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CU PLANUL ANUAL ÎNDEPLINIT
INDUSTRIA
REGIUNII BRAȘOV

BRAȘOV (coresp. „Scînteii“). — 
în cursul anului 1964, colectivele 
întreprinderilor industriale din regi
unea Brașov au obținut noi rezultate 
pe linia perfecționării organizării 
producției, a folosirii unor metode 
și procedee tehnologice avansate și 
a înzestrării unităților cu mașini și 
utilaje de înaltă tehnicitate. Aceasta 
a permis ca planul anual la pro
ducția globală să poată fi realizat 
pe întreaga industrie a regiunii la 
data de 20 decembrie, cu 11 zile mai 
devreme. în cursul zilei de azi va fi 
realizat și planul la producția mar
fă. în 1964 volumul producției glo
bale industriale este cu circa 16 la 
sută mai mare decît în anul prece
dent. Aproape 83 la sută din sporul 
producției s-a realizat pe seama creș
terii productivității muncii.

Pe 11 luni productivitatea muncii 
a crescut cu 2,4 la sută față de pre
vederi și reprezintă o creștere de 
12,5 la sută față de cea realizată în 
1963. Rezultate bune s-au obținut și 
în direcția îmbunătățirii calității 
produselor. întreprinderile din regiu
nea Brașov au acordat o mare aten
ție îndeplinirii comenzilor destinate 
exportului. în 1964 s-au asimilat 90 
de produse și 1 616 articole în dese
ne și contexturi diferite, față de 
1102 prevăzute în plan.

Succese deosebite au obținut în 
acest an colectivele Uzinelor „Trac
torul“ și „Hidromecanica“ din Bra
șov, „Independența“-Sibiu, , Emailul 
Roșu“-Mediaș, Complexul de faian
ță și sticlă Sighișoara și altele.

INDUSTRIA
REGIUNII ARGEȘ

PITEȘTI (coresp. „Scînteii“). — 
Industria regiunii Argeș și-a îndepli
nit planul anual la producția globală, 
cu 11 zile mai devreme. Anul acesta, 
planul producției globale - al indus
triei regiunii este de două ori mai 
mare decît în primul an al șesena
lului. Au fost date peste plan 18 000 
tone cărbune, 2 000 tone produse so
dice, 138 000 mp țesături de bum
bac și alte produse în valoare de 
127 289 000 lei. După estimările fă
cute, pînă la sfîrșitul anului vor mai 
fi date în plus produse în valoare de 
peste 125 000 000 lei. Realizările 
se datoresc creșterii productivității 
muncii și intrării în producție a 
noi capacități : 5 fabrici la Combi
natul de industrializare a 
nului din Pitești, noi linii în 
tehnologic continuu la Uzina 
piese auto Colibași, precum și 
demizarea celei de-a 3-a linii 
producere a traverselor p: 
mate la întreprinderea de

lem- 
flux 

de 
mo

de 
irecompri- 

mate la Întreprinderea de poduri 
metalice și prefabricate din beton- 
Pitești etc.

Tradiția cu care ne-au obișnuit an de an muncitorii, teh
nicienii și inginerii fabricilor și uzinelor noastre — de a ra
porta îndeplinirea înainte de termen a planului anual — este, 
în aceste zile, mai evidentă ca oricînd. La redacție sosesc 
numeroase știri care anunță că multe alte colective de între
prinderi și ramuri industriale întregi și-au îndeplinit sarcinile 
de plan pe întregul an.

Mobila produsă la Combinatul do Industrializare a lemnului din Pitești 
este apreciată pentru linia sa modernă șl calitatea ei superioară. In 

fotografie : Se fac ultimele retușuri la un lot de garnituri

CONSTRUCTORII DE UTILAJ
PETROLIER Șl MINIER

Întreprinderile producătoare de utilaj petrolier ți minier din ca
drul Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini au îndeplinit în 
ziua de 21 decembrie planul de producție pe anul în curs. In legătură cu 
aceasta, ing. Așot Șaraflan, director general în Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini, a declarat unui reporter al ziarului nostru urmă
toarele :
Anul care se încheie peste cîteva 

zile a fost un an de muncă rodnică 
pentru constructorii de utilaj petro
lier și minier din țara noastră. La 
instalațiile de foraj ei au atins ni
velul mediu de producție prevăzut 
pentru ultimul an al șesenalului. 
Producția de instalații 3 DH pentru 
forajul- de mari .adîncimi,. apreciate 
în multe țări, a crescut. anul acesta 
cu 160 la sută față dé anùl prece
dent. Produselor „consacrate“ le-au 
fost adăugate altele ’ noi. Dintre a- 
cestea se remarcă instalația 4DH315 
pentru foraje la adîncimi de peste 
6 000 metri. Succese însemnate s-au 
obținut și în producția de utilaje 
pentru industria minieră.

în acest an, în industria de utilaj 
petrolier și minier au intrat în func
țiune noi capacități de producție cu 
un înalt grad de mecanizare și auto
matizare : secția de racorduri de la 
Uzina de utilaj petrolier Tîrgoviște 
și Fabrica de tije de la Cîmpina. 
Concomitent, în întreprinderi s-au 
extins metodele tehnologice moder
ne, s-au introdus noi mașini.

Colectivele de întreprinderi din 
această ramură au acordat o atenție 
deosebită ridicării nivelului tehnic

și calitativ al produselor. Nenumă
ratele scrisori primite de întreprin
deri de la beneficiarii din țară, 
medalia de aur la Tîrgul inter- 
național de la Leipzig cu care a fost 
distinsă instalația de foraj 3 DH 200, 
aprecierile specialiștilor din diferite 
țări atestă succesele obținute în acest 
domeniu. Recent, s-a expediat îh 
Brazilia ' (pentru prima oară) un 
mare volum de utilaje petroliere. 'Și 
de aci înainte, calitatea producției 
rămîne obiectivul nr.l al activității 
constructorilor de utilaj petrolier și 
minier.

în 1965 gama sortimentelor se va 
lărgi și mai mult. La Ploiești vor 
intra în producție de serie noi insta
lații de foraj. Vor intra în fabricație 
noi tipuri de pompe, sape cu
instalații de întreținere și de pre
venire pentru presiuni mari.

role,

Printre constructorii
de vagoane din Arad

PORTRET COLECTIV
...Unul din vagoanele de călători, prin

tre primele de acest fel, a trecut cu bine 
toate „examenele" calității. Comisia de 
recepție, reprezentîndu-i pe beneficiari, 
venise hotărîtă : să fie cu ochii în patru 
să nu scape nici un amănunt. Semnarea 
actelor de recepție a întîrziat. S-a conve
nit să se treacă la verificarea „pe viu" a 
vagonului. Și astfel, într-o seară, el a 
pornit la drum. Însoțitori, comisia de re
cepție formată din reprezentanții uzinei 
și ai transporturilor.

Pe măsuța unuia dintre compartimente 
a fost așezat un pahar cu apă. Suprafața-i 
rămăsese lucie, liniștită. Nici o undă. 
„Suspensia vagonului ireproșabilă. Izola
rea fonică, de asemenea" — au fost a- 
precierile reprezentanților beneficiarilor. 
Încă o probă. Instalația de încălzire urma 
să fie supusă și ea verificării. „Pasagerii“ 
s-au instalat comod în compartimente.

Dimineața, discuțiile au fost înverșuna
te. Trimișii din București în comisia de re
cepție au semnalat că în jurul orei două 
din noapte temperatura scăzuse în com
partimente. Delegații uzinei constructoare 
au schimbat 
răspunsul. Cineva a avut ideea de 
cerceta
Trenul a staționat în stația de la Bocșa 
Romînă.
motiva. Firesc, pentru puțin timp tempera
tura a coborît în compartimente. Așadar, 
lucrurile au fost lămurite pe loc. Buna dis
poziție a revenit atît printre reprezentanții 
uzinei constructoare, cît și’ printre cei ai 
beneficiarilor.

Exigența îndreptățită, feluritele exame
ne la care a fost supus vagonul de călă- 
bri au confirmat calitatea înaltă a execu

ției, confortul deosebit pe care-l oferă. 
Actele de recepție au fost semnate fără 
rezerve. Cu încredere deplină.

La puțin timp, constructorii de vagoa-

n» au trimis al|i reprezentanți în lungi 
deplasări. Ei au însofit noile vagoane pe 
sute de kilometri de drum. S-au consul
tat cu numeroși călători, însoțitori de va
goane. Au cules aprecieri. In carnețelele 
lor au notat observațiile, sugestiile, pro
punerile multor anonimi. Acestea au con
stituit obiectul unor analize amănunțite 
și, se înțelege, al unor măsuri de îm
bunătățiri constructive luate „din plin 
mers“.

LA VAGONUL 28

priviri. Pe loc, nu găseau 
a 

diagrama trenului. Asta era I

l-a fost schimbată loco-

Anul acesta, la Piatra Neamț se 
vor da în folosință mai mult de 650 
apartamente, din care peste 500 sînt 
de acum predate. în întineritul oră
șel s-a mai dat în folosință în acest 
an o școală cu 24 săli de clasă, iar 
pînă la finele lunii în 
termina lucrările
graf nou cu 500 locuri, un restau- 
rant-cantină, un 
și la peste 7 500 m p spații comer
ciale. în construcție se află și un 
hotel cu 260 paturi. Un cinemato
graf nou cu 350 locuri au primit 
anul acesta și locuitorii din Onești. 
De asemenea, se lucrează la ulti
mele finisaje la un spital cu 420 
locuri. în cursul anului s-au mai dat 
în folosință în orașele Călărași, 
Craiova și alte centre ale industriei 
chimice, numeroase noi spații co
merciale.

întreprinderile Direcției generale 
de construcții-montaj pentru uzine

dispensar, precum

Orașul Onești văzut din avion Foto Gh. Vtnțilă

curs se vor 
la un cinemato-

chimice și rafinării ale Ministerului 
Industriei Petrolului și Chimiei au 
de predat, conform prevederilor pla
nului, pînă la sfîrșitul anului. în ora
șele Brăila, Făgăraș, Slatina, Tr. 
Măgurele, P. Neamț, Constanța ș.a., 
peste 3 000 apartamente. Din aces
tea, mai mult de 70 la sută au fost 
date în folosință; la restul de locu
ințe se fac ultimele finisaje.

■ t

Pregătiri pentru bienala

Investigații antropometrice

• Colaborare între medici, ingineri ți tehnici
eni • Adolescenți mai mari deeft adulți • Apli
cabilitatea practică ample cercetăriI. L. Caragiale“

SCRISORI CĂTRE „SCÎNTEIA
mămica... (sțtînga) Creatorii de modele aplicîndVoi crește mai înaltă ca 1 

experimental în practică rezultatele 'investigației antropometrice (dreapta)

Cele 750 echipe amatoare de tea
tru din regiunea Banat fac intense 
pregătiri pentru a participa la pri
ma fază a Festivalului bienal „I. L. 
Caragiale". Artiștii amatori de la 
căminul cultural Topolovățul Mare 
repetă piesa „Prietenii" de L. 
Demetrius, iar echipa căminului 
cultural din Ciocova pregăteș
te comedia „Titanic vals" de T. 
Mușatescu. Studiourile artistului a- 
mator aparținînd caselor raionale 
de cultură din Arad, Timișoara, Lu
goj, Deta, Lipova, Bozovici au orga
nizat cursuri profesionale de scurtă

durată cu instructorii voluntari ai 
formațiilor de teatru.

O deosebită atenție acordă pregă
tirii lor și formațiile de teatru ama
tor din regiunea Dobrogea. In comu
nele Dăeni, Sîmbăta, Gîrliciu, Ca- 
simcea din raionul Hîrșova au fost 
prezentate spectacole în fața colecti
viștilor cu piesele pregătite pentru 
concurs. Formațiile căminelor cultu
rale din această regiune vor conti
nua să prezinte spectacole în locali
tățile învecinate și pe scenele case
lor de cultură.

Cum colaborăm cu I.R.E.
Potrivit normelor în vigoare, în

treprinderile regionale de electricita
te și direcțiile de sistematizare pen
tru arhitectură și proiectarea con
strucțiilor au obligația să elaboreze 
împreună proiectele de electrificare. 
In regiunea Galați,' D S.A.P.C. s-a 
angajat să facă proiectele interioare, 
iar I.R.E. pe cele exterioare. Pen
tru buna desfășurare a planului de 
colaborare, D.S.A.P.C. a repartizat 
I.R.E. 6 specialiști, care urmau să 
execute, în termenele stabilite, toate 
lucrările exterioare de alimentare cu 
energie electrică prevăzute în planul 
anual al sfatului popular regional. 
De la bun început, întreprinderea 
regională de electricitate a tratat cu 
ușurință acest plan de colaborare, 
ceea ce a pricinuit multe greutăți 
D.S.A.P.C. în definitivarea proiecte
lor. Conform înțelegerii, la începutul 
fiecărui trimestru, D.S.A.P.C. a tri-

mis la I.R.E. graficul de proiectare 
cu toate lucrările ce trebuiau exe
cutate. Aceasta din urmă a răspuns 
însă cu întîrziere de 2—3 luni, sau 
n-a răspuns deloc. Din această cau
ză proiectele n-au ajuns la timp în 
posesia sfaturilor populare din re
giune și, în consecință, a întîrziat și 
începerea lucrărilor. Conducerea 
I.R.E. motivează de fiecare dată că 
nu-i ajunge timpul pentru studiul 
prealabil și că nu are specialiști, deși 
i s-au transferat oameni cu experien
ță și calificare în domeniul energiei 
electrice. De fapt e vorba, după pă
rerea mea, de comoditate din partea 
lucrătorilor de la I.R.E., care nu co
laborează la elaborarea proiectelor 
de alimentare cu energie electrică 
diferitelor unități din regiune.

ing. Gheorghe RÏPEA
D.S.A.P.C.-Galați

a

Execuție de calitate, confort. In fotografie, interiorul unui compartiment al noului vagon de călători

în prezent, confecțiile de serie sînt 
produse în fabricile industriei ușoare în 
32 de variante de dimensiuni pentru 
bărbați și cam tot atîtea pentru femei. 
Aceste variante nu pot însă satisface pe 
toți oamenii care prezintă o mult mai 
mare variabilitate de dimensiuni și for
me corporale. Deși de la Hipocrate și 
Galenus încoace se manifestă interes 
pentru determinarea dimensiunilor cor
porale ale omului, măsurătorile antropo
metrice anatomic ideale, după care se 
executau pînă acum confecțiile nu pot 
oferi date suficiente pentru o construc
ție rațională a îmbrăcămintei.

Incepînd din anul 1961, la Fabrica de 
confecții și tricotaje București, sub di
recta.îndrumare și coordonare a direcției 
generale de specialitate din Ministerul 
Industriei Ușoare, un colectiv de ingi
neri, tehnicieni creatori și medici a ini
țiat cercetări antropometrice pe scară 
largă pentru uzul industriei de confec
ții. Acest colectiv a stabilit întîi meto
dologia de lucru pentru ca în afara di
mensiunilor de bază — înălțimea corpu
lui și circumferința toracică — să se 
urmărească și 10 dimensiuni de lungime, 
cum ar fi lungimea spatelui pînă la ta
lie, lungimea umărului, lungimea inte
rioară a piciorului sau, în termeni de 
croitorie, lungimea pasului și altele. Au 
fost stabilite, de asemenea, și alte 14 di
mensiuni de circumferință — a gîtului, 
taliei, șoldului etc. Studiul a cuprins per
soanele de la un an la cincizeci de ani 
— împărțite pe grupe de vîrstă și sex. 
Iar pentru asigurarea exactității deter
minării s-a construit și instrumentarul 
necesar, multiplicat pentru, nevoile, unor 
măsurători pe scară largă.

Pornindu-se de la unele date antropo
metrice și rezultate experimentale, s-a 
considerat că o colectivitate formată din 
aproximativ 150 000 de persoane din în
treaga țară — eșantion reprezentativ al găsească confecții corespunzătoare. A- 

semenea prevederi presupun, firește, 
modificări în organizarea procesului de 
producție în industria confecțiilor, spo
rirea corespunzătoare a spațiilor co
merciale destinate confecțiilor pentru a- 
dolescenți și tineri, pentru bărbați, fe
mei, copii, pregătirea unor cadre califi
cate, capabile, să răspundă cerințelor 
unui procent mult mai mare de solici- 
tanți.

unor grupe de mușchi, ca și poziții dife
rite ale coloanei vertebrale. Și de aceste 
date este necesar să se țină seama la 
confecționarea îmbrăcămintei.

Prelucrarea statistică a datelor a con
firmat ceea ce este vizibil pentru fie
care dintre noi și anume că tineretul 
de astăzi — datorită condițiilor în care 
este crescut— este mult mai bine dez
voltat din punct de vedere fizic decît 
cel de ;acum un sfert de veac. în me
die, în raport cu vîrstă, tinerii Și tine
rele de astăzi sînt cu 5—14 cm mai 

.înalți decît cei din generația dinainte 
de război și au și o circumferință to
racică eu ' 3—15 cm mai mare.

în plus, datele statistice ne mai arată 
și nivelarea relativă a înălțimii și cir
cumferinței toracice a tinerilor în aproa
pe toate .regiunile țării, aspectul omogen 
al dezvoltării lor fizice, fapt explicat 
prin ridicarea generală a nivelului de 
trai.

Pe bafta rezultatelor socotite încă par
țiale — dar de ajuns de convingătoare — 
studiu] antropometric și ortopedic con
tinuă și se urmărește efectuarea cam a 
25 000 de măsurători pe an, cu accent 
pe anumite colectivități profesionale ; 
se propune ca îmbrăcămintea bărbă
tească să fie confecționată pe cinci ta
lii; eventual și una excepțională pentru 
înălțimile mari — pînă acum erau co
mandate numai 3—4 — iar pentru fe
mei, de asemenea, pe cinci talii, în locul 
celor trei folosite în prezent. Se preco
nizează și sporirea numărului de gro
simi. In prezent, pornind de la prelu
crarea datelor, se creează loturi experi
mentale de îmbrăcăminte feminină.

Autorii lucrării socotesc că printr-o 
sporire rațională a numărului de gro
simi și talii, se va; putea ajunge la si
tuația ca un număr aproape dublu de 
cumpărători față ‘de cel de astăzi să-și

tuturor categoriilor de vîrstă, sex, pro
fesiune — ar oferi posibilitatea tragerii 
unor concluzii valabile pentru cea mai 
mare parte a populației. Studiul antro- 
pometric a fost completat și de unul 
ortopedic, care a permis determinarea 
procentuală a conformațiilor și pozițiilor 
diferite ale corpului. Alta este poziția 
sportivilor — înotătorilor, handbaliștilor 
— alta a minerilor. Efortul în procesul 
muncii determină dezvoltarea diferită a

Inginerul șef Gheorghe Fazecaș și ingi
nerul Gheorghe Păcuraru, șeful serviciului 
producție în sectorul II, (locul de naștere 
al vagoanelor de călători) ne-au vorbit 
prin cifeva exemple despre strădania co
lectivului sectorului de a realiza la cel 
mai înalt nivel tehnic și calitativ noul 
produs al uzinei. Inginerul șef ne-a spus :

— Intr-o mînă vrem să ținem cît mai 
bine problemele pe care le ridică nivelul 
tehnic al producției, calitatea vagoanelor 
și productivitatea muncii. Asta-i de fapt 
coloana vertebrală a producției noastre. 
In cealaltă vom concentra diferite alte 
preocupări ale colectivului.

In drum prin secfie, însofiti de șeful 
serviciului C.T.C., am făcut cunoștință cu 
cel mai tînăr fabricat al uzinei : noul va
gon de călători.

Ne-am oprit la vagonul 28. Iși așteap
tă examenul de recepție. L-am cercetat 
cu ochi de călător. Peste cîteva zile, pu
ține desigur, comisia de recepție îl va 
supune unei verificări meticuloase. L-am 
străbătut de la un capăt la altul. Cîfe un 
scurt popas în fiecare din cele 10 com
partimente. Ele sînt mai încăpătoare, au 
lumină fluorescentă. Tapiseria oferă con
diții comode de călătorie. Sistemul de în-

călzire și de primenire a aerului în com
partimente este ingenios conceput. Fie
care vagon are instalații proprii de încăl
zire și iluminat. Lipsește din comparti
mente maneta de reglare a căldurii. 
Discret, sub banchete sînt instalate termo- 
stafe. Ele reglează automat, pe timp de 
iarnă sau vară, temperatura cea mai po
trivită. In fiecare rezemător de cap din 
compartiment este montat, ascuns, un di
fuzor racordat la stafia de radioficare din 
tren. Audierea programului de radio nu 
deranjează vecinul de alături. Mulți călă
tori s-au bucurat înaintea noastră de con
fortul noilor vagoane.

Acolo, în preajma vagonului 28, pe un 
panou, am citit cuvintele: „Echipa con
dusă de candidatul de partid Dumitrescu 
Gheorghe s-a 
lucrări de cea 
exemplull” Și 
gonului, l-am 
mitrescu.

— Ne-am asumat — ne spune el — 
toată răspunderea pentru calitatea irepro
șabilă a lucrărilor executate. Lucru pe car» 
îl fac toți oamenii secției noastre.

Intr-adevăr, sute de oameni, de cel» 
mai felurite meserii — lăcătuși, tîmplari, 
vopsitori, tinichigii, fapițeri, electricieni 
ș.a. — dovedesc o înaltă exigență și răs
pundere în muncă pentru calitatea lucră
rilor.

Am remarcat în drumul prin uzină un 
fapt pe care-l considerăm demn de su-

bliniat. Propunerii» de îmbunătățiri con
structive, de perfecționare a tehnologiei, 
mai ales acelea care afectează calitatea, 
nu sînt amînate de pe o zi pe alta. „Ce 
poți face astăzi nu lăsa pe mîine. Mîine 
este prea fîrziu“ — spune proiectantul 
principal al vagonului de călători, ingi
nerul Ștefan Mureșan, în același timp și 
șeful serviciului consfructor-șef din uzină. 
In privința calității nu poate fi îngăduită 
nici o amînare.

UNITATEA DE MĂSURĂ 
A PRESTIGIULUI

angajat să execute numai 
mai bună calitate. Urmați-i 
tot acolo, în preajma va- 
cunoscut pe lăcătușul Du-

circuitelor 
și zeci de 
panou de 

42, a fost

Al. PLĂIEȘU

Lq O N U- Cuvîntarea ministrului
afacerilor externe al R. P. Romine

W® OÜ3K
v • * I * .

TULBURĂRI în tunisia

(De la corespon-

Exemplele nu trebuie mult căutate, 
lji ies în întîmpinare la fiecare pas. la- 
tă-ne, de pildă, la atelierul electric al sec
torului II. Privim panourile 
electrice ale vagonului, zeci 
conductori, de borne. Primul 
acest fel, destinai vagonului
confecjionat și verificat înainte de mon
tare în atelier. Amănunte despre soluția 
adoptată în privința reamenajării circuite
lor de iluminat și a celor de comandă a 
instalației de încălzire pot fi aflate din- 
tr-un dosar care se găsește la cabinetul 
tehnic al uzinei. Autorii noii solufii sînt 
ing. Francise Pfailmeier, Gheorghe Haje- 
gan, Gavril Lucaci, Stoica Proca.

Constantin MORÀRU

(Continuare în pag. III-a)

NEW YORK 
dentul Agerpres). — Luni dimi
neața în 
generale ale 
luat cuvîntul Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe al 
R. P. Romîne. Dacă în momentul 
cînd a vorbit delegatul Africii de 
Sud sala era aproape goală, ma
joritatea covîrșitoare a delegaților 
plecînd în mod demonstrativ, a- 
tunci cînd a venit rîndul repre
zentantului țării noastre, delega
țiile prezente la sesiune și-au re
luat locurile, ascultînd cu atenție 
cuvîntarea rostită de Corneliu Mă
nescu. Cu mult înainte de a fi 
rostită, numeroși ziariști și membri 
a diferite delegații se interesau 
cum pot să primească textul cuvîn
tării.

Diplomați, observatori, corespon-

cadrul dezbaterilor 
sesiunii O.N.U. a

denți de presă subliniau, în pri
mele lor reacții, caracterul argu
mentat al cuvîntării, apelul de a 
se găsi cele mai bune forme pen
tru rezolvarea pe cale pașnică a 
problemelor litigioase. Așteptată 
cu mult interes, cuvîntarea care 
a exprimat poziția țării noastre în 
diferitele probleme ale vieții 
ternaționale, a fost îndelung 
plaudată. (Textul cuvîntării 
pag. IV-a).

★

Luni după-amiază ministrul
facerilor externe al R. P. Romîne, 
Corneliu Mănescu, a avut o întîl- 
nire cu președintele Adunării Ge
nerale Alex Quaison Sackey. Dis
cuția s-a purtat în legătură cu 
problemele actuale ale lucrărilor 
sesiunii.

in- 
a- 
în

a-

Agenfiile de presă relatează că în- 
tr-una din regiunile din Tunisia centrală 
s-au produs tulburări ca urmare a opo
ziției marilor proprietari de pămînfuri 
fată de politica guvernului de creare a 
unor cooperative agricole. Intr-o cu- 
vintare, t”,LJfS la Sousse, președintele 
Tunisiei, Burghiba, a declarat că gu
vernul va lua măsuri severe împotriva 
celor care încearcă să zădărnicească 
crearea cooperativelor agricole și mo
dernizarea agriculturii țării.

O nouă conferinjă
N. A. T. O. ?

Ministrul de externe al Olandei, Jo
seph Luns, a declarat, potrivit agen
ției Reuter, că este probabil ca în 
capitala Olandei să aibă loc o confe
rință ministerială sau la un alt nivel 
a țărilor N.A.T.O. care participă la 
studierea planului american de creare 
a forțelor nucleare multilaterale.
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ȘTIRI DIN ÎNVĂȚĂMÎNTUL DE PARTID
Propagandiști 
bine pregătiți

BOTOȘANI (coresp. „Scînteii“). — 
In satele și comunele raionului Bo
toșani, în cele peste 240 de cursuri 
și cercuri, studiază circa 7 400 de 
cursanți. Pentru colectiviști funcțio
nează 16 cercuri de studiere a eco
nomiei și organizării producției 
G.A.C. Comitetul raional de partid 
s-a îngrijit ca fiecare cerc sau curs 
să-și înceapă activitatea numai în 
măsura în care i s-a asigurat condu
cerea de către un propagandist cu 
o bună pregătire politică, ideologică 
și culturală. Așa, spre exem
plu, pentru conducerea cercurilor de 
„Istoria P.M.R.“, propagandiștii au 
fost selecționați din rîndurile acti
viștilor de partid, ale profesorilor de 
istorie sau socialism științific. Pen
tru ridicarea nivelului calitativ al 
învățămîntului de partid, unele lecții 
prevăzute de programa cercurilor și 
cursurilor sînt expuse de către mem
bri ai biroului raional de partid.

Cicluri de cosifermțe 
la sate

Comitetul raional de partid Cora
bia și-a îndreptat atenția spre ridi
carea continuă a calității învățămîn
tului de partid, spre creșterea efici
enței sale practice. Pe baza experi
enței dobîndite și a studiului efec
tuat în organizațiile de bază, au fost 
create la sate, în afara celorlalte 
forme de învățămînt, 14 cicluri per
manente de conferințe pe diferite 
teme politico-ideologice care sînt 
urmărite de aproape 500 tovarăși, 
majoritatea din rîndul colectiviști
lor. Tematica conferințelor a fost 
elaborată de comitetul raional de 
partid, în funcție de profilul organi
zațiilor de partid unde au loc ex
punerile. La G.A.C. Vădăstrița, de 
pildă, unde există încă multe rezer
ve interne nefolosite s-au fixat ex
puneri despre căile sporirii produc
ției agricole, căile întăririi economi- 
co-organizatorice a G.A.C. Pentru 
colectiviștii din comunele Dăbuleni 
și Călărași, care au terenuri nisi
poase favorabile culturii viței de vie, 
s-au stabilit în tematică conferințe 
despre cultura viței de vie și agro
tehnica ei, plantarea viilor pe tere
nuri nisipoase etc. Asemenea expu
neri sînt ținute de specialiști și cer
cetători de la stațiunea experimen
tală Bechet, precum și de ingineri 
agronomi din gospodăriile colective. 
Unele expuneri ca : „Partidul Mun
citoresc Romîn, partid marxist-leni- 
nist al clasei muncitoare — condu
cătorul poporului în opera de con

MagcreSnul universal din comuna Bănoasa, regiunea Dobrogea

struire a socialismului în țara noas
tră“, „Statul, democrat-popular în 
perioada desăvîrșirii construcției so
cialismului. Dezvoltarea democrației 
socialiste“ și altele vor fi ținute în 
toate locurile unde au fost organi
zate cicluri de conferințe. Sarcina 
de a expune conferințe este încre
dințată activiștilor de partid, de stat 
și din economie, cadrelor didactice, 
altor categorii de intelectuali, cu o 
bună pregătire politică, ideologică 
și culturală și care cunosc temeinic 
problemele locale. Unele teme sînt 
expuse de membrii biroului comite
tului raional de partid.

în adunări generale ale organiza
țiilor de bază membrii și candidații 
de partid vor audia conferințe des
pre necesitatea respectării hotărîri- 
lor de partid și de stat și despre 
unele probleme economice impor
tante.

Mircea FLOREA
secretar al Comitetului raional 
de partid Corabia

Studierea problemelor 
economice

(Coresp. „Scînteii“). — Numeroși 
membri și candidați de partid, co
lectiviști din raioanele regiunii 
București au manifestat interes pen
tru studiul problemelor economice. 
De pildă, în raionul Răcari funcțio
nează în acest an 29 cercuri de eco
nomie și organizarea producției 
G.A.C., 8 cercuri de economie agrară 
în G.A.S. și 4 cercuri de economie 
concretă în S.M.T. și la combinatul 
avicol Crevedia. Propagandiștii care 
le conduc sînt bine pregătiți, selec
ționați din rîndurile activiștilor de 
partid, ale celor mai buni ingineri, 
economiști, cadre didactice și alți in
telectuali, cu școli superioare de stat 
și școli de partid. Ei sînt pregătiți 
lunar la cabinetul raional de partid 
și de regulă, seminariile cu ei se des
fășoară pe bază de referate. în ma
joritatea cercurilor din regiune s-au 
ținut lecțiile prevăzute. Din pă
cate, au fost și cercuri în care des
chiderea învățămîntului s-a făcut 
formal, fără ca toți participanții, 
membri și candidați de partid, acti
vul fără de partid să fie anunțați 
din timp ; în unele locuri cursanților 
nu li s-au dat temele de studiu și nu 
s-au fixat datele cînd se țin convor
birile. Asemenea lipsuri s-au consta
tat la cercurile conduse de- tovarășii 
Ion Tudorache și Nicolae Șerbănes- 
cu din comuna Răcari, Gheorghe Mi
hai și Ion Voinea din comuna Sna- 
gov, Gheorghe Gheorghe și Anghel 
Alexe din comuna Balotești și alții.

Se cere prin urmare ca biroul co
mitetului raional de partid să urmă
rească mai îndeaproape cum își des
fășoară activitatea aceste cercuri, 

pentru ca învățămîntul de partid în 
raionul Răcari să se ridice de la în
ceput la nivelul sarcinilor actuale, 
să constituie într-adevăr pentru 
cursanți un ajutor în munca lor.

Noi cursuri
Comitetul regional de partid Ma

ramureș a instruit din timp orga
nele și organizațiile de partid cu 
privire la măsurile ce trebuie luate 
pentru creșterea continuă a nivelu
lui calitativ al propagandei. Colec
tive formate din activiști de partid 
și cadre din activul obștesc al cabi
netelor au ajutat organizațiile de 
bază să aplice în practică măsurile 
stabilite, să organizeze mai bine în
vățămîntul.

Studiul făcut de organizațiile de 
partid cu ajutorul acestor colective 
a arătat că într-un șir de mari în
treprinderi există condiții pentru 
gruparea mai multor cercuri de a- 
celași fel în cîte un singur curs, 
asigurîndu-se astfel o reducere a 
numărului de propagandiști și, im
plicit, mai buna selecționare a aces
tora, ridicarea calității propagandei. 
Comitetele raionale și orășenești de 
partid au aprobat organizarea a 60 
asemenea cursuri. La uzinele 
„1 Mai“ din Baia Mare, de exemplu, 
un astfel de curs a luat naștere prin 
gruparea a 7 cercuri de studiere a 
statutului P.M.R., cuprinzînd peste 
140 de cursanți. Lecțiile vor fi ținute 
de cadre bine pregătite din uzină și 
din afară — lectori ai cabinetului de 
partid, ai școlii de partid de un an, 
etc. Lecția ținută recent de respon
sabilul cursului, tov. Simion Armaș, 
despre „Calitatea de membru al 
Partidului Muncitoresc Romîn. Cum 
se face primirea în partid“, a fost 
ascultată cu mult interes de cursanți 
care au pus la sfîrșit un număr de 
întrebări, primind toate lămuririle 
din partea propagandistului.

în alte locuri însă, deși există toa
te condițiile ca noile cursuri să-și 
înceapă activitatea, s-a prelungit 
prea mult perioada de organizare.

Respectarea timpului necesar pre
gătirii propagandiștilor, evitarea su
praîncărcării lor constituie cerințe 
importante pentru ridicarea nivelu
lui propagandei de partid. Pe această 
linie se înscrie și măsura luată anul 
acesta ca propagandiștii din rîndu
rile cadrelor didactice de la sate, 
care conduc cercuri și cursuri în 
școli, să fie chemați la cabinetele de 
partid pentru pregătire numai la în
ceputul anului și în timpul vacanțe
lor. Se pare însă că la cabinetul ra
ional de partid Lăpuș această indi
cație n-a fost înțeleasă. Recent, la 
instruirea propagandiștilor pentru 
învățămîntul politic U.T.M. au fost 
chemate și cadrele didactice. Or, 
deplasările prea frecvente răpesc 
mult timp și stînjenesc buna desfă
șurare a activității acestora.

„Bet on ui in
Apărută recent în Editura tehni

că, lucrarea „Betonul în arhitectură' 
elaborată de cont. arh. Anton Moi- 
sescu și ing. Eleodor Săftoiu consti
tuie un studiu interesant într-un 
domeniu de cercetare puțin a- 
bordat pînă acum: zona de interfe
rență dintre legitățile structurilor și 
sistemelor constructive realizate în 
beton sau beton armat și cele ale 
arhitecturii.

Lucrarea este o sinteză originală 
a experienței de aproape un secol 
a utilizării betonului în arhitectură, 
în capitolul introductiv sînt ex
puse sintetic evoluția istorică și 
tendințele principale actuale în 
folosirea acestui material în arhi
tectură. Materialul faptic principal 
este analizat în două capitole. în- 
tr-unul sînt examinate elementele 
structurale principale — planșee, ca
dre, grinzi cu zăbrele, arce, supra
fețe subțiri autoportante, suprafețe 
suspendate, sisteme prefabricate și 
prelucrate. Analizînd trăsăturile ca
racteristice ale sistemelor și elemen
telor lor componente în special prin 
prisma modului lor principial de lu
cru static și de scurgere a eforturi
lor, și însoțind această analiză cu 
considerații economice, se ajunge în 
fiecare caz la aprecieri asupra re
lațiilor dintre caracterul specific al 
sistemului respectiv și forma arhi
tecturală. în celălalt capitol se face 
o analiză a diverselor procedee noi 
de execuție — construcții cu planșee 
liftate, construcții cu cofraje de In
ventar, cu cofraje glisante, diferite 
modalități de finisare a betonului —

„Descrieri geografice“
Recent, sub îngrijirea prof. dr. Vin- 

tilă Mihăilescu și a prof. dr. Tiberiu 
Morariu, membru corespondent al Aca
demiei R. P. Romîne, a apărut în Edi
tura științifică volumul „Descrieri geo
grafice“ cuprinzînd o parte dintre lu
crările cunoscutului geograf romîn 
George Vîlsan, care a jucat un rol în
semnat în dezvoltarea științei noastre 
geografice. Din studiul amplu și apro
fundat al celor doi autori, care prefa
țează volumul „Descrieri geografice“, 
cititorul poate reține bogate informații 
despre viața și opera lui G. Vîlsan — 
înaintaș al geografiei romînești.

G. Vîlsan s-a distiiîs ca un savant de 
seamă, un eminent profesor și educatoi 
și un foarte bun organizator. înalta sa 
pregătire de specialitate, înclinațiile sale 
literare i-au permis să înfățișeze 
tabloul impunător al diferitelor re
giuni din cuprinsul țării noastre, fie
care dintre ele cu particularitățile peisa
jului lor, care, în ansamblu, formează 
ceea ce G. Vîlsan a numit „Pămîntul 
romînesc și frumusețile lui“.

Din lectura „Descrierilor geogra
fice" se desprinde cu ușurință concep
ția autorului lor despre orînduirea bur- 
ghezo-moșierească, contemporană lui. El 
a văzut și a înfățișat faptul că bo
gățiile țării erau exploatate prădalnic de 
către capitaliști și diferitele societăți mo
nopoliste.

Volumul cuprinde și un număr de 
cinci lucrări de specialitate, a căror lec
tură ne dă o imagine mai bogată des
pre omul de știință înaintat George Vîl
san. Adept al geografiei peisajului, el a 
militat pentru tratarea pe picior de e- 
galitate a geografiei generale și a celei 

și a influenței lor asupra arhitectu
rii. Autorii prezintă, pe baza mate
rialului documentar, o serie de con
cluzii interesante asupra căilor ce
lor mai potrivite de urmat astăzi în 
utilizarea în arhitectură a betonului. 
Dorind să dea impuls fanteziei ce
lor care lucrează în acest domeniu, 
pe baza calităților și defectelor 
actuale ale betonului și ale desfă
șurării cercetărilor privind îmbună
tățirea proprietăților sale, autorii în
cearcă să anticipeze perspectivele 
care se deschid în viitorul apropiat 
acestui material atît de important.

în ansamblu, lucrarea are calita
tea de a contribui la înțelege
rea mai profundă a proprietăți
lor caracteristice ale betonului și 
a posibilităților multiple, funcțio
nale și estetice, pe care aces
ta le oferă arhitecturii. Ea se adre
sează unui cerc larg de lucrători 
din arhitectură și construcții — ar- 
hitecți și ingineri constructori — ce
lor din domeniul plasticii monumen
tale (modalități de tratare și finisa
re a betonului) ca și tuturor celor 
interesați de problemele esteticii ar
hitecturale.

Merită să fie subliniat modul a- 
tractiv al prezentării textului. Fo
tografiile, în general bine alese, 
cuprind realizările cele mai ca
racteristice și semnificative pen
tru temele tratate, iar schițele, reali
zate sugestiv, dau o notă spontană, 
de vioiciune, prezentării grafice. 
Prin toate acestea, cartea capătă o 
notă de inedit în publicațiile noas
tre de arhitectură, deși nivelul teh

regionale, contribuind, în același timp, 
și la precizarea obiectului acestora.

în afară de aspectele teoretice ale 
geografiei, care au constituit parte inte
grantă a preocupărilor sale, menționăm 
pe cele de geomorfologie care au fost 
domeniul principal al cercetărilor sale 
de teren. Din această categorie de lu
crări, redate în volumul analizat, men
ționăm : „Văile — originea și evoluția 
lor“, „Asupra trecerii Dunării la Porți
le de Fier“, „Morfologia văii superioare 
a Prahovei și a regiunilor vecine".

G. Vîlsan a adus o contribuție pre
țioasă la cunoașterea particularităților 
geomorfologice ale diferitelor regiuni 
studiate, prin fundamentarea științifică 
a ideii că relieful este rezultat al inter
acțiunii factorilor endogeni și exogeni 
— modelatori ai scoarței. Prin aceasta, 
G. Vîlsan ocupă un loc de frunte în dez
voltarea geografiei moderne.

Interesul pentru lucrarea recenzată 
sporește și prin faptul că ea cuprinde 
numeroase materiale ilustrative (desene, 
blocdiagrame, schițe panoramice) de o 
mare valoare științifică, ceea ce arată 
că G. Vîlsan știa să rețină din activitatea 
sa de teren aspectele cele mai caracte
ristice ale regiunii studiate.

Activitatea științifică desfășurată de 
G. Vîlsan nu se limitează numai la lu
crările incluse în volumul recent apărut. 
Lucrarea sa fundamentală „Cîmpia Ro- 
mînă — Contribuțiuni de geografie fi
zică" (teza sa de doctorat), care repre
zintă o sinteză asupra acestei părți a te
ritoriului țării din punct de vedere 
geomorfologie, este considerată de mult 
timp în literatura noastră de speciali
tate o lucrare clasică. De aceea, dacă 

nic al realizării (fotografii, literă, 
hîrtie etc.) nu este cel mai înalt.

Volumul la care ne referim are 
meritul de a pune probleme și de a 
oferi soluții, de a prezenta sinte
tic un bogat și interesant material 
documentar. Lucrarea aduce prin a- 
ceasta o contribuție substanțială la 
împlinirea unui gol jnanifest în a- 
cest domeniu al literaturii de spe
cialitate. Merită poate să fie subli
niată și colaborarea rodnică dintre 
un arhitect și un inginer la reali
zarea unei astfel de lucrări.

Este desigur greu, și nimeni nu 
poate pretinde ca o lucrare de acest 
gen, care atacă un domeniu atît de 
puțin cercetat pînă acum, să epui
zeze toate problemele. Poate că nu 
ar fi fost rău totuși dacă autorii ar 
fi prezentat mai pe larg capitolul 
privitor la modalități de finisare a 
betonului și ar fi insistat mai mult 
asupra procedeelor de realizare a 
betonului aparent, asupra obiectelor 
de plastică monumentală realizate 
din beton. Ar fi prezentat de aseme
nea interes o tratare mai amplă a 
structurilor suspendate și în special 
a celor aplicate clădirilor cu multe 
etaje.

Consider că lucrări de acest gen 
sînt foarte utile pentru activitatea 
practică de arhitectură și construc
ții și aș saluta asemenea noi apa
riții.

Prof, arhitect Ascanio Damian 
rectorul Institutului de arhitec
tură „Ion Mincu“-București

timpul de lucru n-a permis autorilor 
culegerii recenzate să facă adnotările 
necesare la această lucrare, pentru a fi 
inolusă în volumul pe care-1 prezentăm 
cititorilor, se impune, credem, ca ea să 
tie reeditată, întrucît ar fi utilă cadre
lor ce muncesc în domeniul geografiei.

Considerăm că ar fi fost necesar 
ca autorii studiului introductiv la 
această carte să precizeze, alături de 
meritele lui Vîlsan, și limitele con
cepției lui geografice. Astfel, el nu 
a reușit să facă distincție între știin
țele fizico-geografice și științele eco- 
nomico-geografice și nu a văzut legătura 
dintre ele, distincție pe care geografia 
științifică de azi o face bazîn- 
du-se pe cunoașterea legilor obiective 
ale dezvoltării naturii ' și societății. 
Dacă, în general, el a văzut just 
caracteristicile unui peisaj sau ale 
unei regiuni ca o rezultantă a 
conlucrării diferiților factori naturali 
— interni și externi — el nu s-a preo
cupat de posibilitatea omului, a socie
tății de a acționa în direcția modificării 
acestora, în sensul dorit.

Publicarea volumului „Descrieri geo
grafice“ de G. Vîlsan, care se adresea
ză în egală măsură geografilor, studen
ților, elevilor, precum și publicului larg 
de cititori, constituie o contribuție im
portantă la cunoașterea friîmuseților, 
bogățiilor și populației țării noastre și 
se înscrie ca o nouă realizare în valo
rificarea critică a operelor ce ni le-au 
lăsat figurile proeminente ale culturii și 
științei romînești.

Cont univ. Constantin HERBST

Recent, în Editura Academiei 
R. P. Romîne a apărut lucra
rea Marxism-lenînismul și gîn- 
direa științifică romînească. Vo
lumul conține comunicările pre
zentate la Sesiunea științifi
că a Academiei R. P. Ro
mîne închinată celei de-a XX-a 
aniversări a eliberării Romîniei, 
precum și alte studii. Abordînd, 
de pe pozițiile materialismului 
dialectic și materialismului isto
ric, probleme din cele mai diver
se domenii ale științei — fizică, 
chimie, biologie, istorie, economie 
politică, filozofie, drept, lingvisti
că, etică, estetică — lucrarea o- 
feră o imagine cuprinzătoare a- 
supra succeselor obținute de oa
menii de știință și cultură din 
țara noastră în anii puterii popu
lare.

CĂRȚI APĂRUTE 
IN EDITURA ȘTIINȚIFICĂ

Aventurile unui naturalist în Ma
rea Caraibilor (traducere din limba 
engleză), oferă cititorilor, într-o for
mă atractivă, rezultatele cercetării 
științifice întreprinse de naturalistul 
Archie Carr în regiunile tropicale cu 
scopul de a culege informații despre 
țestoasele marine.

Volumul Aventuri sub pămînt 
(traducere din limba franceză), re
prezintă o culegere de descrieri pa
sionante ale unora din temerarele 
explorări subpămîntene efectuate de 
vestitul speolog francez Norbert 
Casteret. Cartea cuprinde, printre 
altele, prezentarea dramaticelor ex
plorări a avenelor Henne Morte, 
Martel, Raymonde și Pierre precum 
și a tragicelor expediții din avenul 
Pierre-Saint-Martin și peștera Ci- 
galère, din Franța și Spania.

Iubitorii descrierilor de călătorii 
din țara noastră au prilejul să se 
reîntîlnească cu cunoscutul scriitor 
și călător polonez Arcady Fiedler, 
citindu-i lucrarea, recent tradusă din 
limba polonă : Țara învăluită în 
parfumul rășinilor. Lucrarea înmă
nunchează povestiri interesante 
despre viața locuitorilor și na
tura Canadei, pe care le-a cunoscut 
cu prilejul unei călătorii făcute pe 
jos și în canoe în anul 1935.

CONSTRUCȚIILE COMERCIALE
La termenele

In regiunea Bacău se investesc a- 
nual sume importante pentru lărgi
rea bazei tehnico-materiale a comer
țului : s-au construit noi magazine 
și unități de alimentație publică, s-a 
amenajat rețeaua existentă, creîn- 
du-se astfel condiții tot mai bune de 
prezentare a mărfurilor și de deser
vire a populației. Numai în ultimii 
trei ani valoarea fondurilor de in
vestiții, alocate comerțului de stat 
cu amănuntul din regiunea noastră 
se ridică la peste 29 milioane lei. Su
prafața totală a unităților de desfa
cere din noile construcții reprezenta, 
la începutul lui 1964, 33 la sută din 
suprafața întregii rețele de desfa
cere existente în regiune.

Noile construcții comerciale s-au 
executat pe baza necesarului stabi
lit pentru fiecare localitate, ținîn- 
du-se seama de numărul populației, 
de perspectiva dezvoltării economice, 
de ritmul construcțiilor de locuințe 
și, pe cît posibil, de necesitatea a- 
propierii unităților de desfacere de 
locurile de muncă și de locuințele 
cumpărătorilor. Astfel, s-au recon
struit centrele comerciale principale 
ale orașelor Bacău, Piatra Neamț și 
Bicaz ; s-au construit complexe co
merciale în noile cartiere — Zăvoi 
din Comănești, str. Anton Pann și in
trarea dinspre Bacău din orașul Ro
man, cartierele C.F.R. 1 Mai și Piața 
gării din Bacău și altele.

întrucît unul din factorii creșterii 
eficienței investițiilor îl constituie 
scurtarea duratei de execuție a lu
crărilor, comitetul executiv al sfatu
lui popular regional s-a ocupat de 
crearea condițiilor necesare începe
rii la timp și executării în ritm sus
ținut a obiectivelor planificate, a- 
cordînd în același timp o atenție 
deosebită îmbunătățirii calității a- 
'cestora.

prevăzute
In atenția noastră a fost de la 

bun început stabilirea profilului și 
amplasamentului rețelei comerciale, 
concomitent cu etapele de sistema
tizare a orașelor. Aceasta a permis 
să se treacă imediat la întocmirea 
documentațiilor tehnice. Pentru lu
crările din 1964, de exemplu, în
treaga documentație a fost predată 
constructorului înainte de începerea 
anului. Avînd terminate proiectele, 
s-au putut ataca obiectivele planifi
cate chiar din luna ianuarie, dîn- 
du-se posibilitatea constructorului 
să-și organizeze în condiții bune în
ceperea lucrărilor. întocmirea din 
timp a documentației a permis și 
contractarea mobilierului și a utila
jelor necesare cu termene de livrare 
corespunzătoare. Avînd totul pre
gătit din vreme, am eliminat în 
totalitate perioadele „de așteptare“, 
frecvente în anii trecuți, și am pu
tut da magazinele gata în termenul 
stabilit. Merită subliniat ritmul ra
pid în care s-a lucrat la com
plexul comercial din Piața gării 
Bacău, cu o suprafață construită de 
955 mp, care a fost executat în 10 
luni — cu 150 de zile înainte de ter
men, precum și restaurantul din 
Bacău, cu 600 de locuri, dat în fo
losință cu 120 de zile înainte de ter
men. Aceste rezultate s-au datorat 
și colaborării permanente între pro
iectant, întreprinderile constructoare 
și beneficiar, care au soluționat 
operativ greutățile ivite pe parcurs.

Trebuie spus că mai sînt însă și 
unele greutăți în executarea cons
trucțiilor comerciale. în orașul Pia
tra Neamț, de exemplu, lucrările la 
■complexul comercial M-3 se desfă
șoară într-un ritm lent ; deși în
cepute in semestrul I 1963, unită
țile n-au fost date în funcțiune de- 
cît parțial. Este de așteptat un spri

jin mai susținut din partea Minis
terului Industriei Petrolului și Chi
miei — în sarcina căruia cad pro
iectarea și execuția acestor spații 
comerciale — pentru intensificarea 
ritmului lucrărilor și terminarea 
lor neîntîrziată.

Sînt întocmite de pe acum studiile 
tehnico-economice pentru lucrările 
prevăzute în anul 1965. S-au stabi
lit amplasamentele tuturor obiecti
velor prevăzute : ne-am propus să 
construim un complex comercial la 
Roman, un complex comercial în

Proiecte judicioase 
unități bine gospodărite

în ultimii 4 ani, valoarea in
vestițiilor în rețeaua comercială a 
regiunii Cluj se ridică la 67 
milioane lei. Din această sumă, a- 
proape jumătate s-a cheltuit pen
tru construcții noi, 14,2 milioane 
pentru modernizarea și reamenaja- 
rea spațiilor existente, iar pentru 
procurarea de utilaj și mobilier s-au 
cheltuit 21,8 milioane lei. Pe lingă 
aceste sume, au fost folosite și fon
durile destinate micii mecanizări, 
care se ridică la circa 7 milioane 
lei. S-au realizat astfel aproape 
26 000 m p suprafață utilă în cadrul 
construcțiilor noi — unități ampla
sate în clădiri independente sau la 
parterul unor blocuri ; 455 unități 
din cadrul comerțului de stat și coo
peratist au fost modernizate și rea- 
menajate.

O atenție deosebită s-a acordat 
dotării unităților comerciale și de a- 
limentație publică din regiune cu 
aparate și utilaje moderne. Din fon
durile de- investiții s-au procurat 
peste 1 300 de utilaje, din care 442 

cartierul Șerbănești din Bacău, trei 
depozite pentru desfacerea mobilei 
și a materialelor de construcții în 
orașele Roman, Piatra Neamț și 
Moinești. Se vor procura și noi uti
laje frigorifice și mobilier comer
cial pentru completarea dotării uni
tăților și folosirea intensivă a spa
țiilor comerciale existente.

Considerăm că prin măsurile lua
te vom imprima un ritm susținut 
lucrărilor de construcție a spațiilor 
comerciale chiar din primele zile ale 
noului an, în așa fel ca să le putem 
da în folosință la termenele prevă
zute.

Ștefan CROITORU 
vicepreședinte al Sfatului popular 
regional Bacău

de agregate frigorifere, 300 de ba
lanțe semiautomate etc. Pe lîngă a- 
cestea, unitățile comerciale cu amă
nuntul au fost dotate, de către Mi
nisterul Comerțului Interior, cu alte 
peste 700 de diferite utilaje, cum ar 
fi expresouri de cafea, roboți etc.

în legătură cu amenajarea rețelei 
comerciale se ridică însă și unele 
probleme. Iată, bunăoară, proiectele. 
Proiectanții noștri nu țin întotdeauna 
seama de faptul că banii alocați pen
tru construcții și modernizări de 
unități comerciale trebuie cheltuiți 
gospodărește și înclină de multe ori 
spre construcții costisitoare. Proiec
tul de reamenajare a restaurantului 
din Dej, de exemplu, întocmit de 
D.S.A.P.C. Cluj, se ridică la 900 000 
lei, iar pentru modernizarea magazi
nului universal din Cluj ni s-a pre
zentat un proiect de 2,4 milioane lei. 
Nu este firesc să cheltuim asemenea 
sume numai pentru că proiectanții 
au prevăzut executarea a tot felul de 
lucrări așa-zise de artă, cînd pot fi 
găsite soluții mai- economicoase — 

după cum o dovedește experiența 
altor . regiuni — și cînd cu aceiași 
bani s-au construit chiar la noi 
multe din complexele noi.

După părerea mea, în regiunea 
Cluj se mai fac simțite lipsuri și în 
ce privește gospodărirea unora din 
noile unități și a utilajului cu care 
au fost înzestrate. Clădirea comple
xului de depozitare din Cluj, de 
exemplu, dată în folosință de doi 
ani și care a costat multe milioane 
de lei, s-a degradat deoarece trustul 
regional de construcții nu a termi
nat nici pînă astăzi lucrările de fi
nisaj. Slab gospodărite sînt și com
plexele comerciale din cartierele 
Andrei Mureșan și Piața Abator 
Cluj, precum și cele din Cîmpia 
Turzii și comuna Bonțida. Păstrarea 
avutului obștesc, buna întreținere a 
localurilor și utilajelor, în care se 
investesc sume importante, ar trebui 
să preocupe în cel mai înalt grad or
ganele comerciale. încă prea multe 
utilaje frigorifice, balanțe sînt de
fecte și stau nefolosite timp îndelun
gat. Actuala organizare a reparării 
acestora — cu un singur atelier la 
centrul regional, slab dotat și care 
deservește și alte regiuni — se dove
dește necorespunzătoare. Va trebui 
să găsim o formă mai practică pen
tru ca defectele utilajelor să fie în
depărtate operativ.

în încheiere vreau să arăt că în 
regiunea Cluj sînt în construcție 
unități și complexe comerciale mai 
ales în cartierele noi. Este vorba, 
printre altele, de cele din cartierele 
Grigorescu și Gheorghieni-Cluj, Dea
lul Florilor-Dej, Ocna Mureș, Baia de 
Arieș și altele. Continuă și acțiunea 
de reamenajare și modernizare a ce
lor existente. Am avea însă ne
apărată nevoie de depozite de mo
bilă la Turda și Ocna Mureșului, 
precum și de un depozit de legume 
și fructe la Dej. în această privință, 
solicităm insistent sprijinul Ministe
rului Comerțului Interior.

Aurel ILEA
vicepreședinte al Sfatului popular 
regional Cluj

TEATRE »CINEMA «TELEVIZIUNE
TEATRE : Teatrul de Operă șl Balet 

al R. P. Romîne : Carmen — (orele 19,30). 
Teatrul de stat de operetă : Rosemarie
— (orele 19,30). Teatrul Național „I. L. 
Caragiale" (sala Comedia) : Inșlr-te măr
gărite — (orele 19,30), (sala Studio) : Pa
tima de sub ulmi — (orele 19,30). Teatrul 
de Comedie : Casa inimilor sfărîmate — 
(orele 20). Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din Bd. Schitu Măgureanu 
nr. 1) : Opera de trei parale — (orele
19.30) , (sala Studio — str. Al. Sahla nr. 
76 A): Jocul de-a vacanța — (orèle 19,30). 
Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : 
Luna dezmoșteniților — (orele 19,30), 
(sala Studio) : Zizi și... formula ei de 
viață — (orele 20). Teatrul Muncitoresc 
C.F.R.-Giulești : N-avem centru înaintaș
— (orele 19,30). Teatrul Mic (Str. C. Miile 
nr. 16) : Oricît ar părea de ciudat — (o- 
rele 19,30). Teatrul evreiesc de stat : 
Pofta vine... rîzînd — (orele 20). Teatrul 
„Țăndărică“ : Băiatul și vîntul — (orele 
16). Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy) : Carnaval la Tănase — (Ö- 
rele 20), (sala Victoria) : Aventurile unei 
umbrele — (orele 20). Ansamblul artistic 
al C.C.S. (Str. Lipscani nr. 59) : Tinerețe
— (orele 20). Circul de stat : Spectacol 
prezentat de ansamblul circului italian 
Medrano — (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Can-Can — film 
pentru ecran panoramic : Patria (9,30; 
12,30; 15,30; 18,30; 21,15). Sălbaticii de pe 
rîul morții — cinemascop : Republica 
(8,30; 10,15; 12; 13,45; 15,30; 17,15; 19: 21). 
Diavolul deșertului : Luceafărul (10; 12; 
14; 16; 18,15; 20,15), București (9; 11; 13; 
15; 17; 19; 21), Feroviar (9,30; 11,45; 14; 
16,15; 18,45; 21,15), Aurora (9,45; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21). Confidentul doamnelor : 
Carpați (10; 12; 14; 16). Judecătorul de 
minori : Capitol (9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21), Excelsior (10; 12; 14,30; 16,30; 18,30;
20.30) , Volga (10; 12; 14,30; 16,30; 18,30;
20.30) . Climate — cinemascop ; Festival
(9; 12; 15; 18; 21), Grivița (9,45; 12,30; 15,15; 
18; 20,45), Modern (10; 12,45; 15,30; 18,15; 
21). Elena din Troia — cinemascop: Vic
toria (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18.45; 21). Casa 
neterminată : Central (9,30; 11,45; 14;
16,15; 18,30; 20,45), Moșilor (15; 17; 19; 21). 
Cartouche — cinemascop : Lumina (9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18,45; 21). încurcătură
blestemată : Union (15,30; 18,15; 21), Ra
hova (15; 17,45; 20,30). Program pentru 
copii: Doina (orele 10 dimineața). Ivailo: 
Doina (11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30), Mio
rița (10; 12,15; 16; 18,15; 20,30), Cosmos
(16; 18; 20). Vacanță cu Minka — Feerie 
nocturnă : Timpuri Noi (10—21 în conti
nuare). Ghinionistul : Giulești (10; 12,15; 
15,30; 17,45; 20), Buzești (11; 15,45; 18;
20,15), Flamura (10; 12; 16; 18,15; 20,30). 
Dragoste la zero grade : înfrățirea între 
popoare (10; 16; 18; 20). Jocuri întrerup
te : Cultural (16; 18,15; 20,30). Hatari
(ambele serii) : Dacia (8,30; 11,30, 14,30; 
17.45; 21). Musafiri ciudați pe muntele de 
gheață : Crîngași (16; 18,15; 20,30), Feren
tari (16; 18,15; 20,30). Hamlet — cinema

scop : Bucegi (10; 14; 17; 20). Există un 
asemenea flăcău : Unirea (16; 18,15;
20,30).  Șapte ani de căsnicie — cinema
scop : Tomis (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 
20,45). 30 de ani de veselie : Flacăra 
(14,30; 16,30; 18,30; 20,30), Progresul (15; 
17; 19; 21). Teama : Vitan (16; 18,15; 20,30), 
Colentina (16; 18,15; 20,30). 1944 — XX — 
1964 — Raid prin cinematografie : Mun
ca (15; 17; 19; 21). 40 de minute pînă în 
zori : Popular (16; 18,15; 20,30). Sedusă 
și abandonată : Arta (15,30; 18; 20,30), Pa
cea (15,30; 18; 20,30). Comoara din Vadul 
Vechi : Viitorul (16; 18,15; 20,30). Marla: 
Melodia (10; 12; 16; 18,15; 20,30), Lira
(15,30; 18; 20,30). Veselie la Acapulco : 
Floreasca (16; 18,15; 20,30). Ziua fericirii 
— cinemascop : Drumul Sării (15,30; 
17,45; 20). Doi în stepă : Cotroceni (16; 
18; 20).

TELEVIZIUNE : Orele 18,30 — Univer
sitatea tehnică la televiziune. Cataliza 
în petrochimie de dr. Ion V. Nicolescu. 
19,00 — Jurnalul televiziunii. 19,10 — Aș- 
chiuță povestind... celor mici. 19,40 —
Șah. 19,55 — Muzică populară romîneas
că. 20,25 — Emisiune de știință. 20,45 —< 
Filmul artistic Moara cu noroc. în În4i 
cheiere : Buletin de știri, buletin meteo
rologic.

Cum e vremea
Ieri în țară : Vremea s-a răcit în sudul 

și estul țării, menținîndu-se relativ căl
duroasă în celelalte regiuni. Cerul a fost 
mai mult acoperit, exceptînd Banatul, un
de a fost variabil. Au căzut precipitații 
sub formă de ninsoare în Moldova și sub 
formă de burniță, ploaie și ninsoare în 
Cîmpia Dunării și Dobrogea. în Ardeal 
și Banat precipitațiile au fost izolate. Pe 
alocuri, în Muntenia, s-a format polei. 
Vîntul a suflat slab pînă la potrivit, pre- 
dominînd din nord-est și sud-est. Tem
peratura aerului la orele 14 înregistra 
valori cuprinse între 9 grade la Timi
șoara și minus 4 grade la Suceava, 
Cîmpulung Moldovenesc și Tîrgu Neamț. 
In București : Vremea s-a răcit. Cerul a 
fost acoperit și au căzut precipitații sub 
formă de ploaie șl burniță. Vîntul a 
suflat slab pînă la potrivit din sud-est. 
Temperatura maximă a fost de zero 
grade.

Timpul probabil pentru zilele de 23, 24 
Și 25 decembrie. In țară : Vreme în ge
neral umedă și rece, cu cerul mal mult 
acoperit. Va ninge mal frecvent în sudul 
țării. Vînt potrivit, predominînd din est. 
Temperatura în scădere la început, apoi 
staționară. Minimele vor fi cuprinse în
tre minus 2 și minus 12 grade, iar maxi
mele între minus 8 și plus 2 grade. In 
București : Vreme în general umedă și 
rece, cu cerul mai mult acoperit. Va 
ninge temporar, vint potrivit. Tempera
tura în scădere la început, apoi sta
ționară.
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De curind a intrat în funcțiune centrala termică de Ia Galați, care va 
asigura căldură șl apă caldă pentru noile locuințe. Utilajul cu care este 
înzestrată centrala a fost construit în întregime în țară. Comenzile sînt 

complet automatizate

La ambasada

ani- 
iugo- 
naval 
Ljubo 
o re-

Luni dimineață, în aula Academiei 
R. P. Romîne au început lucrările 
sesiunii științifice consacrate împli
nirii unui secol de existență a Mu
zeului național de antichități. Se
siunea a fost desqhisă de acad. Ilie 
Murgulescu, președintele Academiei 
R. P. Romîne. Acad. Emil Condu- 
rachi, directorul Institutului de 
arheologie, a prezentat comunicarea 
„Problemele arheologiei romînești de 
la înființarea Muzeului național de 
antichități pînă azi“. în cursul zilei 
de ieri au mai fost prezentate comu
nicările „Muzeul național de anti
chități“ de Vladimir Dumitrescu, 
„Cercetările paleolitice în Romînia“ 
de dr. C. S. Nicolaescu-Plopșor, 
membru corespondent al Academiei 
R. P. Romîne, „O sută de ani de ar
heologie a comunei primitive în Ro
mînia“ de prof. dr. Ion Nestor, mem
bru corespondent al Academiei, 
„Problema continuității în arheolo
gia romînească“ de prof. dr. Gheor
ghe Ștefan, membru corespondent al 
Academiei, și „Cercetări . epigrafice 
în cadrul Muzeului național de anti
chități și al Institutului de arheolo
gie“ de prof. dr. D. M. Pippidi, mem
bru corespondent al Academiei. Lu
crările sesiunii continuă.

Semnarea planului de colaborare culturală
și științifică intre R. P. Romină și R. P. Bulgaria

SOFIA 21. Corespondentul Ager- ' culturii și artei, 
pres C. Linte transmite : La Sofia 
a fost semnat planul de colaborare 
culturală și științifică între R. P. 
Romînă și R. P. Bulgaria pe anii 
1965—1966. Se prevede dezvoltarea 
în continuare a colaborării dintre 
cele două țări în domeniile științei, 
învățămîntului, ocrotirii sănătății,

radioteleviziunii, 
presei, sportului etc. Din partea ro
mînă, planul a fost semnat de am
basadorul R. P. Romîne la Sofia, 
Ioan Beldean, iar din partea bulgară 
de Ekaterina Avramova, președinte 
al Comitetului pentru prietenie și 
relații culturale cu străinătatea.

Cu acest prilej, ambasadorul R.P. 
Romîne a oferit un cockteil.

Semnarea planului de colaborare culturală
și științifică intre R.P. Romină și R.P. Ungară

Să se pună capăt 
prigonirilor 
mccarthiste

R. S. F. Iugoslavia
Cu prilejul celei de-a 23-a 

versări a Armatei populare 
slave, atașatul militar aero și 
al R.S.F. Iugoslavia, colonel 
Krzisnik, a oferit luni seara
cepție în saloanele ambasadei.

Au luat parte general de armată 
Ion Tutoveanu, general-colonel Mi
hai Burcă și general-maior Vasile
S. Ionel, adjuncți ai ministrului for
țelor armate, general locotenent Ste- 
lian Staicu, adjunct al ministrului 
afacerilor interne, Petru Burlacu, 
secretar general al Ministerului A- 
.facerjlor Externe, general-maior Ion 
Dine', secretarul Consiliului politic 
supèrior al forțelor armate, generali 
și ofițeri superiori, funcționari supe
riori din Ministerul Afacerilor Ex
terne.

Au participat șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați în R. P. Ro
mînă, atașați militari și alți membri 
ai corpului diplomatic. (Agerpres)

La Simeria și Caransebeș, două 
noduri feroviare importante din țara 
noastră, sînt în curs de execuție lu
crări de extindere și modernizare a 
stațiilor de triaj. Vechile triaje 
nu mai făceau față traficului fero
viar local și de tranzit. Triajul de la 
Simeria, care deservește Hunedoara, 
Călanul și toată Valea Jiului, va fi 
mult extins prin construcția unui 
nou grup de linii pentru primirea 
trenurilor. Se vor construi aici 27 km 
de cale, 58 ramificații și o „cocoașă“ 
pentru triajul vagoanelor. La Ca
ransebeș se construiesc 15 km de 
cale și 38 ramificații, clădiri pentru 
secțiile tehnice ale serviciului de 
mișcare, revizia de vagoane etc. Cele 
două noduri feroviare vor fi dotate 
cu instalații moderne de centralizare 
electro-dinamică.

A apă&»Mt

Calendarul de perete
* • ( (

pe anul 1965

BUDAPESTA 21. — Coresponden
tul Agerpres, A. Pop, transmite : La 
Budapesta a fost semnat planul de 
colaborare culturală și științifică 
dintre R. P. Romină și R. P. Ungară 
pe anii 1965—1966. Planul prevede 
dezvoltarea în continuare a colabo
rării dintre cele două țări în dome
niul cercetărilor științifice, în pre
gătirea cadrelor didactice, schimb de 
experiență între instituții științifice, 
organizarea de expoziții, schimb de

ansambluri artistice etc. Din partea 
romînă planul a fost semnat de Mi
hail Roșianu, ambasadorul R. P. Ro- 
mîne la Budapesta, iar 
ungară de dr. Endre 
ședințele executiv al 
pentru relații culturale 
tatea.

Cu prilejul semnării planului de 
colaborare culturală ambasadorul 
R. P. Romîne a oferit un cocteil.

din partea 
Rosta, pre- 
Institutului 
cu străină-

Declarația P. C. din S. U. A.
NEW YORK 21 (Agerpres). — 

Partidul Comunist din S.U.A. a dat 
publicității o declarație în care pro
testează împotriva hotărîrii Minis
terului Justiției S.U.A. de a intenta 
un nou proces P. C. din S.U.A. pe 
baza legii McCarran. După cum se 
știe, în urmă cu doi ani Ministerul 
Justiției a acționat în judecată 
Partidul Comunist din S.U.A. pen
tru refuzul de a se înregistra la a- 
cest minister pe baza legii susamin- 
tite. Prima instanță a considerat ac
țiunea întemeiată și a condamnat 
partidul la o amendă de 120 000 de 
dolari. în urmă cu opt luni, Curtea 
Supremă a Statelor Unite a casat 
hotărîrea de condamnare, ca fiind 
în contradicție cu prevederile Con
stituției S.U.A.

în declarația dată publicității, se 
arată că hotărîrea Ministerului Jus
tiției de a acționa, pentru a doua 
oară, în judecată partidul comunist, 
înseamnă un act opus voinței ale
gătorilor americani, un act care 
desconsideră un număr tot mai 
mare de personalități, care cer să 
se pună capăt prigonirilor mccar
thiste pe baza unei legi neconstitu
ționale.

Partidul comunist a chemat la 
desfășurarea unei campanii de masă 
în scopul de a se obține anularea 
legii McCarran și a se restabili 
drepturile constituționale.

Sesiunea Adunării
Populare a R.P. Albania

TIRANA 21 (Agerpres).— La 21 
decembrie s-a deschis la Tirana cea 
de-a Vl-a sesiune a celei de-a V-a 
legislaturi a Adunării Populare a 
R.P. Albania. Pe ordinea de zi a se
siunii se află dezbaterea proiectului 
de lege cu privire la bugetul de stat 
pe anul 1965, a proiectului de lege 
cu privire la înființarea Ministerului 
Economiei Comunale etc.

Raportul cu privire la bugetul de 
stat pe anul 1965 a fost prezentat 
de Aleks Verii, ministrul de finanțe 
al R.P. Albania.

Plenara C.C. al Partidului
Muncii din Coreea

î

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ
CONTINENTUL ȚĂRANILOR
FĂRĂ PĂMÎNT

De vînzare la unifăjile coo
perației de consum, librării 

și debitele O.C.L.

Campionatul republican de șah

Șapte remize în partidele disputate ieri
Au mai rămas de j’ucat trei

Turneul final al campionatului 
republican masculin de șah se a- 
propie de sfîrșit, pînă la încheierea 
lui mai rămînînd de disputaț 3 run
de. Ieri s-au jucat partidele din 
runda a 16-a, caracterizate de echi
librul existent în majoritatea întîl- 
nirilor. Șapte din totalul de
partide s-au încheiat la egalitate, și 
anume : Nacu-Soos, Günsberger- 
Șuta, Pavlov-Ciocîltea, Voiculescu- 
Neamțu, Reicher-Gheoighiu, Puș- 
caș-Szabo și Bozdoghină-Partoș. 
Stanciu, căruia pentru a îndeplini 
norma de maestru îi mai sînt nece
sare 2,5 p. din trei partide, a cîști-

întreceri internaționale 
ale sportivilor noștri

zece

runde HANDBAL

Cupa 30 Decembrie“
La Miercurea Ciuc în zilele de 30 

și 31 decembrie se va desfășura 
„Cupa 30 Decembrie“ la patinaj vi
teză. în program sînt incluse pro
bele de 500 m 1500 m și 5 000 m 
seniori ; 500 m, 1 500 m și 3000 m 
senioare; 500 m, 1 500 m și 3 000 m 
juniori și junioare între 17 și 18 ani. 
Vor participa cei mai buni sportivi 
ai cluburilor Știința Cluj, Dinamo 
București, Recolta Miercurea Ciuc și

»

gat la Ațexandrescu, după un joc 
spectaculos, Radovici l-a învins pe 
Mititelu într-o partidă de mare lup
tă, iar Gavrilă, ducînd la bun sfir- 
șit o combinație cu sacrificiu de 
turn, a obținut victoria la Șuteu.

în clasament continuă să condu
că Gheorghiu cu 11,5 p. urmat în or
dine de Soos și Szabo cu cîte 10,5 p. 
fiecare, Neamțu și Radovici cu cîte 
10 p., Günsberger și Ciocîltea — 
Reicher 8,5 p., Stanciu, Pușcaș 
Nacu cîte 8 p.

Astăzi după-amiază, de la 
16,30, se vor juca partidele din 
da a 17-a.

9 p., 
Și

ora 
run-

Astă seară de la ora 19, în sala Flo- 
reasca din Capitală se va desfășura parti
da internațională masculină dintre selec
ționata de tineret a Bucureștiului și repre
zentativa orașului Praga. lată loturile ce
lor două echipe : Bogolea, Penu — Sa- 
mungi, Marinescu, Nica, Gațu, Goran, 
Roșescu, Duca, Bratiloveanu, Paraschiv, 
Popescu (București) ; Skarvan, Arnost — 
Trojan, Beneș, Razek, Duda, Havlik, Mrk- 
vica, Kredatus, Murgon, Herman, 
Cinner 
arbitrul

Bruna, 
(Prags). Meciul va fi condus de 
elvețian Adolf Lerch.

aceste motive explică slaba productivi
tate a agriculturii din Venezuela. Refor
ma agrară promulgată în 1960 de guver
nul Betancourf se lovește de nenumărate 
obstacole. Dar cazul Venezuelei e de
parte de a fi cel mai grav din America 
de Sud.

In Columbia, unde toate proiectele de 
reformă agrară au fost combăfufe cu 
violență de proprietarii de pămînt, solul 
nu e mai puțin prost întrebuințat ; masa 
muncitorilor agricoli ce nu-și găsesc de 
lucru vine să îngroașe rîndurile popu
lației subalimenfate și fără ocupație de 
la orașe. Fenomenul exodului rural — 
general în America de Sud — este deo
sebit de rapid în această țară.

Dintre Ecuador, Peru și Bolivia, ^urnai 
această din urmă țară a cunoscut o 
formă agrară mai consistentă. Ea a
promulgată în 1953 de guvernul Paz 
Estenssoro. Pînă atunci era în 
goare sistemul denumit „huasipongo". 
Parțial, acesta mai este încă aplicat în 
Ecuador și Peru. Este vorba -de obligația 
pentru muncitorul agricol de a lucra fără 
plată, pe pămînfurile proprietarului fun
ciar, în schimbul unei modeste parcele 
de calitate slabă, lăsată la dispoziția lui. 
Reforma agrară a înlăturat obligativita
tea serviciilor personale ca și alte forme 
ale iobăgiei. Cu foate acestea, această 
reformă a schimbat încă prea puțin soar
ta țăranului bolivian.

Agricultura chiliana a rămas și ea ruda

re’ 
fost

RUGBI

discute 
arzătoa-

America

la patinaj și hochei
Mureșul Tg. Mureș. în afară de con
curs, pentru copii sub 14 ani se vor 
organiza întreceri la 200 m, 300 m și 
500 m.

Tot la Miercurea Ciuc, la 27 de
cembrie va începe „Cupa 30 Decem
brie“ la hochei pe gheață. Vor par
ticipa cu loturi complete formațiile 
Dinamo București, Steaua Bucu
rești, Tîrnava Odorhei și Voința 
Miercurea Ciuc.

cum s-a mai anunfat, echipa de 
" București a debutat

PHENIAN 21 (Agerpres). — După 
cum transmite Agenția Centrală Te
legrafică Coreeană, între 14 și 19 
decembrie a avut loc la Phenian 
Plenara a 10-a a C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea.

în comunicatul dat publicității se 
arată că plenara a dezbătut rezul
tatele preliminare ale îndeplinirii 
planului economiei naționale pe 1964 
și măsurile în vederea îndeplinirii 
planului de dezvoltare a economiei 
naționale pe anul 1965.

Kim Ir, vicepreședinte al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, a 
prezentat un raport cu privire la 
sarcinile industriei și agriculturii în 
cadrul îndeplinirii planului de șap
te ani al economiei naționale.

Kim Ir Sen, președintele C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, a 
rostit o amplă cuvîntare.

Plenara a adoptat mai multe re
zoluții.
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Plenara C. C.
al P. C. din Germania

săracă a economiei țării pentru că sis
temul agrar moștenit de la coloni n-a 
fost modificat. Existența latifundiilor de 
mai multe mii de hectare e ceva obiș
nuit. Mai pufin de o mie de chilieni 
posedă peste 60 la sută din terenurile 
arabile ale țării. Cu toate că iobăgia 
clasică nu mai există în Chile, acumula
rea de obligajii, datoriile, duc pînă la 
urmă muncitorul agricol la același re
zultat.

Gradele de mizerie adusă de sub
jugarea maselor de țărani din America 
de Sud sînt diferite. Excepție însă nu 
există. Este prea puțin important să știm 
dacă „caboclo" din nord-estul brazilian 
este șerb feudal într-o mai mare măsură 
decît „peon-ul" de pe înaltele platouri 
peruviene sau ecuadoriene. Astăzi feno
menul esențial este accelerarea exodului 
rural masiv. Țăranii fără mijloace de trai 
emigrează cu familiile lor spre orașe, în 
speranța, adesea înșelătoare, de a găsi 
acolo de lucru. Ei devin subproletaria- 
tul ce se înghesuie în „bidonville”-urile 
care înconjoară capitalele lafino-america- 
ne ca un cerc din ce în ce mai îngust 
și mai apăsător. Interesul de care dau 
dovadă unii conducători sud-americani 
față de reforma agrară — arată autorul 
în încheiere — nu provine din simpla 
grijă față de dreptatea socială și dorința 
de a echilibra economia. Este vorba de 
urgența presantă de a fixa țăranul de 
pămînt, este o încercare de a îndigui 
acest fluviu ce conține în germene ex
plozia populară de mîine. Firește, aceas
tă bătălie este pierdută înainte de a fi 
fost începută în anumite țări din Ame
rica de Sud. Pentru altele situația nu 
este atîf de gravă, dar nici una n-are 
timp de pierdut.

BERLIN' 21 (Agerpres). — Postul 
de radio „Deutscher Freiheitssender 
— 904“ a transmis comunicatul celei 
de-a IV-a Plenare a Comitetului 
Central al Partidului Comunist din 
Germania, care și-a încheiat lucră
rile. Raportul „Cu privire la prin
cipalele probleme ale politicii noas
tre naționale și ale luptei electorale 
pe 1965“ a fost prezentat de Max Rei
mann, prim-secretar al C.C. al P.C. 
din Germania. Comitetul Central a 
însărcinat Biroul Politic să elabore
ze programul 
Germania în 
în Bundestag, 
anul viitor.

electoral al P.C. din 
legătură cu alegerile 

care vor avea loc

Nave de pescuit 
executate in Japonia 
pentru U. R. S. S.

TOKIO 21 (Agerpres). — In o- 
rașul Onomiti a avut loc festivita
tea transmiterii celei de-a treia 
baze de pescuit „Solnecinîi Luci“, 
construită de firma „Hitati Dzosen“ 
la comanda Uniunii Sovietice. Pro
ductivitatea acestei baze este de 
100 000 cutii de conserve în 24 de 
ore.

în Japonia a fost de asemenea 
lansată la apă baza de pescuit 
„Svetlîi Luci“, navă de aceeași clasă 
ca și prima, executată la comanda 
U.R.S.S.
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Ziarul francez „LE MONDE a publi
cat recent o suită de articole, semnate da 
M. Niedergang, cunoscut specialist în 
problemele Americii Latine, consacrate 
în special situației în care se găsește ță
rănimea acestui continent :

Un seminar despre reforma agrară a 
reunit timp de 10 zile în Venezuela 
delegați veniți din mai multe țări ale 
Americii de Sud. Aici nu putea fi vorba 
decît de confruntări și reflexii, deoarece 
majoritatea țărilor participante (Venezue
la, Columbia, Ecuador, Peru, Bolivia, 
Chile) se află încă în acest domeniu în 
stadiul intențiilor sau, în cel mai bun 
caz, în acela al realizărilor prudente. 
Este pentru prima oară însă cînd sud- 
americanii au simțit nevoia să 
împreună problema lor cea mai 
re : aceea a pămîntului.

Capitalele ultramoderne din
de Sud, procesul de industrializare ce se 
desfășoară cîte puțin peste tot nu pot 
ascunde că această regiune a globului 
rămîne un continent de țărani fără pă
mînt, o zonă unde structurile agrare au 
rămas arhaice. In Venezuela, cu toată 
expansiunea spectaculoasă a unei metro
pole cum e Caracas, doi din trei vene- 
zuelezi trăiesc din munca cîmpului. 
această masă de oameni nu posedă 
mînt. 80 la sută de „haciendas" 
încă domenii imense, prost folosite 
către proprietari care-și invesfesc capi
talurile în industrie și construcții. Gospo
dăriile agricole mici și mijlocii nu dispun 
decît de 8 la sută din terenurile arabile. 
Metodele de cultură învechite ; secătui
rea solului prin practica dezastruoasă 
„conuco", care constă din arderea mără- 
cinișului și folosirea cenușei ca îngrășă- 
mînt ; lipsa de interes a proprietarilor 
și subalimentarea țăranului metis, toate

După 
rugbi „Grivița Roșie 
victorioasă în turneul pe care-l întreprin
de în Franța, întrecînd duminică la Auch 
cu 11—8 echipa acestui oraș. Rugbiștii 
romîni au obținut cele 11 puncte prin 
două încercări (una transformată) și o lo
vitură de pedeapsă. Gazdele au înscris 
printr-o încercare transformată și o lovi
tură de pedeapsă. In legătură cu evoluția 
rugbiștilor romîni, comentatorul sportiv al 
agenției „France Presse" scrie printre al
tele : „Romînii au practicat un joc plăcut, 
dînd dovadă de o excelentă tehnică". 
In continuarea turneului, echipa „Grivița 
Roșie" București va juca la 25 decembrie 
la Agen.

(Urmare din pag. I-a)

colectiv

Voleibalistele echipei C. P. București au cîștigat Ia un scor categoric 
(3—0) întîlnirea cu formația Metalul București din etapa a IlI-a a cam
pionatului republican. In fotografie : blocajul metalurgistelor, efectuat de 

o singură jucătoare, va fi depășit din nou

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
în „Cupa campionilor 
europeni“

HANDBAL. — Cu scorul de 32—18, 
echipa masculină Burevestnik Tbilisi a 
învins pe A.Z.S. Kattowice în primul 
meci din cadrul optimilor de finală. E- 
chipa masculină Berliner S.V. 92 
a învins pe teren propriu cu 21—13 
formația Arild Oslo. Handbaliștii 
germani vor juca în turul următor cu 
Jrasshopers Zürich.

BASCHET. — La Stockholm, echipa 
masculină Alvik S.B.K. Stockholm a în
trecut cu 73—65 pe „Wolves“ Amster-

dam și va întîlni în turul viitor echipa 
O.F.K. Belgrad. în competiția feminină, 
Radnicki Belgrad a dispus cu 106—53 
de T.V. Augsburg și va juca în etapa 
următoare cu Slovan Praga.

★
HOCHEI. — în cadrul turneului 

în S.U.A.. echipa selecționată secundă 
a U.R.S.S. a jucat la Waterloo (statul 
Yowa) cu echipa „Black Hawks“, 
peții au cîștigat cu 9—4.

TENIS DE MASĂ. — Pînă în 
zent, la campionatele mondiale 
vor avea loc între 15 și 25 aprilie 
la Ljubljana (Iugoslavia) și-au anunțat 
participarea jucători și jucătoare din 25 
de țări.

Oas-

pre
care 
1965

Panoul gata confecționat așteaptă să fie 
introdus în vagon. Efecful reamplasării 
circuitelor esfe limpede pentru toți cei ce 
cunosc lucrarea. Sînt micșorate căderile de 
tensiune, este asigurată calitatea execu
ției prin evitarea deranjamentelor și scurt 
circuitelor; în plus, panourile executîn- 
du-se în ateliere, au fost descongestio
nate locurile de muncă din vagoane.

...Am zăbovit mai mult în fața unui șa- 
siu. Cine n-a privit vreodată sub un va
gon de călători nu-și poate închipui cum 
arată țesătura complicată a tuturor con
ductelor care se întretaie între ele, insta
lațiile „ascunse“ acolo. O adevărată uzi
nă — aprecia cineva. E un mare mește
șug să cunoști locul și destinația fiecărei 
conducte. Kilometri de țeavă se împletesc 
aici.

Ni se dau amănunte despre șasiu. Și 
sînfem preveniți: „Poate e prematur să 
se scrie în ziar despre încercările noastre. 
Părerile specialiștilor se confruntă încă. 
Soluția definitivă n-a fost cristalizată".

lată cum stau lucrurile. A fost imobilizat 
un șasiu. Pe trunchiul lui a 
definitivată exact amplasarea 
ror pieselor și conductelor,
sfrucforul-șef va elabora proiectul acestei 
„uzine" ascunse în vagon în toate de
taliile lui. Muncă pretențioasă, complica
tă. „Se vor cheltui în acest scop pe pu-

țin 3—4 luni“ — apreciază inginerul șef 
al seeforului II. In prima etapă, șasiul fo
losește ca „etalon“ pentru lucrările care 
se execută la celelalte vagoane. Contri
buția lui la ridicarea calității lucrărilor și 
sporirea productivității muncii este evi
dentă. Piesei» executate pentru vagoane 
sînt verificate după șabloanele aflate pe 
șasiu. Specialiștii dezbat un șir de alte 
propuneri privind posibilitățile îmbunătă
țirii calității unor piese prin adoptarea de 
șabloane, montarea de tampoane limita- 
toare pe șasiu ș.a. Chiar dacă pentru un 
moment se consumă ceva materia! în plus, 
cîștigul este foarte mare la calitate.

Rezultatele bune pe linia calității nu 
se cîștigă ușor, fără strădanii îndelungate. 
Bunul renume al uzinei, prestigiul ei au 
o unitate de măsură precisă și preten
țioasă : calitatea.

: -

Priveliște obișnuită in Bolivia. Pe pămîntul sărac din Altiplano femeile duc la păscut o turmă formată din 
numai citeva ol

LAC SUBTERAN ÎN SAHARA

fost 
tufu- 
Con-
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Cred că pînă astăzi, cînd rîndurile a- 
cestea văd lumina tiparului, vagonul de 
călători nr. 28 a și pornit în drumul lui 
de probă Pe rampa de construcție locul 
i-a fost luat de vagonul 29. însoțind cu 
privirile noul vagon care-i părăsește, oa
menii își adună în gînd tot ceea ce au fă
cut pentru ca el să fie realizat la un înalt 
nivel calitativ. La posturile lor, oamenii 
rămîn aceiași. In fiecare produs întîlnești 
înmănuncheate măiestria și efortul unit al 
sutelor de constructori.

In posesiunile spaniole din Sahara 
s-a descoperit un lac mare subteran 
cu apă dulce care, probabil, va putea 
fi folosit pentru irigarea terenurilor 
de la suprafață. Potrivit calculelor e- 
fectuate de tehnicienii spanioli, lacul 
are o întindere de 60 000 kmp, ceea 
ce ar însemna că e de trei ori mai 
mare decît lacul Ladoga, cel mai 
mare lac din Europa. După cum re
iese din raportul șefului serviciului 
geologic al posesiunilor spaniole din 
Africa, depozitul de apă se află la 
adîncimea de 423 m. S-au efectuat 
sondaje și apa a țîșnit cu o presiune 
foarte mare, formînd o coloană înaltă 
de 80 m. Cu ajutorul acestei surse de 
apă se va putea transforma în pășuni 
o suprafață foarte întinsă de pămînt 
arid.

statistici actualmente se tipăresc 8 000 
de ziare felurite din care se citesc 
zilnic 300 milioane exemplare ; 150
de agenții de informații, răspîndite în 
80 de țări, adună și difuzează știri 
cotidiene. în cinci ani populația lumii 
a crescut cu 26 la sută. în aceeași pe
rioadă însă tirajul cotidienelor n-a 
crescut decît cu 20 la sută. Numai în 
Japonia și U.R.S.S. se constată o mare 
creștere a tirajului, respectiv : 5 mili
oane în Japonia, 9 milioane în 
U.R.S.S.

IMAGINI ASUPRA RELIEFULUI 
ANTARCTIDEI

CÏTE ZIARE SE CITESC 
ÎNTR-O ZI ÎN LUME I

O carte publicată sub egida 
U.N.E.S.C.O. prezintă statistica răs- 
pîndirii presei în lume. Potrivit acestei

Rezultatele prelucrării datelor geo
dezice și gravimetrice obținute de oa
menii de știință sovietici în timpul 
cercetărilor pe traseul stațiunilor an
tarctice Komsomolskaia — Sovetskaia 
— Vostok — Komsomolskaia au dat- 
pentru prima dată o imagine asupta 
reliefului de sub calota de gheață a 
părții centrale a Antarctidei de răsă
rit. S-a stabilit că traseul dintre stațiu
nile Sovetskaia — Vostok a străbă
tut munții Gamburțev aflați sub ca-
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Iotă de gheață, care ating o înălțime 
de 2 700 metri, 
este situat la 55 
ția Sovetskaia,

PROCESUL 
DE BACALAUREAT

La Marsilia a luat sfîrșit procesul 
intentat împotriva a 18 persoane acu
zate de a fi participat la o fraudă de 
mari proporții. Este vorba de vînza- 
rea subiectelor de bacalaureat absol
venților de anul trecut ai liceelor din 
Marsilia. Scandalul a izbucnit în luna 
iulie a acestui an, provocînd demisia 
conducătorului comisiei și reexamina
rea a peste 2 000 de elevi din Marsi
lia. Tribunalul a anunțat că verdictul 
împotriva celor 18 acuzați va fi dat 
la 8 ianuarie.

Vîrful cel mai înalt 
kilometri est de sta-

EXAMENELOR

PREȚUL A FOST STABILIT...
Revista americană „Astronautics 

and Aeronautics“ prevede că în pe
rioada dintre 1970—1980, un bilet dus 
și întors în spațiu cu oprire de 3 luni 
pe o stație spațială va costa circa un 
milion de dolari.
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Cuvântarea tovarășului Corneliu Mănescu
■ După ce a adresat felicitări pre
ședintelui celei de-a 19-a sesiuni a 
Adunării Generale a Organizației 
Națiunilor Unite pentru alegerea sa 
în această înaltă funcție și a ex
primat cele mai bune urări de pace și 
prosperitate statelor recent primite 
în marea familie a Națiunilor Unite 
•— Malawi, Malta și Zambia — minis
trul afacerilor externe al R. P. Ro- 
mîne, Corneliu Mănescu, a sublini
at că în fața Organizației Națiunilor 
Unite se află importante probleme 
internaționale, politice și economice, 
a căror rezolvare este cerută și aș
teptată de către toate popoarele 
lumii.

Din dezbaterile de pînă acum, a 
declarat șeful delegației romîne, se 
degajă preocuparea de a găsi cele 
mai potrivite căi pentru ca Națiu
nile Unite să fie în măsură a răs
punde speranțelor pe care omenirea 
și le pune în acest for internațional.

După părerea delegației romîne, 
chezășia stabilirii unui climat de 
pace și a unei lumi ferite de perico
lul războaielor rezidă în respectul și 
fidelitatea față de principiile pe care 
sînt clădite Națiunile Unite. Princi
piile înscrise în Cartă acum 19 ani, 
îmbogățite și dezvoltate prin expe
riența acumulată în acest răstimp, 
își. păstrează în întregime actualita
tea și viabilitatea.

In fruntea regulilor de conduită 
internațională, Carta situează res
pectarea egalității suverane a sta
telor, principiu care este considerat, 
pe drept cuvînt, piatra de încercare 
în relațiile internaționale. Intr-ade
văr, garanția unor relații de 
bună vecinătate și de cooperare 
între state o găsim în aplicarea 
întocmai a acestui principiu și 
a consecințelor pe care le im
plică : respectarea suveranității și 
integrității teritoriale, dreptul fie
cărui popor de a-și alege în 
mod liber sistemul politic și e- 
conomic și de a-și vedea respec
tată personalitatea în viața interna
țională. In felul acesta, este exclusă 
posibilitatea promovării unor inte
rese unilaterale, în detrimentul po
poarelor și al liberei afirmări a 
voinței lor. Dimpotrivă, încălcarea 
acestui principiu vine în contradic
ție cu interesele legitime ale po
poarelor, creînd astfel focare de 
tensiune și situații periculoase pen
tru pacea și securitatea omenirii.

Ministrul de externe al R. P. Ro
mîne a subliniat, în continuare, că 
intervenția armată străină între
prinsă împotriva poporului congo- 
lez, ca și intervenția străină din 
Asia de sud-est, constituie o violare 
gravă a Cartei O.N.U.

El a condamnat, de asemenea, cu 
hotărîre politica de apartheid, ca și 
orice manifestare de discriminare 
rasială, care reprezintă o sfidare a 
drepturilor fundamentale ale omului.

Guvernul romîn, a declarat 
Corneliu Mănescu, își reafirmă po
ziția sa consecventă de solidaritate 
cu lupta popoarelor pentru dobîn- 
direa unei existențe libere, demne 
și de sine stătătoare. Avem ferma 
convingere că aceste aspirații nu pot 
fi zădărnicite de nici un obstacol, de 
nici o intervenție străină și că pro
cesul istoric ce se desfășoară în pre
zent este pe cale de a șterge ulti
mele vestigii ale sistemului colonial. 
După cum arăta recent președintele 
Consiliului de Stat al Romîniei, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, „există 
astăzi condiții incomparabile cu cele 
din trecut ca popoarele să-și asigure 
O dezvoltare independentă, suverană, 
să se bucure de egalitate în relațiile 
internaționale, să-și organizeze așa 
cum doresc viața politică, socială și 
economică, să pășească pe calea cea 
mai corespunzătoare intereselor lor 
fundamentale".

Principiile asupra cărora m-am 
oprit sînt relevate și pentru preocu
parea, larg resimțită la această se
siune, în legătură cu capacitatea or
ganizației de a contribui în mod efi
cient la rezolvarea marilor probleme 
internaționale. Cum se împacă aceste 
principii din care rezultă dreptul 
egal al tuturor statelor de a parti
cipa la viața internațională cu si
tuația în care una din marile țări 
ale lumii, Republica Populară Chi
neză, este împiedicată să-și ocupe 
locul ce-i revine în O.N.U. ? Menți
nerea în afara -O.N.U. a reprezen
tanților marelui popor chinez este 
incompatibilă cu principiul univer
salității acestei organizații. Este cu 
totul nerealist să se conceapă rezol
varea problemelor vitale internațio
nale fără participarea R. P. Chineze, 
a 5-a putere nucleară, căreia îi re
vine un rol important în lupta pen
tru consolidarea păcii. Republica 
Populară Romînă s-a asociat în ca
litate de coautor la punctul înscris 
de Cambodgia pe ordinea de zi a a- 
cestei sesiuni, cu convingerea că 
dezbaterea sa va conduce la restabi
lirea drepturilor legitime ale R. P. 
Chineze la O.N.U. și la îndepărta
rea din toate organele Națiunilor 
Unite a ciankaișiștilor.

Mărirea numărului de membri ai 
Consiliului de Securitate și ai Consi
liului economic și social se bucură 
de sprijinul și simpatia țării noastre, 
aplicarea rezoluțiilor adoptate în a- 
ceastă privință fiind de natură a 
reflecta mai echitabil actuala com
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derea încordării internaționale, la 
creșterea încrederii între state și să 
grăbească realizarea dezarmării ge
nerale și totale. Printre aceste mă
suri, acordăm o deosebită importan
ță creării de zone denuclearizate în 
diferite regiuni ale lumii, și ne pro
nunțăm pentru punerea în aplicare 
a propunerilor privind crearea unor 
asemenea zone.

în condițiile în care ideile coexis
tenței pașnice între toate statele, 
fără deosebire de regim social, se a- 
firmă cu o forță mereu crescîndă, 
apare și mai anacronică împărțirea 
lumii în blocuri militare. Republica 
Populară Romînă s-a pronunțat, în 
spiritul coexistenței pașnice, pentru 
încheierea unui pact de neagresiune 
între organizația Tratatului de la' 
Varșovia și N.A.T.O., ca o măsură 
tranzitorie în vederea desființării 
tuturor blocurilor militare.

Planurile de creare a forțelor nu
cleare multilaterale, sub drapelul 
blocului militar nord-atlantic, re
prezintă o acțiune contrară intere
selor păcii și securității. Crea
rea forțelor nucleare multilaterale
N. A.T.O. nu poate duce decît la în
cordarea relațiilor și creșterea sus
piciunii între state, la accelerarea 
cursei înarmărilor și, din această 
cauză, provoacă o legitimă îngrijo
rare.

După părerea noastră, Comitetul 
celor 18 state pentru dezarmare tre
buie să-și sporească eforturile pen
tru a fi în măsură să-și ducă la în
deplinire mandatul de răspundere 
ce i s-a încredințat de către Orga
nizația Națiunilor Unite. Republica 
Populară Romînă este gata să-și a- 
ducă și pe viitor întreaga sa con
tribuție la găsirea unor soluții re
ciproc acceptabile, de natură să gră
bească realizarea unor acorduri în 
domeniul dezarmării.

Ca și în trecut, considerăm că în
lăturarea rămășițelor celui de-al 
doilea război mondial, prin înche
ierea tratatului de pace cu Germa
nia, ar duce la însănătoșirea cli
matului politic internațional. Sin
gura bază realistă în abordarea a- 
cestei probleme este să se porneas
că de la existența celor două state 
germane.

Atît timp, a spus vorbitorul, cît 
există o diferență atît de mare între 
situația economică a țărilor în curs 
d.e dezvoltare și a țărilor industriali
zate, iar necesitatea combaterii Ra
gelelor cronice din vaste regiuni ale 
lumii devine mai presantă, este fi
resc ca problemele economice și so
ciale să se afle în prima linie de 
preocupări ale țărilor membre ale
O. N.U. Credem că începutul unei noi 
etape în activitatea desfășurată în a- 
cest domeniu îl constituie Conferin
ța pentru comerț și dezvoltare de 
la Geneva.

Romînia, ca țară a cărei economie 
se află în plin proces de dezvoltare 
complexă și multilaterală, este ne
mijlocit interesată în problemele 
care au făcut obiectul conferinței. 
Pe baza creșterii echilibrate și în 
ritm susținut a economiei sale, Ro
mînia dezvoltă relații economice și 
extinde schimburile comerciale cu 
toate țările, indiferent de sistemul 
lor social-economic. In ultimii 12 
ani, volumul comerțului exterior al 
Romîniei a crescut de peste patru 
ori. Delegația romînă la conferința 
de la Geneva a prezentat, împreună 
cu alte delegații, propunerea referi
toare la livrările de echipament in
dustrial pe credit, rambursabil prin 
cote-părți din producția obținută sau 
prin alte produse. Această formă de 
cooperare este avantajoasă pentru 
țările în curs de dezvoltare, întrucît 
favorizează accelerarea creșterii lor 
economice prin construirea de o- 
biective industriale pe credit — pro
prietate exclusivă a acestor țări — a- 
sigurînd totodată respectarea inde
pendenței lor economice. Ea pre
zintă interes și pentru țările expor
tatoare de echipament industrial, 
deoarece le oferă piețe de desface
re și posibilități de aprovizionare cu 
produsele finite ale întreprinderilor 
livrate.

De asemenea, a fost prezentată 
propunerea privind importanța acor
durilor comerciale pe termen lung, 
a căror eficiență pentru stabilitatea 
și dezvoltarea schimburilor interna
ționale a fost' dovedită în experiența 
țării noastre și a altor state. Ne ex
primăm speranța că aceste propu
neri, reținute în documentele finale 
ale conferinței, vor contribui la ex4 
pansiunea comerțului internațional 
în interesul dezvoltării economice.

După părerea noastră, un rezultat 
important al conferinței este enun
țarea principiilor care trebuie să 
călăuzească statele în relațiile lor de 
cooperare economică. Adoptarea, sub 
egida O.N.U., a unei declarații care 
șă. cuprindă aceste principii ar avea 
efecte pozitive pentru dezvoltarea 
schimburilor economice.

In încheiere, ministrul de externe 
al R. P. Romîne a exprimat con- 

, vingerea guvernului romîn că în 
prezent este mai necesar ca oricînd 
de a nu lăsa neexplorată nici o cale 
și nici o posibilitate care ar putea 
duce , la normalizarea relațiilor inter
naționale, la întărirea păcii și dez
voltarea colaborării între țări și po
poare.

poziție a organizației și preocupările 
statelor membre.

Considerăm că trebuie să se asi
gure o funcționare normală și sta
bilă a organizației, în conformitate 
cu procedura legală.

Ferm atașată principiilor de co
existență pașnică, care își găsesc 
consacrarea în Carta O.N.U., Repu
blica Populară Romînă consideră că 
tratativele reprezintă singura cale 
rațională de soluționare a proble
melor internaționale litigioase.

Romînia acordă noțiunii de coexis
tență pașnică un sens activ. Noi în
țelegem coexistența pașnică nu ca 
o așezare simultană pe harta lumii 
a unor entități care se ignoră reci
proc. Fiecare stat, ținînd seama de 
ceea ce este specific fizionomiei sale, 
poate avea de dat și de primit în 
cadrul unei circulații continue de 
valori materiale și spirituale. Expre
sia acestei concepții a guvernului ro
mîn este politica de dezvoltare con
tinuă a relațiilor țării noastre cu 
toate statele, pe baza principiilor 
respectului și avantajului reciproc. 
Activitatea Republicii Populare Ro
mîne în cadrul O.N.U., propunerile 
sale făcute în această organizație 
sînt îndreptate spre aplicarea în re
lațiile internaționale a principiilor 
Cartei și găsirea de soluții realiste 
problemelor internaționale.

Pornind de la convingerea că orice 
îmbunătățire a relațiilor pe plan 
regional contribuie la crearea unui 
climat de încredere în ansamblul 
relațiilor internaționale, guvernul 
romîn a adus în atenția Adunării 
Generale problema „acțiuni pe plan 
regional în vederea îmbunătățirii 
relațiilor de bună vecinătate dintre 
statele europene aparținînd unor 
sisteme social-politice diferite". 
Cursul evenimentelor din ultimii 
ani arată că un climat favorabil 
pentru o abordare corespunzătoare 
a problemelor care frînează destin
derea în Europa trebuie să fie în 
primul rînd rodul eforturilor fiecă
rei țări europene pentru promovarea 
unor relații de colaborare cu vecinii 
săi.

Situat într-o regiune a Europei 
deseori frămîntată în trecut de con
flicte, poporul romîn a suferit con
secințele nefaste ale războaielor. De 
aceea, Romînia consideră de dato
ria sa să contribuie la statornicirea 
în Balcani a unor relații de bună 
vecinătate și de colaborare pașnică. 
Propunerile sale din 1957 și 1959, 
vizînd înfăptuirea unei înțelegeri 
multilaterale interbalcanice și în
cheierea unui tratat pentru trans
formarea Balcanilor într-o zonă a 
păcii și colaborării, își păstrează pe 
deplin actualitatea. Ne exprimăm 
satisfacția că între statele din a- 
ceastă zonă au avut loc și continuă 
tratative care marchează o evoluție 
pozitivă în direcția apropierii și în
țelegerii, pe baza interesului re
ciproc și care confirmă multiplele 
posibilități existente în această pri
vință.

Romînia acordă importanță ela
borării unei declarații internațio
nale privind promovarea în rîndu- 
rile tineretului a idealurilor de pace, 
respect reciproc și înțelegere între 
popoare. Ideea unei asemenea de
clarații a cîștigat an de an teren și 
a primit adeziunea unui mare nu
măr de state. Conferințe și organi
zații internaționale au recomandat 
adoptarea ei. Delegația romînă își 
exprimă convingerea că Adunarea 
Generală va trece la elaborarea a- 
cestei declarații.

Conducătorul delegației R.P. Ro
mîne s-a referit, în continuare, la 
necesitatea încetării cursei îfiarmări- 
lor. Concomitent cu preocuparea pen
tru traducerea în viață a principiilor 
Cartei, la care ne-am referit, 
a declarat C. Mănescu, se im
pun în continuare eforturi de 
căutări stăruitoare pentru realiza
rea dezarmării generale și totale : 
înfăptuirea acesteia ar crea condi
țiile pentru dezvoltarea unor re
lații pașnice între state, din care să 
fie exclusă definitiv amenințarea 
sau recurgerea la forță, ar deschide 
perspectiva unei largi cooperări in
ternaționale. De aceea, guvernul ro
mîn consideră că adoptarea progra
mului de dezarmare generală și to
tală, preconizat de Uniunea Sovieti
că și susținut de celelalte state so
cialiste și alte state iubitoare de 
pace, ar avea o importanță istorică 
pentru întreaga omenire.

Propunerea participanților la 
conferința de la Cairo a șefilor 
de state și guverne ai țărilor nean
gajate privind convocarea unei con
ferințe mondiale de dezarmare este 
o inițiativă căreia îi acordăm spriji
nul nostru deplin, a subliniat minis
trul afacerilor externe al R.P. Ro
mîne.

Guvernul romîn se pronunță în 
favoarea propunerii guvernului Re
publicii Populare .Chineze privind ■ 
convocarea unei conferințe a șefilor 
de'state și guverne pentru discuta
rea problemei interzicerii generale 
și distrugerii totale a armelor nu
cleare, care în prima etapă ar avea 
ca obiectiv realizarea unui acord de 
interzicere a folosirii acestor arme.

Sprijinim, în același timp, toate 
măsurile menite să ducă la destin

Rezoluția Consiliului ministerial 
al Organizației Unității Africane

NEW YORK 21 (Agerpres).— Con
siliul de Securitate s-a întrunit din 
nou luni pentru a examina criza 
creată în Congo în urma intervenției 
militare străine în această țară. Par- 
ticipanții la sesiunea extraordinară 
a Consiliului ministerial al Organi
zației Unității Africane, care se des
fășoară la sediul O.N.U., au adoptat 
o rezoluție în această problemă. 
Consiliul ministerial al O.U.A. a 
cerut, printre altele, retragerea mer
cenarilor străini din Congo, înceta
rea amestecului străin în treburile 
acestei țări, declararea unei amnistii 
generale, organizarea unei conferințe 
a mesei rotunde și a alegerilor gene
rale. Rezoluția a fost adoptată cu 20 
de voturi pentru și 10 abțineri.

Reprezentanții Nigeriei, Coastei de 
Fildeș și a încă două țări africane nu 
au participat la ședință, iar delegatul 
guvernului central congolez a refuzat 
să participe la vot și a părăsit sala 
de ședințe.

Reprezentantul Cehoslovaciei, Jiri. 
Hajek, care a luat primul cuvîntul 
în cadrul Consiliului de Securitate,

Componența 
Comandamentului politic 
unificat ai R.A.U. si Irakului 
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CAIRO 21 (Agerpres). — A fost 
dată publicității componența Co
mandamentului politic unificat al 
R.A.U. și Irakului, creat, după cum 
se știe, în luna octombrie. Potrivit 
acordului realizat între cele două 
state, acest comendament constituie 
„autoritatea lor politică supremă". 
El cuprinde 25 de membri (13 din 
partea R.A.U. și 12 din partea Ira
kului). în afara președinților Gamal 
Abdel Nasser și Abdel Salam Aref, 
în acest organism au fost incluși șe
fii guvernelor celor două țări, vice
președinții R.A.U., președintele Adu
nării Naționale a R.A.U., ambasado
rul R.A.U. la Bagdad și cel al Ira
kului la Cairo, precum și alți 
membri ai guvernelor celor două 
țări. Așa cum a stabilit în luna oc
tombrie Consiliul prezidențial unit, 
întrunit la Cairo, Comandamentul 
politic unificat are sarcina de a pune 
în aplicare măsurile practice în ve
derea realizării unității constituțio
nale între cele două țări, în maxi
mum doi ani. El va trebui, de ase
menea, să adopte măsuri pentru 
realizarea unității politice între 
cele două țări.

Acord privind promovarea 
relațiilor economice 
chino-austriece

PEKIN 21 (Agerpres). — Agenția 
„China Nouă" anunță că o delega
ție a Consiliului chinez pentru pro
movarea comerțului internațional, 
condusă de Hou Dun, vicepreședin
tele consiliului, a făcut o vizită în 
Austria.

în cursul vizitei, Hou Dun a fost 
primit de Bruno Pittermann, vice
cancelarul Austriei, și de Bruno 
Kreisky, ministrul afacerilor externe 
al Austriei, cu care a avut con
vorbiri.

Delegația Consiliului chinez pen
tru promovarea comerțului interna
țional și Camera federală pentru 
comerț și industrie a Austriei au 
semnat un acord referitor la pro
movarea relațiilor economice dintre 
R. P. Chineză și Austria. Acordul 
prevede schimbul de reprezentanți 
comerciali și deschiderea unor ofi
cii comerciale în capitalele celor 
două țări. 

HANOI. După cum anunță agenția 
vietnameză de informații, Xuan 
Thuy, ministrul afacerilor externe al 
R. D. Vietnam, a trimis copreședinți
lor Conferinței de la Geneva pentru 
Indochina o no.tă în care se atrage 
atenția că acordurile de la Geneva 
din 1954 cu privire la Vietnam și din 
1962 cu privire la Laos sînt încălcate 
de unitățile militare americane și de 
autoritățile sud-vietnameze. In notă 
se cere să se ia neîntîrziat măsuri 
care să pună capăt acțiunilor care 
violează suveranitatea, independența, 
unitatea și integritatea teritorială a 
țărilor din sud-estul Asiei.

LONDRA. Adam Rapacki, minis
trul afacerilor externe al R. P. Polone, 
care, în drum spre țară de la New 
York, unde a participat la lucrările 
Adunării Generale a O.N.U., a făcut 
o . escală la Londra, a avut o între
vedere cu primul ministru britanic, 
Harold Wilson.

GEORGETOWN. Cheddi Jagan, li
derul partidului popular progresist și 
fost prim-ministru al Guyanei brita
nice, a denumit 'la o întrunire publică 
noul guvern în frunte cu Forbes 
Burnham „un copil nelegitim al co
lonialismului“. Subliniind că partidul 
popular progresist nu va sprijini acest 
nou guvern, Cheddi Jagan a chemat 
participanții la întrunire să se opună 
noilor manevre colonialiste, pentru ob
ținerea, cît mai curînd posibil, a in
dependenței depline de către Guyana Zilele trecute la Nicosia a avut loc o demonstrație în sprijinul politicii 
britanică. guvernului cipriot

referindu-se la această rezoluție, a 
sprijinit pe deplin poziția țărilor 
africane. El a subliniat că repre
zentanții Belgiei, Statelor Unite și 
Angliei nu au reușit să respingă a- 
cuzațiile ce li se aduc.

Ministrul afacerilor externe al 
Sudanului, Mohamed Ahmed Moh- 
goub, care a luat apoi cuvîntul, a 
condamnat cuvîntarea reprezentan
tului guvernului Chombe la una din 
ședințele precedente, cuvîntare plină 
de calomnii la adresa țărilor afri
cane care au acordat ajutor poporu
lui congolez. Reprezentantul Suda
nului a cerut retragerea imediată a 
mercenarilor din Congo, încetarea 
amestecului străin și amnistierea 
tuturor deținuților politici. Numai 
pe această bază, a subliniat el, poa
te fi rezolvată problema Congou- 
iui.

în cuvîntarea sa, ministrul afa
cerilor externe al Ghanei, Kojo 
Botsio, a arătat că Statele Unite și 
Belgia încalcă rezoluția Consiliului 
de Securitate în problema congo
leză, furnizînd guvernului Chombe 
armament și acordînd ajutor în re
crutarea și operațiunile mercenari
lor albi.

Africa, a spus el, așteaptă ca con
siliul să ceară retragerea tuturor 
mercenarilor străini din Congo și 
încetarea amestecului străin în tre
burile țării.

Sosirea lui A. Mikoîan
la Helsinki

HELSINKI 21 (Agerpres). — La 21 
decembrie, A. Mikoian, președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., a sosit la Helsinki într-o 
vizită neoficială. La gara din Hel
sinki, oaspetele sovietic a fost întîm- 
pinat de președintele Finlandei, U. 
Kekkonen.

COMENTARIUL ZILEI

ISTRIBUIRE DE ROLURI LA SAIGON
In urma loviturii de stat de duminică, 

la Saigon are loc o nouă redistribuire de 
roluri. Pare a fi în curs o revenire inte
grală la putere a militarilor, după o pe
rioadă de relaxare „civilă" de aproximativ 
'două luni. „Tinerii generali” care au or
ganizat lovitura de stat fac parte din așa- 
numiful Consiliu najional al forfelor ar
mate creat în zilele precedente și despre 
care agenfia Associated Press arăta că re
prezintă „un ind'ciu al presiunilor exerci
tate de tinerii ofiferi asupra lui Nguyen 
Khanh, comandantul armatei, iar crearea 
sa va limita definitiv autoritatea acestuia“. 
De altfel, „omul forte", cum era socotit 
Khanh, nici nu se afla la Saigon duminică 
dimineafa cînd a fost înlăturat înaltul Con
siliu național. Pozifia sa a rămas neclară 
și în cursul zilei de ieri. La un moment 
dat, agenfia France Presse a înregistrat 
zvonul că ar fi fost arestat. Dar ceva mai 
tîrziu, la Saigon s-a anunfat că generalul 
Khanh a avut întrevederi cu ambasadorul 
american Taylor, precum și cu primul mi
nistru și cu șeful statului.

Declarațiile unora din liderii grupului de 
tineri generali, autori ai loviturii de stat, 
în sensul că aceștia sprijină pe deplin 
cabinetul condus de Tran Van Huong, nu 
spulberă neliniștea de la palatul guver
namental Gia Long unde domnește o 
atmosferă ambiguă. In rîndul ofiferilor din 
armata sud-vietnameză au fost operate nu
meroase arestări, iar o serie de perso
nalități politice, inclusiv directorii a trei 
ziare din Saigon, au fost puse sub stare 
de arest la domiciliu, după care au fost 
urcați tn trei avioane și expediați în lo

SCURTE ȘTIRl
BELGRAD. La Teatrul național din 

Belgrad a avut loc un spectacol cu 
opera „Othelo“ de Verdi, rolul Desde- 
monei fiind interpretat de Teodora 
Lucaciu, artistă emerită. Spectacolul 
s-a bucurat de un deosebit succes.

BONN. O serie de companii minie
re care-și desfășoară activitatea în ba-

TIRANA. A fost semnat un acord 
comercial pe trei ani- și protocolul 
care reglementează schimburile co-

PEKIN 21 (Agerpres). — La 
21 decembrie s-a deschis la Pe
kin prima sesiune a Adunării 
reprezentanților populari din în
treaga Chină a celei de-a treia 
legislaturi, prezidată de Liu Șao-ți,

Corespondență din Roma

După al X-lea scrutin
Actualele alegeri prezidențiale se 

dovedesc a fi cele mai lungi dintre 
cele desfășurate pînă acum din 1946, 
cînd Adunarea constituantă a de
semnat primul președinte al Italiei.

Pentru alegerea succesorului lui 
Segni, deputății, senatorii și repre
zentanții regiunilor autonome s-au 
întrunit, după cum se știe, în ședință 
comună miercurea trecută. 6 zile la 
rînd, electorii s-au reunit în aula 
sediului Camerei deputaților, in- 
troducînd în urnă de 10 ori 
buletinul de vot, dar numele ce
lui de-al cincilea președinte al re
publicii nu se cunoaște încă.

Comentatorii italieni rețin că pre
misele incerte sub auspiciile cărora 
s-au deschis miercurea trecută ale
gerile prezidențiale au rămas, în con
tinuare, în esență neschimbate. Care 
sînt aceste premise ? Pe de o parte, 
faptul că nici un partid nu dispune 
de majoritatea necesară ca să poată 
decide atribuirea mandatului prezi
dențial ; pe de altă parte, nu s-a 
profilat încă un acord între mai 
multe partide care să asigure baza 
acestei majorități. In sfera voturilor 
democrat-creștine s-a observat o 
tendință centrifugă, mai ales în 
ultimele zile, cînd liberalii s-au ra
liat candidaturii lui Giovanni Leone, 
rezultatele înregistrate de candida
tul oficial al P.D.C.- nemaiatingînd 
cifra de la primul scrutin (319), 
în timp ce alți exponenți democrat- 
creștini, Amintore Fanfani și Giulio 
Pastore, au recoltat constant votu
rile grupurilor pe care le re
prezintă. Celelalte trei partide 
din coaliția guvernamentală (par

calitatea Pleiku. In toate cartierele Saigo- 
nului au fost instituite gărzi și patrule.

Toate acestea nu pot crea însă nici o 
confuzie asupra platformei de pe care 
„tinerii generali" au pornit la acțiune. Și 
aceasta pentru că ei înșiși au recurs încă 
din prima lor declarație la vechile sloga
nuri anticomuniste, care caracterizează 
toate regimurile precedente din Vietna
mul de sud, ca și la obișnuita acuzație 
după care Înaltul Consiliu înlăturat ar fi 
slăbit „potențialul de luptă împotriva 
Vietcongului“, adică a partizanilor.

La Washington nu s-a exprimat încă un 
punct de vedere oficial asupra evenimen
telor din Vietnamul de sud, purtătorul de 
cuvînt al Departamentului de stat limitîn- 
du-se să declare că „situația este con
fuză". Dar la Saigon ambasadorul ameri
can, generalul Maxwell Taylor, a adoptat 
potrivit agenției Reuter, o „linie dură" în 
convorbirile cu unii dintre autorii loviturii 
de stat, calificîndu-i drept „rebeli împotri
va guvernului legal al lui Huong". Co
respondentul agenției Associated Press 
relevă că Taylor i-a avertizat pe gene
rali că, în cazul în care nu se restabi
lește un regim civil, „S.U.A. își vor re
vizui angajamentele față de Vietnamul 
de sud“. (Recent, guvernul american a 
hofărit să acorde autorităților de la Sai
gon un ajutor militar și economic supli
mentar). Rămîne de văzut dacă tn zilele 
următoare atitudinea ambasadorului nu 
va evolua.

Ultima lovitură de stat intervine 1n- 
tr-un moment de mare tensiune politică, 
accentuată pe de o parte de intensifica
rea luptei forțelor patriotice și pa de altă

bania și Italia. Potrivit protocolului, 
Albania va exporta în Italia petrol, 
bitum, minereuri etc., iar Italia va 
exporta în Albania metale, produse 
chimice și farmaceutice, produse de 
papetărie, mașini etc. 

președintele Republicii Populare 
Chineze.

In numele Consiliului de Stat, pre
mierul Ciu En-lai a prezentat ra
portul cu privire la activitatea gu
vernului. Lucrările sesiunii con
tinuă.

tidul socialist, partidul social-de
mocrat, partidul republican) și-au 
grupat, 4 zile, cele 148 de voturi ale 
lor în dreptul numelui lui Giuseppe 
Saragat. După ce Saragat a renun
țat la candidatură, electorii socialiști 
și-au acordat luni seara sufragiile li
derului P.S.I., Pietro Nenni, în vreme 
ce majoritatea electorilor social-de- 
mocrați s-au abținut de la vot. Pre
misele unei majorități posibile apar 
așadar, după 6 zile, și mai compli
cate, o clarificare putînd aduce nu
mai acceptarea unei soluții comune 
de către mai multe partide.

Singurii care au votat compact în 
toate cele 10 scrutine de pînă acum 
au fost deputății și senatorii comu
niști, care au notat pe buletine nu
mele senatorului comunist Umberto 
Terracini.

Drumurile, afirmă observatorii 
politici din capitala Italiei sînt 
deschise spre mai multe solu
ții. Intre tururile de scrutin au 
loc intense dialoguri ale expon»nți- 
lor diferitelor partide. Dar pînă ‘ùni 
seara, cînd a fost anunțat al unspre
zecelea scrutin — care va avea loc 
marți la orele 11 (ora Italiei) — a- 
ceste dialoguri nu s-au soldat cu o 
concluzie de natură să modifice re
petarea pozițiilor de pînă acum.

In încheiere, iată rezultatele înre
gistrate în cel de-al zecelea scrutin, 
luni seara : Giovanni Leone 299 de 
voturi ; Umberto Terracini 249; 
Amintore Fanfani 129; Pietro Nenni 
96 ; Giulio Pastore 40. Au fost con
semnate 89 de abțineri.

Octavian PALER

parte de creșterea opoziției cercurilor 
budiste față de actualul guvern pe care-l 
acuză de a folosi aceleași metode ca și 
în timpul regimului diemist. In ultima 
săptămînă această opoziție a luat aspec
tul unor demonstrații de masă de mare 
amploare. Sute de budiști au declarat o 
grevă a foamei de 24 de ore în semn 
de protest împotriva guvernului Huong, 
anunțîndu-și totodată intenția de a decla
ra o nouă grevă care „ar putea să cu
prindă întreaga țară". Sub presiunea opi
niei publice și a cercurilor budiste, mai 
mulți miniștri și-au prezentat demisia. In 
această situație era evidentă necesitatea 
de a se găsi noi forme în structura re
gimului, care să lase fondul neschimbat.

Care este poziția budiștilor față de în
lăturarea înaltului Consiliu național ? Ati
tudinea de expectativă relevată de agen
țiile de presă în primele ore după lo
vitura de stat militară se pare că nu va 
fi de durată. Încă în cursul zilei de du
minică patru conducători budiști au fost 
arestați. Intr-o scrisoare adresată zilele 
trecute președintelui S.U.A. liderii budiști 
arătau că „numai un adevărat guvern 
legal, cu un puternic sprijin popular, 
poate asigura stabilitatea politică".

Actualele evenimente din Vietnamul 
de sud subliniază încă o dată instabilita
tea politică din țară. Orice guvern care 
ignorează aspirațiile legitime ale popu
lației sud-viefnameze va întîmpina a- 
ceeași opoziție, indiferent dacă va avea 
în fruntea sa civili sau militari.

Dumitru ȚINU

majoreze, începînd de la 1 ianuarie 
1965, prețurile la cărbune cu 6—7 Ia 
sută. Presa vest-germană remarcă că 
majorarea prețurilor afectează îndeo
sebi acele sortimente de cărbune pe > 
care populația vest-germană le foloseș
te drept combustibil. Monopolurile ur
măresc să compenseze în acest fel o 
parte din fondurile alocate în vederea 
majorării salariilor minerilor vest-gar-ț 
mani.

PEKIN. Cu prilejul vizitei în 
R. P. Chineză a lui Aziz Sidky, vice
președinte al Consiliului executiv al 
R.A.U., a fost semnat un acord de 
colaborare economică și tehnică între 
guvernele R. P. Chineze și R.A.U. 
Ambele părți au. semnat, de aseme
nea, notele schimbate între cele două 
guverne cu privire la prelungirea pe 
o perioadă de trei ani a valabilității 
acordului comercial și de plăți, care 
urmează să expire în scurt timp, și un 
protocol privind schimburile comer
ciale dintre cele două țări pe 1965.

VARȘOVIA. La 21 decembrie a 
avut loc la Plock festivitatea dării în 
exploatare a primei părți a combina
tului petrochimic din localitate. La 
festivitate au participat conducători 
de partid și de stat în frunte cu 
W. Gomulka, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P.

BRUXELLES. Potrivit datelor pu
blicate de presa belgiană, populația a- 
cestei țări a fost în decembrie anul 
trecut de 9 328 000 de locuitori.
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