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Zile de iarnă
in Aspodâm colectivă

Oamenii șantierelor noastre DIN TOATĂ ȚARA
Cu cine să-1 asemănăm ? Privirea 

încearcă să cuprindă larga desfășu
rare a șantierului și mintea caută o 
comparație. Talente anonime de o- 
dinioară au îmbrăcat haina vătuită 
și s-au suit pe macarale, excava
toare și schele, formîndu-se din 
mers, odată cu uzinele ridicate din 
temelie. Oameni căliți de munca 
aspră, pe ploi și pe vînt. Mulți din
tre ei au întîmpinat de zece, de 
cincisprezece ani răsăritul soarelui 
pe schele, construind și iar con
struind.

Astăzi vorbim cu stimă despre un 
întreg eșalon de constructori cu cea 
mai înaltă calificare. Laminatorii de 
la Roman și furnaliștii de la Reșița 
își amintesc cu plăcere de oamenii 
lui Petrica Petre care au montat 
utilajele Pe șantierul Complexului 
chimic de la Craiova s-au adunat 
constructori încercați — șeful de 
brigadă Gheorghe Iordan, montorul 
Dumitru Antonescu — tehnicieni și 
ingineri care au lăsat în urma lor 
cetatea chimiei de la Săvinești, Uzi
nele de produse sodice de la Govora, 
Uzina de superfosfat și acid sulfuric 
de la Năvodari, complexul industrial 
de la Brăila... Ridică o uzină și apoi 
pleacă pe alt șantier.

Sa fii constructor cînd țara toată 
este un șantier, așa cum ne-am 
obișnuit să spunem în anii repu
blicii, înseamnă să te bucuri, în pri
mul rînd. de cea mai mare încre
dere pentru ducerea la bun sfîrșit 
a unor lucrări importante, folosirea 
și gospodărirea fondurilor inves
tite de stat. Este vorba de zeci 
de miliarde. Cifra investițiilor din 
acest an. bunăoară, destinate dezvol
tării în continuare a bazei tehnice- 
materiale a producției. însumează 38.6 
miliarde lei — cu 18 miliarde mai 
mult decît întregul buget al Romî- 
niei anilor 1935—1936. Dacă este a- 
devărat că omul șantierului, con
structorul. știe să privească în vii
tor mai bine decît oricare altul, 
dacă el vede de pe acum ce va fi 
mîine acolo unde lucrează, atunci 
nu mai încape nici o îndoială că în
țelege cum se cuvine însemnătatea 
unp’ cifre din planul de stat. Se 
știe, de pildă, ce pași mari am fă
cut pe drumul electrificării țării. Ei 
bine, agregatele energetice care vor 
fi date în funcțiune în acest an 
reprezintă peste un sfert din în
treaga putere instalată existentă. 
La fel și în industria chimică, pen
tru care se prevăd sporuri. simți
toare la. producția de îngrășăminte 
minerale, de fire și fibre sintetice 
etc. De asemenea, aproape întreaga 
creștere a producției de oțel prevă
zută în acest an se va obține pe 
seama celor două cuptoare Martin 
de 400 de tone, care se construiesc 
la Hunedoara. Aceste cîteva exem
ple lămuresc fiecăruia importanța 
deosebită a multora din construc
țiile industriale în ridicare.

Problema centrală a planului 
de investiții pe anul 1964 con
stă în creșterea eficienței a- 
cestora prin grăbirea execuției și 
punerii în funcțiune a obiectivelor 
industriale, o dată cu reducerea 
costului lucrărilor. Tocmai acestui 
scop slujește indicația dată de 
partid privind concentrarea fondu
rilor materiale și bănești spre ma
rile șantiere deschise, în special 
combinatele și complexele indus

triale. Este acum rîndul constructo
rilor care nu mai sînt aceiași de a- 
cum cîțiva ani. De la betonist și 
pînă la inginer, constructorul în a- 
ceastă largă accepțiune a cuvîntului 
și-a însușit tehnica nouă cu care 
sînt înzestrate organizațiile noastre 
de construcții, metodele industriale 
de execuție, imprimînd muncii pe 
șantiere un ritm cu nerv, viu și an
trenant. Pentru o hală industrială 
de aceleași proporții construită în 
1957, în 24 de luni, timpul de exe
cuție s-a redus treptat, ajungîndu-se 
acum la numai 13 luni.

Fabrica de mare capacitate pen
tru prelucrarea materialelor plas
tice de la Iași a fost construită în- 
tr-un timp foarte scurt. Constructorii 
au redus într-o măsură însemnată 
perioada de pregătire pentru lucră
rile de investiții, folosind apoi me
tode industriale de execuție. Activi
tatea a început în martie 1962 și 
după 14 luni prima secție se afla în 
probe tehnologice. în iulie 1963 
noua fabrică de la Iași intra în 
sfera producției naționale. După cum 
se știe, durata de execuție a fost 
mult redusă și la construcția Uzinei 
de anvelope „Danubiana“, la a doua 
linie de acid sulfuric de la Năvodari 
și la alte mari întreprinderi de în
semnătate republicană.

Faptul că multe obiective indus
triale noi încep să producă la ter
menul stabilit și chiar mai înainte 
dovedește un simț al realității în 
planificarea lucrărilor, capacitatea 
de a organiza bine șantierul, apro
vizionarea oportună cu materiale și 
utilaje de trebuință, creșterea cali
ficării constructorilor. Munca pe 
marile șantiere — combinatele de 
la Craiova, Tg. Mureș, Tr. Măgu
rele etc. — capătă tot mai mult un 
pronunțat caracter industrial. Cei 
mai mulți conducători de șantiere 
înțeleg că pentru reducerea duratei 
de execuție au o cale sigură și efi
cientă : extinderea metodelor in
dustriale, în primul rînd prin folo
sirea prefabricatelor, mecanizarea 
largă pe orizontală și verticală, exe
cutarea construcțiilor în lanț conti
nuu, după grafice concepute în 
amănunt.

Dar numai termenele contează ? 
A construi în timp și la un înalt 
nivel tehnic sînt, de fapt, două 
aspecte ale aceleiași probleme. 
La complexul de reformare catali
tică de la rafinăria Brazi indicii 
tehnico-economici . din _ proiect au, 
fost realizați după numai 5-7 luni 
de la intrarea în funcțiune. Cum ? 
Se înțelege, prin capacitatea colec
tivului de a stăpîni și folosi tehnica 
nouă. Dar mai este și o altă expli
cație și tocmai asupra acesteia stă
ruim acum. Cei ce exploatează azi 
utilajele și instalațiile marilor uzi
ne spun cu satisfacție, ca și cînd ar 
fi vorba despre ei : „Avem montori 
strașnici. Constructori cu adevărat. 
Au făcut totul temeinic, cu răspun
dere“.

Ce sentiment de mîndrie trebuie 
să încerci auzind vorbindu-se astfel 
despre tine ! Te știi util și apreciat. 
Asemenea oameni sînt pretutindeni

ȘT. ZIDARIȚĂ

4.5 milbane participant la manifestările Largi posibilități 
ciîltal-științifice de la sate de studiu

La manifestările cultural-științifice 
organizate în comunele și satele din 
întreaga țară au luat parte, de la în
ceputul iemii și pînă acum, aproape 
4,5 milioane persoane. Dintre acestea 
mai bine de un milion au vizionat 
programe prezentate de formații artis
tice de amatori sau profesioniste. Pen
tru instituțiile de artă teatrală și mu
zicală din regiunile Bucurgfti, Banat, 
Brașov, Cluj și altele a devenit o tra
diție ca fiecare nouă stagiune să cu- 

Faptă curajoasă
CRAIOVA (coresp. „Scînteii").-— 

Era aproape de miezul nopții. 
Elefterie Velișcu și Gheorghe Vasi- 
lică, doi tineri din orașul Craiova, 
se întorceau acasă de la un specta
col. Deodată, au văzut răbufnind 
deasupra unei case o vîlvătaie de 
flăcări. Au încercat să se apropie. 
Casa era însă împrejmuită de un 
zid. Au sărit peste el și iată-i la 
locul incendiului: ardea un mic a- 
telier de tîmplărie. Dintr-o clipă în 
alta, focul se putea întinde la case
le din jur. Au anunțat în grabă 
pompierii și au început, fără să mai 
aștepte, lupta împotriva flăcărilor, 
Au pornit să îndepărteze materia
lul inflamabil și să salveze ce era 
mai de preț în atelier. In scurt 
timp, incendiul a fost stins. Cu a- 
ceastă ocazie unul din cei doi ti
neri, Elefterie Velișcu a fost rănit 
la mîini, dar împreună cu ceilalți 
a continuat cu mult curaj lupta îm
potriva flăcărilor. Aflînd despre 
cele petrecute, locatarii imobilelor 
învecinate și-au exprimat recunoș
tința pentru fapta lor demnă și 
curajoasă.

prindă și programe artistice pentru să
teni. în același timp și artiștii ama
tori au pregătit și prezentat piese de 
teatru care oglindesc viața satului, 
preocupările oamenilor muncii de pe 
ogoare. La căminele culturale un 
mare număr de cetățeni au partici
pat la conferințele prezentate de cei 
aproape 17 000 de intelectuali — aca
demicieni, profesori, medici, ingineri 
agronomi și alți oameni de cultură so
siți din Capitală, din centre regionale 
sau raionale. Multe cămine culturale 
au organizat seri de calcul, întîlniri 
cu membrii brigăzilor științifice, care 
au dat răspunsuri la numeroase între
bări privind probleme de economie 
agrară, noutăți științifice etc. în 
activitatea lor, membrii unor bri
găzi au folosit planșe, grafice, 
au făcut experiențe în laboratoare 
mobile, au fost însoțiți de caravane 
cinematografice. în această perioadă 
au fost organizate, de asemenea, jur
nale vorbite, concursuri „Cine știe, cîș- 
tigă" pe diferite teme culturale sau 
legate de munca în gospodăriile agri
cole colective, șezători literare etc. La 
casele de cultură au fost organizate 
zile închinate evidențiaților în muncă, 
duminici cultural-sportive și alte ma
nifestări. (Agerpres)

SUCEAVA (coresp. „Scînteii"). — 
Enciclopedia romînă din 1938 
arăta că în fostul județ Botoșani, 
din 167.568 de locuitori de la vîrsta 
de 7 ani în sus, numai 54 la sută 
erau știutori de carte. în anii ime
diat următori eliberării patriei a- 
nalfabetismul a fost lichidat.

An de an crește numărul localu
rilor de școală și al cadrelor 
didactice. Față de 11 școli me
dii cîte erau în 1944 numărul lor 
a crescut în prezent la 29. Au fost 
înființate școli medii de cultură ge
nerală și în localități rurale ca Bu- 
cecea, Drăgușeni, Dolhasoa, Stulpi- 
cani, Liteni, Solea, Ștefănești, Ră- 
dăuți-Prut, Vorniceni și altele. Nu
mărul cadrelor didactice în școlile 
elementare și medii a crescut la 
7738. în ultimii 5 ani s-au construit 
în toate centrele de raion, cu excep
ția Cîmpulungului Moldovenesc, cel 
puțin cîte o clădire de școală me
die cu 16 sau 24 săli de clasă. La 
începutul acestui an școlar s-au dat 
în folosință la Suceava un com
plex școlar pentru petrol-chimie și 
industrializarea lemnului, cu săli 
de clasă, laboratoare, cămin, canti
nă etc. Pe cuprinsul regiunii func
ționează 20 școli profesionale și teh
nice unde învață 7512 elevi.

Noua hală de producție 
de la Uzina ,/Tehnofrig“ din Cluj
La Uzina „Tehnofrig“-Cluj a in

trat în funcțiune o nouă hală pen
tru prelucrări mecanice și montaj 
de utilaje pentru industriile ali
mentară și frigotehnică. Pentru 
realizarea unor produse la un înalt 
nivel tehnic, hala este dotată cu 
utilaje dintre cele mai moderne, 
precum și cu ateliere anexă, cum 
sînt : atelierul de rodaj pentru

compresoare și mașini din indus
tria alimentară, atelierul de vopsi- 
torie, standul de probă etc. Noua 
construcție dispune, de asemenea, 
de un grup social modern, avînd 
vestiare, dușuri, spălătoare, care 
asigură condiții optime sanitare și 
de lucru muncitorilor și tehnicie
nilor din uzină.

(Agçrpres)

Noua hală de producție de la uzina „Tehnofrig“ din Cluj.
(Continuare în pag. Il-a)

miiAin anwamerite
Laminate peste plan

• In adunările pentru prelucrarea 
cifrelor de plan pe anul 1964, mun
citorii, inginerii și tehnicienii uzinei 
„Republica" din Capitală și-au luat 
următoarele angajamente în cinstea 
celei de-a XX-a aniversări a elibe
rării patriei, în întrecerea socialistă 
pe acest an :

Să depășească sarcinile de plan 
cu :

— 7 690 000 
globală ;

— 9 840 000 
marfă.

Să producă 
tone țevi finite.

Să sporească productivitatea 
muncii cu 2 ta sută față de plan.

Să 
plan 
de 1 

Să 
plan

Pentru asigurarea îndeplinirii a- 
cestor angajamente, colectivul uzi
nei „Republica“ a stabilit un plan 
de măsuri tehnico-organizațorice 
care prevede, printre altele, îmbu
nătățirea condițiilor de ardere la 

cuptoare și o serie de perfecționări ale 
proceselor tehnologice menite să 
ducă la creșterea productivității 
muncii și îmbunătățirea calității țe
vilor, la reducerea consumului de 
combustibil și materii prime.

Productivitate ridicată, 
calitate superioară

în cinstea celei de-a XX-a ani
versări a eliberării patriei, colectivul 
Uzinei mecanice Sinaia și-a luat 
următoarele angajamente în întrece
rea socialistă pe anul 1964 :

— să depășească cu 4 500 000 
Iei planul producției globale și 
cu 1 250 000 lei planul producției 
marfă ;

— să sporească productivitatea 
muncii cu 1 la sută față de sar
cina planificată ;

— să realizeze economii 
mentare la prețul de cost 
loare de 1 500 000 lei ;

— să obțină beneficii

supli- 
în va-

Iei la

iei la

peste

producția

producția

pian 2 000

realizeze economii peste 
ia prețul de cost în «valoare 
milion lei.

realizeze 
de 1 milion

beneficii peste 
Iei.

AUGUST 8ÄPÎNĂ LA 23
REALIZEZE URMĂTOARELE:

— depășirea planului la pro
ducția globală cu 5 milioane lei :

— depășirea planului la pro 
ducția-marfă cu 6 400 000 lei ;

— economii peste plan, prin 
reducerea prețului de cost, în va
loare de 650 000 lei ;

— beneficii peste plan de 
650 000 Iei.

Brigada de laminoriști din secția laminor 6 țoii a Uzinei „Republica“ din Ca
pitală se evidențiază prin realizările deosebite pe care le obține în întrecere, 
în fotografie : Cîțiva membri ai brigăzii — Dumitru Dumitrescu, Dumitrache 
Diaconu, Dan Lazăr (rîndul de jos); șeful brigăzii, Teodor Morărescu, Ion 

Păvălucă, Nicolae Victor și Șerban Constantin (rîndul de sus)
Foto : R. COSTIN

peste 
plan în valoare de 1 500 000 lei.

PÎNĂ LA 23 AUGUST, CO
LECTIVUL UZINEI S-A ANGA
JAT SĂ REALIZEZE:

— depășirea producției globale 
planificate cu 2 500 000 lei ;

— depășirea producției marfă 
planificate cu 600 000 Iei ;

— economii peste plan, prin 
reducerea prețului de cost, de 
700 000 lei;

— beneficii peste plan în va
loare de 700 000 lei.

în vederea înfăptuirii angajamen
telor luate, în planul M.T.O. al uzi
nei au fost înscrise numeroase măsuri 
care prevăd, printre altele, folosirea 
mai largă a elementelor tipizate, ex
tinderea metodei de preparare a 
modelelor ușor fuzibile în instalații
le pneumatice de tip carusel, per
fecționarea procesului tehnologic de 
prelucrare a pulverizatorului 
strungurile automate cît și la 
crările ulterioare, aplicarea 
nou procedeu de tratament 
în atmosferă controlată, ceea ce va 
duce la îmbunătățirea substanțială 
a calității pieselor de precizie și la 
o economie de circa 300 000 lei anu
al, extinderea frezării continue la 
reperele de aluminiu de la pompele 
hidraulice și altele.

atît pe 
prelu- 

unui 
termic

Mai repede,
mai Mne, mai ieftin

Cu ocazia discutării cifrelor de 
plan pe anul 1964, lucrătorii între
prinderii nr. 6 construcții-Craiova 
și-au luat următoarele angajamente 
în întrecerea socialistă pe care o 
desfășoară în acest an, în cinstea 
celei de-a XX-a aniversări a elibe
rării patriei noastre :

Prin grăbirea lucrărilor de 
construcții și montaj să redu
că termenele de punere în func
țiune a următoarelor obiective :

— Fabrica de placaje de la 
Combinatul de industrializare a 
lemnului din Tr. Severin, cu cel 
puțin 60 de zile ;

— Fabrica de prefabricate din 
Craiova, cu 30 de zile ;

— cei 25 km de conductă pre
văzută a fi montată pentru ali
mentarea cu apă a orașului Cra
iova, cu 15 zile ;

— să îmbunătățească calitatea 
lucrărilor de construcții și montaj, 
astfel ca ele să obțină la recepție 
numai calificative foarte bune :

— să obțină o creștere a pro
ductivității muncii cu 0,5 Ia sută 
față de prevederile planului, prin 
folosirea pe scară largă a prefa
bricatelor și extinderea proce
deelor moderne de lucru ;

— să realizeze economii peste 
plan în valoare de 700 000 lei ;

— să realizeze beneficii peste 
plan de 700 000 lei.

în scopul realizării angajamentelor 
luate, constructorii întreprinderii au 
întocmit un plan de măsuri tehnico- 
organizatorice care prevede, printre 
altele, introducerea încărcării și des
cărcării pneumatice a cimentului, 
executarea armăturilor și cofrajelor 
pentru beton în ateliere centralizate 
de șantier.

Gospodăria colectivă din Moșneni, 
regiunea Dobrogea, obține an de an 
rezultate bune în sporirea produc
ției agricole. Dar colectiviștii nu se 
opresc aici. în aceste zile de iarnă 
se desfășoară o intensă activitate în 
toate sectoarele. Unii lucrează în 
sectorul zootehnic, alții se ocupă de 
transportul gunoiului la cîmp, de 
pregătirea semințelor etc. De aseme
nea ei își îmbogățesc cunoștințele 
participînd la cursurile agrozooteh
nice. în curînd, adunarea generală 
a colectiviștilor va dezbate proiec
tul planului de producție. înainte de 
aceasta, după cum se vede în foto
grafia de sus, consiliul de conducere 
împreună cu specialiști și brigadieri 
discută despre felul cum s-a făcut 
amplasarea culturilor.

Gospodăria are 1 500 de oi. De la 
300 din acestea se obțin cîte trei 
fătări la 2 ani. Pînă acum s-au și 
obținut 160 de miei. Ciobanii Petre 
Brobonea și Achip Saledin îngrijesc 
cu atenție mieii. Ca urmare, unii 
dintre miei au și ajuns la greutatea 
de 8—10 kg și nu s-a înregistrat nici 
o pierdere. (Fotografia din mijloc).

Grîul de pe cele 640 ha, fiind semă
nat la timpul optim și la un nivel 
calitativ superior, a intrat bine în

S-a întâmplat în 
personalul 1001, de-a 
lungul drumului din
tre Timișoara și Bucu
rești. In oceanul de 
fapte cotidiene, întâm
plarea ar fi trecut de
sigur neobservată dacă 
nu s-ar fi aflat de față 
ochiul atent și sensibil 
al corespondentului 
voluntar.

„Eram mulți călă
tori, compartimentele 
erau ocupate — ne 
scrie tehnicianul S. 
Trușculescu de la Uzi
nele mecanice din Tr. 
Severin. Pe culoarul 
vagonului stătea reze
mat în baston un bă- 
trîn de aproape 70 de 
ani. Văzîndu-l, con
ductorul s-a adresat 
politicos unor cetățeni 
din compartimentul 
nostru rugîndu-i să 
facă loc unui om în 
vîrstă. Apoi, cu un 
calm deosebit, le-a re
proșat :

— Aici mai sînt 
două locuri libere și 
dv. le țineți ocupate 
pentru ca să jucați 
table...

Mai târziu, după o 
altă stație, pe culoar a 
rămas o mamă cu co
pilul în brațe. După 
ce s-a uitat prin mai 
multe compartimente 
și a constatat că toate 
locurile sînt ocupate, 
conductorul s-a oprit 
în dreptul unei uși și 
a rugat pe cîțiva ti
neri să cedeze un loc“.

Ne oprim aici, deși 
scrisoarea e cu mult 
mai lungă, relatând a-

frățit în iarnă. Pe cîmp zăpada este 
puțină. De aceea controlul semănă
turilor este foarte indicat pentru a 
se putea interveni la timp. In foto
grafia din dreapta, jos — președin
tele Dumitru Tohăneanu și briga
dierul Romi Geli controlînd starea 
de vegetație a griului.

ANONIMI
mănunțit comportarea 
conductorului și ne 
întrebăm ce anume l-a 
determinat pe cores
pondent să facă din a- 
cest fapt divers su
biectul unei scrisori. 
Răspunsul îl dă sin
gur.

„Ce bine-ar fi — în
cheie el — dacă toți 
conductorii și-ar face 
datoria la fel, cu a- 
ceeași conștiinciozita
te, politețe, spirit ce
tățenesc, ca Ștefan Pe

trescu, din stația Tr. 
Severin".

Așadar, pe autorul 
scrisorii l-a impresio
nat exemplul acestui 
om care transformă 
munca sa modestă, a- 
nonimă, într-o activi
tate — am putea spu
ne — educativă.

Conductori de tren, 
șoferi la IRTA, func
ționari de la poștă sau 
din atâtea alte institu
ții, vînzători, casierițe, 
ospătari, iată doar 
cîteva categorii de oa
meni cu care te întâl
nești la tot pasul. De 
cele mai multe ori, din 
grabă, nici nu reții fi
gura taxatoarei care 
ți-a oferit biletul sau 
a vînzătorului care 
ți-a servit marfa. Al
teori însă, figura lor 
te urmărește cîteva 
ceasuri sau mai mult 
pentru că te-au im
presionat, ca și pe co

respondentul nostru, 
printr-un gest frumos 
ori un răspuns politi
cos. o atitudine civili
zată. Sau, pentru că, 
dimpotrivă...

O întrebi pe func
ționara de la informa
ții cînd pleacă accele
ratul. Nu aude. Nu 
aude decît' după ce re
peți de trei ori între
barea.

îl întrebi pe vînză- 
tor dacă nu mai are și 
o altă țesătură, de altă 
culoare sau calitate. 
„Asța este, dacă vă 
place I“ — Și-ți în
toarce spatele fără să 
observe că in același 
raft există un cupon 
care te-ar putea inte
resa. Ce efect „educa
tiv“ au asemenea ati
tudini? Cîte dialoguri 
penibile, cîte replici 
deplasate, cîte indig
nări puteau fi evitate ?

Conductori de tren, 
taxatoare, șoferi, vîn
zători... Mii și mii de 
oameni răspîndiți în 
toată țara. Majoritatea 
lor își îndeplinesc pro
fesiunea cu cinste și 
seriozitate. Dar, ce 
bine-ar fi dacă la in
dispensabila conștiin
ciozitate a muncii ar 
adăuga un dram mai 
mult de politețe și spi
rit cetățenesc. Ar de
veni atunci cu toții a- 
cei pedagogi anonimi 
despre care ne-a scris 
corespondentul din Tr. 
Severin.

P. DIACONESCU
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în Editura politică au apărut ISIIII1IA M1IJICINEI“
A \

în Lunca Dunării, unde vor fi date agriculturii mari suprafețe de teren fertil, se folosesc mijloace mecanizate și la 
lucrările de defrișare și nivelare a terenului. Foto ; M. ANDREESCU

PĂMÎNTUL SĂ FIE FOLOSIT INTENSIV ȘI RAȚIONAI

Posibilități de sporire a producției
pe terenurile arabile erodate

Aproape jumătate din suprafața 
terenurilor arabile din țara noastră 
se află situată pe pante. Folosirea 
rațională a acestor terenuri în vede
rea sporirii producției la hectar im
pune rezolvarea unor probleme la 
care trebuie să participe toate ca
drele de specialiști din agricultură.

Un mijloc important de prevenire a 
eroziunii și de ridicare a fertilității 
solului îl constituie introducerea sis
temului de lucrare a solului pe di
recția curbelor de nivel. Efectuarea 
acestor lucrări este însă mult în
greunată de existența pilcurilor de 
arbori și arbuști care delimitau lo
turile. de vadurile, rigolele și ogașele 
formate în lungul pantei, precum și 
de plantațiile izolate de pomi sau vii. 
De aceea, în numeroase gospodării 
agricole colective se duce o muncă 
intensă pentru defrișarea arborete- 
lor și plantațiilor nefolositoare, rea- 
lizîndu-se condiții de lucru cu trac
toarele pe tarlale mari, Totuși în 
unele cazuri, cum sînt unele raioa
ne din regiunea Iași, spinările și va
durile orientate pe linia de cea mai 
mare pantă, reprezentînd fostele ha
turi și mijlocul loturilor, împiedică îngrășămintelor 
efectuarea în condiții bune a lucră
rilor solului. Lichidarea acestei si
tuații nu se poate face decît prin 
nivelarea terenului. în cazul denive
lărilor mai mici, nivelarea se reali
zează în 4—5 ani prin lucrarea con
tinuă a solului în direcția 
de nivel. în alte situații, 
cînd terenul este brăzdat 
sau ogașe. este necesar ca 
să se facă cu buldozerul.

în tarlalele cu prășitoare 
peră toată lungimea versantului, nu 
se poate realiza un control eficient 
al eroziunii solului numai prin efec
tuarea lucrărilor în direcția curbelor 
de nivel! De aceea este necesar să 
se extindă metoda așezării culturi
lor sub formă de fîșii în care pră
sitoarele alternează cu păioasele sau

de pomi, 
și în re-

solurile

curbelor 
mai ales 
de rigole 
nivelarea

care aco-

cu plantele furajere. Fîșiile se orien
tează pe direcția curbelor de nivel 
iar pentru delimitarea lor se pot fo
losi benzi înguste înierbate sau braz
de adînci trasate înainte de efectua
rea arăturilor. Experiențele făcute în 
țara noastră au arătat că prin acest 
sistem de așezare a culturilor se rea
lizează sporuri de producție de 10-30 
la sută iar eroziunea se reduce de 
două pînă la trei ori. El a fost folo
sit cu rezultate bune de unele gos
podării colective din raionul Muscel, 
regiunea Argeș, la culturile interca
late din plantațiile tinere 
iar în prezent se extinde 
giunea Iași.

Sporirea recoltelor pe
erodate nu se poate concepe fără fo
losirea pe scară largă a îngrășămin
telor La Stațiunea experimentală 
Cîmpia Turzii pe un cernoziom levi- 
gat, puternic erodat, prin aplicarea 
a 40 tone gunoi de grajd la hectar, 
și a 200 kg superfosfat la hectar, 
s-au obținut următoarele sporuri de 
producție la hectar: 1 260 kg grîu de 
toamnă. 1 290 kg porumb. 6 870 kg 
cartofi, iar la fasole 1 000 kg. Efectul 

pe terenurile ero
date se prelungește și în următorii 
2—3 ani. Experiențele făcute la 
Stațiunea Podul Iloaie, regiunea 
Iași, arată că prin folosirea îngrășă
mintelor se obține un spor.de circa 
1000 kg grîu sau porumb là ha. Re
zultă deci că îngrășarea solurilor 
erodate duce la prevenirea eroziu
nii solului și la sporirea rapidă a 
producției . , .,

Pe unele terenuri cu ' pante mai 
mari de 20---25 la sută fe'sté bine să 
fie cultivate plante leguminoase 
cum sînt sparceta, ghizdeiul sau tri
foiul care asigură producții de 
4 000—7 000 kg fîn la hectar și nece
sită un volum mai redus de lucrări 
cu mașinile, Cultura sparcetei dă re
zultate foarte 
date bogate

din Transilvania, Moldova și Dobro- 
gea. Rezultate bune s-au obținut și 
cu trifoi în zona solurilor brune de 
pădure sau brune podzolite.

Executarea unor lucrări de cali
tate pe direcția curbelor de nivel 
depinde în mare măsură și de mo
dul cum se folosesc mașinile. Pe 
pantele cu înclinarea pînă la 15 la 
sută, folosirea mașinilor și unelte
lor agricole se face fără mari difi
cultăți dacă terenul nu prezintă 
denivelări însemnate. Pe pantele mai 
mari apare necesitatea folosirii trac
toarelor cu șenile, a plugurilor re
versibile și a unor mașini de semă
nat și recoltat cu o lățime mai mică 
de lucru. Faptul că tractoarele ac
tuale pe roți execută în condiții gre
le lucrările pe terenurile cu pante 
mai mari de 15 la sută face ca nu
meroase suprafețe să fie lucrate ne
corespunzător sau trecute de la ara
bil la alte folosințe. Această proble
mă va trebui rezolvată prin introdu
cerea de tractoare pe șenile. Pe 
pantele mai mari de 20 la sută este 
necesar să se treacă la executarea de 
terase prin arături. Astfel de terase 
s-au folosit și în trecut în unele ra
ioane din regiunile Brașov, Mureș- 
Autonomă Maghiară. Hunedoara șau 
Maramureș. Ele trebuie să fie extin
se pe baza unor proiecte speciale și 
în alte regiuni.

Pe terenurile arabile în pantă 
există mari posibilități de creștere' 
a producției. Prin întocmirea 
schițelor de folosire rațională a pă- 
mîntului de către fiecare gospodărie 
s-a făcut un prim pas în această di
recție. Aplicarea în continuare a mă
surilor arătate va contribui la utili
zarea rațională a pămîntului. la 
prevenirea eroziunii și obținerea 
unor producții ridicate.

Modul de producție — 
factor determinant în 
dezvoltarea societății. Ba
za și suprastructura so
cietății. Rolul maselor 
populare și al personali
tății în istorie“, broșură 
scrisă de I. Iancu, înfăți
șează tezele de bază ale 
învățăturii marxist-leni- 
niste cu. privire la aceste 
probleme.

Broșura : „Modul de 
producție capitalist“, de 
C. Mecu și R. Marinescu,, 
tratează probleme referi
toare la producția de 
mărfuri, marfa și bănii în 
capitalism, apariția rela
țiilor de producție capi
taliste, capital și plus- 
valoare, acumularea ca
pitalului, reproducția ca
pitalistă și crizele eco
nomice de supraproduc
ție.

în broșura : „Marxism- 
leninismul despre statul 
socialist“, de Ilie Rădu- 
lescu și Constantin Vlad, 
sînt înmănuncheate ide-

K. MARX — F. ENGELS 
Opere, vol. 17

Volumul cuprinde lucrările scrise de către înte
meietorii marxismului din iulie 1870 pînă în februa
rie 1872. Cea mai mare parte a materialelor incluse 
în carte se referă la activitatea lui Marx și Engels 
desfășurată în cadrul Internaționalei T-a-. Volumul 
cuprinde și cunoscuta operă a lui Marx „Războiul 
civil din Franța“.

Colecția ,.Probleme de bază ale teoriei 
marxîst-ieniniste“

ile principale ale învăță
turii marxist-Ieniniste cu 
privire la necesitatea is
torică a dictaturii prole
tariatului, • la rolul statu- 

’ lui: socialist, ca principal 
instrument în construirea 
noii orînduiri, la demo
crația socialistă și dez
voltarea ei continuă în 
țara noastră.

Abordînd tema : „Știin
ță și religie“, broșura 
scrisă de Alexandru Va
lentin arată rolul științei 
în dezvoltarea societății, 
opoziția dintre știință și 
religie, necesitatea edu
cării maselor în spiritul 
concepției științifice des
pre lume.

★
în ajutorul celor care 

studiază în învățămîntul 
politic U.T.M. :

• Curs politic U.T.M. 
(pentru sate).

• Trăsăturile moralei 
socialiste in rîndul tine
rei generații.

• în Editura Acade
miei R. P. Romîne a apă
rut lucrarea „Probleme 
ale creării și dezvoltării 
bazei tehnice materiale a 
socialismului în R.P.R.“, 
culegere de studii întoc
mită de Institutul de cer
cetări economice al Aca
demiei R. P. Romîne.

• Lucrarea „Probleme 
ale alianței clasei munci
toare cu țărănimea mun
citoare în R.P.R.“, gem-

de cost 
indicator

Prețul 
este un 
sintetic care oglin
dește nivelul calita
tiv al activității 
unei întreprinderi 
zultatele obținute 

' rea
că.

bune pe solurile ero- 
în carbonat de calciu al

Prof. M. MOTOC 
membru corespondent 
Academiei R. P. Romîne

LOCA L À

Ce facem pentru îmbunătățirea Măsuri

„Steagul Roșu” 
Bacău

solurilor acide
pentru extinderea 
livezilor

nată de Iudit Adam, a 
părut récent în Editura 
științifică.

O
r -,

a-

curind, în Editura 
dicală, a apărut o 
utilă nu numai pentru cei 
obligați să cunoască evo
luția doctrinelor medicale în 
decursul vremurilor (studenți 
în medicină sau medici, indi
ferent de specialitatea lor), ci 
și pentru oricine dorește să-și 
lărgească și în această direc
ție cunoștințele de cultură ge
nerală. Este vorba de manua
lul de Istoria medicine!, sem
nat de prof. V. Bologa, dr. B. 
Duțescu, conf. I. Ghelerter, dr, 
S. Iszak, prof. I, Spielmann, 
conf. I. Wasserman.

In afara valorii faptelor de 
care se servesc autorii, fapte 
dealtfel bine alese din noianul 
celor existente, volumul pre
zintă interes prin modul în 
care este gîndit și elaborat. 
Bazîndu-se pe concepția mate- 
rialist-dialectică, semnatarii 
lucrării definesc istoria medi- 
cinei ca disciplina care studia
ză dezvoltarea doctrinelor me
dicale în legătură indisolubilă 
cu evoluția orînduirilor socia
le, demascînd denaturările 
idealiste care s-au făcut sim
țite, nu de puține ori, în pro
cesul dezvoltării științelor me
dicale,

In prima parte lucrarea se 
ocupă de istoria medicinei 
universale. Autorii trec în re
vistă selectiv un bogat mate
rial faptic ; elemente de me
dicină populară din orîndui- 
rea primitivă, Izvoarele, con
ținutul și particularitățile me
dicinei în societatea antică, în 
feudalism, meritele în dezvol
tarea științelor naturii și a 
medicinei ale upor savanți din 
timpul Renașterii și din se
colul al XVII-lea, ca André

Vasar. care a făcut prima ex
punere corectă a anatomiei 
umane, William Harvey, care 
a descris pentru prima oară 
circulația sîngelui. Paracelsus, 
Ambroise Paré. Hérmann 
Boerhaave ș.a. - toate reliefa
te pe fondul luptei dintre ma
terialism și idealism în știin
țele medicale

Un capitol este destinat me
dicinei din perioada de afir
mare și dezvoltare a capitalis
mului, cînd, odată cu creșterea 
rapidă a forțelor de producție, 
cu progresele științei și tehni
cii, investigația medicală a că
pătat un avînt deosebit. De a- 
ceasta se leagă 
nor remarcabili 
știință ca : Jenner, 
sov, Darwin, Claude 
Secenov, Virchow, 
Mecinikov, Koch ș.a.

Autorii se ocupă 
nuare de medicina în orîndui- 
rea socialistă. Baza mate
rială creată de statul socialist 
pentru dezvoltarea -cercetării 
științifice sistemul unitar de 
măsuri luate de stat în 
vederea prevenirii, combaterii 
și vindecării bolilor conduc la 
realizarea unuia dintre cele 
mai umanitare țeluri : prelun
girea vieții oamenilor.

A doua parte a lucrării este 
destinată istoriei medicinei în 
patria noastră. După descrie
rea medicinei în orînduirile 
orecapitaliste, autorii se refe
ră pe larg la condițiile social- 
economice din secolul al 
XIX-lea care au pregătit dez
voltarea științelor naturii și 
a medicinei din țara noastră. 
Istoricul învățămîntului me
dical de la noi. început cu N. 
Kretzulescu. Carol Davila. I. 
Felix. N. Leon, K. Lechner ș.a. 
este redat folosindu-se un ma
terial bine aies.

O imagine de ansamblu a- 
supra medicinei științifice in 
patria noastră este realizată 
prin prezentarea operei mari
lor gînditori și medici pro
gresiști Victor Babeș, Gheor
ghe Marinescu, Ion Cantacu- 
zino, C. Levaditl, Th. Ionescu,

numele u- 
oameni de 

Lomono- 
Bernard. 
Pasteur,

în contl-

Fr. Rainer, A. Teohari, D. Da- 
nielopolu, D. Bagdasar. acad. 
C. I Parhon 
dinii lor față de 
probleme medico-sociale ale 
tării noastre.

Ultimul capitol al volumu
lui este dedicat medicinei în 
Republica Populară Romînă. 
Aici se arată importanța mă
surilor cu adevărat 
nare inițiate de 
Muncitoresc Romîn. 
ocrotirii sănătății 
muncii, printre care: reorga
nizarea 
dical. 
triei 
turor 
ter medico-sanitar ; reorgani
zarea stațiunilor balneo-cli- 
materice și lărgirea lor ; în
ființarea unor noi institute de 
cercetări medicale ; înființarea 
consultațiilor profilactice, in
troducerea concediilor plătite 
și a asistenței mamei și a co
pilului etc. Sînt scoase în evi
dență și succesele importan
te ale medicinei romînești, 
afirmarea ei tot mai puternică 
pe plan internațional.

Lucrarea are și unele nea
junsuri, ca îngrămădirea u- 
nui număr prea mare de nu
me și date în partea destinată 
secolului al XVIII-lea ca și în 
capitolul — foarte util de alt
fel — „Principalele realizări 
ale științelor medicale în pri
ma jumătate a secolului al 
XX-lea“ Materia este, uneori, 
inegal tratată în analiza dez
voltării fiziologiei în secolul 
al XIX-lea, de pildă, nu sînt 
suficient puse în valoare trep
tele trecerii spre fiziologia 
nervistă. La capitolul ..Medi
cina în patria noastră“ cred 
că ar fi fost bine să fie subli
niat rolul progresist 
l-a avut 
cietatea 
cină din 
nea, se 
clar rolul unora dintre savan- 
ții noștri în dezvoltarea medi
cinei romînești Aceste lipsuri 
nu afectează, însă, valoarea 
de ansamblu a volumului.

ș.a., a atitu- 
însemnatele

revoluțio- 
Partidul 

în scopul 
oamenilor

învățămîntului 
naționalizarea 

farmaceutice și 
unităților cu

me- 
indus- 
a tu- 

carac-

I

pe care 
la începuturile ei So- 
studenților în medi- 

București De aseme- 
cerea conturat mai

Prof. dr. N. NESTORESCD 
membru corespondent 

al Academiei R. P. Romîne

Tipurile de 
sol din gospodă
ria noastră sînt 
podzolul de de- 

brun de pădure 
de podzolire. Pe

Ca urmare a folosirii îngrășămintelor 
amendamentelor, în gospodăria noa-

presiune și solul 
în diferite stadii 
aceste soluri producțiile ce se ob
țineau cu 2—3 ani în urmă erau 
mici datorită în special acidității care 
stînjenea dezvoltarea plantelor. în ve
derea ridicării potențialului lor de pro
ducție, ne-am îndreptat atenția în di
recția sporirii conținutului în elemente 
nutritive în sol și a corectării acidității, 
în 1963 am reușit să amendăm o su
prafață de 240 hectare, folosind 1 900 
tone spumă de var de la Fabrica de 
zahăr din Roman. De asemenea pe 580 
ha am încorporat în sol 13 000 tone în
grășăminte organice, precum și unele 
cantități de îngrășăminte chimice.

Șt
stră s-au obținut producții destul de 
bune. Astfel, de pe suprafața de 84 
hectare teren ce a fost cultivată cu po
rumb s-au obținut cîle 4 035 kg boabe 
la hectar, iar la grîu, de pe suprafața 
de 80 hectare care a fost amendată și 
îngrășată s-au obținut peste 2 500 kg la 
hectar.

Rezultatele bune ce le-am obținut de 
pe terenurile acide din gospodăria noa
stră, pe care am aplicat amendamente, 
ne întăresc convingerea că și în anul 
1964 prin amendarea unor suprafețe și 
mai mari și aplicînd corect toate cele
lalte măsuri agrotehnice vom reuși să 
obținem producții și mai bune,

Suprafețele mari 
de terenuri în 
pantă, slab pro
ductive și ero

date, deținute de unele gospodării co
lective din raionul Focșani pot fi va
lorificate cel mai bine prin plantarea 
lor cu pomi fructiferi.

Preocupîndu-se de refacerea patrimo
niului pomicol, unele gospodării colec
tive din raion au început în anul 1962 
lucrări de terasare a terenurilor în pan
tă în vederea plantării pomilor fructi
feri. Gospodăriile colective din Cîn- 
dești, Bordești și Broșteni, care în pri
măvara anului 1963 au înființat peste 
70 ha livadă în terase, execută noi lu
crări de terasare.

în 1964 se vor planta porni fructiferi 
în terase și de către gospodăriile colec
tive din Budești, Cotești, Popești, Gura 
Caliții și din alte comune.

„Viafa Nouă”
Galați

productive, re
in economisi- 

resurselor 'naturale, și de mun- 
Reducerea continuă și siste

matică a prețului de cost constituie o 
sursă principală de creștere a' acumu
lărilor socialiste necesare investițiilor, 
permițînd luarea unoi măsuri pentru 
ridicarea continuă a nivelului "de trai 
al oamenilor muncii. Politica econo
mică a partidului și statului nostru 
urmărește în permanență reducerea 
prețului de cost al produselor. Parti
dul nostru subliniază că reducerea 
prețului de cost trebuie privită ca o 
problemă centrală a întregii organizări 
a producției, la rezolvarea căreia îșl 
aduc contribuția oamepij muncii din 
toate ramurile economiei naționale. 
De aceea, în lumina acestoi idei, apa
riția ediției a Il-a, revizuită și îmbu- 

DE
Luca

nătățită, a' lucrării „PREȚUL 
COST ÎN INDUSTRIE“ de 
Năstase este binevenită.

Bazîndu-se pe tezele teoriei econo
mice marxist-Ieniniste, pe indicațiile 
cuprinse în documentele partidului 
nostru, lucrarea dă posibilitate citi
torilor să cunoască temeinic aspectele 
teoretice și practice principale pri
vind acest important indicator. Deși 
ea se adresează în prințul rînd spe
cialiștilor economiști; totuși, prezenta
rea clară a problemelor,. exemplifica
rea acestora cu un bogat material 
izvorî! din experiența acumulată de 
întreprinderile noastre, cu numeroase 
date, calcule și grafice, o fac accesi
bilă unui çerc mai larg de cititori.

Lucrarea face o sinteză a principa
lelor aspecte privind prețu] de

CONSTANTIN HUZUM 
inginer șef Ia G.A.S. Grași, 

raionul Tg. Neamț

Oamenii șantierelor noastre
(Urinare din pag. I-a)

pe șantierele noastre. Există astfel 
garanția că în uzinele construite la 
un înalt nivel tehnic și calitativ, co
lectivele de producție vor ajunge să 
realizeze la datele stabilite para
metri tehnico-economici din pro
iecte, cît și indicatorii financiari.

Volumul mare de fonduri alocate 
pentru dezvoltarea bazei tehnice- 
materiale a producției indică acti
vitatea vastă de pe șantierele aces
tui an. O însușire de preț a oricărui 
bun constructor și șef de șantier este 
aceea de a gospodări cu grijă banii 
și materialele ce-i stau la îndemînă. 
Ne referim cu deosebire la colecti
vele marilor șantiere deschise, ale 
combinatelor și complexelor indus
triale către care se concentrează 
principalele fonduri de investiții. Se 
înțelege că nici un constructor pă
truns de simțul răspunderii nu va 
îngădui în nici un fel risipa. Con
struim mult, e drept, acestea sint 
trebuințele țării, dar să nu Uităm că 
pretutindeni în sectoarele noastre 
industriale se fac economii, că în
treaga noastră clasă muncitoare lup
tă consecvent să reducă prețul de 
cost al produselor, sporind astfel fon
durile de stat pentru investițiile vii
toare.

In cadrul angajamentelor pe 1964,

luate în întrecerea socialistă apare, 
cum era de așteptat, și cuvîntul con
structorilor. Important este că aceste 
angajamente sînt orientate spre rea
lizarea principalelor sarcini puse de 
partid în fața acestui sector și extin
derea metodelor industriale pentru o 
cît mai mare productivitate a mun
cii în construcții ; stabilirea unor 
măsuri care să asigure înalta calita
te a lucrărilor de montaje și scurta
rea termenelor de dare în funcțiune; 
economii de fonduri și materiale.

Așa cum în industrie organizațiile 
de partid au permanent în atenție 
problemele economice ale producției, 
tot o asemenea prioritate să aibă a- 
cestea, în continuare, și în sectorul 
construcțiilor. Nu o îndrumare și un 
control tardiv, „de recuperare a 
rămînerii în urmă“, cum se în- 
tîmplă uneori, ci un sprijin califi
cat și un control preventiv, cu ochii 
la graficele de eșalonare a execuției 
lucrărilor — iată ce se cere din par
tea ministerelor și altor organe tu
telare, a oricărui*  beneficiar, a con
ducerii șantierelor și organizațiilor 
de partid din construcții.

Rodnica lor activitate de pînă a- 
cum, succesele obținute dau garanția 
că vrednicii noștri constructori vor 
face în continuare din îndeplinirea 
marii răspunderi ce le revine o ches
tiune de onoare.

s
i.&vi

»i!

Sectorul forestier Jieț-Slivei, din cadrul I. F. Petroșeni. In fotografie : cu aju
torul mijloacelor mecanizate se transportă pe drumurile forestiere buștenii pre

gătiți în depozitele din pădure

ir

KSS

în industrie : definirea ca
tegoriei-prețului de cost, 
indicatorii de structură, 
conținutul și metodele de 
calcul al diferitelor cheltu
ieli de producție ; proce
deele de repartizare a 
consumurilor de muncă ; 
obiectul și clasificarea cal- 
culațiilor ; căile de redu
cere a prețului de cost ; 
metodologia elaborării 
planului prețului de cost 
și urmărirea îndeplinirii 
lui. în mod deosebit
tenția acele părți din lucrare în care 
se analizează pe larg cum trebuie în
tocmite în mod științific calculațiile 
și planii] prețului de cost, lucrătorii 
din întreprinderi găsind aici modele 
de determinare corectă a cheltuieli
lor de muncă pentru realizarea pro
duselor.

Noua ediție a lucrării este substan
țial îmbunătățită față de ediția apă
rută în anul 1957. Pe lingă faptul că 
ține seama de discuțiile din literatura 
economică și realizările din țara noas
tră în perioada 1958—1963, recenta 
lucrare include paragrafe noi care 
dau cititorului cunoștințe considerabil 
mai cuprinzătoare asupra aspectelor 
complexe privind prețul de cost în 
industrie cum sînt: calculația prețului 
de cost pentru producția cuplată 
producția de masă cu sortiment 
riat; introducerea tehnicii noi și

și
va-

a

iriE^iroiE •
TEATRE — Teatrul de Operă șl Balet 

al R.P.R. : Faust — (orele 19,30) ; Tea
trul de stat de operetă • Paganini — 
(orele 19.30) ; Teatrul Național „I. L. 
Caraglale" (Sala Comedia) : Marla Stuart 
— (premieră, orele 19.30) : (Sala Studio) : 
Mașina de scris — (orele 19,30) ; Teatrul 
„C. I. Nottara" (Sala Magheru) : Richard 
al IlI-lea - (orele 19.30) ; (Sala Stu- 
djo) : Scandaloasa legătură dintre dom
nul Kettle șl doamna Moon __ (orele
20) : Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Sala din bd Schitu Măgureanu nr. 1) : 
Cezar șt Cleopatra — (orele 19.30) ; (Sala 
Studio, din str. Alex. Sahia nr, 
Noaptea e un sfetnic bun — 
19,30) ; Teatrul de Comedie ; 
sectorului suflete — (orele 16) i
Muncitoresc C.F.R.-Gluleștl : Paharul cu 
apă __ (orele 19.30) : Teatrul pentru ti
neret și copil (Sala C Miile) : Chirița 
In provincie — (orele 20) : Teatrul evre
iesc de stat : Firul de aur — (orele 20) ; 
Teatrul satiric muzical „C. Tfinase" 
(Sala Savoy) : Revista de altădată 
(orele 20) ; (Sala din Calea 
nr. 174) : Stelele estradei _ 
Ansamblul de ctntece șl 
C.C.S. : Zboară cîntec drag 
20) ; Teatrul Țăndărică (Sala 
miel) : Povestea porcului 
Circul de stat : Surprize berlinere 
(oreie 19.30).

CINEMATOGRAFE : Privește înapoi 
mînle ; rulează la Sala Palatului R.

76 A) ; 
(orele 
Șeful 

Teatrul

Victoriei 
(orele 20) ; 
dansuri al 

(orele 
Acade- 

(orele 16) ,

cu 
p

Romîne (orele 19,30. seria 925). Jurnalul 
Annei Frank — cinemascop: Patria (9; 
12: 14.45: 17.30: 20.30). Victoria (9.45: 12.30; 
15.15: 18: 20.45), Aurora (9.30| 12.15: 15: 
17,45; 20,30), Modern (9,30; 12,15; 15, 17,45; 
20,30) Pisica de mare : Republica (10; 
12; 14; 16; 18; 20,15). București (9> 11; 13; 
15; 17; 19; 21,15), Excelsior (10; 12; 15, 
17; 19; 21). Melodia (10; 12; 15; 17; 19; 
21). A treia repriză — cinemascop : Car-

tehnologiei avansate, ex
tinderea specializării și 
cooperării în producție, 
factori de .reducere a pre
țului de cost etc. Analiza 
teoretică a diferitelor pro
bleme este mult mai adîn- 
cită, iar materialul ilus 
trațiv îmbogățit și selec
ționat cu atenție.

Analizîndu-se importan
ta problemă a căilor de re
ducere a prețului de cost, 
sînt date numeroase exem

ple din activitatea întreprinderilor in
dustriale din țara noastră, din care re
zultă economiile însemnate de muncă 
ce se realizează prin sporirea produc
tivității muncii, reducerea consu
murilor specifice, introducerea tehni
cii noi și procedeelor tehnologice a- 
vansate și folosirea mai bună a mași
nilor și agregatelor moderne etc. Ast
fel, în lucrare se arată că la uzinele 
de tractoare din Brașov prin introdu
cerea călirii 
tă frecventă 
pere, prețul 
scăzut cu 
Uzinele 
rești, prin aplicarea planuriloi de 
croire completă, indicele de utilizare 
a tablei a crescut cu 15 la sută, eco- 
nomisindu-set o cantitate de tablă pen
tru aproape 300 de combine anual. 
Generalizîndii-se experiența pozitivă a 
întreprinderilor industriale, se subli-

prin curenți de înal- 
la un număr de 13 re
de cost al acestora a 

circa 50 la sută ; la 
„Semănătoarea“ din Bucu-

niază în mod con- 
. zXi. vingătoi eficienta
I 11 Is folosirii diferiteloi
*.JL UU- 4X1» căi de reducere a

prețului de cost
Sîntetp de părere că ar fi fost nece

sar să se dea o extindere mai mare 
capitolului „Reducerea prețului de 
cosi al producției“-prin‘includerea ți
nui număr mai mare de metode de a 
naliză — în primul rînd a me
todelor stalistico-matematice — cu 
ajutorul cărora se poate determi
na influenta diferițilot factori a- 
supra prețului de cost. Aceasta se 
impune, întrneit folosirea unor metode 
de analiză complexe și adecvate. îm
bunătățirea acestoi metode constituie 
o condiție esențială pentru descoperi 
rea rezervelor de economisire 
tuielilor de producție, pentru 
montarea științifică a căilor de 
zare a rezervelor interne De 
nea. era necesar ca autorul

a chel 
funda 
mobili 
aseme- 
să dea

exemple din oare să rezulte preocupa 
rea diferitelor întreprinderi pentru 
perfecționarea calculațiiloi și rpetodo 
logiei de planificare a ptețnlui de cost 
să critice metodele necorespunzătoare 
care se mai folosesc.

Cu toate acestea, trebuie sublinia, 
că această lucrare, publicată de Edi
tura științifică, este de un real folos 
cadreloi economice și tehnice, aiutîn- 
du-le să aprofundeze studierea pro
blemelor de planificare și de analiză a 
prețului de cost.

I. DESMIREANU 
șef de sector în Institutul 

de cercetări economice 
al Academiei 
R. P. Romîne

CIIMEMA • inEILIEYVmSLME
păți (10; 12; 14; 10, 18,15; 20.30). Flamura 
(10; 12,15; 10;
Festival (10: 12: 14.15;
Ciulești (10.30: 12,45:

18,15; 20,30) Parașutiștii : 
16,30; 18.45, 21),

15; 17.30; 20). Mio
rița (10: 12: 14: 16; 18.15. 20.30) Turtor — 
cinemascop (ambele serii) Central (9.30: 
13; 16,30; 20) Buzeștl (13,30; 17; 20.30). 
Viitorul (16: 19,30) Colentfna (15.30; 19). 
Placido; Capitol (9; 11! 13: 15; 17; 19; 
21) Ei cuceresc cerul : Lumina (de la 
orele 9 la 
18.15: 20.30) 
(14.30 16.30:
clăi pentru 
Agatha, lasA-te de crime ! : Doina (11.30: 
13.45: 16: 18 15; 30.30) Pacea (16; 18: 20). 
Un ciclu de flinte documentare : 
Timpuri Noi (de la oreie 10 la orele 21 
tn continuare) Cavalerul Pardaillan — 
cinemascop : înfrățirea între popoare 
(10: 15: 17.30; 20) Grfvlța (11.15; 13.45:
16,15; 18.45: 21.15) Pompierul atomic :
Cultural (15; 17, 19; 21) Medicamentul 
care ucide (ambele serii) : Feroviar (9: 
12,30; 16,15; 20), Tomls (9.30: 13; 16.30: 
20). Floreasca (16.30: 20) Gol printre lupi 
— cinemascop ; Dacia (0,15. 11,30. 13.45: 
16,15: 18 45: 21). Contele de Monte Cristo 
(ambele serii) : Crîngașl (16; 19.30), Nu-I 
loc pentru al treilea t Bucegi (9.30: 12,15: 
15; 17.45; 20.30) Cînd vine pisica — cine
mascop : Unirea (16; 18: 20). Legea e
lege. Flacăra (14.30. 16.30; 13 30: 20,30) 
Taxiul morțil : Vitan (15; 17, 19: 20.45) 
Valsul nemuritor : Munca (12; 18: 18.15; 
20,45) Ucigașul șt fata t Popular (15; 17, 
19, 21) Misterele Parisului — cinema 
scop : Moșilor (15: 17; 19: 21). Cu toții 
acasă : Arta (16; 18.15: 20,30). Ura (15.30: 
18: 20.30), Cotroceni (15; 17; 19; 21). Moar
tea se 
(15,30: 18; 20,30) 
Volga (10; 12; 16; 18.15; 20,30). Elena din 
Troia — cinemascop : Luceafărul (15.30; 
18; 20,30). Tinerii — cinemascop : Pro
gresul (15, 17; 19; 21). Mi-am cumpărat

orele 
Ah, 

18.30; 
copil

14 în continuare: 16: 
acest tineret ! : Union 
29.30) Program spe- 

: Doina (orele 10)

nuntește Engelchen : Cosmos 
La vtrsta dragostei :

19 10
/

un tată _  cinemascop : Drumul Sărit
(16. 18: 20) Ultimul tren din Gun Hill : 
Ferentari (15, 17; 19; 21).

TELEVIZIUNE - Orele 18,30 - Uni
versitatea tehnică la televiziune ; Pereți 
despărțitori ușori, de Ing Orest Tcacluc. 
19,00 - Jurnalul televiziunii.
Micii filatellști. 19.30 — Emisiune de 
teatru : ..Mi se pare romantic" de Radu 
Cosașu. in Interpretarea Teatrului de 
Comedie Tr> oauze Emisiune de știin
ță : .Plante carnivore" .Pietre pre
țioase din Ural" Tn încheiere - Buletin 
de știri șl buletin meteorologic

STAREA TIMPULUI

rece șt cețoasă cu cerul a- 
fulgult slab în cursul dimi- 
slab Temperatura maximă 
minus

Temperatura
6 grade
pentru zilele de îs— 
tp țară : Vremea se 
nopți geroase Cerul

1er; în țarA . Vremea s-a menținui 
rece și cețoasă cu cerul variabil mal 
mult senin în Transilvania. Moldova- si 
regiunea de munte Au căzut ninsori sla
be în Banat șt Oltenia vîntul g suflat 
potrivit din sud estul tării șl slab tn 
celelalte regiuni Temperatura aerului 
la orele |4 înregistra valori cuprinse 
între 7 grade la Cîmpina șl minus 18 
grade la Satu Mare In București : Vre
mea a fost 
coperft. A 
nețli. vînt 
a aerului <

Timpul probabil 
16 și n ianuarie 
menține rece cu 
va fi variabil Ninsori slabe locale mal 
frecvente în liimătatea de nord a tării. 
Vînt slab Temperatura în generai sta
ționară Minimele vor fi cuprinse intre 
trtlnus 10 șl minus 20 grade local mal 
coborîte, |ar maximele între plus 2 si 
minus 8 grade Seara șl dimineața ceată 
și chiciură. In București ; Vremea se 
menține rece, cu nopți geroase. Cerul 
va fi variabil, favorabil ninsorii slabe. 
Vînt slab. Temperatura în general sta
ționară.

spor.de
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La întreprinderea de construcții și montaj nr. 1 din București funcționează un cerc de fotoamatori. Recent, 
«-a deschis o expoziție în cadrul căreia sînt prezentate cele mai izbutite lucrări ale membrilor acestui cerc. Iată 

două dintre ele : CASTEL DE APĂ (stînga), GEOMETRIE IN SPAȚIU (dreapta).

O propunere pentru soluționarea 
conflictului dintre Filipine și Malayezia

MANILA 13 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția Associated 
Press, președintele Filipinelc-r, Ma
capagal, a propus convocarea unei 
întîlniri cu primul ministru al Fe- 
dei'ației Malayeze. Abdul Rahman, 
în vederea găsirii unei căi de solu
ționare a crizei din Asia de sud-est.

lntr-o declarație a Ministerului de 
Externe al Filipinelor se subliniază 
că președintele Macapagal a făcut 
această propunere „încurajat de re
zultatele pozitive obținute la recen
tele tratative cu președintele Indo
neziei, Sukamo“. O asemenea întîl- 
nire, se subliniază în declarație, „ar 
putea contribui la slăbirea încordă
rii și promovarea securității și sta
bilității în această regiune a lumii“.

Președintele Indoneziei, Sukarno, 
va vizita Japonia

TOKIO 13 (Agerpres). — După 
cum relatează agenția France Presse. 
Ambasada Indoneziei din Tokio a 
anunțat că după ce își va încheia 
vizita oficială la 15 ianuarie în Cam- 
bodgia, președintele Indoneziei, Su
karno, va face o vizită neoficială de 
trei zile în Japonia. Potrivit agenției, 
se așteaptă ca în timpul șederii sale 
la Tokio, președintele Sukamo să 

Ca loc al ■ acestei întîlniri, în decla
rația filipineză sînt propuse capita
lele Manila, Pnom Penh sau Bang
kok. Intrucît relațiile dintre Filipi
ne și Federația Malayeză sînt între
rupte, propunerea a fost transmisă 
lui Abdul Rahman prin intermediul
Taylandei.

Corespondentul agenției Associa
ted Press la Kuala Lumpur relatea
ză că deși guvernul malayez nu a 
dat un răspuns oficial, propunerea 
filipineză a fost apreciată în capita
la malayeză ca o inițiativă „bineve
nită". Există păreri, scrie corespon
dentul, că primul ministru malayez 
va da un răspuns pozitiv la această 
propunere.

aibă întrevederi cu primul ministru 
japonez Nayato Ikeda cu care va 
discuta o serie de probleme privind 
situația din sud-estul Asiei, printre 
care și aceea a Federației Malayeze.

Probleme care stau in fața comisiei însărcinate

Consfătuire la Dubna
MOSCOVA 13 (Agerpres). — La 13 

ianuarie s-a deschis consfătuirea 
Comitetului reprezentanților împu
terniciți ai guvernelor statelor — 
membre ale Institutului unificat de 
cercetări nucleare de la Dubna — 
organul suprem de conducere al a- 
cestui centru internațional de cerce
tări.

Raportul de activitate al institu
tului pe anul 1963 și planurile pe 
anul 1964 au fost prezentate de 
Dmitri Blohințev, directorul Institu
tului unificat, membru corespondent 
al Academiei de Științe a U.R.S.S. 
Viktor Serghienko, directorul admi
nistrativ ăl Institutului, a prezentat 
comitetului proiectul bugetului In
stitutului unificat pe anul 1964 și a 
raportat despre executarea bugetului 
pe anul 1963.

PLENARA C C. AL P. C. 
DIN URUGUAY

MONTEVIDEO 13 (Agerpres). — 
La Montevideo a avut loc Plenara 
C.C. al Partidului Comunist din 
Uruguay, care a dezbătut situația 
politică din țară și unitatea forțelor 
de stînga, și campania în sprijinul 
ziarului muncitoresc. „El Popular“.

Raportul în legătură cu prima 
problemă a fost prezentat de R. 
Arismendi. prim-secretar al C.C. al 
P.C. din Uruguay.

KWWIi ANGAJAMENTE k hlRECIBE
Șantierelor — mai multe prefabricate
Principalele probleme care au stat 

în centrul atenției colectivului în
treprinderii de prefabricate „Pro
gresul" din Capitală cu ocazia dez
baterii cifrelor de plan pe anul 1964 
au fost : sporirea producției de pre
fabricate pentru construcțiile in
dustriale și de locuințe și ridicarea 
calității acestora la nivelul tehnicii 
actuale. Analizînd posibilitățile pe 
care le au, muncitorii, tehnicienii și 
inginerii de aici și-au luat urmă
toarele angajamente în întrecerea 
socialistă pe anul 1964 :

— să depășească planul pro
ducției globale cu 900 000 Ici, iar 
cel al producției marfă cu, 
700 000 lei ;

— să realizeze economii peste 
plan prin reducerea prețului de 
cost în valoare de’ 550 000 lei ;

— să obțină beneficii supli
mentare de 400 000 lei ;

— să economisească 15 000 kg 
..metale feroase ;

— să reducă termenul de asi

O producție sporită de conserve
Dezbătînd în amănunțime cifrele 

de plan pe anul 1964, colectivul Fa
bricii de conserve Tecuci, regiunea 
Galați, și-a luat următoarele anga
jamente:

— să depășească planul pro
ducției globale cu 1 800 000 lei, 
iar planul producției marfă cu

1 400 G00 lei ;
— să producă peste plan 200 

tone de conserve sterilizate de 
legume și 100 tone de conserve 
de fructe ;

— să reducă prețul de cost 
planificat cu 150 000 lei;

— să realizeze beneficii peste

Economii suplimentare la prețul de cost
Colectivul de muncitori, tehnicieni, 

Ingineri de la Complexul de faianță 
și sticlă din Sighișoara și-a luat ur
mătoarele angajamente în între
cerea socialistă pe acest an, în cins
tea celei de-a XX-a aniversări a eli
berării patriei noastre :

— să depășească planul produc
ției globale cu 1 200 000 lei ;

— să depășească planul pro
ducției marfă cu 1 300 000 ;

— să producă peste plan 
180 000 de articole de faianță 
pentru menaj și 1 200 000 sticle și 
borcane ;

— să realizeze noi sortimente 
de produse din sticlă și faianță ;

SPORT
CARNET OLIMPIC

© Ultimul concurs preolimpic al 'pati
natoarelor sovietice s-a încheiat cu un 
nou record mondial, stabilit de campioa
na olimpică Lidia Skoblikova in proba 
de 3 000 m. Alergîfid in pereche cu Va
lentina Stenina. Skoblikova a realizat 
timpul de 5'04”2/10, ameliorînd cu 1"8/ 
10 recordul mondial precedent. O parte 
er lotului masculin de patinai viteză a 
participat la un concurs de selecție pe 
patinoarul Medeo de lingă Alma Ata. 
Un rezultat foarte bun (39’9”9/10) a ob
ținut Rafael Grad in proba de 500 m. 
La 1 500 m a cîștigat Leonid Zaițev în 
2’08”3/10, de asemenea, o performantă 
de valoare mondială.

• Ninsorile care au căzut în ultimele 
zile în Tirolul austriac au risipit teme
rile că unele probe din cadrul Jocurilor 
Olimpice ar putea avea de suferit din 
cauza lipsei de zăpadă. Stafia meteoro
logică Wekler din Innsbruck anunță că 
ninge in întregul Tirol și că se așteaptă 
o creștere a cantității de zăpadă pen
tru următoarele zile.

• Suedezul Jonny Nillson, campion 
mondial de patinaj, a confirmat că este 

milare în fabricație a elemente
lor din beton armat pentru ră
sadnițe cu 15 zile.

PÎNĂ LA 23 AUGUST SÄ 
REALIZEZE URMĂTOARELE.:

— depășirea producției globale 
cu 600 000 lei și a producției 
marfă cu 460 000 lei ;

— economii la prețul de cost 
în valoare de 350 000 lei ;

— beneficii peste plan de 
270 000 lei.

Pentru realizarea acestor angaja
mente, colectivul întreprinderii de 
prefabricate „Progresul“ va lua, 
printre altele, următoarele măsuri 
tehnico-organizatorice : îmbunătă
țirea tehnologiei de. producție la sec
ția panouri mari ; specializarea 
muncitorilor ; pe: operații de inare 
serie și orgapizăreă mai rațională a 
fluxului tehnologic la atelierul de 
armături ; extinderea sudurii elec
trice la ■ cpnfecțiopgrea ‘parcăselor,. 
a curățirii și ungerii rhecanizăte âț 
tiparelor- la toate punctele de lucru.

plan în valoare de 500 000 lei;
— să sporească productivita

tea muncii planificate cu 0,5 la 
sută.

In sprijinul realizării angajamen
telor luate în întrecere s-a întocmit 
un plan de măsuri tehnico-organiza,- 
torice. Dintre măsurile stabilite enu
merăm : mărirea spațiilor de pro
ducție la secția de conserve sterili
zate, creîndu-se posibilitatea ream- 
plasării utilajelor tehnologice în- 
tr-un flux îmbunătățit, mecani
zarea în continuare a diferitelor o- 
perații de încărcare, descărcare și 
transport și altele.

— să realizeze economii supli
mentare la prețul de cost de 
4 850 000 lei.

PÎNĂ LA 23 AUGUST SĂ 
REALIZEZE URMĂTOARELE :

— Ia producția globală o de
pășire a planului de 800 000 lei ;

— la producția marfă o depă
șire a planului de 900 000 lei ;

— se vor produce peste plan 
800 000 de sticle și borcane și 
125 000 articole de faianță.

Pentru realizarea acestor angaja
mente, colectivul fabricii va aplica 
numeroase măsuri tehnico-organiza
torice., cu ö eficiență economică ri
dicată.

un mare specialist al probelor de fond. 
In ultima zi a campionatelor de patinaj 
viteză ale tării sale, Nillson a cîștigat 
proba de 10 000 m cu timpul de 
16'02”3/10, fiind urmat de Sandler 
(16’33”8/10).

• Echipa olimpică de hochei a 
U.R.S.S. s-a antrenat din nou cu selec
ționata secundă pe care a învins-o cu 
4—0 (1—0 ; 2—0; 1—0). Din lotul olim
pic fac parte 12 jucători din echipa 
care a cîștigat anul trecut la Stockholm 
titlul mondial. Formația definitivă va fi 
alcătuită după cele două meciuri cu re
prezentativa Canadei, programate la 15 
și 17 ianuarie la Moscova,
• In continuarea turneului pe care-l în

treprinde în .Europa înaintea J.O. de la 
Innsbruck, echipa de hochei pe gheată 
a S.U.A. a jucat la Geneva cu selecțio
nata Elveției, de care a dispus cu scorul 
de 4—1 (1—1; 3—0; Ô—O)'. La Win
terthur/ echipa Japoniei a întrecut eu 
6—2 (2—0; 2—0; 2—2) formația secun
dă a Elveției. '

în Copitolo;

Lucrări gospodârești-ertilitare
Anul acesta, în Capitală se vor e- 

fectua noi lucrări gospodărești-edili- 
tare, care vor contribui la înfrumu
sețarea orașului. Se vor construi noi 
conducte de apă, se va extinde re
țeaua de canalizare, vor fi amenajate 
noi spații verzi etc.

CREȘTEREA DEBITULUI 
DE APA

Gospodarii Capitalei prevăd pen
tru anul în curs creșterea debitului 
de apă potabilă ou 6,5 milioane metri 
cubi față de anul 1963. S-au luat 
măsuri pentru o bună aprovizionare 
a viitorilor locatari din noile și ele
gantele construcții. Rețeaua de con
ducte și artere de alimentare cu apă 
se va ramifica pe încă 38 de kilome
tri; se va executa artera a Il-a, care 
va porni de la Stația-Sud și va a- 
jupge pînă în bulevardul Muncii. 
Astfel, și în -estul Capitalei presiu
nea apei va fi mai puternică. In a- 
.ceiași timp, noul „fir“ subteran, lung 
de 9 kilometri, va contribui la îmbu
nătățirea alimentării construcțiilor 
din cartierul Balta Albă.

Cît privește rețeaua de canalizare, 
ea se va extinde cu încă 10 kilo
metri. îndeosebi în cartierele noi de 
locuințe : Balta Albă, Giurgiului, 
Olteniței și altele.

MODERNIZĂRI DE STRĂZI
Străzile pavate și modernizate o- 

cupă astăzi o suprafață care depă

Pe terenurile din Parcul Copilului, zăpada căzută în urmă cu cîtova zile s-a 
menținut bună pentru schi. în fotografie, un grup de elevi de la școala profe^ 
sională „Grivița Roșie" făcînd un antrenament înaintea trecerii probei de schi 

din cadrul șpartachiadei

Turneul %onal de sah
BUDAPESTA 13 (Agerpres). — Nu

mai 4 partide s-au terminat în cea de-a 
doua rundă a turneului zonal de șah de 
la Kecskemet (R.P.Ungară). Marele 
maestru cehoslovac Pachman a cîștigat 
la Gheorghiu, Tringov a pierdut la Bi-

în este va
HANDBAL. — în meci retur pentru 

preliminariile campionatului mondial mas
culin de handbal, echipa R. P. Ungare a 
întîlnit la Tata formația R. P. Polone. 
Handbaliștii maghiari au cîștigat cu scorul 
de 23—48 (10—6) calificîndu-se pentru tur
neul din R, S. Cehoslovacă. în primul joc 
echipa maghiară câștigase cu 18—12.

★
Tot în orașul Tata, în cadrul „Cupei 

campionilor europeni” la handbal, echipa 
feminină Spartakus Budapesta a învins cu 
16—7 (7—4) echipa Trud Moscova, deți
nătoarea trofeului. Returul se va disputa 
la 26 ianuarie la Moscova.

★
RUGBI. — „International Board”, forul 

sportiv care se ocupă cu regulamentul jo
cului de rubgi, s-a întrunit la Londra lu- 
înd hotărîri importante în ce privește re
gulile jocului de rugbi în XV. Schimbările 
so referă la regulile jocului la tușe, ale 
grămezii, ale loviturilor libere. Socotirea 
punctelor nu a suferit însă nici o modifi
care. Una. din noile reguli interesează 

șește cu 1 500 000 metri pătrați su
prafața pavată existentă în 1944. Ac
țiunea de modernizare a străzilor, în 
principal a arterelor de mare circu
lație va continua și în acest an. 
Intr-o primă etapă se vor termina lu
crările pe șoseaua Kiseleff, între 
Arcul de Triumf și Piața Scînteii, pe 
calea Griviței, între strada Caraiman 
și podul Constanta, pe bulevardul 
Aviatorilor, în continuarea celor rea
lizate în 1963 etc. Vor fi pavate străzi 
pe o suprafață de circa 114 000 me
tri pătrați.

Paralel cu modernizarea străzilor, 
pe întreg sistemul rutier al Capita
lei se vor repara pavajele; de ase
menea, vor fi amenajate cheiurile 
Dîmboviței.
UN COVOR VERDE DE 500 OOO 

METRI PĂTRAȚI
Bucureștiul este cunoscut' ca un o- 

raș al parcurilor și grădinilor. In fie
care cartier, în preajma fiecărui bloc 
nou, apar mereu spații verzi. Covo
rul verde al orașului se va mări în 
acest an cu 500 000 metri pă- 
trați; el se va așterne în special în 
jurul noilor construcții de locuințe. 
Se vor mai planta 300 000 de arbori, 
arbuști și trandafiri. In același timp 
se îmbogățesc parcurile existente.

Sfatul popular al Capitalei a pre
văzut și unele lucrări pentru cei 
mici : in diferite puncte ale orașului 
se vor amenaja 150 locuri de joacă.

lek; Langeweg l-a Învins pe Attard. Ar-' 
litrii au înregistrat remiză în partida 
■fort — Matanovici. In clasament con- - 
luce Pachman cu 2 puncte, urmat de 

Bilek (R.P. Ungară) — 1,5 puncte.

r î n d u r 1
transformarea unei încercări. Pe viitor e- 
chipa care a reușit o încercare va putea, 
dacă dorește aceasta, să încerce transfor
marea, folosindu-se și de lovitura de pi
cior căzută (drop-goal).

★
VOLEI. — Duminică s-au disputat mai 

multe întîlniri pentru „Cupa campionilor 
europeni” la volei. La Moscova, echipa fe
minină Dinamo a învins cu 3—0 (15—12 ; 
18—14 ; 15—8) echipa Levski Sofia. In 
competiția masculină, Mladost Zagreb a 
dispus la Istanbul cu 3—2 de Galatasaray, 
Dozsa Ujpest Budapesta a întrecut cu 3—2 
pe Minior (R. P. Bulgaria).

★
BASCHET. — Desfășurat la Praga, me

ciul retur dintre echipele feminine de bas
chet Spartak Sokolovo și T.V. Heidelberg 
(R.F.G.) contînd pentru „Cupa campionilor 
europeni” a revenit gazdelor cu scorul do 
98—33 (45—19). Cîștigînd și primul meci 
(83—21) echipa cehoslovacă a obținut cali
ficarea pentru semifinale.

(Agerpres) 1

Conferința unor țări 
din regiunea Caraibilor

KINGSTON 13 (Agerpres). — La 
13 ianuarie s-a deschis la Kingston 
(Jamaica) cea de-a doua conferință 
a primilor miniștri ai patru țări din

- regiunea Mării Caraibilor. La con
ferință participă Alexander Busta-

- mante, primul ministru al Jamai- 
căi, Eric Williams, primul ministru 
al statului Trinidad-Tobago, Errol 
Barrow, primul ministru al terito
riului Barbados și Cheddi Jagan, 
primul ministru al Guyanei brita
nice. Dintre aceste țări care pînă 
nu de mult fuseseră colonii brita
nice, Jamaica și Trinidad-Tobago au

I obținut independența, iar celelalte 
două luptă pentru recunoașterea in
dependenței lor naționale.

După cum transmite agenția 
Reuter, participanții la cea de-a 
doua conferință, prima a avut loc 
în iulie 1963, vor examina probleme 
privind politica externă, probleme 
legate de producția agricolă, planul 
dezvoltării țărilor acestei regiuni, 
organizarea unui ajutor reciproc în 
cazul unor calamități naturale șl 
altele.

Agenția Reuter, referindu-se la 
lucrările acestei conferințe, sublini
ază că cei patru prim-miniștri vor 
trece în revistă poziția guvernelor 
lor în relațiile cu Marea Britanie 
precum și probleme constituționale.

Tulburări la Calcutta
DELHI 13 (Agerpres). — In ulti

mele patru zile, în regiunea orașului 
Calcutta au avut loc grave tulbu
rări în urma cărora peste 60 de per
soane și-au pierdut viața. Disensiu
nile dintre musulmani și hinduși, 
existente de mai multă vreme, au 
luat în ultimele zile amploare, 
transformîndu-se în ciocniri vio
lente.

Autoritățile indiene au luat mă
suri pentru restabilirea calmului. 
Ministrul de interne al guvernului 
central, Nanda, a sosit duminică Ia 
Calcutta. El a făcut o declarație în 
care a exprimat hotărirea guvernu
lui de a pune capăt cît mai repede 
posibil dezordinilor.

E» IE IR R IE T IU T II O IE N II

cu anchetarea asasinării lui J. Kennedy

NEW YORK 13 (Agerpres). — In- 
tr-o declarație făcută duminică zia
rului „New York Times“, J. Lee Ran
kin, consilier al comisiei federale în
sărcinate cu anchetarea asasinării 
fostului președinte al S.U.A., John 
Kennedy, a arătat că membrii comi
siei își vor îndrepta atenția asupra 
a șase grupuri de probleme. El a in
dicat că juriști din întreaga țară 
au fost solicitați să ajute comisia în 
aceste cercetări.

Potrivit ziarului, cercetările se vor 
I ocupa de : 1) detaliile asupra activi- 
i taților lui Lee Harvey Oswald (asa

sinul prezumptiv al președintelui

Grave dificultă 
in Coreea

SEUL 13 (Agerpres). — In ultimii 
doi ani, costul vieții a crescut în 
Coreea de sud cu 40 la sută. Ac
tualmente, aproximativ 130 000 de 
feroviari, mineri și muncitori din 
industria electrotehnică cer majo
rarea salariului cu 100 la sută, a- 
vertizînd că în caz contrar vor de
clara grevă în luna ianuarie. Pre
țurile la materiile prime cresc, de
oarece sporesc greutățile în procu
rarea lor, anunță agenția France 
Presse.

Potrivit relatărilor agenției, pre
ședintele sud-coreean Pak Cijan Hi 
a vorbit în Adunarea Națională în 
legătură cu „situația țării" și a ce
rut poporului să facă sacrificii, să 
muncească cu dîrzenie și să se 
unească in lupta împotriva actuale
lor dificultăți economice.

Autoritățile sud-coreene se agită 
să găsească căi cu ajutorul cărora, 
după părerea lor, s-ar putea în
drepta într-o anumită măsură eco
nomia Coreei de sud zdruncinată de 
urmările nefaste ale inflației.

Agenția menționată anunță că, re-

canice de socotit convenționale : 
24* *38X44  cm. și o greutate de 12,7 
kg. „Anita" face toate cele patru n- 
perații elementare pe bază electroni
că. Mașina lucrează fără zgomot.

RECONSTRUCȚIA ORAȘULUI
LONGARONE

Ministrul italian al lucrărilor pu
blice, Giovanni Pieraccipf, care, îm
preună cp o serie de experți guver
namentali a întreprins o călătorie în 
localitatea Țohgarone, distrusă aproa
pe în întregime ca urmare a inundării 
sale de către apele bazinului de acu»

■ mulare Vajönt, construit pe apele rîu- 
lui Piave, a anunțat că acest 
oraș va' fi réconstruit în întregime. 
Reconstrucția va avea loc după un 
plan în trei-faze. Clădirile publice vor

■ fi construite primele, apoi clădirile in
dustriale și comerciale și pe urmă lo
cuințele.

RADIOUL IN LUME

In prezent circa 400 000 000 de a-
parate de radio sînt în uz zilnic în 
lumea întreagă. Cifra aceasta este de 
două ori mai mare decît aceea din 
anul 1955. în unele regiuni, de 
pildă în Africa, numărul aparatelor 
de radio se dublează an de an.

„ANITA"

O firmă engleză a prezentat recent 
presei la Rasol (Elveția) primul tip 
de mașină electronică de socotit de 
birou numită „Anita“, Această mași
nă are dimensiunile unei mașini me-

ZĂPEZI ABUNDENTE 

ÎN ANGLIA

Luni au căzut în partea de sud a 
Angliei mari cantități de zăpadă. în 
numeroase regiuni transportul a fost 
paralizat, Pe litoralul sudic al Angliei, 
zăpada a fost însoțită de un vînt pu
ternic. Circulația trenurilor a fost o- 
prită pentru oîteva ore.

Mai fioroase decît rechinii sînt știucile-săgeată marine, așa-numitele sphy- 
renide — scrie ziarul „Die Welt“. Ele pot ajunge la o lungime pînă la 3 
metri și o greutate pînă la 100 kg. Această fotografie a fost realizată de 
doi scafandri americani pe coastele de est ale Americii, In planul al doilea 

se vede un submarin construit special pentru cercetări subacvatice

Kennedy — n.r.) în ziua crimei ; 2) 
Activitatea lui Ruby (asăsinul lui 
Oswald — n.r.) și dedesubturile ei ; 
3) Viața lui Oswald ; 4) Cariera lui 
Oswald în marina S.U.A. ; 5) Asasina
rea lui Oswald și controversa cu pri
vire la felul cum a putut avea loc a- 
ceastă crimă ; 6) Procedeele folosite 
pentru a se asigura securitatea pre
ședintelui Kennedy. Ultimul punct, 
scrie ziarul, va necesita o anchetă a- 
supra serviciului secret, F.B.I.-ului 
și poliției din Dallas, precum și a- 
supra influentei exercitate eventual 
de atmosfera de ură existentă în a- 
cest oraș.

ți economice 
de sud

cent, autoritățile sud-coreene au 
trecut la aplicarea „Programului de 
stabilizare financiară". Ele au or
donat sistarea tuturor creditelor 
bancare și amortizarea ratelor dato
rate în contul împrumuturilor pri
mite de țărani în 1963. Aceste mă
suri, relatează agenția, au stîrnit o 
mare nemulțumire în rîndul țărani
lor, care se află într-o situație pre
cară.

Delegație sud-vietnameză 
la Bangkok

BANGKOK. La Bangkok a sosit 
într-o vizită de patru zile o dele
gație a juntei militare sud-vietna- 
meze condusă de ministru) de 
război Tran Van Don. Delegația 
urmează să viziteze obiective mili
tare din Tailanda și să aibă întreve
deri cu reprezentanți ai guvernului 
tailandez in vederea „examinării re
lațiilor dintre cele două țări“, și 
a situației din Asia de sud-est.

O NAVĂ NEOBIȘNUITĂ

La șantierul naval „Krasnoe Sor
movo“ de pe Volga se construiește 
un vas de un tip neobișnuit, care, a- 
semeni crabilor, se poate deplasa nu 
numai înainte și înapoi, ci și late
ral, Este vorba de o navă maritimă 
ce va fi folosită la montarea și de
montarea turlelor de sondă în largul 
mării la adîncimi pînă la 60 m. De
plasamentul navej este de circa 1,3,5 
mii tone, lungimea sa este de 130 m, 
iar lățimea —- de 50 m. Pe puntea ei 
va fi instalată o macara de 250 tone, 
avînd un brat cu rotire completă.
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13 (Agerpres). 
anunță că. în dimi- 
de 13 ianuarie, Fidel

i

PENTRU ALEGERILE DIN 1965

Convorbiri preliminare între miniștrii 
de externe în problema Ciprului

WiJly Brandt propus 
candidat la funcția 

de cancelar

13 (Agerpres). — Luni 
la 
în

Londra convorbirile 
problema Ciprului

LONDRA 
au început 
preliminare 
între miniștrii afacerilor externe ai
Angliei, Greciei și Turciei. După 
cum anunță agenția France Presse, 
în cursul dimineții a avut loc prima 
întîlnire înt.re R. A. Butler, ministrul 
de externe al Angliei, și Feridun 
Erkin, ministrul de externe al Tur
ciei, la care a participat și Duncan 
Sandys, ministrul de stat pentru re
lațiile cu Commonwealthul și pentru 
colonii.

A avut 
nire între 
nistrul de

Pe de altă parte, France Presse 
subliniază că în dimineața aceleiași 
zile, ministrul de externe al Cipru
lui, Spyros Kyprianu, a cerut o în
trevedere cu Duncan Sandys cu care, 
potrivit agenției citate, a avut un 
„schimb de vederi“ oficial asupra

va începe lucrările la

convorbirilor prelimi- 
loc în cursul zilei de

problemei Ciprului înaintea confe
rinței care își 
15 ianuarie.

Continuarea 
nare va avea
marți cînd Butler și Sandys se vor 
întîlni din nou cu miniștrii de exter
ne grec și turc pentru noi explorări 
in vederea găsirii unei soluții în pro
blema Ciprului.

BERLINUL OCCIDENTAL 13 
gerpres). — în cadrul ședinței con
ducerii Partidului Social Democrat 
din Germania Willy Brandt, prima
rul Berlinului occidental, a fost pro
pus pentru postul de lider al acestui 
partid, precum și pentru acel de can
didat la funcția de cancelar al R. F. 
Germane în alegerile care vor avea 
loc în anul 1965. Propunerile urmea
ză să fie aprobate de Congresul par
tidului, care va avea loc la 15 
bruarie la Bad Godesberg.

fe-

loc, de asemenea, o întîl- 
Butler și C. Palamas, mi- 
externe al Greciei.

Remanierea guvernului 
norvegian

OSLO 13 (Agerpres). — Cabinetul 
norvegian a suferit la 12 ianuarie o 
remaniere care după cum se sub
liniază, stfrvine la patru luni de la 
crearea sa și după ce Norvegia a 
trecut printr-o serioasă criză de gu
vern.

Potrivit celor anunțate de către 
secretariatul primului ministru, Ei
nar Gerhardsen, ministrul comuni
cațiilor, Trygve Bratteli, și-a pre
zentat demisia din postul său pentru 
a-și relua locul în parlament. în 
funcția de ministru al comunicațiilor 
a fost numit Erik Himle care a fost 
ministru al comerțului și transpor
turilor navale. în locul acestuia a 
fost numit fostul secretar general al 
O.N.U.. Trygve Lie, care a fost mi
nistru al industriilor, departament 
încredințat, 
Trasti, fost 
salariilor.

în prezent, lui Karl 
ministru al prețurilor și

Plecarea lui Segni și Saragat 
în S

ROMA 13 Corespondentul Ager
pres transmite : Președintele Repu
blicii Italia, Antonio Segni, și minis
trul de externe al Italiei, Giuseppe 
Saragat, au plecat luni pe calea ae
rului în Statele Unite, unde vor avea 
mai multe întîlniri și discuții cu 
președintele S.U.A., Lyndon Johnson.

Presa italiană 
semnate acestui 
„Unita“ scrie că 
a lui Saragat în
legată de problema forței multilate
rale N.A.T.O.

acordă spații în- 
eveniment. Ziarul 
vizita lui Segni și 
Statele Unite este

U. A.
Știrile apărute în Italia cu cîteva 

zile în urmă arată că în Consiliul 
de Miniștri există divergențe în ceea 
ce privește inițiativele în politica 
externă luate în ultima vreme de 
Saragat și aprobate de președintele 
republicii. Se afirmă că miniștrii so
cialiști au cerut să se discute din 
nou în amănunțime problemele po
liticii externe în urma declarațiilor 
de aderare la forța multilaterală 
N.A.T.O. — făcute de ministrul Sa
ragat la adunarea de la Paris a 
membrilor Consiliului atlantic.

Programul Partidului socialist italian 
al unității

ROMA 13. Corespondentul Ager
pres transmite : La 12 ianuarie au 
luat sfîrșit la Roma lucrările Con
gresului național al aripei de stînga 
a Partidului socialist italian, în urma 
căruia acest curent s-a constituit în 
Partidul socialist italian al unității 
proletare (P.S.I.U.P.).

în adunarea de duminică s-a pre
zentat o primă formă a programului 
partidului în care se spune : „Parti
cipării la blocul Atlantic, politicii 
imperialiste de înarmare nucleară a 
N.A.T.O. și a Germaniei occidentale 
noi îi opunem un efort susținut în 
vederea menținerii păcii, pentru

Gaston Dcîîcrrc și-a confirmat intenția
de a candida ia președinția franței

PARIS 13 (Agerpres). — Gaston 
Defferre, 'președintele grupului par
lamentar al Partidului Socialist 
Francez (SFIO) în Adunarea Na
țională, primarul orașului Marsilia, 
a rostit o cuvîntare la conferința 
Federației SFIO din departamen
tul Bouches-du-Rhône, confirmînd 
intenția de a-și pune candidatura la 
viitoarele alegeri prezidențiale. Po
trivit agenției France Presse, Def
ferre a precizat că își va pune can
didatura nu pe baza programului 
Partidului socialist, ci .pe baza unei 
„politici democratice cu caracter so
cialist“.

Confirmîndu-și dorința de a se 
prezenta la viitoarele alegeri prezi
dențiale în calitate de candidat din

partea forțelor de stînga, Defferre a 
declarat totodată că, în cazul în 
care congresul extraordinar al Par
tidului Socialist Francez, care va a- 
vea loc la începutul lunii februa
rie, îi va aproba candidatura, nu va 
începe tratative cu Partidul Comu
nist. „Nu voi duce tratative cu a- 
cest partid și nu voi fi de acord cu 
un program comun“ — a spus Def
ferre.

Gaston Defferre a arătat că în ca
zul în care va fi ales președinte al 
Franței va dizolva actuala Adunare 
națională, va începe împreună cu 
noua majoritate parlamentară trans
punerea în viață a politicii aproba
te de alegători, va propune 
modificări ale constituției.

unele

Evenimentele din Zanzibar
Proclamarea republicii — Formarea nou’ui guvern

Agențiile de presă și ziarele occi
dentale continuă să publice știri și 
comentarii cu privire la desfășura
rea evenimentelor din Zanzibar. Așa 
cum s-a anunțat, în cursul zilei de 
duminică în această țară guvernul a 
fost răsturnat. Fostul sultan împreu
nă cu guvernul său s-au îmbarcat pe 
un iaht și au părăsit insula.

Potrivit agențiilor de presă, în tim
pul evenimentelor de duminică au 
fost ucise 3 persoane iar alte 38 ră
nite. Insurgenții au capturat unitățile 
de poliție împreună cu echipamentul 
lor militar. Agenția France Presse 
relata luni dimineață că situația a 
început să se normalizeze ; noul gu
vern controlează aproape întregul te
ritoriu, al țării. Deocamdată aeropor
turile rămîn închise, iar traficul con
tinuă să fie suspendat.

Forțele care au preluat puterea au 
declarat Zanzibarul republică, de- 
sçmnînd ca președinte pe liderul par
tidului afro-șhirazi Abeid Karume. 
Guvernul este format din reprezen
tanți .ai acestui partid și Partidului 
UMMA, ambele, aflate în opoziție sub 
vechiul regim. Ultimul partid fusese 
interzis cu o săptămînă în urmă de 
către guvernul sultanului. Agenția 
France Presse a transmis următoarea 
componență a guvernului copdus de 
Abdulla Kassim Hanga : ministrul a- 
facerilor externe și,comerțului Abbud 
Jumbe, ministru de interne — Abdul 
Rahman Mohammed Babu, președin
tele partidului Umma, ministru al e- 
ducației — Osmar' Cheri, al finanțe
lor — Kasnu Makame, al agriculturii 
— Salah Saadalla.

Președintele republicii a dat publi
cității o declarație în care se spune 
că noul guvern va promova o politi
că de prietenie cu toate țările lumii. 
Bl a chemat toate puterile străine să 
nu se amestece în treburile interne 
ale Zanzibarului.

Agenția Reuter relatează că gu-

vernul englez a refuzat să dea curs 
cererii fostului regim de a interveni 
cu forțele armate pentru înăbușirea 
răscoalei. în același timp la Nairobi, 
capitala Kenyei, au avut loc con
sultări între reprezentanții Kenyei, 
Tanganicăi și Ugandei în legătură cu 
situația din Zanzibar (după cum se 
știe, aceste state inclusiv Zanzibar 
intenționau să formeze Federația 
Africii Răsăritene). Luni, guvernul 
Kenyei a recunoscut noul guvern al 
Zanzibarului.

Comentînd cauzele care au dus la 
evenimentele din Zanzibar — țară 
care nu are decît o lună de zile de 
cînd și-a dobîndit independența — 
ziarul englez „Times“ scria că a- 
ceasta se datorează, pe de o parte, 
nemulțumirilor provocate de inter
zicerea partidului UMMA și de per
secuțiile la care au fost supuși con
ducătorii partidului, iar pe de altă 
parte, „existenței unei minorități 
privilegiate atît pe plan economic 
cît și politic“. Monarhia și fostul 
guvern subordonate unei minorități 
avute promovau o politică de dis
criminare față de majoritatea popu
lației de origină africană — arată 
presa occidentală. Din această cau
ză, scrie ziarul „Daily Telegraph“, 
„revolta este în primul rînd de or
din social“ Partidul afro-shirazi 
grupează atît africani, cît și arabi. 
Potrivit aceluiași ziar, la ultimele a- 
legeri el a întrunit o majoritate a vo
turilor. însă, datorită sistemului e- 
lectoral, numărul locurilor renarti- 
zatq a fost mai mic decît al fostu
lui partid de guvernămînt. Cît pri- 

. vește partidul Umma, condus de 
Babu, el s-a constituit în vară prin 
desprinderea aripei de stînga din 
fostul partid guvernamental. Babu. 
de origine arabă, este cunoscut ca 
un lider, sindical foarte activ care a 
fost de mai multe ori condamnat 
pentru activitatea sa politică.

A. B.

proletare
dezarmare și neutralitate, pentru 
solidaritatea popoarelor. Concentră
rii puterii îi opunem lupta pentru 
înfăptuirea deplină a constituției re
publicane. încercărilor de scindare a 
oamenilor muncii noi le opunem lup
ta pentru întărirea unității tuturor 
celor care trăiesc din munca lor și 
au aspirații comune, indiferent de 
convingerile lor religioase și ideolo
gice. Politicii economice capitaliste 
noi îi opunem lupta pentru dreptu
rile oamenilor muncii, pentru înlă
turarea structurii monopoliste și a 
pozițiilor privilegiate ale patronatu
lui“.

A fost ales Consiliul național al 
Partidului socialist italian al unității 
proletare, compus din 120 de membri. 
Din conducerea partidului, al cărui 
secretar a fost ales Tullio Vecchietti, 
fac parte 19 membri, urmînd să mai 
fie cooptați un reprezentant al or
ganizației de tineret și o reprezen
tantă a mișcării femeilor.

★
La Roma a avut loc luni plenara 

extraordinară a Comitetului Central 
al Federației, Tineretului Socialist 
din Italia. Cu majoritate covîrși- 
toare de voturi, participanții la ple
nară au hotărît să se alăture noului 
Partid socialist italian al unității 
proletare constituit de aripa de 
stînga desprinsă 'din P.S.I.

Deschiderea conferinței arabe 
la nivel înalt

MOSCOVA 
genția TASS 
neața zilei 
Castro, prim-secretar al Conducerii i 
Naționale a Partidului Unit al Re- s 
voluției Socialiste, primul ministru I 
al,guvernului revoluționar al Cubei, < 
a sosit la Moscova.

După cum se arată într-un comu- i 
nicat oficial. N. S. Hrușciov l-a in- i 
vitat pe Fidel Castro în timpul vi- I 
zitei sale în Uniunea Sovietică din i 
1963 ..să viziteze din nou U.R.S.S. în ’ 
cursul iernii pentru un schimb de 
păreri în probleme de interes comun ] 
pentru cele două părți, de asemenea, 
pentru a se odihni, a cunoaște na- , 
tura iarna și a participa la vînătoare 
în pădurile acoperite de zăpadă ale 
Uniunii Sovietice“.

Pe aeroportul Vnukovo, înaltul ! 
oaspete cuban a fost întîmpinat de < 
Nikita Hrușciov, prim-seçretar al

C.C. al P.C.U.S., președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., Leo
nid Brejnev, membru al Prezidiului 
și secretar al C.C. al P.C.U.S., pre
ședintele Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., și de alți condu
cători sovietici.

împreună cu Fidel Castro s-au 
înapoiat la Moscova membrii dele
gației sovietice în frunte cu Nikolai 
Podgornîi, care au luat parte la 
festivitățile cu prilejul celei de-a 
5-a aniversări a revoluției cubane.

Pe aeroport, Nikita Hrușciov și 
Fidel Castro au rostit cuvîntări.

După sosire, Fidel Castro a făcut 
vizite lui N. S. Hrușciov și L. I. Brej
nev-

Comitetul Central al P.C.U.S. și 
guvernul U.R.S.S. au oferit luni la 
amiază un dejun în cinstea 
del Castro.

lui Fi-

CAIRO 13 (Agerpres). — La 13 ia
nuarie, la sediul Ligii arabe din 
Cairo, s-a deschis Conferința arabă 
la nivel înalt. Ședința inaugurală a 
fost prezidată de mareșalul Abdel 
Salam Aref, președintele Republicii 
Irak. în numele delegaților celor 13 
țări arabe, el a mulțumit președinte
lui Nasser pentru invitația la această 
conferință.

în cuvîntul său, secretarul general 
al Ligii arabe, A. K. Hassouna, a sa
lutat convocarea acestei conferințe 
pe care a calificat-o ca „o mărturie 
a unității și începutul unei noi etape 
în lumea arabă“.

A luat, de asemenea, cuvîntul pre
ședintele Nasser care a expus moti
vele ce l-au determinat să propună 
organizarea unei conferințe arabe la 
nivel înalt. La conferință iau parte 
președintele R.A.U., Gamal Abdel 
Nasser, președintele Algeriei, Ben 
Bella, președintele Tunisiei, Bur- 
ghiba, președintele Consiliului națio, 
nai al comandamentului revoluției 
din Siria, Amin El Hafez, președin
tele Ibrahim Abboud al Sudanului, 
președintele Republicii Arabe Ye
men. As-Sallal, regele Hussein al 
Iordaniei, regele Hassan al II-lea al 
Marocului, regele Saud al Arabiei 
Saudite, emirul Kuweitului, Sabah 
Al-Salim Al-Sabah, prințul moște
nitor al Libiei, Hassan Rida, primul 
ministru al Libanului, R. Karame.

După ședința inaugurală, lucrările 
au continuat în cel mai strict secret, 
în sală neputînd rămîne decît dele
gațiile și membrii Secretariatului ge
neral al Ligii arabe.

Duminică seara a avut loc o primă 
întrunire preliminară a miniștrilor 
de externe ai țărilor arabe. Ei au 
făcut un schimb de vederi cu pri
vire la ordinea de zi a conferinței 
șefilor de state. în cercurile Ligii a- 
rabe s-a precizat, potrivit agenției 
France Presse, că în afară de pro
blema măsurilor pentru împiedicarea 
realizării proiectelor izraeliene de 
deviere a apelor Iordanului, care

constituie principalul punct al ordi- 
nei de zi a conferinței șefilor de 
state, în cadrul ședinței miniștrilor 
de externe au fost evocate, de ase
menea, problemele legate de situația 
din Aden și Oman. Miniștrii de ex
terne s-au întrunit din nou luni di
mineață pentru a pune la punct or
dinea de zi.

★
Conflictul în legătură cu apele Ior

danului a căpătat în prezent o deo
sebită acuitate, deoarece la sfîrșitul 
acestui an urmează să se termine 
prima fază a lucrărilor întreprinse 
în Izrael în vederea devierii unei 
părți a apelor acestui fluviu spre 
sud-vest și apoi spre sud pentru iri
garea pustiului Neghev. Deoarece 
Iordanul este un fluviu internațio
nal, care izvorăște în Siria și par
curge teritoriile Libanului, Izraelu- 
lui și Iordaniei, proiectul izraelian 
a suscitat o vie opoziție în rîndul ță
rilor arabe. Aceste țări afirmă că 
planurile izraeliene constituie o în
călcare a dreptului internațional, 
în decursul anilor au fost elaborate 
planurile unor contramăsuri de or
din tehnic și militar ale țărilor a- 
rabe. Au fost astfel puse la punct 
planuri privitoare la devierea 
cursului unor afluenți ai Iordanului 
în amonte de lacul Tiberiada pe al 
cărui mal vor funcționa instalațiile 
izraeliene pentru a lipsi Izraelul 
de o bună parte din apele fluviului.

în preajma deschiderii Conferinței 
arabe la nivel înalt, Ministerul de 
Externe al Izraelului a respins ar
gumentul arab că devierea apelor 
Iordanului ar constitui o încălcare 
a dreptului internațional, afirmînd 
că nu există nici un acord încheiat 
între Izrael și țările arabe în legă
tură cu această problemă care ar fi 
încălcat. în documentele publicate, 
se spune, de asemenea, că 
tul izraelian nu ar reduce 
substanțial debitul cursului 
al fluviului, deoarece el 
devierea doar a unei părți 
din ape.

proiec- 
în mod 
inferior 
prevede 

reduse

Declarațiile ministrului de externe 
al Algeriei

Participanți Ia marșul pentru pace și dezarmare Delhi, Moscova, Washing
ton în fața Casei Albe din capitala S.U.A.

in zona canalului

0 conferință a liderilor partidelor 
liberale din citevațărivest-europene

LONDRA 13 (Agerpres). — în An
glia a avut loc zilele acestea o con
ferință a liderilor partidelor libera
le din cîteva țări vest-europene — 
Anglia, R. F. Germană, Danemarca, 
Norvegia și Belgia. Participanții la 
conferință au examinat probleme 
referitoare la relațiile Eșt-Vest și 
crearea forțelor nucleare multilate
rale ale N.A.T.O., la „unitatea euro
peană“ 
nai etc.

Liderii 
de acord 
tului Partidului liberal din Norve
gia că la lucrările Comitetului pen
tru dezarmare de la Geneva, pu
terile occidentale trebuie să facă 
propuneri menite să contribuie la 
preîntîmpinarea răspîndirii armelor 
nucleare și a izbucnirii unui război 
și la limitarea cursei înarmărilor 
sub un strict control internațional, 
în același timp însă liderii partide
lor liberale din țările Europei oc
cidentale s-au pronunțat în favoarea 
examinării planului de creare a for
țelor nucleare multilaterale ale 
N.A.T.O.

Participanții la conferință au sa
lutat inițiativa cancelarului Erhard 
care s-a pronunțat în favoarea par
ticipării Angliei și țărilor scandina
ve

și comerțul internațio-

partidelor liberale au fost 
cu declarația reprezentan-

la Piața comună.

CIUDAD DE PANAMA 13 (Ager
pres). — Agenția U.P.I. anunță că 
după consultări care au durat opt 
ore, între guvernul panamez, trimi
sul special al președintelui Johnson, 
— Thomas Mann — și comisia inter- 
americană de pace a Organizației 
statelor americane, la 13 ianuarie s-a 
ajuns la un acord cu privire la crea
rea unei comisii mixte care să men
țină pacea în zona Canalului Panama 
și să stabilească contactul între gu
vernele S.U.A. și statul Panama. 
Se știe că guvernul panamez a sus
pendat relațiile diplomatice ou Sta
tele Unite.

Comisia mixtă va fi compusă din 
cinci persoane : două din partea Sta
telor Unite, două din partea statului 
Panama, iar președinte va fi repre
zentantul O.S.A., Alfredo Vazquez 
Carrizosa (Columbia).

După cum transmite agenția France 
Presse, în cursul consultărilor, su
biectul principal de discuții l-a con
stituit cererea președintelui statului 
Panama privitoare la „revizuirea 
totală“ a tratatului care stipulează 
drepturile Statelor Unite asupra zo
nei Canalului Panama. Potrivit a- 
g'enției, două din cele trei condiții 
puse de președintele Chiari — ca 
drapelul panamez să fie arborat ori
unde se află drapelul S.U.A. în zona 
Canalului Panama, iar trupele ame
ricane să fie retrase de pe șoselele 
dintre Republica Panama și zona 
canalului, fiind înlocuite cu unități 
ale gărzii naționale panameze — 
ar fi fost satisfăcute.

Duminică la Ciudad de Panama a 
avut loc o demonstrație prilejuită de 
înmormîntarea a 14 panamezi care 
au fost uciși în cursul tulburărilor 
din zona Canalului Panama. La a- 
ceastă demonstrație au participat 
aproximativ 200 000 de persoane în 
frunte cu membrii guvernului Repu
blicii Panama. în întreaga țară a 
fost declarat doliu național. Luînd 
cuvîntul cu acest prilej, președintele 
Roberto Chiari a adresat un apel la 
calm și moderație.

într-o conferință de presă ținută 
anterior, el a declarat că evenimen
te ca cele petrecute zilele trecute vor 
continua în țară atîta timp cît Sta
tele Unite nu vor accepta o „revi
zuire totală“ a tratatelor americano- 
panameze.

După cum anunță agențiile U.P.I., 
Associated Press și France Presse, în 
Republica Dominicană, Costa Rica, 
Venezuela, Guatemala, Mexic — au 
avut loc acțiuni de sprijin față de 
revendicările panameze.

Luînd cuvîntul în cadrul unei emi
siuni televizate, care a avut loc du
minică după-amiază, secretarul de 
stat al S.U.A., Dean Rusk, a declarat 
qă Statele Unite nu se vor retrage 
din zona Canalului Panama și nu 
vor ceda bazele militare deținute în 
această zonă.

Rusk a insistat asupra necesității 
de a se restabili ordinea și calmul în 
Panama înainte de a se începe discu
ții asupra unor eventuale modificări 
a statutului zonei canalului.

Agenția France Presse relatează că 
în Panama viața începe să revină la 
normal. Guvernul a anunțat redes
chiderea birourilor publice și parti
culare, iar sindioatu-1 muncitorilor 
din transporturi a chemat pe mun
citori să reia lucrul.

Edwin Martin, fost secretar de 
stat adjunct pentru afacerile latino- 
americane, a declarat că arma
ta americană a ridicat restricțiile a- 
duse circulației pe podul Americilor, 
singura cale de acces din zona ca
nalului spre interiorul țării.

ALGER 13 (Agerpres). — în ca
drul unei conferințe de presă, care 
a avut loc la Alger, ministrul de 
externe al Algeriei, Bouteflika, a 
declarat printre altele că prietenia 
fermă și de neclintit a poporului al- 
gerian cu popoarele țărilor socialis
te, care a apărut încă în anii luptei 
pentru independență, în prezent se 
dezvoltă și se întărește.

„Politica noastră externă, a arătat 
ministrul de externe algerian, este 
clară. Aceasta este politica neade- 
rării, politica întăririi păcii în lu
mea întreagă. Salutăm popoarele 
care luptă pentru pace“.

în ce privește relațiile dintre Al
geria și celelalte țări africane, în 
special țările Magrebului, ministrul 
a subliniat însemnătatea vizitei pre
ședintelui Ben Bella în Tunisia. „în

ce privește relațiile noastre cu Ma
rocul, a spus el, noi ne abținem de 
la orice act neprietenesc, cu toate că 
situația cetățenilor algerieni în a- 
ceastă țară continuă să fie serioasă“.

Referindu-se la conferința șefilor 
de state arabe de la Cairo, Boute
flika a subliniat faptul că aceștia se 
întâlnesc pentru prima oară și că 
pentru prima oară vor discuta pro
blema Palestinei. El a arătat în con
tinuare că conferința de la Cairo 
este prilejul cel mai bun pentru a 
discuta relațiile dintre țările arabe. 
„Sîntem convinși, a spus ministrul 
de externe algerian, că conferința 
șefilor de state arabe va contribui 
la îmbunătățirea continuă a relații
lor dintre țările Magrebului și, toate 
țările arabe“.

GRECIA: Pozifia partidelor politice
față de viitoarele alegeri

ATENA 13 Corespondentul Ager
pres Al. Gheorghiu transmite : 
Principalele partide politice din 
Grecia și-au precizat pozițiile în le
gătură cu alegerile parlamentare 
care vor avea loc la 16 februarie. 
Partidul E.R.E., care a suferit o 
puternică înfrîngere în alegerile din 
3 noiembrie, va participa la apro
piatele alegeri alături de partidul 
progresist, care, potrivit presei din 
Grecia, speră să evite, datorită aces
tei alianțe, o înfrîngere care ar echi
vala cu dizolvarea. Ziarele conside
ră însă că această alianță „este sor
tită eșecului datorită pozițiilor cîș- 
tigate de Uniunea de centru. Potri
vit ziarului „Eleftheria“, „această 
coaliție constituie o adunare a doi 
învinși, care nu poate da un învin
gător“.

Partidul Uniunea de centru a dat

publicității listele de candidați pe 
care figurează aproape toate per
soanele care au participat la alege
rile recente.

în cadrul celei de-a cincea sesiuni 
a comitetului de conducere, E.D.A. 
a adoptat o serie de propuneri care 
prevăd că acest partid nu va pre
zenta liste de candidați în anumite 
regiuni, pentru a înlesni Uniunii de 
centru să cîștige mandatele E.R.E. 
Aceasta înseamnă că sprijinitorii 
E.D.A. vor acorda voturile lor Uniu
nii de centru în regiunile 
lupta se duce între Uniunea 
tru și E.R.E.

într-o declarație făcută
primul ministru Paraskevopoulos a 
declarat că guvernul elaborează o 
serie de măsuri pentru garantarea 
unor alegeri libere și cinstite.

în care 
de cen-

presei,

TOKIO. Ministrul 
terne al Danemarcei, 
care, la invitația guvernului japo
nez, se află într-o vizită în Japonia, 
s-a întîlnit luni cu M. Ohira, minis
trul afacerilor externe. în cursul în
trevederii cei doi miniștri au făcut 
un schimb de păreri în 
situației internaționale 
în problemele de

BOGOTA. In 
Neiva a avut loc 
protest' împotriva 
lor la benzină. Demonstrația a 
incis cu greva națională a lucrători
lor din transporturi. S-au produs 
ciocniri între manifestanți și forțele 
polițienești. Demonstrația a fost 
împrăștiată de poliție care a folo
sit gaze lacrimogene. în oraș s-a in
trodus starea de urgență.

MOSCOVA. Luni seara, Gheor
ghe Stoian, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al R. P. Romîne Ia Mos
cova, a oferit un cocteil în cinstea 
delegației Comitetului de stat pen
tru radiodifuziune și televiziune din 
R. P. Romînă, în frunte cu tov. Ion 
Pas. La cocteil au luat parte : M. A. 
Harlamov, președintele Comitetului 
de Stat al Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S. pentru radiodifuziune și

afacerilor ex- 
Per Hăkkerup,

interes

problemele 
actuale și 
comun.

columbianorașul
o demonstrație de 
majorării prețuri- 

co-

conducători ai

R

Luni s-a deschis aici 
sesiune a Comitetului 
Fondului Națiunilor 
copii (U.NI.C.E.F.).

blica Arabă Unită. Printre cele 11 
țări care participă la festival se află 
și R. P. Romînă.

BANGKOK, 
cea de-a 38-a 
executiv al 
Unite pentru

ROMA. La 13 ianuarie a încetat 
din viață în vîrstă de 79 de ani 
prof. G. Cassinis, primarul orașului 
Milano, președintele Academiei de 
Științe „Dej Lincei“ din Italia.

CAIRO. Ziarul „Al Ahram“ anun
ță că președintele R.A.U., Nasser, 
și regele Hussein al Iordaniei au 
căzut de acord asupra restabilirii 
relațiilor diplomatice dintre cele 
două țări. Relațiile diplomatice 
dintre R.A.U. și Iordania au fost 
rupte în octombrie 1961 în urma 
recunoașterii de către guvernul ior
danian a guvernului sirian format 
după desprinderea Siriei din Repu
blica Arabă Unită.

televiziune, și alți
Comitetului, Ana Țukanova, vice
președinte al Asociației de Prietenie 
Sovieto-Romînă, și ziariști sovietici.

O I

pregătire agricola din Wambago (Kenya), țăranii și soțiile lorLa centrul de ( _
capătă cunoștințe noi în legătură cu creșterea vitelor și prepararea produselor 

alimentare

HAVANA. Zilele acestea la Ha
vana s-a comemorat împlinirea a 35 
de ani de la asasinarea lui Julio 
Antonio Mella, unul din fondatorii 
Partidului Comunist și organizatorul 
mișcării studențești din Cuba. Cu a- 
cest prilej, în cadrul unui miting a 
fost dezvelit un monument închinai 
lui Mella.

CAIRO, 
desfășoară 
de folclor, 
Culturii și

în prezent la Cairo se 
festivalul internațional 
organizat de Ministerul 

Informațiilor clin Repu-

WASHINGTON. La 13 ianuarie 
un purtător de cuvînt al Ministeru
lui Apărării al S.U.A. a anunțat că 
un bombardier cu reacție de tip 
B-52 s-a prăbușit în regiunea mun
toasă din statul Maryland. Avionul 
avea pe bord două bombe atomice 
dar care nu erau amorsate. Purtăto
rul de cuvînt a declarat că nu exis
tă pericolul unei explozii atomice, 
dar a avertizat populația să nu se 
apropie de locul accidentului pentru 
a nu stînjeni operațiunile echipeloi 
de specialiști trimise la fața locului 
Furtunile de zăpadă îngreunează 
însă considerabil aceste operațiuni. 
Cei cinci membri ai echipajului au 
pierit.
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