim 
socialist.

Barierele și discriminările ? —
continuă el, răspunzînd la altă în
trebare. Desigur, ele există, trebuie 
să spun că sînt resimțite și în ex
portul japonez pe diverse piețe, mai 
ales în Europa occidentală, anumite 
țări africane, S.U.A., în special în ce 
privește produsele textile. Cred că 
există posibilități de reducere și

AMINU KANO
reprezentantul Nigeriei

Sesiunea de anul acesta a Adu
nării Generale a O.N.U. a demons
trat, într-un mod mai accentuat de
cît cele anterioare, că în această 
organizație internațională se mani
festă dorința de apărare a păcii șl 
se acordă importanța cuvenită pro

arăta posibilitățile noastre de com
pensație.

Nu am însă în vedere numai po
sibilitățile imediate, ci și perspecti
vele de viitor față de care sînt op
timist. Sînt convins că schimburile 
noastre comerciale cu Romînia, ca și 
cu alte țări socialiste, vor crește. Si 
nu numai în domeniul comerțului, ci 
și în ce privește schimburile cultu
rale, turismul etc. Astfel se va crea 
un climat mai favorabil dezvoltării 
relațiilor greco-romîne, inclusiv dez
voltării schimburilor comerciale.

Pentru apropiere și cunoaștere 
intre popoare

chiar de înlăturare completă a di
verselor bariere și sperăm că viitoa
rea conferință de la Geneva pen
tru comerț și dezvoltare va adu
ce o contribuție prețioasă în această 
direcție. S-ar putea ca desfășurarea 
conferinței să nu fie ușoară. în ce 
mă privește, cred că important ar fi 
ca ea să fie folositoare pentru toate 
țările, indiferent de nivelul de dez
voltare a economiei lor.

Despre relațiile comerciale japono- 
romîne, ambasadorul Ushiba și-a ex
primat următoarele păreri :

Intre Japonia și Romînia există o 
mare distanță geografică, ceea ce 
constituie fără îndoială un handicap, 
dar nu împiedică totuși stabilirea u- 
nor bune relații comerciale. în ce 
privește perspectivele, cred că cu 
timpul vor crește și posibilitățile și 
volumul schimburilor. Știu că în țara 
dv. se dezvoltă rapid industria, creș
te o economie puternică.

Ca totdeauna, în comerț, trebuie 
examinată de către ambele părți atît 
problema calității, cît și a prețurilor 
și a mijloacelor de plată. Vom putea 
astfel explora împreună terenul de 
schimb pentru mărfuri care să fie 
necesare și unuia și altuia.

Părerea mea este că aceste relații 
se vor putea dezvolta mulțumitor, în 
interesul celor două popoare. Țin să 
evoc că eu am semnat acordul co
mercial japono-romîn. După cum 
vedeți, nu sînt deloc străin de tere
nul de schimb de care aminteam mai 
sus.

Realismul - o caracteristică 
a propunerilor romînești

blemei schimburilor comerciale în
tre state din toate zonele geogra
fice, indiferent de sistemul lor poli
tic și social. Pornind de la aceasta 
s-ar putea avansa spre eliminarea 
dezechilibrului existent în prezent în 
balanța comerțului dintre țările dez

voltate industrial și cele în curs de 
dezvoltare. Cred că o asemenea evo
luție ar ajuta la înlăturarea treptată 
a unor aspecte ale „războiului rece“ 
Sînt probleme care prezintă interes 
atît pe plan regional, cît și mondial.

Cît privește aportul conferinței 
O.N.U. pentru comerț și dezvoltare 
din anul viitor ia eliminarea restric
țiilor existente în calea schimburilor 
comerciale, cred că aceasta va fi una 
din cele mai importante chestiuni 
care vor trebui să fie luate în consi
derare. Restricțiile, ca instrument de 
frînare a comerțului liber, împiedică 
dezvoltarea relațiilor normale între 
state, efectuarea de noi pași spre 
destindere și consolidarea păcii. Sînt 
convins că eliminarea discriminări
lor în comerțul internațional ar pu
tea da naștere unei atmosfere sănă
toase în relațiile dintre națiuni și în 
același timp ar putea crea resurse 
extrem de necesare în acțiunea ce 
trebuie dusă împotriva sărăciei și 
înapoierii economice. Dacă am reuși 
să îndreptăm lucrurile în această di
recție. omenirea n-ar avea decît de 
cîștigat.

Am studiat de la început cu aten
ție propunerile prezentate de dele
gația R. P. Romîne. (Este vorba de 
propunerile referitoare la : elabora
rea principiilor fundamentale ale a- 
cordurilor economice și comerciale : 
importanța și eficacitatea acor
durilor comerciale de lungă durată 
pentru stabilitatea și dezvoltarea 
schimburilor internaționale ; im
portanța livrărilor pe credit de bu
nuri de echipament destinate con-^ 
strucției de unități industriale ; li
vrări rambursabile prin cote părți 
din producția acestor unități indus
triale ; importanța resurselor li
berate de dezarmare pentru dezvol
tarea în-scopuri pașnice. — n.r.).

Aceste propuneri, pe care delega
ția mea. le-a susținut în Comitet, au 
ca o caracteristică realismul. Ele 
abordează o problemă foarte impor
tantă pentru noi — cea a materiilor 
prime din țările în curs de dezvol
tare și oferă soluții potrivite pentru 
abordarea eficientă a acestei pro
bleme.

Am discutat despre ele și cu dele
gația dvs., cu care prilej mi s-au o- 
ferit amănunte suplimentare foarte 
prețioase. Sînt convins că propune
rile dvs. sînt bine gîndite și bine 
intenționate. Ele reflectă un punct 
de vedere comun între țara dvs. și 
țările în curs de dezvoltare, dovedesc 
că poporul romîn sprijină speranțele 
acestor state în dezvoltarea lor vii
toare.

Fără îndoială că măsurile inițiate 
de R.P. Romînă vor constitui la con
ferința pentru comerț și dezvoltare 
baza unor discuții fructuoase. Con
ferința însăși eu o apreciez ca una 
din cele mai importante și construc
tive acțiuni ale O.N.U. Judecind 

după interesul manifestat față de 
propunerile romînești în Comitetul 
nostru, sper că ele vor fi realmente 
bine primite și la conferință. Perso
nal, leg importanța lor de însăși 
desfășurarea conferinței și nu exclud 
o corelație între ele și documentele 
ce vor fi prezentate și, de ce nu, a- 
doptate. Țin să adaug că punctul de 
vedere al Romîniei se va bucura de 
sprijin din partea multor țări afri
cane și în general al celor în curs 
de dezvoltare.

In ceea ce privește perspectivele 
comerțului internațional, sînt de 
părere — și aici țin seama de ac
tuala situație internațională — că 
schimburile economice se pot dez
volta între toate statele, că în acest 
domeniu nu trebuie să se invoce deo
sebirile de sistem politic și social. 
Este evidentă, de asemenea, posibi
litatea dezvoltării relațiilor comer
ciale ale oricărei țări, indiferent de 
nivelul ei de industrializare, cu țări
le socialiste.

Am să mă refer în încheiere la Ni
geria. Țara mea se numără printre 
marile state africane. După cum știți 
are peste 30 de milioane de locui
tori, posedă multe materii prime, iar 
poporul meu, ca și alte popoare, este 
animat de dorința fermă de a le va
lorifica. Pentru aceasta avem însă ne
voie să importăm produse industria
le, mașini și diverse utilaje, ne tre
buie cadre numeroase de buni spe-. 
cialiști. Noi sîntem gata să obținen 
toate acestea cu ajutorul oricărei 
țări, indiferent de sistemul ei eco
nomic. social, politic. Cînd vorbesc 
despre acest gen de relații, mă refer 
și~ la Romînia. De altfel, trebuie să 
vă spun că am amintit despre țara 
dvs. încă anul trecut, în aprilie. în 
parlamentul federal al Nigeriei. 
Atunci ^am propus să trimitem stu
denți să învețe și să devină ingineri 
de mine și electrotehnicieni nu nu
mai în țări ale Europei occidentale 
unde tehnica și industria au ajuns 
mai demult la o anumită dezvoltare. 
Pe baza informațiilor de care dispu
neam, am arătat că Romînia are 
școli dintre cele mai bune pentru 
mineri. De ce să nu folosim posibi
litatea de a trimite unii dintre stu
denții noștri în Romînia ?

în același sens privesc problemele 
mult mai vaste și mai complexe ale 
schimburilor economice între state.

•k
în convorbirile avute, toți interlo

cutorii, fără nici o excepție, au ținut 
să sublinieze că ideea dezvoltării co
laborării economice între state fără 
piedici și discriminări, pe baze reci
proc avantajoase, întrunește astăzi 
un număr apreciabil de adepți atît 
printre diplomații de la O.N.U., cît 
și din rîndurile unor cercuri largi 
ale opiniei publice mondiale.

L. RODESCU
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